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miine sosește in țara noastră, intr-o vizită oficiala de prietenie,
președintele Republicii Zair, Mobutu Șese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga,
împreună cu doamna Bobi Ladawa

ÎN SPIRITUL SARCINILOR SURLINIATE LA PLENARA C.C. AL P. C.R.,

AI LEGILOR RECENT ADOPTATE DE M.A.N.

BUN VENIT PE PĂMINTUL ROMÂNIEI!

ÎNTĂRIREA DISCIPLINEI CONTRACTUALE
condiție de bază pentru realizarea planului
în actuala etapă de dezvoltare in
tensivă a economiei, partidul acordă
o atenție deosebită problemelor per
fecționării conducerii societății, dez
voltării democrației muncitorești-revoluționare. In acest sens, la recenta
plenară a C.C. al P.C.R. au fost dez
bătute o serie de măsuri pentru îm
bunătățirea mecanismului economico-financiar, menite să stimuleze
mai puternic eforturile oamenilor
muncii pentru sporirea eficienței
economice și creșterea exportului,
să determine întărirea răspunderii
in relațiile contractuale dintre întreprinderi, măsuri care și-au găsit
expresia juridică sub forma unor
legi adoptate de Marea Adunare Na
țională.
în cadrul ciclului de articole con1 sacrate acestor măsuri, ne oprim in
comentariul de față asupra Legii
privind incheierea și executarea con
tractelor economice, care — așa cum
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu
— trebuie să aibă un rol mult mai
activ in reglementarea raporturilor
economice și sociale intre întreprin
deri, in întărirea autoconducerii, au
togestiunii și autofinanțării, în re
glementarea juridică a relațiilor de
colaborare dintre unități.
în esență, care sint perfecționările
pe care noile reglementări le aduc
in desfășurarea relațiilor economice
contractuale dintre unitățile socia
liste, care sint modificările'legii re
cent adoptate de M.A.N. ?
Oprimă latură a acestor noi regle
mentări are in vedere legarea mai
strinsă a raporturilor contractuale,
încheierea și executarea contractelor
economice de acțiunile tuturor pirghiilor mecanismului economico-fi-,
nanciar. Astfel, contractul economic
este privit ca instrument de bază in
reglementarea relațiilor dintre în
treprinderile și unitățile socialiste
care trebuie să asigure încadrarea
în normele și normativele econo
mico-financiare, accelerarea vitezei
de rotație a mijloacelor circulante,
utilizarea cu eficiență cit mai inaltă
a capacităților de producție, a tutu
ror fondurilor fixe, a tuturor mijloa
celor materiale și bănești, întărirea
ordinii și disciplinei.
In acest context, prevederile legii

statuează faptul că întreprinderile și
unitățile socialiste sint obligate să în
cheie contractele economice in con
formitate cu prevederile de plan, cu
respectarea întocmai a normelor și
normativelor de consum și de stoc
și a celorlalți indicatori aprobați, a
normativelor economico-financiare,
astfel incit sâ s.e asigure realizarea

Ținind seama de aceste principii,
In lege se prevede obligația con
tractării producției pentru intern,
pe baza indicatorilor aprobați, pină
la data de 1 octombrie premergătoa
re anului de plan, astfel incit, o
dată cu începerea executării planu
lui, fiecare întreprindere și unitate
socialistă să aibă asigurate aprovi-

• Contractul economic - instrument im
portant al autoconducerii și autogestiunii,
al mecanismului economico-financiar
• Cadru stimulativ pentru îndeplinirea
sarcinilor la export, pentru promovarea re
lațiilor economice externe
• în fiecare întreprindere, răspundere
colectivă și individuală directă față de ono
rarea obligațiilor contractuale asumate
producției fizice in sortimentele și de
calitatea prevăzute în planul națio
nal unic de dezvoltare econoraicosocială, fabricarea și livrarea produc
ției destinate exportului, speciali
zarea producției și dezvoltarea rela
țiilor de cooperare, înfăptuirea pro
gramelor privind recuperarea și refolosirea materiilor prime, materia
lelor. pieselor de schimb și subansamblelor, creșterea gradului de va
lorificare a materiilor prime, mate
rialelor, combustibililor și energiei,
ridicarea nivelului tehnic și calitativ
al produselor, creșterea fiabilității și
competitivității acestora. sporirea
•continuă a productivității muncii,
perfecționarea organizării și moder
nizarea proceselor de producție. Prin
aceasta, contractul economic devine
un instrument puternic in funcțio
narea mecanismului economico-financiar, a autoconducerii muncito
rești, autogestiunii și autofinanțării.

zionarea tehnico-materială, resurse
le financiare necesare, precum și ce
lelalte condiții, tehnice, tehnologice
și economice care să-i permită res
pectarea obligațiilor asumate prin
contract. Se cuvine subliniată în
acest sens situația livrărilor de uti
laje, echipamente, instalații și alte
livrări complexe la realizarea cărora
cooperează -mai multe unități și pen
tru care s-a instituit regula ca be
neficiarul să încheie un singur con
tract cu furnizorul general, urmind
ca. la rindul său. furnizorul general
să încheie contract de cooperare cu
unitățile direct producătoare, in con
cordanță cu clauzele din contractul
încheiat de furnizorul general cu
beneficiarul.
O altă latură importantă a actua
lelor reglementări
o reprezintă
deschiderea larga pentru promo
varea și realizarea relațiilor eco
nomice externe, expresie concretă a

LA SEMĂNAT
ritm înalt, calitate ireproșabilă
Ce relevă o zi de lucru în unități agricole din județul Constanța
De Ia începutul campaniei agricole
de primăvară, din cauza ploilor, care
in luna martie și cu deosebire in ultima decadă au totalizat in medie
intre 60 și 100 de litri pe metru
pătrat, zilele în care s-a insămințat din plin au fost putine.
In aceste condiții, pentru a se
continua lucrările, hotăritoare s-au
dovedit a fi. pe lingă buna pregătire
a utilajelor și organizarea exempla
ră a muncii, capacitatea specialiști
lor și a mecanizatorilor de a folosi
la maximum utilajele in cele citeva
ore pe zi, cit s-a putut lucra efectiv,
ținind seama de particularitățile te
renului. diferite de la o unitate la
alta. Așa au fost insămințate aproa
pe 80 000 de hectare. Dar cea mai
mare parte a suprafețelor — 200 000
hectare cu floarea-soarelui. porumb,
soia și fasole — urmează să fie in
sămințate de acum înainte. De vi
neri, după restringerea ploilor, lu
crările au fost reluate in întreg ju
dețul. Cum se acționează în aceste
zile pentru încadrarea in perioada
optimă ?
ZIUA BUNA DE LUCRU ȘI-O
FACE FIECARE. Cele șapte coope
rative agricole din consiliul agroin
dustrial „23 August" au terenurile
situate în apropierea Litoralului.
Aici am văzut in citeva ferme din
consiliu cit de bine se împacă
cerința de ,a se lucra repede, dar si
de calitate, atunci cind specialiștii
iși fac datoria cum se cuvine.
Ferma nr. 2 a C.A.P Costinești. La
' capătul solei, lingă o semănătoare,
i-am întilnit pe Ion Petre, șeful fer
mei. și Petre Preda, secretarul or
ganizației de partid pe C.A.P.. in
tr-un moment dificil care, după cum
ne-au spus, se repetă de citeva ori
pe zi. Ne oprim sau continuăm ?
— întrebare la care nu e ușor de
răspuns. Căzuse o bură de ploaie si
mecanizatorii opriseră lucrul. Pe pămînt începuse să se imprime de

senul roților de tractor, semn că
trebuia ori să mai aștepte, ori să
lucreze mai încet. Au ales a doua
variantă. Pămintul se umezise la
suprafață. Nu „curgea", așa cum
și-ar dori orice specialist, dar nici
nu se lipea de roți. „Cu trei semă
nători facem in jur de 30 de hectare
pe zi, dar avem convingerea că va
fi densitate" — ne-a asigurat ‘șeful
fermei. Nu au beneficiat de condiții
mai bune nici mecanizatorii din cele
lalte unități ale acestui consiliu
— Tuzla. Techirghiol. Agigea ș.a. —
care n-au scăpat nici un moment in
care s-a putut lucra. Așa se face că,
de ani și ani, unitățile din acest con
siliu se inscriu în perioada optimă.
Ba. mai mult, ii ajută și pe alții.
Optimismul in ce privește încheierea
la timp a semănatului, pe care me
canizatorii de aici nu-1 ascund, are
o bază solidă. Pe lingă experiența
bogată dobîndită în lucrarea pămîntului. ei dispun de utilaje cu care

se pot pregăti și insămința in jur de
1 009 de hectare pe zi. adică le mai
sint necesare 6—7 zile bune de lucru.
Bune sau mai puțin bune, așa cum au
fost și cele in care i-am văzut la
insămințâri.
I.A.S. Pietreni are cea mai mare
parte a suprafeței in pantă. La pri
ma vedere, in primăverile ploioase,
această configurație a terenului îi avantajează. Spunem „la prima ve
dere" pentru că acolo unde sint
dealuri sint și văi, iar un.de sint văi
se adună apele. Cum au reușit lu
crătorii din această unitate să însămințeze cele mai mari suprafețe din
județ ? „Timpul in care se poate
pregăti un bun pat germinativ e
scurt. Sus trebuie să alergi ca să
„prinzi" momentul pînă nu incepe
ploaia, jos să stai pe poziție pînă

Lucian CIUBOTARU
(Continuare in pag. a Ill-a)
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La ore tirzii din noapte, mecanizatori de la S.M.A. Cogealac, județul
Constanța, pregătesc terenul pentru
,
a doua zi

£>**

La C.A.P. Plopeni se acționează cu forțe sporite pentru creșterea ritmului zilnic de pregătire a terenului și insămințarea porumbului
Fotografii : Mihail Șerbănescu

intensificării participării țăriinoastre
la diviziunea internațională a mun
cii. Este pentru prima dată cînd această problemă este atit de amplu
și unitar reglementată, cu referire la
contractele de export de mărfuri,
export de utilaje și de exporturi
complexe, de cooperare economică
internațională, precum și la con
tractele interne și de comision pen
tru realizarea exportului de produ
se, utilaje, instalații sau obiective
complexe.
Sint reglementări izvorite și din
necesitatea de a se crea un cadru
mai adecvat, operativ pentru unită
țile socialiste in realizarea obliga
țiilor ce le revin in legătură cu în
cheierea și executarea contractelor
economice pentru produsele destina
te exportului, stimulind interesul
întreprinderilor in ce privește atit
asigurarea unor produse competiti
ve, de nivel tehnic superior, cit și
respectarea termenelor de livrare.
In viziunea noilor reglementări,
contractele de export trebuie să con
centreze atenția și aportul intregului colectiv de oameni ai muncii din
întreprinderea furnizoare ; in acest
scop, după incheierea contractului
de export, directorul unității produ
cătoare trebuie să-l supună dezbate
rii largi, amănunțite in biroul exe
cutiv al consiliului oamenilor mun
cii și să-I pună in discuția secțiilor
de producție in vederea adoptării
tuturor măsurilor necesare pentru
executarea intocmai a obligațiilor • asumate prin aceste contracte. Se
creează astfel o atmosferă de parti
cipare generală și de răspundere co,
Iectivă, in cunoștință de cauză, pen
tru asigurarea tuturor condițiilor
care să determine respectarea obli
gațiilor ■ asumate fată de parteneri.
La recenta plenară a C.C. al
P.C.R., tovarășul ■ Nicolae Ceaușescu
sublinia că este necesar ca toate
organele de sfat și organismele de
mocrației rpuncitore$ti-re.vnlu(ionare
sâ asigure intăptuirea neabătută a
tuturor programelor și măsurilor, să
acționeze pentru întărirea continuă a
ordinii, disciplinei, a spiritului de
răspundere, să asigure participarea
tuturor oamenilor muncii la întreaga
activitate economico-socială. Apre
ciere care iși relevă valențele în
mod deosebit în domeniul respectării
angajamentelor asumate prin contrac
tele economice. Prin noua reglemen
tare se angajează plenar participa
rea și răspunderea' unităților și or
ganelor din întreaga structură orga
nizatorică : întreprinderi, centrale
industriale, ministere, organe cen
trale de sinteză, ca participant,
direct sau indirect angajați în des
fășurarea fiecărui proces economic.
In legătură cu aceasta, legea stabi
lește obligația desfășurării unor ac
țiuni conjugate pentru întărirea or
dinii și disciplinei in toate locurile

Dr. Dumitru FUNDĂTURA

al Australiei, Ninian Stephen, !n
a doua decadă a lunii apri
lie 1988.

LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul LVII Nr. 14190

Elena Ceaușescu, va efectua o
vizită oficială in Australia, la
invitația
guvernatorului
general

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președin~
' • și■ a tovarășei
. . Elena Ceaușescu, miine ----oficială
da vizită
tele Republicii
Socialiste România,
sosește
într-o
prietenie in țara noastră președintele fondator al Mișcării Populare a Revoluției, președintele Republicii
Zair, Mobutu Șese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga, împreuna cu doamna Bobi Ladawa.
începind din 1973. în tară a fost
Președintele fondator al Mișcării
favoarea edificării unor relații Im
Populare a Revoluției, președintele
inițiat un amplu proces de lichidare
ternationale juste si echitabile, a so
Republicii Zair. Mobutu Șese Seko
a subdezvoltării, pentru progres eco
luționării tuturor problemelor liti
Kuku *Ngbendu
..................
- Za
—. Banga. s-a
nomic si social, de valorificare in
Wa
gioase pe calea tratativelor, apre
propriul interes național a bogățiilor
născut la 14 octombrie 1930. în locaciind, că pentru asigurarea păcii si
naționale, de făurire a unei vieți noi.
litatea Lisala. regiunea Ecuator. A
securității in lume se impune să fie
Planul cincinal de dezvoltare sourmat cursurile primare si secundaeliminată subdezvoltarea si edificată
cial-economică a tării pe perioada
re la Kinshasa și Coquilhatville.
o nouă ordine economică internațio
1986
—
1990
prevede
un
ritm
mediu
aîncepind din 1950 frecventează cursu
nală. Membru fondator al Organiza
rile Școlii centrale din Luluației Unității Africane. Zairul
bourg, iar în 1953, după absol
condamnă politica de apartheid
vire. isi desfășoară activitatea
a regimului rasist de la Pretoria
la Cartierul general al forțelor
și sprijină acordarea neintîrziată
publice din Kinshasa. Ulterior
și necondiționată a independen
se consacră activității ziaristi
tei Namibiei.
ce. devenind redactor-șef al
Relațiile dintre România sl
săptăminalului „Actualiteș AfriZair, stabilite la 14 octombrie
caines".
1966. au cunoscut un proces con
însuflețit de convingerile și
tinuu de dezvoltare. In istoria
devotamentul pentru cauza na
fructuoaselor legături bilaterale
țională. de activitatea militantă
se inscriu ca momente de seamă
anticolonialistă ale lui Patrice
convorbirile dini re președintele
Lumumba, Mobutu Șese Seko
Nicolae Ceaușescu și președin
se consacră luptei pentru cuce
tele Mobutu Șese Seko. desfășu
rirea independenței patriei sale,
rate la București și Kinshasa,
în 1958 aderă la Mișcarea Na
importantele înțelegeri încheia
Congoleză
(M.N.C.),
țională
te. între care Tratatul de prie
creată de Patrice Lumumba,
tenie si colaborare intre Repu
în 1959 urmează cursurile Inblica Socialistă România si Re
stitutuluisuperior
_ _____ ________
de studii__sopublica Zair. Acordul comercial
ciale din Bruxelles. în același
pe termen lung. Acordul de co
. an preia conducerea Biroului
operare științifică și tehnică.
Mișcării Naționale Congoleze.
Acordul de cooperare culturală.
, La obținerea independentei
în mesajul adresat la 24 no
Zairului. Ia 30 iunie 1960 —
iembrie 1987
de tovarășul
act politic de însemnătate isto
NICOLAE CEAUȘESCU, cu pri
rică in viața poporului zairez
lejul Zilei naționale a Republi
— Mobutu Șese Seko este se
cii Zair, se exprima convingerea
cretar de stat la Președinția
că „raporturile de prietenie și
Consiliului însărcinat cu pro
colaborare rodnică statornicite
bleme politice si administrative
intre partidele si țările noastre
in primul guvern constituit de
vor cunoaște o puternică dez
Patrice Lumumba. în același
voltare în viitor. în interesul
an este numit sef a! Statului
celor două popoare. al cauzei
Major al armatei națifinale. cu grad
nual de creștere economică de 4 la
păcii. înțelegerii si colaborării Inter
de colonel, iar in 1961 este promovat
sută si un Însemnat volum de in
naționale".
general-maior, devenind apoi covestiții ale statului. Se are in ve
La rindul său. in mesajul adresat
dere, intre pitele, dezvoltarea indus;mandant-șef al forțelor armate na
președintelui României. cu prilejul
ționale.
triei, agriculturii și transporturilor.
sărbătorii noastre naționale. pre
Programele1 pe termen lung, pină in
în noiembrie 1965. pentru a pune
ședintele MOBUTU SESE SEKO aanul 2000, au ca principal obiectiv
capăt situației confuze si instabile
râta : „Exprim convingerea că rela
din tară. Mobutu Șese Seko isi asu
consolidarea independenței econo
țiile de prietenie si cooperare sta
mă prerogativele de șef al statului.
mice a țării.
tornicite atit de fericit intre țările
La 20 mai 1967 fondează Mișcarea
noastre șe vor intări și mai mult spro
Pe Plan extern. Republica Zair,
Populară a Revoluției.
binele ambelor popoare".
țară membră a Mișcării de nealinie
. în decembrie 1971 devine general
Poporul român întimpină ne pre
re. promovează o politică de priete
de corp de armată; iar in decembrie
ședintele Mobutu Șese Seko cu sen
nie si colaborare cu toate statele lu
1982 este avansat la gradul de ma
timente de adincă stimă si prietenie,
mii. pronunțindu-se consecvent pen
reșal.
adresindu-i călduroasa si tradiționa
în 1970. 1977 și 1984 este ales suc
tru respectarea principiilor suvera
la urare : „BUN VENIT PE PAcesiv președinte al Republicii Zair.
MÎNTUL ROMÂNIEI
nității si independentei naționale, in

DOCUMENTE ADOPTATE DE PLENARA C.C. AL P.C.R. DIN 28-29 MARTIE 1988 (sinteze)
• Cu privire la activitatea internațională a partidului și statului
în anul 1987 și principalele obiective ale politicii externe în 1988
• Cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor,
reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii adresate conducerii partidului,
organelor locale de partid și de stat, organizațiilor de masă
și obștești, presei și radioteleviziunii în anul 1987
Paqina a Il-a

(Continuare in pag. a V-a)

Pe Olt —un nou izvor de energie
pentru țara
Drăgănești-Olt. 50 de
kilometri în ava! de Sla
tina. Apele Oltului vin
mari, ape de primăvară,
grăbind spre întilnirea cu
Dunărea. Pînă nu de mult,
nimic nu le stăvilea aici
drumul de milenii. Acum,
in calea lor se află bara
jul. Bătrînul Alutus trebuie să dea vama energiilor sale, pentru a trece
mai departe...
Sintem la clubul de la
colonia constructorilor hidroenergetîcieni
de pe
Olt. Din măsuțe mici, puse
cap la cap. cineva a im
provizat o „masă a trata
tivelor". la care au luat
loc toți cei aproape 30 de
oameni pe care evenimen
tul zilei i-a adus astăzi
■in șantier. Sint cei 9 mem
bri titulari ai
comisiei
de recepție. împreună cu
aiți 18 specialiști din diferite sectoare, care au
concurat la finalizarea no
ului obiectiv hidroenerge
tic. Din loc în loc, cineva
a așezat. în vase improvizate. buchetele albastre
de zambile, flori crescute
aici, în colonia muncitorească de la Drăgă'nești.
Atmosferă de sărbătoare.
31 martie, ora 13 și 18
minute. Punctul culmi
nant ? După o discuție
fără menajamente între
specialiști, vicepreședintele
comisiei de recepție, ing.
Dumitru Alexe. directorul
întreprinderii „Electrocentrale" Vîlcea (avînd în
subordine toate obiective
le energetice de pe cursul
inferior si superior al Ol
tului). supune la vot darea
în exploatare a grupului
hidroenergetic nr. 2 de la
Drăgănești și punerea sa.

din acest moment, la dis
poziția dispeceratului energetic national, Unanimitate. Inginerul
Alexe
(adreconchide solemn
sindu-se reprezentantului
unității beneficiare, Eugen
Pena, directorul
uzinei
electrice Slatina) : „Tova
rășe Pena, s-o stăpinesti
sănătos 1“
Si inginerul Pena chiar

ne inginerul-șef al secției
de exploatare din cadrul
uzinei electrice Slatina, to
varășul Dumitru Diaconu.
Hidrocentralele vor fi echipate cu grupuri bulb
reversibile (cu destinație
complexă : producerea de
energie, reponiparea apei
in lacul de acumulare în
vederea refacerii stocului
Si pentru irigații).

Bicaz. „se laudă" ingine
rul Mihai Boca, șeful bri
găzii complexe
Drăgă
nești, aparținind Antrepri
zei de construcții hidro
tehnice Oltul inferior.
De fapt, nu vin cu pluta
și, in orice caz, nu vin
chiar toți de la Bicaz. Vin
cu pofta de a înflori riurile cu stele și, mai ales,
vin cu știința de a atrage

PATRIA, PATRIOTISMUL
manea
are aerul că a incheiat o
afacere bună. In fond, e o
afacere bună fiecare kilo
watt smuls apelor ! Iar
cind „afacerea" constă in
tr-o putere instalată (pe
grup) de 13.25 MW (sint
prevăzute, prin proiect, pa
tru grupuri), reacția este
cu atit mai firească.
-- Hidrocentrala de la
Drăgănești se înscrie in
programul de amenajare a
Oltului inferior, care pre
vede realizarea de obiec
tive hidrotehnice comple
xe (hidrocentrale a cite
patru grupuri de 13,25 MW
fiecare, ecluze, prize de
alimentare a marilor sisteme de irigații, cu hidrocentrale de microputere și
altele) la Ipotești, DrăBănești. Frunzaru. Rusănești șl Izbiceni — ne spu-

Aici, la Drăgănești. pri
mul grup a fost pus in
funcțiune în decembrie
anul trecut. De atunci a
pulsat in sistem peste 9
milioane kWh energie fi
lectrică.
Și acum, al doilea grup
a trecut cu succes probele
complexe de funcționare,
ce preced darea în exploa
tare, Practic, sint citeva
zile de cînd s-a efecprimul
paralel ;
tuat
grupul merge. produce
deja energie, este realizarea de ultimă oră a
constructorilor noștri.
Constructorii de pe Olt...
Faima lor vine de de
parte. înainte de epopeea
Oltului, ei au aprins lu
mini pe Lotru, pe Ar
geș, pe Bistrița.
— Venim cu pluta de la

noi generații de construc
tori spre această nobilă și
romantică îndeletnicire.
La ora cind grupul nr. 2
de la Drăgănești iși împle
tea kilowații in fuiorul de
energie al sistemului na
țional, ei nu-și îngăduiau
răgazul de a „savura", ca
spectatori, succesul care, în
primul și in primul rind,
lor le aparținea. Deja
toate forțele erau con
centrate la temelia ce
lui de-al treilea grup hi
droenergetic pe care ne-au
asigurat că îl vor racorda
(cu concursul furnizorilor
de hidroagregate) în maiiunie, astfel incit pînă la
sfirșitul anului să se poată
finaliza și lucrările celui
de-al patrulea.
Este felul lor, al copstructorilor, de a trăi SUC-

cesele. Obișnuit! cu poe
zia permanentelor Începu
turi, deseori, la inaugura
rea obiectivelor construite
de ei, trăiesc de la distan
ță, de pe un alt șantier, emoția evenimentului. Este
și cazul montorilor de hi
droagregate de la Drăgă
nești (aparținind antre
prizei
„Energomontaj"),
deci cunoștințe mai ve
chi ale reporterilor...
— Vă știam în Ostrovul
Mare al Mehedinților, la
Porțile Luminii — cum i
se mai spune hidrocentra
lei de pe Dunăre.
Maistrul Petre
Mari
nescu, secretarul organi
zației de partid, zimbește.
— La Porțile de Fier II
parcă ne știam tot pe Olt...
— De aici ați plecat.
— Exact. Veneam de la
Slătioara, unde tocmai in
trase in funcțiune hidrocentrala și eram foarte
grăbiți să punem la lucru
Dunărea pentru a reveni
pe Olt, acasă. Ta noile iz
voare de energie.
Maistrul Marinescu (42
de ani, 25 de ani de șan
tier) numește Slatina „acasă". Aici ii este familia,
aici îi este casa, aici îi
sint prietenii, colegii cei
mai aprooiați. Maturitatea,
tinerețea ? Pe Argeș in
jos, pe alte șantiere hidro
energetice.
— Școala șantierului nu
se termină niciodată. For
măm un nucleu, un nucleu
dind seama de munca lui
pe marile șantiere hidroenergetice și care formează

Anica FLORESCU
Mihai
GRIGOROSCUTĂ
(Continuare in pag. a I V-a)
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Activitatea partidului și statului nostru au adus o contribuție de mare însemnă guvernămint și mișcări de eliberare națio
pe plan internațional s-a desfășurat în anul tate la dezvoltarea și întărirea colaborării nală, precum și la alte manifestări orga
1987 pe coordonatele definite de hotă- și prieteniei dintre partidele și popoarele nizate în țări din Asia, Africa și America
Latină. Au fost încheiate noi acorduri de
rîrile Congresului al XIII-iea, de orien noastre.
tările și
indicațiile
tovarășului
Participarea activă și aportul deqsebit cooperare cu partidele de guvernămint din
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la Con Etiopia șl Afganistan și au fost stabilite
al Partidului Comunist Roman, președintele sfătuirea de la Berlin a Comitetului Po prime contacte cu Uniunea Națională
Republicii Socialiste România. P.C.R., litic Consultativ al statelor participante la Africană din Kenya.
România socialistă s-au afirmat in continu Tratatul de la Varșovia, la manifestările
Au continuat dialogul politic la nivel
are in lume prin activități dinamice și con de la Moscova consacrate celei de-a 70-a înalt și contactele pe linie guvernamentală
structive, de mare prestigiu și largă audien aniversări a Marii Revoluții Socialiste din și cu diverse forțe politice din țările
tă, al căror promotor strălucit.și înflăcărat, Octombrie și la Intilnirea conducătorilor capitaliste. Remarcabile prin rezultatele lor
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-a cîstigat, și reprezentanților partidelor comuniste și au fost astfel vizita de stat efectuată de
prin demersurile și inițiativele sale in fa muncitorești, socialiste, social-democrate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu
voarea dezarmării, păcii și cooperării in ai altor forțe progresiste și mișcărilor de tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica
slujba progresului, stima și prețuirea tu . eliberare națională au pus din nou in lu Turcia, precum și convorbirile purtate de
turor popoarelor lumii.
mină profunzimea gindirii științifice și secretarul general ăl partidului.' președin
Gîndirea teoretică și activitatea practică revoluționare a secretarului general al tele Republicii, cu primii-miniștri din Gre
cia și Israel, respectiv cu vicecancelarul
ale secretarului general al partidului, pre Partidului Comunist Român.
F. Gertnania, cu prilejul vizitelor acesto
ședintele Republicii, in sfera relațiilor in
în baza convorbirilor și înțelegerilor la R.
ternaționale. caracterizate prin viziune uni nivel inalt, in anul precedent au avut loc ra in România. Aceste acțiuni, ca și pri
tară și novatoare, originalitate și largă des vizite ale membrilor Comitetului Politic mirea de către conducătorul partidului și
chidere. principialitate, realism și consec Executiv al C.C. al P.C.R. pentru schim statului român a numeroși miniștri, parla
vență, reprezintă o pildă inestimabilă de buri de păreri și consultări în probleme mentari, personalități politice și ale vieții
răspundere exemplară față de destinele de interes comun ale colaborării reciproce publice, oameni de afaceri din Europa,
poporului român și soarta civilizației ome în celelalte țări socialiste, precum și nu S. U.A.. Canada și Australia au prilejuit
nirii. față de cauza generală a socialismu meroase alte contacte pe linie de guvern, convenirea de măsuri vizînd extinderea re
lui, devenind pretutindeni simboluri ale între care participarea la cea de-a 43-a lațiilor bilaterale în diverse domenii și
luptei pentru independentă, pace și progres. ședință (extraordinară) a sesiunii C.A.E.R. utile schimburi de păreri in problemele
majore ale contemporaneității.
Activitatea internațională a partidului șl Au avut loc schimburi de delegații pentru
In anul precedent au vizitat țara noas
statului in anul 1987 a fost puternic mar studierea experienței în munca de partid,
cată de cele 28 întilniri și convorbiri ■ ale pentru informare și documentare, la- nivel tră pentru convorbiri și schimb de expe
riență,
pentru informare și documentare,
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar ge central și pe linia organelor locale de
neral al partidului, președintele Republicii partid, a instituțiilor ideologice și mijloa 30 delegații de partid din țările capitaliste,
care 9 au fost conduse de președinții
Socialiste România, avute în țară și peste celor de informare in masă. Delegații ale din
hotare, cu șefi de state și guverne, precum P.C.R. au participat la consfătuiri și în sau secretarii generali ai acestora. Tovarășul
și de dialogul purtat cu 20 președinți sau tilniri multilaterale, la conferințe sau Nicolae'Ceaușescu s-a întîlnit cu conducă
secretari generali de partide. Cu prilejul seminarii științifice organizate in alte țări torii partidelor comuniste din Grecia. R.F.
Germania și Italia, cu președinții sau
contactelor la nivel inalt a-u fost semnate socialiste.
secretarii generali ai partidelor socialiste
sau convenite 35 documente politice și eco
Evoluția pozitivă în anul precedent a re sau social-democrate din Danemarca,
nomice. Totodată, secretarul general al lațiilor României cu țările în curs de dez Cipru, Belgia. Israel și Portugalia, a primit
partidului, președintele Republicii, a primit voltare și nealiniate a dat expresie inte membri ai conducerii P.C. Italian și. P.C.
20 viceprim-miniștri și membri ai guverne reselor și aspirațiilor comune de consoli-Delegații ale P.C.R. au efectuat
lor, 3 trimiși speciali ai șefilor de state. 8 dare a independenței naționale, accelera Japonez.
pentru convorbiri și schimb de ex
delegații parlamentare. 21 reprezentanți ai re a progresului și instaurare a unor rapor vizite
periență in Franța și R.F.G., au participat
unor formații politice și organizații na turi de tip nou în viața internațională. Un la
manifestări internaționale organizate de
ționale și internaționale, 60 alte personali rol determinant în această direcție l-au partidele
din Italia, Japonia,
tăți ale vieții politice și cultural-științif'ice, avut vizitele oficiale de prietenie ale to Suedia și comuniste
Spania. P.C.R. a fost reprezen
oameni de afaceri din diferite țări. Româ varășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu
tat
la
13
congrese
ale
partidelor
nia întreține în prezent relații diplomatice tovarășa Elena Ceaușescu, în India, Ban socialiste și altor forțe politicecomuniste,
din țări
și economice cu 155 țări de pe toate con gladesh. Birmania. Nepal. Angola. Zair,
capitaliste europene și America de Nord.
tinentele. Extinderea relațiilor noastre in Congo și Egipt, precum și întilnirea priete
De o largă apreciere s-au bucurat noile
ternaționale este ilustrată, de asemenea, de nească de ia Karachi cu președintele Pa
legăturile Marii Adunări Naționale, Frontu kistanului. Primirea în România a șefilor lucrări consacrate gindirii creatoare, acti
lui Democrației și Unității Socialiste. Uniu de stat din Somalia. Kenya. Etiopia. Sudan, vității prodigioase și personalității eminen
nii Generale a Sindicatelor. Uniunii Tinere Birmania. Kampuchia Democrată și Siria, te de om politic și revoluționar ale tova
tului Comunist, ale celorlalte organizații de a delegației la nivel ministerial a țărilor rășului Nicolae Ceaușescu, secretar general
masă și obștești cu numeroase organisme africane din „prima linie", ca și numeroa al partidului, președintele Republicii So
cialiste România, apărute în anul 1987 în
similare de peste hotare, precum și cu 120 sele contacte la nivel guvernamental, pe
organizații internaționale neguvernamen linie parlamentară cu țările in curs de U.R.S.S.. R.P. Polonă. R.S.F. Iugoslavia,
tale.
dezvoltare au contribuit, de asemenea, la Argentina. Grecia, Marea Britanie și India,
In conformitate cu orientarea statornică intensificarea consultărilor în proble ceea ce ridică la 160 numărul volumelor
• politicii partidului și statului nostru. în me de interes comun, la Impulsionarea dedicate conducătorului partidului și sta
anul 1987, pe prim plan s-a situat dezvol colaborării economice și a schimburilor tului nostru publicate in străinătate în 23
limbi. A continuat, de asemenea, editarea
tarea colaborării reciproc avantajoase și a comerciale.
de volume din opera științifică a tovarășei
solidarității cu toate țările socialiste. O im
In 1987 au vizitat România, la invitația academician doctor inginer Elena Ceaușescu
portanță deosebită au avut convorbirile și P.C.R.. 25 delegații de partid și ale mișcă
înțelegerile realizate cu prilejul vizitelor rilor de eliberare națională din 21 țări în în R.D. Germană. India, Turcia, Elveția,
oficiale de prietenie efectuate de tovarășul
de dezvoltare pentru convorbiri, R.P. Chineză și U.R.S.S.
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa curs
Organele de partid și guvernul și-au in
Elena Ceaușescu, in R.P. Bulgaria și R.S.F. schimb de experiență și documentare. tensificat eforturile pentru extinderea și
Iugoslavia, vizitelor de lucru ale secretaru Secretarul general al partidului nostru s-a diversificarea schimburilor comerciale, a
lui general al partidului, președintele Re întîlnit cu conducătorii partidelor comu
publicii, in R.S. Cehoslovacă și R.P. Po niste din Liban, India. Sri Lanka, cu pre cooperării economice. Au . evoluat ascenlonă. De asemenea, dialogul și documente ședintele Comitetului Executiv ăl O.E.P. și \dent schimburile cu toate țările socialiste,
le adoptate la nivel Înalt cu ocazia vizite cu secretarul general al C.C. al F.D.E.P.. a care reprezintă în prezent peste jumătate
*
exterior.
lor oficiale de prietenie in România ale primit membri ai conducerii partidelor de din volumul comerțului nostru
secretarului general al- C.C. al P.C.U.S., guvernămint din Etiopia. Algeria. Afga In raporturile cu țările în curs de dezvol
președintelui Prezidiului C.C. al U.C.I. și nistan și Senegal. Reprezentanți ai P.C.R. tare s-au urmărit traducerea consecventă in
secretarului general al C.C. al P.S.U.G., au participat la 15 congrese ale partidelor viață a acordurilor și înțelegerilor reali
președintele Consiliului de Stat al R.D.G., comuniste, socialiste, ale unor partide de zate la nivel inalt, promovarea stabilității

și diversificarea schimburilor comerciale și
a cooperării in producție. Acțiunile pentru
dezvoltarea comerțului cu statele capita
liste au răspuns necesității de a îmbună
tăți accesul exporturilor românești pe aces
te piețe.
Au fost întreprinse noi acțiuni pentru
lărgirea și perfecționarea cadrului juridic
al relațiilor noastre economice externe,
încheindu-se 49 noi acorduri și convenții de
colaborare. în anul 1987 au fost date in
funcțiune 23 obiective construite in străi
nătate, in cadrul acțiunilor de cooperare
economică.
Evoluția evenimentelor, a vieții Interna
ționale in cursul anului 1987 a confirmat
pe deplin concluziile și aprecierile Con
gresului al XIII-iea al partidului nostru,
analiza cuprinsă în expunerile șl cuvintările tovarășului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la mutațiile petrecute in raportul
mondial de forțe, la principalele procese
și tendințe ce se manifestă în dezvoltarea
generală a lumii contemporane. Situația
internațională a continuat să fie deosebit
de gravă și complexă. In același timp,
în anul trecut s-au intensificat acțiunile for
țelor antiimperialiste, progresiste, realiste,
lupta popoarelor de pretutindeni pentru o
politică nouă, democratică, pentru dezar
mare, și în primul rind pentru dezarmare
nucleară, pentru întărirea păcii și secu
rității internaționale, pentru relații de de
plină egalitate și respect între toate na
țiunile lumii. Semnarea Tratatului dintre
Uniunea Sovietică și S.U.A. cu privire la
lichidarea rachetelor cu rază medie și mai
scurtă de acțiune constituie un eveniment
de însemnătate istorică mondială, o victo;
rie a gindirii realiste, rezultatul nemijlocit
al luptei popoarelor care s-au pronunțat
și se pronunță ferm pentru dezarmare, pen
tru renunțarea la armele nucleară. Avind
în vedere insă că și după semnarea acestui
tratat in lume continuă să rămînă uriașe
arsenale de armamente nucleare, este im
perios necesar să fie intensificată lupta
pentru realizarea de noi acorduri de
dezarmare.
Partidul Comunist Român. România »ocialistă au militat si militează consecvent
pentru afirmarea unei noi gindiri. a unei
noi abordări a problemelor păcii și răz
boiului. Țara noastră a participat activ ia
negocierile desfășurate in cadrul Conferin
ței de dezarmare de la Geneva, Reuniunii
general-europene de la Viena, la O.N.U.
și in alte forumuri internaționale, a mili
tat ferm pentru dezvoltarea colaborării in
Balcani, pentru transformarea acestei re
giuni intr-o zonă a bunei vecinătăți- a pă
cii si cooperării, fără arme nucleare si
chimice, fără baze militare străine.
Partidul și statul nostru au desfășurat
o activitate intensă pentru soluționarea
unor conflicte din diferite zone ale lumii
pe cale pașnică, prin tratative, au sprijinit
activ lupta popoarelor pentru lichidarea
oricăror forme de colonialism, pentru
consolidarea libertății și independentei tu
turor națiunilor. Totodată, au initiat pro
puneri și au acționat in continuare pentru
soluționarea globală a problemelor sub
dezvoltării. inclusiv a datoriei externe a
țărilor in curs de dezvoltare, pentru edi
ficarea unei noi ordini economice interna
ționale.
în anul 1988, politica externă și activita
tea internațională a partidului și statului
vor fi călăuzite neabătut de orientările și

indicațiile • tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al partidului, președintele
Republicii, de hotăririle Congresului al
XIII-iea și Conferinței Naționale ale Parti
dului Comunist Român.
Comitetul Central al Partidului Comunist
Român și guvernul vor acționa în conti
nuare pentru extinderea relațiilor de prie
tenie și colaborare cu toate țările socialis
te, pentru Întărirea unității si solidarității
lor. O atenție deosebită sc va acorda în
făptuirii înțelegerilor convenite cu prilejul
intilnirilor la nivel înalt, dezvoltării cola
borării și cooperării economice, tehnicoștiințifice și în alte domenii, participării
active a României la realizarea progra
melor și acordurilor de lungă durată pînă
in anul 2000, precum și la perfecționarea
activității C.A.E.R. în același timp, țara
noastră va dezvolta puternic raporturile
de strînsă conlucrare pe multiple planuri
‘cu țările în curs de dezvoltare, va con
tinua să extindă relațiile cu țările capita
liste dezvoltate. cu toate statele lumii, fără
deosebire de orinduire socială, pe baza
principiilor coexistenței pașnice.
La temelia relațiilor sale internaționale,
România va așeza neabătut și in viitor
principiile deplinei egalități în drepturi,
respectului independentei și- suveranității
naționale, neamestecului in treburile in
terne. avantajului reciproc, renunțării la
forță și la amenințarea cu forța, respec
tarea dreptului fiecărei națiuni de a-și
alege calea dezvoltării sale libere și inde
pendente.
O atenție de prim ordin se va acorda
participării activ.e a României la diviziunea
internațională a muncii, realizării integrale
a sarcinilor de export, dezvoltării mai pu
ternice a relațiilor economice externe, și
in primul rind a colaborării și cooperării
in producție. Se va acționa cu mai multă
fermitate pentru perfecționarea activității
de comerț exterior, valorificarea superioară
a materiilor prime și a muncii poporului
nostru, pentru creșterea continuă a efi
cienței schimburilor economice externe.
în actuala situație internațională com
plexă și gravă. Partidul Comunist Român,
România socialistă vor pune. în con
tinuare, în centrul activității lor pe plan
extern lupta pentru oprirea cursei înar
mărilor și pentru dezarmare, in primul
rind pentru dezarmare nucleară, lichidarea
primejdiei de război și asigurarea dreptu
lui suprem al popoarelor la viață, libertate
și pace. Partidul și statul nostru consi
deră că trebuie să se dea un nou impuls
luptei popoarelor pentru dezarmare și
pace, intensificării eforturilor în vederea
încheierii de noi acorduri care să ducă la
eliminarea treptată a armamentelor nu
cleare. încetarea experiențelor nucleare și
oprirea militarizării Cosmosului. interzi
cerea și eliminarea armelor chimice, redu
cerea Substanțială a armamentelor conven
ționale. efectivelor și cheltuielilor mili
tare. în acest scop, se va acționa pentru
a se ajunge în cel mai.scurt timp la în
ceperea tratativelor între statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia și țările
membre ale N.A.T.O. — la care să parti
cipe și celelalte state europene.
Țara noastră va participa activ la Re
uniunea general-europeană de la Viena,
acționînd în continuare cu toată hotărirea
pentru încheierea acesteia cu rezultate cit
mai bune, concretizate in înțelegeri și acorduri corespunzătoare pe calea cjezar-

mârii. a dezvoltării colaborării economi
ce. tehnico-științifice și in alte domenii, a
întăririi încrederii și conlucrării între toa
te statele europene. Eforturi susținute vor
fi depuse în direcția înfăptuirii propuneri
lor privind organizarea la București a unei
Conferințe la nivel înalt a țărilor din Bal
cani. menită să contribuie la întărirea co
laborării și transformarea acestei regiuni
intr-o zonă a păcii și bunei vecinătăți, fără
arme nucleare și chimice, fără trupe și
baze militare străine. în același timp, vor
fi sprijinite eforturile pentru crearea unor
astfel de zone in nordul și centrul Euro
pei, in Mediterană și in alte regiuni ale
lumii.
Partidul șl guvernul vor acționa șl de
acum înainte, cu toată fermitatea, pentru
eliminarea politicii de forță și de amenin
țare cu forța, pentru încetarea tuturor con
flictelor militare din diferite zone ale
lumii și soluționarea acestora, a oricăror
probleme litigioase intre state, numai pe
cale pașnică, prin tratative. în cadrul poli
ticii sale generale. România va continua
să sprijine activ lupta popoarelor pentru
lichidarea oricăror forme de colonialism,
a politicii de apartheid, pentru eliberare
națională și socială, pentru consolidarea
libertății și independenței tuturor popoare
lor lumii.
Partidul și guvernul vor milita hotărît
pentru soluționarea globală a problemelor
subdezvoltării si instaurarea unor relații
economice noi. bazate pe deplina egalitate
și echitate intre state. In acest scop, Româ
nia va acționa în continuare pentru orga
nizarea unei conferințe internaționale, sub
egidă O.N.U.. la care să. participe, cu drep
turi egale, toate țările in curs de dezvol
tare și țările dezvoltate, pentru a se ajun
ge la soluții reciproc acceptabile — inclusiv
în problema datoriilor externe deosebit de
mari ale țărilor in curs de dezvoltare.
România va milita perseverent pentru creș
terea si mai puternică a rolului O.N.U. și
al altor organisme internaționale in solu
ționarea democratică a marilor probleme
care confruntă omenirea.
Partidul Comunist Român va acționa și
în viitor cu toată fermitatea pentru dez
voltarea largă a raporturilor cu toate par
tidele comuniste și muncitorești. pentru
întărirea' continuă a solidarității Și colabo
rării lor. pentru realizarea unei noi uni
tăți care să excludă orice amestec în tre
burile altor partide, să asigure respectarea
principiilor deplinei egalități în drepturi,
independentei și dreptului fiecărei partid
de a-și elabora de sine stătător linia poli
tică. strategică si tactică revoluționară, co
respunzător condițiilor concrete în care iși
desfășoară activitatea. In același timp, va
continua să dezvolte relațiile cu partidele
socialiste si social-democrate. cu mișcările
de eliberare națională, cu celelalte forțe
progresiste, democratice, înaintate, de pre
tutindeni.
Dînd expresie năzuinței de pace și cola
borare a poporului român, magistral ela
borate și promovate de conducătorul parti
dului
și statului nostru.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Partidul Comunist Ro
mân. Republica Socialistă România nu vor
precupeți nici un efort pentru a-si aduce
întreaga contribuție la ■ realizarea acestor
obiective, la edificarea unei lumi a drep
tății naționale si sociale, in care fiecare
popor să se poată dezvolta liber si inde
pendent pe calea progresului.

Cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamatiior si cererilor oamenilor muncii adresate conducerii
partidului, organelor locale de partid si de stat, organizațiilor de masă si obștești, presei si radioteleviziunii in anul 1087
Conferința Națională a P.C.R., eveni
ment deosebit in viața partidului și po
porului român, a avut un larg ecou în
scrisorile oamenilor muncii adresate con
ducerii partidului, organelor de partid și
de stat, organizațiilor de masă și obștești.
Numeroși cetățeni ai patriei, colective de
oameni ai muncii din toate domeniile de
activitate, prin scrisori și telegrame, și-au
exprimat totala adeziune față de- tezele,
ideile și orientările cuprinse în Raportul
prezentat la Conferința Națională de to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului, document de excep
țională însemnătate teoretică și practică,
program de acțiune al partidului, al în
tregului popor pentru înfăptuirea exem
plară a obiectivelor de dezvoltare economico-socială a țării.
Cu prilejul momentelor de aleasă săr
bătoare prilejuite de aniversarea zilei de
naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socialiste
România, și a tovarășei Elena Ceaușescu.
membru al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R.. prim viceprim-ministru al
Guvernului Republicii Socialiste România,
președintele Consiliului Național al Știin
ței și învățămintului, la împlinirea a 22
de ani de la Congresul al IX-lea al.
partiduiui. în zilele Conferinței Naționale
a P.C.R.. cu ocazia aniversării a 40 de ani
de la proclamarea Republicii, oamenii mun
cii, prin scrisori si telegrame, au adresat
tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducăto
rul partidului .și statului nostru, un vi
brant omagiu, și-au exprimat sentimentele
de inaltă prețuire și admirație pentru în
delungata sa activitate revoluționară, care
s-a identificat cu lupta partidului pentru
libertate, dreptate socială și națională,
nemărginita lor recunoștință pentru dă
ruirea cu care și-a dedicat Întreaga acti
vitate ridicării patriei pe cele mai înalte
culmi de progres și civilizație, pentru
înțelegere și colaborare între popoare,
pentru triumful păcii în lume.
Sentimente de aleasă prețuire au adre
sat oamenii muncii și tovarășei Elena
Ceaușescu. militant de frunte al partidu
lui, pentru contribuția sa deosebită la ela
borarea și infăptuirea politicii partidului și
statului, la dezvoltarea științei. învâțămintului și culturii în țara noastră.
Oam'enii muncii au dat o inaltă apreciere
cuvîntărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, ținute la
plenarele Comitetului Central al partidu-,
lui. ale Consiliului Suprem al Dezvoltării
Economice și Sociale. la Congresul al
III-lea al educației politice și culturii
socialiste, la lucrările Plenarei din 21 de
cembrie 1987 a Consiliului Național al
Frontului Democrației și Unității Socia
liste. la ședința comună a consiliilor oa
menilor muncii de naționalitate maghiară
și germană, la adunările populare orga
nizate in timpul vizitelor de lucru efec
tuate împreună cu tovarășa
Elena
Ceaușescu in diferite județe și cu alte
prilejuri, exprimindu-și totodată hotări
rea de a acționa neabătut, in spirit re
voluționar. pentru a transpune in viață
hotăririle Congresului al XIII-iea și ale
Conferinței Naționale ale partidului.
Prin numeroase scrisori adresate condu
cerii partidului, oamenii muncii au dat o
înaltă apreciere rezultatelor rodnice ale
vizitelor de prietenie întreprinse de to
varășul Nicolae Ceaușescu. impreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu. in unele state
socialiste, precum și în unele țări din

Africa și Asia, apreciindu-le ca momen
te, de seamă ale politicii externe a Româ
niei pentru realizarea în lume a unui
climat de pace. încredere și largă colabo
rare intre națiuni.
în anul 1987, conducerii partidului, or
ganelor și organizațiilor centrale, organe
lor de partid, instituțiilor și organizațiilor
de masă și obștești județene, municipale
și orășenești, presei și radioteleviziunii li
s-au adresat peste 1 561 700 cetățeni.
Mai mult de 223 000 de oameni ai mun
cii au adresat sesizări și propuneri pri
vind o serie de aspecte de interes general
din unități industriale, de cercetare și
proiectare pentru industrie, unități agrico
le de siat și cooperatiste. întreprinderi de
transport, poștă și telecomunicații, din co
merț. cooperație, turism, activitatea edilitar-gospodărească. instituții de învățămint. cultură, asistență medicală și din
alte domenii. majoritatea dovedindu-se în
temeiate.
Oamenii muncii au adresat totodată nu
meroase cereri de interes personal, pentru
rezolvarea anumitor probleme locative, so
luționarea unor litigii privind raporturi de
muncă și drepturi de personal, aplanarea
unor neînțelegeri. rejudecări de procese,
acordarea de asistență medicală și socială
etc., pe ansamblu. în funcție de posibili
tăți- și legalitatea cererilor, circa 45% din
acestea fiind soluționate favorabil.
Plenara Comitetului Central a apreciat
că cerința secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu. privind
întărirea legăturii partidului cu masele, so
luționarea la timp a problemelor ridicate
de cetățeni in diferite domenii, ca una din
problemele fundamentale ale democrației
muncitoreștl-revoluționare. formulată în
cuvîntarea la Plenara C.C. al P.C.R. din
24—25 martie 1987. care a analizat activi
tatea cu scrișo-ile și audiențele, măsurile
•stabilite de plenară pentru acest domeniu
au determinat creșterea răspunderii orga
nelor de partid și de stat, a organizații
lor de masă și obștești in rezolvarea pro
punerilor. sesizărilor si cererilor oameni
lor muncii.
•
în unitățile economice, industriale șl
agricole, antreprize de construcții. între
prinderi de transport s-a 'acționat cu mai
multă operativitate pentru examinarea și
rezolvarea în practică a propunerilor perso
nalului muncitor. Organele județene, mu
nicipale și orășenești de partid, condu
cerile ministerelor și centralelor industriale
și-au sporit preocuparea pentru valorifi
carea în cit mai multe unități a propune
rilor valoroase privind creșterea eficienței
economice.
Cadrele cu funcții de răspundere de la
organele de partid și de stat au parti
cipat direct la verificarea mai multor se
sizări cu conținut important și s-a apelat
în mai mare măsură la colectivele de oa
meni ai muncii pentru cunoașterea situației
reale din unitățile vizate și înlăturarea ne
ajunsurilor semnalate, concluziile verifică
rilor fiind prelucrate și în alte unităti pen
tru a se preveni extinderea unor nereguli.
A crescut preocuparea cadrelor cu func
ții de conducere de la organele de partid și
de stat pentru organizarea primirii cetă
țenilor in audiență, așa cum prevăd Hotărîrea C.C. al P.C.R. din martie 1978 și
Legea nr. 1/1978. în cursul anului 1987, mi
niștrii și alte cadre din. conducerile mi
nisterelor. ale celorlalte organe centrale
de stat au audiat 21 238 cetățeni, iar primii-secretari și secretarii comitetelor ju
dețene de partid — 85 759. De asemenea.

peste 189 800 cetățeni au fost primiți in
audiență de prim-vicepreședinții, vicepre
ședinții și alți membri ai comitetelor și
birourilor executive ale consiliilor popu
lare județene, municipale și orășenești.
Organele de presă centrale, locale și de
partamentale, radioteleviziunea au dovedit
mai multă receptivitate față de propunerile
și semnalările critice ale cetățenilor, for
mulate prin 113 151 scrisori și'audiențe,
aducindu-și o contribuție importantă. la
popularizarea experienței bune din acti
vitatea economică și edilitar-gospodărească,
la combaterea abuzurilor și ilegalităților, a
manifestărilor birocratice din activitatea
unor instituții' și întreprinderi in rezolvarea
cererilor cetățenilor, la întărirea legalității
socialiste.
Plenara a apreciat că prin scrisori și au
diente numeroși oameni ai muncii din dife
rite unităti economice și instituții au for
mulat prețioase propuneri a căror aplicare
a determinat îmbunătățirea activității eco
nomice in întreprinderi industriale și uni
tăți agricole, șantiere de construcții. între
prinderi de transport, unități de producție
ale cooperației meșteșugărești. Totodată, pe
baza sesizărilor oamenilor muncii s-a ac
ționat pentru înlăturarea unor neajunsuri
din diferite domenii, perfecționarea condu
cerii activității economico-sociale, întărirea
legalității, respectarea normelor eticii și
echității socialiste.
Privind activitatea din unele unități in
dustriale și de construcții, oamenii muncii,
criticind activitatea nesatisfăcătoare a fac
torilor de conducere din unitățile respec
tive. au sesizat despre deficiențele existente
in organizarea producției, neaprovizionarea ritmică a locurilor de muncă, risipa de
materii prime, materiale, combustibil și
energie electrică, nelolosirea unor mașini
și utilaje, întreținerea necorespunzătoare a
celor in funcțiune, existența nejustificată
a unor stocuri mari de materiale și piese,
menținerea în anumite unități a unui nu
meros personal neproductiv și alte nea
junsuri care au dus la nerealizarea în unele
întreprinderi a indicatorilor de plan și ca
urmare la diminuarea retribuției persona
lului muncitor.
Prin alte scrisori s-au făcut propuneri și
sesizări privind activitatea din unele co
operative agricole de producție, intreprin- .
deri agricole de stat și stațiuni de mașini
agricole. Din unele unități agricole din ju
dețele : Dolj. Argeș. Gorj, Dîmbovița. Te
leorman. Călărași. Mehedinți. Galați și din
alte județe s-a sesizat despre existenta unor
terenuri nelucrate, tărăgănarea insămînțărilor, neexecutarea sau realizarea superfi
cială a unor lucrări de întreținere a cultu
rilor, slaba organizare a campaniei de re
coltare. pierderi Ia cereale, legume, finețe
naturale din cauza nerecoltării la timp sau
a depozitării necorespunzătoare a acestora ;
despre neingrijirea și furajarea necores
punzătoare a animalelor în unele ferme
zootehnice, ceea ce a dus la pierderea unui
număr însemnat de animale si la producții
scăzute de carne și lapte.
Numeroși cetățeni s-au adresat conduce
rii partidului, organelor centrale de resort I
și organelor locale de partid și de stat cu
o serie de aspecte din comerț, turism și din
activitățile de prestații către populație ale
cooperației. Cetățenii au făcut propuneri
pentru o cit mai judicioasă repartizare pe
localități și unități de desfacere a fondului
de marfă existent și au cerut luarea unor
măsuri mai eficiente pentru realizarea pro
gramelor de autoaprovizionare teritorială,
distribuirea ritmică a produselor agroali-

mentare, asigurarea respectării regulilor
de comerț. îmbunătățirea calității servici
ilor, creșterea receptivității și solicitudinii
personalului din comerț și cooperație față
de cerințele populației.
O largă participare la activitatea edilitar-gospodărească a consiliilor populare au
avut-o' oetățenii și prin propunerile, su
gestiile și aprecierile critice pe care le-au
adresat prin scrisori și la audiențe privind
sistematizarea și buna gospodărire a loca
lităților, respectarea disciplinei in construc
ții, transportul urban, activitatea de gos
podărie locativă etc., multe propuneri fi
ind făcute mai ales in perioada premergă
toare alegerilor de deputați in consiliile
populare municipale, orășenești ți comu
nale.
Un număr însemnat de oameni ai mun
cii și asociații de locatari din municipiile
București, Bacău, Brăila. Buzău, Galați,
Iași. Timișoara și din alte localități urba
ne s-au referit la deficiențele de construc
ție cu care s-au dat. in folosință unele
blocuri de locuințe, la tărăgănarea execu
tării lucrărilor de remedieri, precum și la
calitatea slabă a unor lucrări de întreține
re a fondului locativ, executate de între
prinderile specializate ale consiliilor popu
lare.
Pe baza concluziilor rezultate din verifi
carea sesizărilor și â examinării propune
rilor privind activitatea din transporturi,
poștă și telecomunicații s-a acționat pen
tru reducerea timpului de staționare a va
goanelor de marfă, folosirea mai judicioa
să a mijloacelor de transport auto, o mai
bună corelare a curselor feroviare cu
programul unităților care au mult perso
nal navetist etc.
Sesizările oamenilor muncii privind ac
tivitatea financiară din unități au fost de
un real sprijin în activitatea organelor de
resort pentru curmarea unor nereguli .exis
tente in gospodărirea mijloacelor materia
le și bănești ale unor unități. întărirea dis
ciplinei financiare, combaterea evaziunii
fiscale, apărarea și dezvoltarea proprietății
socialiste.
Din verificarea scrisorilor privind rapor
turi de muncă a rezultat că in unele uni
tăți au fost aplicate anumite sancțiuni și
imputații neîntemeiate, in unele cazuri nu
s-au respectat prevederile legale privind
aplicarea acordului global, iar la acorda
rea unor stimulente bănești s-a procedat
în mod inechitabil. De asemenea, in unele
întreprinderi n-a existat suficientă preocu
pare pentru asigurarea respectării norme
lor de securitate a muncii. Totodată, din
examinarea . cauzelor ce au generat reclamații și cereri care s-au dovedit neînteme
iate a rezultat că este necesar să se in
tensifice acțiunile de cunoaștere de către
personalul muncitor a drepturilor, dar și a
obligațiilor pe care le are la locul de pro
ducție. pentru creșterea exigenței in res
pectarea tehnologiilor de fabricație, întări
rea ordinii și disciplinei în muncă. Se im
pune, de asemenea, așa cum a indicat
secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la Plenara C.C. ăl
P.C.R. din 5 octombrie 1987, ca retribuția
să se realizeze realmente după muncă și
în raport de muncă, să se aplice ferm
prevederile legii privind participarea la
beneficii și să se acorde mai multă aten
ție folosirii raționale a forței de muncă.
Plenara a reținut că în activitatea cu
scrisorile si audientele mai persistă încă o
serie de neajunsuri.
In unele intreprinderi. unități agricole si
instituții se manifestă incă insuficientă re

ceptivitate și preocupare pentru reținerea
și examinarea temeinică și operativă a
semnalărilor critice ale oamenilor muncii
privind deficientele pe care le constată in
organizarea și desfășurarea producției, fo
losirea și gospodărirea bazei materiale de
care dispun unitățile. De asemenea, in
unele intreprinderi si instituții, servicii ale
consiliilor populară si unități de prestații
către populație, anumiti factori. împuter
niciți să decidă sau să propună soluții de
rezolvare a problemelor personale ale oa
menilor. tărăgănează examinarea acestora
și uneori dau cetățenilor răspunsuri for
male și birocratice, existind o slabă preo
cupare pentru a se discuta cu oamenii
muncii in legătură cu modul de rezolvare
a problemelor lor sau asupra motivelor
pentru care in unele cazuri nu se pot da
soluții favorabile.
Persistența unor asemenea atitudini, care
au fost criticate si dc Plenara Comitetului
Central din 21—25 martie 1987, este’un efect
deosebit de negativ al minimalizării de. că
tre unele cadre cu diferite funcții de con
ducere in unităti a importanței activității
de rezolvare a sesizărilor și cererilor oa
menilor muncii, precum și al slabei exi
gente a consiliilor oamenilor muncii și a
organizațiilor de partid din unitățile res
pective. care n-au acționat pentru a se lua
măsuri ferme față de cei care încalcă pre
vederile Hotărîrii C.C. al P.C.R. și ale Le
gii nr. 1/1978 referitoare la scrisori și.au
diente. tărăgănează rezolvarea scrisorilor
sau manifestă superficialitate in soluțio
narea Dină la capăt a tuturor problemelor
sesizate de oamenii muncii.
Plenara C.C. al P.C.R a adoptat unele
măsuri ce urmează a fi luate in cursul
anului 1988 pentru îmbunătățirea in con
tinuare a activității de soluționare a pro
punerilor, sesizărilor, reclamațiilor și ce
rerilor oamenilor muncii.
— In spiritul hotăririlor, tezelor și orien
tărilor cuprinse in documentele Conferinței
Naționale a partidului din decembrie 1987
privind dezvoltarea democrației muncitorești-revoluționare, participarea oamenilor
muncii din toate categoriile sociale, a în
tregului popor la elaborarea și infăptuirea
programelor de dezvoltare socialistă a pa
triei, realizarea neabătută a hotăririlor
Congresului al XIII-iea al partidului, or
ganele și organizațiile de partid, conduce
rile organelor de stat, ale organizațiilor de
masă și obștești vor acționa in mod ferm
pentru a asigura examinarea și soluționarea
la timp a propunerilor, sesizărilor și cere
rilor oamenilor muncii, în conformitate cu
hotăririle de partid și de stat, vor lua cele
mai eficiente măsuri pentru stimularea
participării cetățenilor și pe această cale
la activitatea economico-socială, la condu
cerea treburilor societății.
— Organele și organizațiile de partid,
conducerile ministerelor, consiliile oame
nilor muncii din centrale și unități indus
triale. antreprize de construcții, intreprin
deri de transporturi, unități agricole vor
asigura examinarea și aplicarea cu maximă
operativitate a tuturor propunerilor și su
gestiilor oamenilor muncii care pot con
tribui la folosirea in cele mai bune con
diții a capacităților de producție, îndepli
nirea producției fizice, a tuturor indicato
rilor .de plan, realizarea cu prioritate a
producției destinate exportului, finalizarea
la termen a lucrărilor de investiții, valori
ficarea superioară și economisirea resur
selor materiale și energetice, folosirea cit
mai eficientă a fondului funciar, creșterea

eficientei producției, la îmbunătățirea con
ducerii și organizării activității economicosociale.
— Comitetele județene, municipale și
orășenești de partid să acționeze cu toată
exigența pentru combaterea oricăror as
pecte de tratare formală a problemelor pe
care le ridică oamenii muncii in scrisori
și la audiențe. Vor insista, de asemenea,
pentru a determina organele de partid și
consiliile oamenilor muncii din unităti să
facă analize aprofundate privind activitatea
de soluționare a propunerilor, sesizărilor și
cererilor, să scoată la iveală cauzele ne
ajunsurilor și să acționeze neîntîrziat pen
tru înlăturarea lor.
— Organele de partid și consiliile popu
lare județene, municipale și orășenești, or
ganizațiile de masă și obștești să ia mă
suri pentru activizarea factorilor cu atri
buții in popularizarea legislației, iar in
acțiunile ce se organizează in unități eco
nomice și instituții, la sate să se explice
pe larg cetățenilor scopul reglementărilor
adoptate, contribuția pe care și-o pot
aduce la respectarea lor, consecințele în
călcării legalității socialiste.
— Organele de partid, consiliile popu
lare, organizațiile Frontului Democrației și
Unității Socialiste să acționeze hotărît
pentru aplicarea in viață a indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, de a se da o expresie
mai largă activității „Tribunei democrației",
care creează condiții ea cetățenii să-și spu
nă părerea asupra diferitelor sectoare de
activitate.
— Pentru crearea unei largi opinii îm
potriva abuzurilor și ilegalităților, în sco
pul prevenirii unor asemenea manifestări
antisociale, organele de presă centrale și
locale, ziarele departamentale și radiote
leviziunea, popularizind în continuare ex
periența înaintată din activitatea econo
mico-socială, să critice cu fermitate abuzu
rile, actele de încălcare a legalității, a nor
melor eticii și echității socialiste, manifes
tările de neglijentă față de avutul obștesc,
lipsa de răspundere a unor cadre în înde
plinirea sarcinilor încredințate de colec
tivele de oameni ai muncii.
— Colegiul Central de Partid. secția
scrisori și audiențe, celelalte secții ale
Comitetului Central. în controalele pe care
le vor efectua. în județe si la organele cen
trale de stat, vor insista pentru a se acțio
na operativ și cu toată fermitatea împotri
va oricăror manifestări de tărăgănare sau
rezolvare formală a propunerilor, sesizări
lor si cererilor oamenilor muncii, pentru
ca întreaga activitate de soluționare a pro
blemelor pe care le ridică cetățenii prin
scrisori și la audiente să se desfășoare într-un spirit de înaltă exigență.
Comitetul Central apreciază că organele
și organizațiile de partid, conducerile co
lective ale organelor de stat, organizațiilor
de masă și obștești. In spiritul hotăririlor
Conferinței Naționale a partidului, vor actionâ cu toată răspunderea pentru solutio
narea la timp. în conformitate cu legile
țării, a problemelor ridicate de cetățeni in
diferite domenii, pentru stimularea parti
cipării oamenilor muncii si pe calea dia
logului prin scrisori si audiențe, ca . expre
sie a dezvoltării democrației muncitoreștirevoluționare. la conducerea activităților
economico-sociale și înfăptuirea neabătută
a hotăririlor Congresului al XIII-iea al
partidului.
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MUNCĂ BINE ORGANIZATĂ PENTRU REALIZAREA
INTEGRALĂ A SARCINILOR ECONOMICE
PUTEHHIC STIMULENT FIM iHBEPUNIREfl Șl DEPĂȘIREA EXPORTULUI LA SEMĂNA T- RITM ÎNAL T,
întreprinderea pentru mașini-unel
te Marghita a împlinit de curind 10
ani de existentă. Răstimp in care
s-a înregistrat o creștere de peste 8
ori a, producției realizate, spor obți
nut îndeosebi prin diversificarea no
menclatorului de fabricație. Datele
statistice sint in acest caz elocvente:
se realizează azi, aici, la Marghita,
20 tipodimensiuni de mașini-unelte,
de la o largă grupă de mașini de
frezat pină la mașini de gradat cir
cular și liniar, precum și, mai de
curind, centre de prelucrare — cu
comandă numerică — pentru piese
de dimensiuni mici, produse care,
în
majoritatea
lor, elimină im- porturi costisitoare. Retine însă
in mod deosebit
atenția faptul că
aproape jumătate
producție
din
este destinată ex
portului.
— Deși sintem
o unitate relativ
tînără, ne-a spus
inginerul
loan
Dușe. directorul
întreprinderii, avem un colectiv
bine
pregătit
profesional, dornic să-si nună in vajoare intreaga capacitate de creație,
muncă și acțiune. Fiecare muncitor
și specialist a înțeles limpede că pen
tru a ne menține pe piața externă
trebuie să realizăm numai produse
de calitate înaltă, să fim prompți în
onorarea contractelor încheiate cu
partenerii externi. Acum, prin legea
adoptată de Marea Adunare Națio
nală. toți oamenii muncii cu sarcini
în acest domeniu vor beneficia insă
și de o serie de stimulente materiale
pentru îndeplinirea și depășirea pla
nului la export, pentru mai buna or
ganizare a întregii activități de ex
port. De altfel, după ce au luat
cunoștință dc precizările făcute, de
sarcinile și orientările subliniate de
secretarul general al partidului la
plenara C.C. al P.C.R., muncitorii și
specialiștii din întreprindere s-au
angajat să iși intensifice eforturile
pentru onorarea exemplară a con
tractelor încheiate cu partenerii de
peste hotare, să continue cu și mai
multă fermitate acțiunile întreprinse
pentru promovarea pe scară tot mai
largă a produselor realizate Ia ex
port, proces destul de dinamic pen
tru colectivul nostru in ultimii ani.
Iată și citeva cifre cit se poate de
grăitoare : dacă in urmă cu patru

ani exportul reprezenta doar doi la
sută din productia-marfă a unității,
in prezent el se ridică la peste 48 la
sută, sporul înregistrat de la un an
la altul fiind strins legat de înnoirea
și modernizarea producției, dublate
de atenția acordată perfecționării
tehnologiilor de fabricație și ridicării
gradului de calificare a oamenilor.
Este edificator, bunăoară, faptul că
și in acest an ponderea noutăților
depășește valoric producția unui tri
mestru. Deși producția materializeâză in cea mai mare , parte proiecte,
elaborate de Institutul de cercetare
și inginerie tehnologică „Titan"

Gheorghe Cheregi, lăcătușii Florian
Murgu, Barabas Alexandru. . Traian
Pasan și vopsitorul Augustin Chiș
făceau ultimele retușuri, verificind
încă o dată. înaintea controlului teh
nic final, modul de vopsire și etiche
tare, precum și completarea cu re
pere exterioare. Alte 22 de mașini se
aflau în probe finale. Faptul că fie
care contract este realizat în avans
se explică tocmai prin această or
ganizare’ exemplară a muncii. Fie
care comandă este pregătită pină in
cele mai mici detalii, pe baza unei
„fișe oglindă", care cuprinde date
referitoare la baza tehnico-materia-

riilor prime. pînă la expediția pro
dusului finit. „Fie și cea mai mică
abatere de la tehnologie ar însemna
ratarea unui întreg lot. pierderi de
materii prime și energie, ne spune
ingin.erul-șef al întreprinderii. De
aceea, am organizat în așa fel mun
ca incit cunoaștem cu exactitate,
pentru fiecare mașină, echipa care a
realizat-o și controlorii de calitate
care au avizat certificatele. Și rezul
tatele sînt cele scontate, întreprin
derea neinregistrind nici o reclamatie la export. Un argument în plus
pentru preocuparea ca fiecare lucră
tor să se simtă mai răspunzător
fată dă munca
sa. dator să ape
re si să consoli
deze marca în
treprinderii".
Nu in puține
situații inșă efortul
propriu,
deși hotăritor. se
dovedește a fi
insuficient. La această dată, pro
ducția lunii apri
lie este deja uzinată in proporție
de 50 la sută si a
ajuns la montai.
E necesară însă
emiter.ea repartițiilor de către Cen
trala industriei pentru motoare de
mașini electrice Craiova, pentru tri
mestrul II și Întregul an, precum și
perfectarea contractelor, in vederea
livrării motoarelor ASFMU-10, Lb-4,
de 2,2 kW și de 2,8 kW, de către
întreprinderea de motoare electrice
București. Totodată, se impune in
tervenția promptă a Centralei indus
triale de mașini-unelte București
pentru asigurarea necesarului de ta
blă subțire de 1—4 mm pentru tri
mestrul II, in scopul executării lă
zilor de scule, unitatea beneficiind
de repartiții doar din semestrul II.
Se resimte, in același timp, necesita
tea implicării mai hotărite a bazei
județene de aprovizionare tehnicomaterială în onorarea contractelor
pentru vopsea, carton ondulat, folie
de polietilenă, pentru a aminti doar
citeva „articole" absolut necesare
finalizării producției și expedierii ei
în condițiile prevăzute in contracte.
Hotărirea colectivului este de a în
deplini, ca și pină acum, fiecare
contract la termen și' în condiții
înalte de calitate și eficientă.

Fiecare produs-la nivelul

celei mai înalte competitivități
București. nu poate fi omis efortul
propriu al specialiștilor din între
prindere. care au realizat, printre
altele, după cum ne-a precizat Gavril Butcovan, inginerul-șef al uni
tății, proiectele necesare pentru fa
bricația mașinilor de gradat, circular
și liniar sau. mai recent, pentru ma
șina de frezat FV-56. Ținînd seama
de faptul că în acest an planul la
producția de .export prevede o creș
tere însemnată față de anul trecut,
s-a acordat o atenție sporită perfec
ționării fluxurilor tehnologice, orga
nizării superioare a muncii. In ate
lierul destinat prelucrării pieselor
mari a fost organizată, de exemplu,
o i.microgrupă" de mașini care execută doar repere pentru productia
mașinilor nou asimilate, Totodată,
au fost constituite echipe speciale
pentru producția de export.
Suficient de multe argumente evi
dențiază faptul că depășirea preve
derilor de plan la export pe luna
martie (14 la sută), ca de altfel pe
întreg trimestrul I, are la bază an
gajarea comunistă. responsabilă a
întregului colectiv. Chiar în aceste
zile s-a .finalizat un nou lot de ma
șini de frezat universale pentru
sculărie. cu accesorii speciale. Sub
directa coordonare a subinginerului

Iă, programarea producției, condițiile
tehnice de execuție și indicatorii de
eficiență. Lansarea in producție,
aflăm de la inginerul loan Clitan,
șeful secției prelucrări mecanice, se
face, de regulă, cu 45 de zile_înaintea începerii lunii de plan, Fiecare
produs este urmărit zilnic de către
conducerea secției, Procedind în
acest fel. comenzile sînt onorate în
avans, astfel incit să nu rămină
stocuri nevămuite la sfîrșitul lunii.
— Esențial este să organizezi
exemplar munca, să știi ce și cit
poți cere de la fiecare muncitor,
pentru a repartiza judicios forțele
în raport cu complexitatea fiecărei
comenzi. In felul acesta, și cei mai
tineri muncitori se străduiesc să-și
depășească propriile realizări, perfectionîndu-se zi de zi sub îndru
marea celor cu mai multă expe
riență, pentru a fi admiși in forma
țiile specializate pentru producția
destinată exportului, ne-a spus mai
strul Gavril Trifan, secretarul comi
tetului de partid din întreprindere.
Hotărî toare in dinamizarea expor
tului se dovedește și calitatea în
continuă, creștere a producției. Pen
tru aceasta controlul de calitate este
riguros organizat pe întregul flux
de producție, de la recepția mate-

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii”

PRIORITATE ASIGURĂRII BAIE! DE MATERII PRIME!

COVASNA : Planul
pe primul trimestru
indeplinit înainte de termen

1N PRACTICĂ, TEHNOLOGII EFICIENTE

Colectivele de oameni ai mun
cii din județul Covasna. mobili
zați de îndemnurile secretaru
lui general al partidului, tovară'șul
Nicolae Ceaușescu, de a ridica
nivelul producției materiale la
înaltele cote ale calității si eficienței, au raportat îndeplinirea
inainte de termen a sarcinilor de
plan pe primul trimestru al anu
lui. S-au produs suplimentar importante -. cantităti de cărbune,
cherestea, mobilier din lemn, țesături din bumbac, confecții textile și altele. Acest succes se dato
rează folosirii integrale mai bune
a forței de muncă, a mașinilor și
utilajelor, organizării judicioase a
producției. (Constantin Timaru).

DE EXTRACȚIE
Colectivul Schelei de producție
petrolieră Clejani urmează ca in acest an să extragă o cantitate de ti
tei cu peste 38 000 tone mai mare
fată de prevederile planului din anul
trecut. O bună parte din sporul de
producție prevăzut va fi realizat pe
trei căi principale, si anume : ex
tinderea tehnologiilor moderne de
extracție, punerea in funcțiune a noi
sonde si regenerarea sondelor intra
te in declin. Care este stadiul de în
făptuire a acestor obiective si cu ce
aport de producție se regăsesc ele
în realizarea planului de extracție la
titei 1 Iată tema anchetei pe care
am intreprins-o zilele trecute in mai
multe puncte de lucru din_ această
importantă zonă petrolieră a tării.
în ce privește promovarea tehno
logiilor moderne de extracție, men
ționăm in primul rind extinderea
procedeului de combustie subterană,
care acum se face in panouri con
stituite din cite 10 sonde de reacție
fiecare. Această tehnologie modernă
a devenit de acum un proces indus
trial pe care petroliștii de aici il
practică in condiții de eficientă spo
rită.
— Spre exemplu, de la începutul
anului și pină in prezent am aprins
peste 60 la sută din sondele pe com
bustie planificate pe 1988 — ne spu
ne ing. Aurel Brașov, directorul
schelei. începutul l-am făcut la un
panou de 10 sonde situate in linie in
zona Bălăria-Est. A urmat apoi al
doilea panou, constituit tot din 10
sonde in linie, dar in zona VideleEst. Ambele panouri dau rezultate
bune și contribuie substantial la
realizarea producției prin creșterea
continuă a factorului de recuperare
a țițeiului din zăcămînt. Spre exem
plu, o dată cu încheierea celor trei
etape de aplicare a tehnologiei _ de
combustie subterană, numai in zăcămintul din zona Bălăria factorul de
recuperare va creste de aproape trei
ori. iar la zăcămintul din zona Roata
se înregistrează o sporire a factoru
lui de recuperare a țițeiului cu 5 la
sută.
i
Astfel: prin aplicarea unui pro
gram detaliat de măsuri organizato
rice și tehnico-geologice'. prin mări
rea numărului de formații de inter
venție. imbunătătirea proceselor de
combustie subterană si accelerarea
timpului de ardere intre șirurile de
panouri de sonde., de la inceputul
lunii martie producția de titei ex
tras a crescut in medie cu 50 tone
pe zi. Studiind particularitățile fie
cărui zăcămint. specialiștii de la
Schela de producție petrolieră din
Clejani aplică în prezent noi metode
de extracție, printre care cele care
utilizează soluții micelare. ceea ce va
conduce la creșterea factorului de
recuperare a țițeiului cu incă 5 la
sută fată de realizările obținute pină
acum.
Pentru punerea in valoare a re
zervelor de hidrocarburi existente in
zonă s-a prevăzut ca. in acest an.
in cadrul schelei de la Clejani să fie
forate și puse in funcțiune un nu
măr important de sonde noi. De la
inceputul anului si pină in prezent
sondorii de foraj au si predat bene
ficiarului patru sonde in plus fată
de. prevederile graficului, cu un
aport la planul de producție al sche-

lei de 53 tone titei pe zi. Si totuși
nivelul producției nu este incă la
nivelul sarcinilor stabilite. De ce ?
La brigada a treia extracție Bălăria,
de pildă, s-au extras chiar in aceste
zile primele cantități de titei dintr-o
nouă .sondă pusă in funcțiune prin
folosirea combustiei subterane. Ți
țeiul este foarte viscos. ceea ce în
greunează procesul de pompare si
deci influențează negativ asupra re
zultatelor din ziua respectivă. Dar
nu numai viscozitatea țițeiului este
de vină. Operatorii Ion Matei și
Stelian Pătrașcu se aflau ..la dato
rie" doar cu numele, pentru că in
loc să supravegheze modul cum se
desfășoară
pompajul si să acțio
neze pentru reducerea viscozitâtii
țițeiului prin procedeele știute, stă
teau de vorbă intr-un loc retras, de
unde nici nu puteau urmări proce
sul de producție. Din această cauză,
țițeiul din bazinul îngropat era cit
pe aci să deverseze. Pentru redre-

La Schela de producție
petrolieră Clejani
sarea situației a intervenit energic
ing. loan Popa, directorul tehnic al
trustului, dar timpul pierdut va fi
greu de recuperat.
In apropiere observăm șiruri în
tregi de sonde care stau. De ce ? il
întrebăm pe ing. Aurel Brașov, di
rectorul schelei. ..Sint predate de
către foraj, ne spune interlocutorul,
dar nu le putem porni doarece nu
este gata linia de alimentare cu
energie electrică". Așa aflăm că.
de fapt, secția mecano-energetică a
schelei nu-și prea face datoria. Dar
cine oare are obligația să îndrepte
lucrurile ? Nu conducerea schelei și
comitetul de partid de aici ? Aceas
ta cu atit mai mult cu cit, asa cum
a rezultat dintr-o ședință a biroului
executiv al consiliului oamenilor
muncii, organizată ad-hoc în ziua
respectivă, in ultimul timp aici a
cam slăbit controlul asupra activită
ții acestei secții si a cadrelor in ge
neral. pe care nimeni nu le pune să
raporteze despre felul cum iși înde
plinesc obligațiile încredințate.
Desigur, există reale posibilități
ca. in zonele unde s-au definitivat
toate pregătirile, să se foreze sonde
noi. Lucrările la sondele de pe șirul
II. care trebuiau puse de mult in
funcțiune, nici nu au inceput. între
băm din nou : de ce ? Dan Nedea.
inspector șef adjunct la inspectora
tul silvic județean, ne dă lămuri
rile necesare: „Pentru că terenul nu
este defrișat și. in plus, tovarășii din
conducerea schelei sint incă datori
cu recondiționarea si redarea in
circuitul productiv a unei suprafețe
de aproape 19 ha teren". Ce urmări
poate avea intirzierea forării sonde
lor noi ? In zona brigăzii a treia,
condusă de ing. Constantin Drăghici,
la șirul I de sonde, combustia sub
terană e în plină activitate. Apare
astfel riscul ca arderea să depășeas
că șirul viitoareior sonde din rindul
II, neforate incă. și deci se vor pier
de importante cantităti de titei.

Sondorul-șef Dumitru Dobre. mais
trul Gheorghe Buturugă, operatorul
de parc Gheorghe Mihăilă si alti
petroliști de la Clejani ne-au vorbit
mult despre măsurile ce se între
prind in cadrul schelei pentru rege
nerarea sondelor intrate în declin,
despre ce s-a făcut pină acum pen
tru „întinerirea" acestor sonde
vechi, obturate datorită viiturilor de
nisip, și aducerea lor. pe cit posibil,
la nivelul debitelor inițiale.
— De la începutul anului si oină
în prezent au fost „întinerite" prin
reparații trei sonde in plus fată de
prevederi.le graficului .— ne preci
zează maistrul Marin Nită. secreta
rul comitetului de partid De schelă.
Acum, toate aceste sonde funcțio
nează cu rezultate bune : produc
53 tone titei pe zi. Iar acțiunea de
regenerare a sondelor vechi conti
nuă. Pentru a grăbi această opera
țiune au fost organizate incă 9 for
mații de lucru, care fac dovada
unei înalte conștiințe muncitorești.
La sonda 1 383. de pildă, știindu-se
că in zona ei de acțiune există incă
rezerve. importante de hidrocarburi,
reparațiile au fost executate cu
prioritate. Calitatea ireproșabilă a
lucrărilor de regenerare a făcut ca
această sondă să fie readusă la de
bitul inițial, de 10 tone titei pe zi.
Acest lucru a contribuit la redre
sarea planului in cadrul brigăzii a
Vl-a.
Dar nu și la redresarea produc
ției la nivelul schelei, pentru că de
la începutul anului și pină in pre
zent acest colectiv a înregistrat o
restanță față de plan de 18 000
tone țiței. După cum am vă
zut, există reale posibilități pentru
sporirea Producției. Dar pentru a
putea vorbi de o activitate la nive
lul cerințelor si posibilităților exis
tente mai sint incă multe lucruri de
pus la punct. în primul rind. trebuie
asigurată o colaborare permanentă
si eficientă intre colectivele de la
foraj și cele de la extracție, trebuie
întărită ordinea si disciplina in rin
dul tuturor formațiilor de lucru.
în ziua raidului întreprins, ascultind prin statia radio apelul făcut
pentru prezenta petroliștilor la lucru, am notat că din fiecare brigadă
lipseau in medie 9—12 muncitori. La
toate acestea mai adăugăm faptul că
este necesar să fie urgentate lucră
rile pentru punerea grabnică in
funcțiune a celor două depozite cen
trale de la Bălăria si Anghelești. al
căror termen a expirat cam de mult;
Finalizarea in cel mai scurt timp a
acestor două Importante obiective
de investiții este cu atit mai necesară, cu cit noile depozite sint pre
văzute și cu instalații de curățire a
țițeiului de impurități, ceea ce va
conduce la îmbunătățirea calității
producției si la evitarea pierderilor.
Așadar, printr-o mai bună organi
zare a muncii, sondorii de la Schela
de producție petrolieră Clejani. din
județul Giurgiu, au posibilitatea să
recupereze restantele înregistrate și
să realizeze integral sarcinile ce le
revin.

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii
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CALITATE IREPROȘABILA
(Urmare din pag. I)

cind se zvintă terenul — ne spune
Marian Mițu, directorul unității. La
noi, principala problemă este pregă
tirea terenului. In fiecare an, o trei
me din suprafață o pregătim noap
tea. Anul acesta, ca să ținem pasul
cu semănatul, am organizat o forma
ție de tractoare «A 1 800» cu care
pregătim 150—200 hectare pe zi". De
altfel, pentru creșterea vitezei de
lucru, aflăm de la trustul județean
I.A.S. că in unitățile agricole de stat
s-au constituit citeva formații „de
șoc", cuprinzind 63 astfel de agre
gate de discuit care pregătesc peste
2 000 de hectare pe zi. Similar s-a
procedat și in S.M.A.
CALITATEA — ELEMENT ESEN
ȚIAL LA ORA SEMĂNATULUI.
Tovarășul Gheorghe Bela, directorul
I.A.S. Topraisar, ne arată citeva fișe
ale culturii porumbului. Hirtii ? Da.
Dar instrumente de lucru și control
care cuprind in ele un element esential al conștiinței : răspunderea
personală a fiecăruia — mecaniza
tor, șef de fermă, director — pentru
ceea ce face în fiecare moment. Se
mănatul porumbului a început la
ferma nr. 11. Confruntarea datelor
din fișă cu realitatea din teren e
concludentă pentru ceea ce se în
țelege aici prin răspundere. Parcelele
A 371 de 35 hectare și A 296 de 69
hectare vor fi insămințate și prășite
de două ori de Ion Frăsineanu, iar
parcela 347 de 100 hectare de Nico
lae Frăsineanu. Tot ei vor grăpa
înainte de răsărire și vor deschide
culoare pentru conductele de iri
gații. Fiecare element din tehnologia
culturii prevăzut în fișă — distanță,
adincime, densitate, normă de sămință etc. — iși găsește corespon
dent cu exactitate in ordinele de lu
cru ale mecanizatorilor și in lucră
rile executate. Fertilizarea și pregă
tirea terenului sînt realizate de echipe specializate compuse din șase
mecanizatori. Adăugind încă doi lu
crători care vor muta aripile de
ploaie, șeful de fermă și economis
tul. avem o echipă de 12 oa
meni care, potrivit planului, trebuie
să dea țării aproape 5 000 de tone de
știuleți 1 Dar aceasta este numai
o
parte a
răspunderii
unei singure echipe de 12 oa-

meni, din cele 184 cite se află în
trustul județean I.A.S. Pentru că ei
mai au în grijă și alte culturi :
floarea-soarelui, sfecla de zahăr,
soia, fasolea, griul, orzul și fura
jele. Ei ară și tot ei iși repară uti
lajele.
GRIJĂ MAXIMA PENTRU ECO
NOMISIREA
CARBURANȚILOR.
Seara, după încheierea semănatului,
participăm la o scurtă, dar utilă
analiză a zilei de ‘lucru la C.A.P.
deosebire
Agigea. Ne-a atras cu
atenția grija cu care se drămuiește
motorina. Toți ascultau cu atenție
raportul șefului secției de mecanizare, Nicolae Costa. Inginerul-șef al
cooperativei, care zi de zi urmărește
consumul de motorină, se declară
nemulțumit că la unele formații de
lucru s-au înregistrat depășiri. La
grăpat. fată de norma de 1.1 litri pe
hectar, Ia o formație s-a consumat
un. litru, la alta — 1,4 ; la semănat
4 litri pe hectar în loc de 3,8, iar la
discuit atit cit era prevăzut. De ce ?
Din cauza umidității terenului, trac
toarele patinează, roțile semănători
lor se mai încarcă de pămînt și tre
buie curățate, dar s-au constatat că
uneori utilajele staționau cu mo
toarele in funcțiune, că se mai de
plasau în gol.
Grija pentru economisirea combus
tibilului și folosirea acestuia numai
la lucrările prevăzute în program
este o datorie a tuturor lucrătorilor
care au contingență cu activitatea
din stațiunile de mecanizare. Iată că
ne întîlnim și aici cu situații în care
tractoarele sint folosite pe distanțe
nepermis de mari la transportul
combustibilului. Un caz concret.
După cum ne informează directorul
I.A.S. Pietreni, această unitate iși
aduce motorina cu mijloace proprii
fie de la Constanța (48 km), fie de
Ia Cernavodă (56 km). în loc s-o
aducă de la Cobadin (18 km), așa cum
se proceda cu ani in urmă. Și nu e
singurul caz. De la inginerul-șef al
trustului I.A.S.. Emil Constantinescu,
aflăm și cauzele acestei situații care
țin de o măsură arbitrară. „între
prinderea PECO din județul nostru
livrează motorina unităților agricole
prin două centre : Cernavodă și Con
stanță. Cu ani în urmă, din motive
pe care nu le cunoaștem,

I

După cum
se muncește acum,

Din datele puse la dispoziție de to
varășul Victor Popescu, directorul
Trustului horticol județean, reținem
că pînă în prezent au fost insămin
țate și plantate 3 159 hectare, ceea ce
reprezintă, de fapt, întreaga supra
față a culturilor de legume timpurii.
De asemenea, lucrările au fost în
cheiate și pe cele 1 130 hectare des
tinate producerii semințelor legu
micole.
Ne aflăm la Stațiunea de cercetare
și producție legumicolă Brăila, uni
tate distinsă cu înaltul titlu de „Erou
al Noii Revoluții Agrare". „Prin pro
gramul stabilit — preciza inginerul
Paraschiv Mălcică, directorul stațiu
nii — am prevăzut să obținem in
acest an peste 70 milioane răsaduri
de legume diferite, din care 40 mi
lioane fire repicate in cuburi nutri
tive, atit pentru noi, cit și pentru
unitățile beneficiare din județ". Pre
tutindeni, in fermele unității, o ac
tivitate intensă, bine organizată.
Ceea ce se cuvine remarcat in mod
deosebit este prezența in cimp a tu
turor specialiștilor. Atit în cele 9
hectare de seră, cît și in solarii și
răsadnițe, unde plantele sint bine
dezvoltate, se finaliza de-acum repicatul la cub al celor 12 milioane fire
de răsaduri. Reținem mai ales grija
pentru administrarea judicioasă a
spațiilor din sere. Bunăoară, deși
abia au fost plantate in cimp pe 15
hectare răsadurile de varză timpu
rie, spațiul rămas liber in seră a și
fost „ocupat" cu răsadurile de vinete
repicate la cub. Cit privește stadiul
lucrărilor în cele 7 ferme cu culturi
de legume, in cimp, la fața locului,
ne convingem că la data respectivă
se terminase înființarea culturilor de
cartofi timpurii, de varză timpurie,
ceapă, usturoi, mazăre semincer, rădăcinoase, arpagic ș.a. în compara
La C.A.P. Sibioora, ca și in celelalte unități agricole constănțene, se acordă
ție cu anul trecut, aceste lucrări au
cea mai mare atenție calității semănatului.
fost executate in condiții calitativ
deosebite, mai devreme cu 10—12
zile, fapt care l-a făcut pe directo
rul stațiunii să sublinieze : „In 1987,
producția medie obținută la hectar
a fost de peste 45 tone legume. în
acest an ne-am angajat și sintem
hotărîți să realizăm 50 tone la hec
tar. respectiv cu 800 tone legume in
plus față de plan". Reținem aici, ca
noutate pentru zona Brăilei, produ
tea de a se încheia grabnic tăierile
a horticulturii din Ministerul Agri
cerea răsadurilor de legume (tomate,
de formare si rodire, lucrări care
culturii. s-au plantat pomi pe 2 053
vinete, ardei gras etc.) in ghivece
sînt mult, mai avansate fată de alti
hectare. reprezentind 34 la sută
biodegradabile. La această dată, roa
ani. Aceasta se datorează atit tem
din prevederi, iar arbuști fructi
dele stațiunii au și văzut „lumina pie
peraturilor mai ridicate din cursul
feri — pe 196 hectare, numai 16
ței". în luna martie, s-au livrat 18
iernii, care au permis continuarea
la sută din plan. Lucrările sint atone
spanac, 6 tone pătrunjel, 300 000
tăierilor, cit si muncii mai bine orvansate in județele Constanta. Si
bucăți salată. In perioada imediat
ganiza'te a pomicultorilor. Peste tot
biu. Hunedoara, Gorj, Dolj, Buzău,
următoare se vor mai livra 280 tone
unde se mai fac tăieri, să se aibă in
Argeș, Dîmbovița, Vîlcea și Vaslui,
spanac, peste 200 tone salată, 100 tone
vedere reducerea înălțimii pomilor,
în timp ce in alte județe plantarea
ceapă verde, 70 tone ridichi de
care este de. natură să ușureze efec
pomilor fructiferi si a arbuștilor
lună etc.
nici nu a început,
tuarea tratamentelor împotriva boli
lor și dăunătorilor, precum si culesul
Există condiții ca planul
de plan.
Continuăm raidul la I.A.S. „Du
țări să fie indeplinit. Acum timpul
nărea", unitate care cultivă 700 hec
este favorabil, pepinierele au livrat
tare cu legume pentru piață si in
materialul săditor incit se poate
dustrializare, plus 370 hectare se
trece cu toate forțele la' lucru. Pes
mincer. Directorul întreprinderii, to
te tot — recomandă specialiștii in
varășul Nicolae Popescu, ne pune in
stitutului de pomicultură — tre
temă : „După cum se poate vedea,
buie respectat
sortimentul de
vegetația este bună, nu sint pierderi.
pomi prevăzut a fi plantat, să nu
Am încheiat plantatul la varză tim
se amestece speciile si, ceea ce este
purie, conopidă, verdețuri, ceapă,
foarte important, să fie plantate ace
mazăre păstăi, ridichi de lună, avind
le specii care, in condițiile locale de
un avans de două-trei săptămîni față
climă/și sol, dau cele mai bune re
de anul trecut. în cimp se lucra la
zultate. Sint livezi care nu au rodit
întreținerea culturilor de legume se
pe măsură tocmai datorită faptului
mănate din toamnă. In ferma nr. 1,
că nu s-a respectat această cerință.
pe cele 10 hectare de seră, circa 120
Pentru a- se asigura o prindere
de oameni lucrau la repicatul vinebună, este necesar să fie respectate
telor, lucrare ce urmează să se fina
toate' regulile prevăzute : rădăcinile
lizeze in citeva zile. Spre piață se
pomilor să fie tinute cit măi puțin
livrează, eșalonat, 70 tone salată, 150
in contact cu aerul, plantarea să «e
tone spanac, 210 tone ceapă verde,
facă la adincimea prevăzută, respec
precum și însemnate cantități de
tiv cu punctul de altoire la nivelul
verdețuri.'Reținem și o nemulțumire
fructelor. In scopul obținerii unor
solului, la fiecare pom să se dea cite
a directorului intreprinderii : „Nu
15—20 kg mraniță. De asemenea, tre
recolte de bună calitate, este ne
dispunem decit de jumătate din fo
cesar să se desfășoare o amplă ac
buie urmărit ca plantarea să fie fă
lia de polietilenă". Asupra proble
țiune de igienizare a livezilor, a tu
cută cit mai repede, înainte de por
mei. discutăm din nou cu directorul
turor pomilor, care constă in curăți
nirea pomilor in vegetație, astfel in
trustului horticol. Iată și răspunsul:
cit ei să beneficieze de umiditatea
rea ramurilor de fructe mumifiate.
„în acest an sint. condiții de a se
care se găsește acum din abundență
de frunze uscate, strîngerea cuiburi
asigura timpurietatea producției de
lor de. omizi. Această lucrare, prin
în sol. De remarcat este si faptul că
legume in cimp, corespunzător pro
care se reduce rezerva biologică de
pentru gospodăriile populației nu
gramelor intocmite in acest scop in
dăunători și de boli, va permite di
mai in „Săptămina pomiculturii"
fiecare unitate producătoare. Dar,
minuarea consumului de substanțe
s-au livrat un milion de pomi din
prin neasigurarea întregii cantități
chimice la stropiri. Trebuie să se
specii de mare valoare, indeosebi vi
de folie, nu putem incă realiza ră
asigure, de asemenea, condițiile ne
șini și cireși, precum si 266 500 bu
sadul la cuburi pentru toate supra
cesare bunei dezvoltări a pomilor.
tași de arbuști fructiferi. Fructele afețele prevăzute. Deși s-au făcut re
cestora, pe lingă faptul că au preturi
Este necesar ca solul din livezi să fie
petate intervenții la furnizori, res
de contractare avantajoase, asigură
pectiv la bazele de aprovizionare din
arat sau săpat pe o arie care se în
Buzău, Iași și Vrancea, problema
tinde pină la extremitatea rădăcini
consumul propriu al familiilor res
pective.
lor, lucrare prin care se asigură acontinuă să rămină nesoluționată.
Timpul fiind înaintat, de acum orice
cumularea in sol a unor cantităti mal
Intensificarea lucrărilor de primă
întirziere poate avea consecințe ex
mari de apă, se încorporează restu-’ vară in livezi — îngrijirea si planta
trem de păgubitoare asupra realiză
rile vegetale.
rea pomilor — Va contribui la creș
Potrivit programului de dezvolta
rii producției de legume timpurii,
terea' producției de fructe, la spori
producție care, repet, are în acest an
re a pomiculturii. in 1988 urmează
rea patrimoniului pomicol, sarcină
să se facă plantații noi pe 12 000 hec
cuprinsă de altfel în programul po
șanse de reușită deosebite. Drept
tare, din care 6 000 hectare in aceas
pentru care, facem și pe această
miculturii. ale cărui prevederi tre
tă primăvară, iar la arbuștii fructi
buie îndeplinite exemplar, an de an, ■ cale cuvenitul apel către bazele de
feri din 3 000 hectare — 1 200 hecta
aprovizionare amintite".
în folosul nostru si al tării.
re se vor planta în acest sezon. Pînă
loan HERȚEG
Candiano PRICEPUTU
la 1 aprilie, potrivit datelor furni
Gheorqhe C1RSTEA
corespondentul „Scinteii"
zate de Direcția generală economică

In livezi e încă mult de lucru
In „Săptămina pomiculturii". des
fășurată intre 28 martie si 3 aprilie,
s-au. efectuat ample lucrări de în
grijire a livezilor si de plantare a
pomilor. Acțiunile întreprinse in această perioadă se inscriu in ansam
blul măsurilor avind ca obiectiv în
deplinirea prevederilor din progra
mul de dezvoltare a pomiculturii,
menite să asigure creșterea cantita
tivă și calitativă a ________
producției de
fructe. Lucrările de sezon în pomi
cultură
tăieri, stropiri, fertilizări
— cit și plantările de primăvară tre
buie să continue oină la finalizarea
lor. în legătură cu efectuarea lor.
am solicitat precizări din partea
specialiștilor Institutului de cerce
tare și producție pentru pomicultură
Mărăcineni, județul Argeș.
Referitor la stadiul de vegetație,
se apreciază că pomii au iernat bine.
Mai exact spus, in iarna 1987—1988
temperaturile fiind mai ridicate, in
nici o zonă a tării nu s-au inregistrat pierderi de muguri. Pe baza in
formațiilor de care dispune institu
tul. starea livezilor, in general a tu
turor pomilor, este bună. De aseme
nea. in această primăvară evoluția
timpului a fost si este favorabilă
pentru pomi și arbuștii fructiferi.
__ ....__
Faptul că, după o iarnă blindă,
in luna martie temperaturile din
cursul nopții s-au menținut des
tul de scăzute, pomii au pornit
mai tirziu in vegetație. Ca atare,
înflorirea va avea loc mai tirziu. In
sudul țării, doar caișii au început să
înflorească. Aceasta este de natură
să ferească marea majoritate a po
milor de efectul eventualelor bru
me tirzii. Specialiștii din cadrul or
ganelor agricole si din statiuniie de
cercetări urmăresc. în continuare, evoluția vegetației pomilor, spre a pu
tea lua măsuri in vederea efectuării
diferențiate a lucrărilor de întreține
re. Există, așadar, condiții ca in
acest an. la toate speciile pomicole,
să se obțină o recoltă bună de fruc
te. Aceasta va contribui la îndepli
nirea obiectivului stabilit de condu
cerea partidului ca, in acest an. să
se realizeze recolte superioare în
toate sectoarele agriculturii, multe
unități agricole avind condiții să
realizeze producții cel puțin la ni
velul celor prevăzute prin plan.
Ce trebuie făcut, practic, acum in
livezi pentru a spori, cantitativ si
calitativ, producția de fructe ?
Tovarășul ILARIE ISAC, directo
rul Institutului de/ cercetare si pro
ducție pomicolă, subliniază necesita-

desființate depozitele intermediare
de la Oltina, Hîrșova, Cogealac,
Nicolae Bălcescu și Cobadin. De
aceea cisternele unor unități trebuie
să facă peste 200 km dus-întors
ca să aducă motorină". Nu insistăm
asupra dificultăților pe care le intîmpină unitățile de mecanizare din
această cauză, pentru că sint bine
cunoscute : consumuri inutile, chel
tuieli suplimentare, scoaterea trac
toarelor din cimp cînd e mai mare
nevoie de ele etc. Considerăm însă
necesar ca Centrala PECO să anali
zeze neintîrziat această situație,
întrucît astfel de cazuri s-au mai
semnalat, și să întreprindă măsurile
Ce se impun pentru a se pune capăt
risipei.

Cum se acționează,
cum ar trebui să se
acționeze pentru realizarea
integrală a programului
de plantări și buna
îngrijire a pomilor
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Au reușit!
Noul proiect era gata. Un utilaj
complex pentru industria alimen
tară și pe care întreprinderea il fa
brica de mai mulți ani, moștenindu-1, de fapt, de la o alta, se ce
ruse a fi reproiectat, modernizat,
înscris în parametri superiori de
productivitate și consumuri ener
getice.
Deci proiectul era gata, se rea
lizase și prototipul. La o ultimă
analiză se constatase că totul era
în ordine, se îndepliniseră, punct
eu punct, cerințele din caietul de
sarcini. Beneficiarul era și el sa
tisfăcut și nerăbdător să intre in
posesia noilor mașini. S-a pus la
punct și tehnologia, s-a introdus
totul în fabricație...
Și totuși, cei care lucrează în atelierul de proiectare 20 al între
prinderii „Electrometal" Timișoara
au putut vedea, zile la rind, că un
mic grup, al celor mai tineri din
tre ei, se tot aduna in jurul proto
tipului și discuta cu aprindere,
parcă nemulțumit, parcă mai căutind ceva...... Ce mai vor ăștia
„Ei, poate că analizează noile so
luții constructive, ca să mai învețe
și ei cite ceva".
Dar, într-o dimineață, unul din
tre ei, Lazslo Csaba, s-a prezentat
la șeful atelierului ținind sub braț
o mapă cu desene și intr-o mină
un dispozitiv, un ansamblu de
montaje electromecanice și elec
tronice.
— Șefule, ții minte că atunci, la
început, cind s-a discutat despre
reproiectarea mașinii, s-a renunțat
din capul locului la automatizarea
comenzilor. Toată lumea a fost de
acord că treaba asta nu se poate
face din pricina temperaturilor
mari de lucru și a spațiului în
gust...
— Da, așa este, mașina este ex
celentă și fără asta.
— Și dacă totuși ar avea co
menzile automatizate ? !
Șeful l-a privit lung, zîmbind. Și
l-a răspuns in glumă :
— Numai necazuri avem cu voi.
Cind ți-e lumea mai dragă, voi hop
cu o... complicație ! Dă încoace să
văd ce a ieșit. Deci asta moșmon
deați voi acolo, în secret ?
Examinată pe toate părțile, su
pusă la toate probele, soluția gindită de acest grup și realizată prac
tic de Csaba pînă la prototip s-a
dovedit perfect valabilă și bine ve
nită. conferind produsului încă
un foarte important atribut al mo
dernității.
In final, șeful i-a luat totuși la
zor :
— Dar de ce âți făcut totul tn
secret ? Numai așa, ca să ne faceți
o surpriză ?
— Poate că și asta. Și apoi, cită
vreme nu eram siguri de rezultat...
Dacă nu ieșea, ne înregistram ofi
cial cu un eșec. Așa, e doar succe
sul. Nu e bine ?

Mlhal CARANFIL

„Aurul verde" în mîini de aur „Merită să-l
Rădăcini au prins și
Pădurea de pini, Va
aici, în ..țara de pia
tră" a Vrancei.
pinii plantați, cu ră
lea frumoasă, Poiana
cunoașteți"
— Cu două primă
dăcinile protejate în
brindușelor, locuri de

scurt popas al turme
lor de oi, toamna,
cind se cobor la vale,
pentru iernat, la adă
postul satului, rămin
in urmă. Dar drumul
urcă, urcă mereu, tot
mai sus. unde fores
tierii poartă țapinele
sub braț ferindu-se
parcă să nu zgirie
cerul.
La vremea împădu
ririlor, ca acum, pe
alunecușul
stâncilor
urcă silvicultorii. Pe
pantele mai iuti sint
la mare preț fringhiile: încing mijlocul
și se prind cu- un ca
păt de un colț de
stingă, de trunchiul
unui copac răzleț. Puieții sint purtați în
spate, legați in- snopi.
Și munca începe.
Pădurea „urcă" adu
să de oameni.
„Mina de aur ver
de" a țării își împros
pătează filoanele si

veri în urmă — ne
spune inginerul Toader Boroș, de la ocolul silvic Nereju —
începusem
plantatul
in bazinul Giurgiu-Argințărie. Locuri pieptise, greu de urcat. Ne
aflam acolo 25 de oa
meni. Deodată, ca din
senin, s-a pornit vis
colul, mai strașnic ca
iarna. Calea de în
toarcere, întroienită, a
fost croită de jos, de
oamenii plecați in ajutorul nostru, al ce
lor de pe „stîncării".
Am așteptat acolo,
sus, citeva zile, cu
porțiile de . mincare
drămuite. Dar acum
nu ne mai saturăm
privirea cind vedem
că au prins rădăcini
puieții plantați atunci.
Și aproape aceiași oa
meni de atunci se
pregătesc acum să în
nobileze perimetrul acela cu alte citeva mii
de brăduți.

pungi de polietilenă,
pe virful Țigmana,
care au pantele în
clinate la aproape
70 de grade. Pădu
rarii vrinceni, ca niș
te alpiniști, au fost
la... înălțime ! Numai
aici, în „inima Vran
cei". în ținuturile Nărujei, s-au plantat, in
ultimii 25 de ani, pes
te 3 700 hectare cu
brad, molid, pin, larice, cu puieți crescuți
in zonă, in pepiniere.
Hotărit lucru : „au
rul verde" al țării se
află și aici, in Vrancea, in miini bune. Aproape 40 la sută din
cele 184 000 hectare dă
pădure ale Vrancei
sint ocupate de arborete tinere. Altfel cum
ar merge mai departe
tinerețea fără bătrinețe a munților și pă
durilor țării ?

Dan
DRAGULESCU

Totul în premieră
Ramură de virf a
industriei, electroteh
nica nu are o tradiție
îndelungată la Birlad,
orașul fiind renumit
pe plan mondial in
construcția de rul
menți. Totuși, de aproape un deceniu și
jumătate, se impune
tot mai mult in acest
domeniu atit in țară,
cit și in străinătate,
Întreprinderea de ele
mente pneumatice și
aparate de măsură. Și
aceasta
datorită,
inainte de toate, oa
menilor, colectivului.
Tinăr, entuziast, ta
lentat.
— O ramură de virf
ca a noastră — ne
spune Gheorghe Ifrim,
secretarul comitetului
de partid din unitate.
— nu poate „crește"
decit pe baza unei
gindiri tehnice de virf,
a cuceririlor științifi
ce și tehnice.
Sîntem in moderna
unitate blrlădeană și
consemnăm un eveni
ment de producție
deosebit, care confir
mă spusele interlocu
torului nostru. Aici a
fost realizat, pentru
prima oară în țară,
traductorul capacitiv

de înaltă presiune, ab
solut indispensabil in
buclele de automati
zare din combinatele
chimice, de celuloză,
la centralele electronucleare și în alte
domenii. Conceput și
realizat de către spe
cialiștii unității, el in
corporează inteligen
ța tehnică originală,
pasiunea și dăruirea
lor în munci.
Cum s-a ajuns la
această premieră în
materie ? Prin mai
buna valorificare a
potențialului
tehnic
existent și prin reve
nirea în orașul natal
și in unitate a tineri
lor specialiști care au
găsit și aici un fertil
cimp de afirmare. Mai
întâi, și-au început ac
tivitatea tineri ingi
neri. fizicieni, tehni
cieni și muncitori, fii
ai orașului, repartizați
aici, Ei au cerut să fie
încadrați intr-o grupă
de cercetare și pro
ducție. unde să aibă
„probleme", să-și poa
tă pune in valoare cu
noștințele, inteligența,
inventivitatea.
— La. acest traductor capacitiv. colecti
vul nostru a lucrat
timp de trei ani -—ne

spune inginerul Pompiliu Calistru. Au fost
necesare mii de incercări, căutări, probe,
utilizarea unor noi
tehnologii, între care
tehnologia plasmei.
De altfel, am și cola
borat cu catedra de
profil de la Universi
tatea „Al. I. Cuza"
din Iași. Pentru ingi
nerii Dumitru Mihail,
Petre Baltă, Micu Chirilă. Gheorghe Munteanu, fizicianul Vaile
Pelin, lăcătușii Georgeta Pădure, Constan
tin Stan și Marius
Mazuru n-au existat
timp liber sau alte
preocupări pină nu
și-au văzut „opera"
terminată cu bine.
Acum, noul produs
de înaltă tehnicitate,
cu parametri peste
nivelul celor de pe
plan mondial, este o
realitate, tn plus, pre
cizia in măsurare este
de două ori mai mare,
are o fiabilitate spo
rită și o greutate mai
mică decit produsele
similare. Și — ceea ce
este important — nu
va mai fi nevoie să
jie adus din import.

»

(Urmare din pag. I)

aite și alte generații de
constructori — ne spune
șeful de brigadă, ing. Zorel Bogdan. In Ostrovul
Mare am construit cu for
țe de la șantierul național
al tineretului. Mulți bri
gadieri de acolo au rămas
alături
de constructorii
noștri. A fost o școală de
muncă și de educație pa
triotică, pe care o vor evoca generații de construc
tori. Și Oltul energetic
este o școală. O școală care
pretinde aceleași calități :
abnegație, curaj, bărbăție,
dragoste de țară.
Comunistul Pîorin Predescu (32 de ani. șef de schipă la montaj turbine)
este unul dintre absol
venții merituoși ai acestei
școli extraordinare. Ca și
mai tinărul său coleg,
Constantin Ionescu (27 de
ani). Acesta din urmă (că
sătorit, doi copii, fiu al acestor locuri scăldate de
Olt) era foarte emoționat.
Următoarea adunare gene
rală a comuniștilor
va
pune în discuție cererea
sa de primire în partid, pe
care o susține, printr-o re
comandare semnată apă. sat. chiar maistrul Mari
nescu.
— îl cunosc pe tovarășul
Ionescu din 1980 — ne snune maistrul. N-am fost
toți anii aceștia împreună.
Ne-am desprins de la Olt
pentru a merge eu la Por
țile de Fier II. el la Cana
lul Dunăre-Marea Neagră,
apoi la Turceni, apoi la
Cernavodă. Ne-am reîntilnit pe acest șantier. Ne-am
reintîlnit este un fel de a
spune, tl știam foarte ti
năr, aproape un adoles

cent, pornit pe fapte mari,
dar avind nevoie, din cind
în cind, să fie strunit de
cineva mai in virstă. L-am
reintîlnit mai matur, așe
zat. stăpin pe .sine. Nu intimplător i s-a încredințat
conducerea unei echipe.
Trecem Oltul prin viitoa
rea ecluză, cu gindul la va
poarele care, în viitorul
apropiat, vor acosta, ve
nind de pe Dunăre,,la che
iurile noului port de la

Potrivit
utilizării
curente, cuvintul cris
tal este sinonim cu
lucrul perfect făcut.
Le-a trebuit destul
curaj muncitorilor, in
ginerilor și tehnicie
nilor de la Întreprin
derea de sticlărie șl
porțelan Dorohoi pen
tru a se „lansa" in
fabricarea pretențio
sului cristal. Exact cu
un an în urmă, mult
așteptata șarjă de
cristal
incandescent
începea să fie transfi
gurată in vaze și pa
hare limpezi, străluci
toare.
— Începutul a fost
tare greu, dar asta
ne-a indirjit și mai
mult — ne spune tinărul inginer Con
stantin Vasiliu, șeful
atelierului de proiec
tare prototipuri teh
nologice. Fără alte in
vestiții materiale, de
cit numai cu investi
ția de încredere din
partea centralei de
resort, ceea ce a con
tat enorm, am trans

mantismul care, pentru
meseria noastră, este vital.
Au trecut ani și nu regre
tăm pasul acesta — șantie
rul ne-a dat sentimentul
utilității, al importanței
muncii noastre. Intre timp,
in scurtele reveniri in
Bucureștiul natal, tovarăși
de breaslă de pe marile
șantiere de acolo, de la
Argeș, ne-au oferit surpri
ze extraordinare, și din
nou, cu asemenea prile-

format, cu forțe pro
prii, un cuptor de
sticlă
intr-unui de
elaborare a cristalu
lui. Tot noi am tre
cut lâ proiectarea teh
nologică a modelelor
noi și a utilajelor, la
executarea lor. Ne-au
venit in ajutor doi
maeștri ai cristalului
de Mediaș — ingi
nerul Alexandru Zekany și maistrul Ioan
Pasăre — amindoi
pensionari, dar atit de
pasionați, că ne-au
„molipsit" și pe noi.
Acum realizăm peste
30 de sortimente de
cristaluri, care mai de
care mai. atrăgătoare.
Și încă ceva : cris
talul produs aici a ajuns pe locul de onoare unde marfa bu
nă se vinde singură,
in numai un an, pro
ducția a crescut de
două ori și jumătate.
Și nu e vorba de un
cristal oarecare, ci de
unul veritabil, cu 25 la
sută conținut
de
plumb.

apelor ce altădată, la vre
mea asta, se pregăteau să
inunde cimpia, este bogată
în semnificații. Mai ales
semnifică puterea omului
de a supune natura, de a
o transforma după gindul
său și in folosul său. Cum
se intîmplă acum cu Oltul.
Altfel. constructorii ne
prezintă cu simplitate emo
ționantă detaliile epopeii :
— Vremea a fost de par
tea noastră, ne-a ajutat, a

Pe Olt-un nou izvor de energie
Slatina. Stăm de vorbă cu
constructorii. Sint oameni
cu trăsături asprite de in
temperii, de lupta aproape
corp la corp cu apele, pe
care le-au domesticit și că
rora le-au smuls puterea.
Pare greu de crezut, dar
toți acești bătrîni „lupi de
șantiere" se consultă, in tot
cg fac, cu un tinăr ce abia
și-a terminat stagiatura.
Se numește Doru Stoichițescu, este inginer con
structor, are 29 de ani și a
venit pe acest șantier la
cerere, imediat după ab
solvire.
— încă din facultate am
hotărit, împreună cu soția,
care mi-a fost și colegă de
grupă, să mergem pe un
astfel de șantier — se măr
turisește acesta. Sintem
bucureșteni și ne-am ales,
din romantism, această
meserie ; și așa am socotit
noi, că numai plecînd din
București ne vom putea
„alimenta" continuu ro-

Gheorghe CRIȘAN

Petru NECULA

Precum cristalul

- Cui dăm azi floarea ?
Răspunsul vine pe ocolite :
primi, aici, o floare. Și o câldă.
stringere de mină, și o sinceră
— O clipă, să întreb... calculato
urare de „La mulți anii". Nu-i ui
rul.
tat nimeni. Calculatorul dovedește
Dialog de început de zi. Zi de
aceeași exactitate și „ținere de
muncă la Combinatul de fire sin
minte"
a evenimentelor de mereu
tetice Vaslui. Mecanicul-șef ridica
proaspătă emoție umană ca și in
și el întrebările cotidiene : cu asi
evidența producției.
gurarea combustibilului. a pieselor
— Cine au fost ultimii „oameni
de schimb. Plus că sosise un utilaj!
cu floarea" ?
nou, românesc, adevărată bijuterie,
nu altceva. Specialiștii de la con
Ioana Bateriuc face din nou
cepție, evident, in front și ei, cu apel la memoria electronică:
tehnologiile care n-au mai fost ex
— Păi a fost loan Girțu... De la
perimentate pină acum și cărora le
Investiții. Apoi a fost Ion Nicupregătise cu migală drumul de
lescu. Maistru electronist. Și a mai
afirmare. Mai era apoi eterna pre fost apoi tata, Ion Toader, lăcătuș
ocupare pentru aburul tehnologic.
mecanic.
Și. totuși, întrebarea de mai sus —
Trei „Ioni" la rind. Sărbătoriți
poate insolită pentru unul care
cu dragoste de tovarășii lor. Ca
nu-i „de-al casei" — a fost pusă
mii și mii de părtași la bucuriile
mai intii și intii :
statornice din viețile lor.
— Cui dăm azi floarea 7
Copacii au prins totdeauna rădă
Ioana Bateriuc, secretară, a ce
cini in pămîntul ospitalier, prie
rut un nioment de răgaz : să în
ten.
Oamenii sint și ei la fel: se
trebe calculatorul. Și apoi a reve
hrănesc cu căldura umană. Cu
nit la inginerul Mircea Ciobanu,
lumina din jur. Cu sentimentul de
directorul combinatului :
apartenență la tot ceea ce-i încon
— Azi nu-i cu flori. Dar urmea
ză peste citeva'zile, mai precis pe
joară ,ce durează. Cu neclintită in13, o virstă : 40 de ani...
i credere in visul înalt, și ales, și
N-are importanță cine împlinește
demn1 de înfăptuit pe acest pămint
40 de ani din cele citeva mii de oa
de cintec și de dor care se numește
meni pe care-i are combinatul. Im
România.
portant e că in. ziua cu sărbătoare
Iile TANASACHE
unică, in pridvorul casei lui, va

In fiecare început de primăvară,
folia de polietilenă, transparentă
sau colorată, revine „la ordinea zi
lei", fiind solicitată ca piinea caldă
pentru solarii.
— După ce am descifrat toate se
cretele liniilor de fabricație pe care
le avem in dotare — ne spune șe
ful atelierului extrudare de la în
treprinderea de prelucrare a mase
lor plastice Năsăud, Traian Căpățînă — am trecut la perfecționarea
lor. Și am reușit ca prin modifi
cări mici să le înzestrăm cu per
formanțe mari. După aceea, neastimpărul creator ne-a impins să
descifrăm și tainele foliei de po
lietilenă. Mai exact spus, ne-am
încumetat să creăm și noi două ti
puri de folie. Denumirea lor nu
spune mare lucru : folie bicoloră și
folie coextrusă. Cu primul produs,
colectivul întreprinderii a satisfă
cut o importantă cerință la export.
Pînă la realizare insă a trebuit
concepută și confecționată o mași
nă special destinată acestui scop,
încercări, nereușite. Dar iată că,
acum, la Năsăud. funcționează trei
utilaje de acest fel.
Dacă . „bicolora" e o chestiune,
să-i zicem, care ține de modă, de
o anume preferință a partenerilor
externi, la „coextrusă" problema
e alta. Este ceva de genul a doi
globi oculari, așezați spate-n spate,
din care unul trebuie „să plîngă",
iar celălalt „să ridă", dar în același
timp. Simplificînd la maximum lu
crurile, imaginați-vă un ambalaj
fin pentru hîrtia foto, care în ex
terior trebuie să respingă lumina
și căldura, iar în interior trebuie
să aibă alți parametri. Cu alte cu
vinte, nu e chiar atit de simplu să
confecționezi „frați siamezi" cu o
lățime de un metru, dar cu o gro
sime de ordinul micronilor, perfect
sudați, și care să mal fie și dia
metral opuși. Scopul final al creă
rii foliei coextruse ? Reducerea
totală a importurilor.
Interlocutorul nostru ne-a vorbit
de grade de scurgere, de sisteme
de răcire, adaptării sisteme de ex
trudare, despre o îmbinare pînă la
contopire intre procesele chimice
și cele mecanice. Toate acestea
sint greu de redat. în spațiul unei
scurte însemnări. Tocmai de aceea,
cind l-am întrebat pe directorul
unității năsăudene, inginerul Eu
gen Moldovan, dacă ne-ar putea
spune, fără timp de gîndire, dacă
are oameni la care nu ar vrea cu
nici un chip să. renunțe, răspunsul
a fost : „La nici unul n-aș renunța,
dar intii și întii Ia Teodor Căpățină, pe care merită să-l cunoașteți
Ceea ce am și încercat să facem.

juri. ne-am bucurat că am
ales această meserie. Și mă
încearcă un sentiment de
puternică emoție la gindul
•că zilele acestea tovarășii
de muncă vor hotări dacă
merit carnetul de comunist.
Ca și Constantin lonescu. ca și Dan Stoichițescu, și tehnicianul con
structor Cornel Stanciu (33
dg ani) așteaptă confirma
rea unei calități pe care
s-au străduit s-o merite
prin tot ceea ce fac, prin
felul cum gindesc, cum
muncesc, prin ceea ce simt
și prin ceea ce sint : cali
tatea de comunist.
Aici, unde Oltul iși
schimbă înfățișarea, aici,
unde generații de construc
tori iși dau mina la noile
izvoare de energie și lu
mină, aici, unde se con
tinuă
epopeea
marilor
construcții
ale
„Epocii
Nicolae Ceaușescu", ultima
zi din martie, cu zambile
albastre și kilowați smulși

fost bună, așa că am lu
crat toată iarna fără difi
cultăți. Acum am rămas
puțini in șantier, doar Vreo
300, dar au fost momente
cind am lucrat și cu 1 200
de oameni. S-au turnat
170 000 mc beton în baraj
șt centrală, s-au efectuat
umpluturi însumînd 9 mili
oane mc, volumul excavațiilor depășește 15 milioane
mc. s-a executat peste un
milion mp de oeree... Pen
tru noi sint cifre impor
tante. Ele reprezintă. în
fond, o hidrocentrală, un
lac ce va acumula 70 mi
lioane mc de apă. 25 km
de dig... (Inginer Nicolae
Sandu, directorul Antrepri
zei de construcții hidro
tehnice Olt inferior).
— Dacă scrieți despre acest obiectiv, țin neapărat
să evidentiati calitatea lu
crărilor. Simți, la tot pa
sul. calitatea deosebită a
oamenilor care le-au exe
cutat. (Marin Dorobăț, in

Pentru
sticlăriile,
porțelanurile și cris
talurile solicitate și la
export ca piinea cal
dă, Colectivul de aici,
din Dorohoi. a avut
deosebita cinste să
lanseze in 1988 che
marea la întrecere pe
țară in respectivul
domeniu de activitate.
Ca și colegii de la
Mediaș,
dorohoienii
iși modernizează pro
ducția de cristal trecind la procedeul de
lustruire chimică a
produselor, tn colabo
rare cu Institutul po
litehnic din Iași. se
înaintează pas cu pas
la realizarea instala
ției hecesare.
...Un nou transcontainer cu cristaluri a
plecat spre o firmă
din străinătate.
E limpede precum
cristalul : încă
un
produs românesc își
croiește drum în lu
mea largă, intru bucu
ria și mindria celor
care l-au creat."

Eugen HRI ȘCĂ

spector principal al Inspec
toratului pentru controlul
calității produselor, jude
țul Olt).
— Sint aici din martie
anul trecut, ca reprezen
tant al furnizorului de hidroagregate — I.C.M. Reși
ța. Agregatele bulb —
reversibile produse de noi,
care sint o noutate in ma
terie. s-au comportat exce
lent. fapt ce ne obligă ca.
in continuare, să fim ală
turi de constructori, astfel
incit să umplem Oltul de
hidrocentrale. (Nicolae Porodici. maistru, omul de asistențâ tehnică permanen
tă al furnizorului).
— Oltul energetic. în ac
tuala etapă, concentrează
numai si numai gîndire si
creație românească. Nimic
importat, nimic împrumu
tat. Este măsura energe
ticii românești, de la pro
iectare si oină la materia
lizarea efectivă. (Inginer
Virgil Dădu, I.S.P.H. Bucu
rești)...
In camera de comandă,
echipa condusă de șeful de
tură Jean Nica trăiește un
moment de mare satisfac
ție. După ce i-au invidiat
pe colegii din tura condu
să de Adrian Ionescu pen
tru sansa de a apăsa pe
buton la primul paralel,
au acum legătura cu dis
pecerul energetic națio
nal. Cu voce gituită de emoție. șeful de tură anun
ță că. incepind din 31 mar
tie 1988, cel de-al doilea
grup al hidrocentralei Drăgănești-Olt este pus la dis
poziția dispeceratului na
tional. Hidrocentrala de la
Drăgănesti pulsează pentru
tară, inimile energeticienilor de la Drăgănesti bat
pentru tară.

După șase ediții, pe scena Festi
valului național „Cintarea României"
brigăzile artistice au devenit o pre
zență tonică și familiară, impunindu-se printre cele mai percutante
forme de intervenție critică, activă și
ciștigindu-și astfel un loc distinct,
specific in teritoriul vast al culturii
de masă. Brigada artistică este, pre
cum se știe, o modalitate caracteris
tică de intervenție in treburile ob
știi, născută din năzuința de perfec
ționare a muncii și a oamenilor. Pro
gramul său, conceput și realizat de
'„oameni cu simțul umorului", are un
caracter de lucru, este operativ, vi
zează aspecte și laturi concrete ale
activității, surprinde in manieră
ofensivă anomaliile din colectivul
căruia ii aparține, militează cu va
rii mijloace pentru restabilirea normalității acolo unde și atunci cind ea
a fost dată peste cap și, in fine, are
o justificare profund etică. Amploa
rea pe care această mișcare a umo
rului și satirei populare o cunoaște
în prezent trebuie legată de crește
rea funcționalității ei civice, favori
zată. la rindu-i, de cadrul larg democratic^în care oamenii au toată
libertatea de a gindi curajos, cu voce
tare în toate problemele care pri
vesc viața și munca lor. Urmărind
de-a lungul anilor acest imens „jur
nal vorbit", se poate spune că, prac
tic, paginile lui reflectă cu remar
cabilă fidelitate problemele „arză
toare" ale zilei așa cum se înfățișea
ză ele in diverse locuri, in diferite
colectivități. în întreprinderi și in
stituții. la orașe și sate. Desigur, for
mele de expresie pe care le ia spi
ritul critic al acestor „echipe de in
tervenție" sint numeroase, gama lor
întinzîndu-se de la umorul suculent,
vorba de duh sau jocul de cuvinte și
șarja amicală pină la satira viru
lentă ori rîsul punitiv. Dincolo de
semnul urgenței sub care se inscrie
hotărîța dorință de îndreptare a lu
crurilor. de corijare a comportamen
telor. de sancționare a atitudinilor
frenatorii, anacronice — toate aces
te forme de expresie semnifică și
justifică valoarea terapeutică a umo
rului și funcția normalizantă a rîsului. Nicicînd, poate, societatea nu a
trăit mai intens conștiința încrederii
în propriile ei resurse constructive si
de îndreptare a răului, a anoma
liilor. a dereglărilor pricinuite de
atitudinea carență față de muncă, de
abaterile de la normele eticii ori de
încercările de mistificare a realității.
Căci, trebuie subliniat, permițînclu-și să denunțe și să persifleze ori
ce impostură ori neadevăr, satira
populară este profund optimistă,
constructivă, și nu demolatoare. Umo
rul este, prin esența Iui, un factor
civilizator : comicul surprinde deca
lajul dintre aparență și esență, din
tre ce se spune și ce se face, dintre

lăudăroșenia verbală și sterilitatea
faptelor, dintre demagogia „visătoristă" și simțul realității etc. El re
stabilește măsura lucrurilor, echili
brul dintre mijloace și pretenții, reconfigurind nevoia oamenilor de a
împăca fapta cu vorba, fondul cu
forma. Iar in formele sale exempla
re, brigada artistică se face ecoul
mentalității mature și responsabile,
este purtătoarea spiritului realist
autentic și exercită o critică ascuțită
și directă. Cind verva și concretețea
se tocesc, cind peste salopeta de lu
cru cei din brigadă își pun fracul
festivist — e semn că undeva,, pe
relativ lungul drum dintre program
și scenă, s-a produs un scurtcircuit,
afectind rațiunea de a fi a acestei
forme de intervenție critică. La o re
centă consfătuire de lucru a brigă
zilor artistice din județele Transil
vaniei — desfășurată la Zalău — a
fost adusă in discuție și această ano
malie, puțind fi, ea însăși, obiect de

Cu simțul umorului
satiră al brigăzilor : de ce este per
sistentă. în unele locuri, tendința de
„minorizare" a obiectivelor criticii,
de tocire a satirei și, uneori, chiar de
„pedepsire" a îndrăzneților ? Un di
rector îi șterge de la primă pe in
discreții membri ai brigăzii, un res
ponsabil le prejudiciază.abuziv drep
turi elementare, un conducător, in
vorbe îneîntat (de fapt, speriat !)
de forța de impact a brigăzii, ii „sea
mănă" pe componenții ei — ca pe se
mințe de soi — în locuri diferite și
îndepărtate, sub pretextul de a în
tări și în acele locuri munca educa
tivă ! In contrast cu atape apucături
mai mult sau mai puțin „directoria
le", in multe orașe și sate brigăzile
sint chemate să urce mai des pe sce
nă, în fața oamenilor muncii, a spe
cialiștilor, a activiștilor de partid și
de stat spre a critica, cu umor și
vervă satirică, neregulile constatate
în diverse locuri de muncă. La Bucu
rești, de exemplu, periodic, au lac
asemenea treceri in revistă, acești
„oameni cu simțul umorului" sint
ascultați cu atenție, considerîndu-se,
pe bună dreptate, că, oricît ar fi de
neconvenabile, criticile brigăzii, dacă
sint obiective, adevărate, drepte, sint
semnale ce merită să fie auzite spre
a se lua măsuri de corectare, ’de re
stabilire a cursului normal al lucru
rilor într-o întreprindere sau- alta,
într-un domeniu sau altul. Cu alte
cuvinte, s-a înțeles foarte bine că
brigada și programul ei satiric con

stituie un prețios instrument de lu
cru, eficient nu numai strict propa
gandistic, dar și in plan economic, so
cial, moral. Ea nu este — cind este,
in rare cazuri ! — un „greier" ce-i
cintă pe alții de sub umbrela lenei și
parazitismului. De regulă, semnalele
critice sint cu atit mai atingătoare
sub raport comic și umoristic, cu cit
ele sint mai adevărate și mai strin
gente în realitatea c^re le inspiră.
Inventivitatea umoristică și satirică
a brigăzii este, cu această condiție :
a bunei cunoașteri a realității —
inepuizabilă. Se pot cita foarte multe
exemple în acest sens, vorbe de duh
și formule rezumative ce se țin min
te multă vreme tocmai datorită fap
tului că ele surprind cu acuitate si
tuații. mentalități, atitudini realmen
te anacronice, criticabile. O autori
tate rigidă, bizuită exclusiv pe func
ție, e întrebată cu aparentă candoa
re : „Tu nu te consulți cu masa 7“
„Nu — sună răspunsul — eu mă
consult cu scaunul". Un îndrumător
venit de la județ Ie explică țăranilor
cum va face el ..să pună comuna la
pămint". adică să-i învețe știința agricolă ! în altă așezare rurală, sati
ra brigăzii vizează slaba sau inexis
tenta legătură cu oamenii a autori
tăților locale printr-un spiritual joc
de cuvinte: „Dacă-i «îndreptăm» pe
cei de Ia Consiliu, cum își vor mai
putea «apleca» ei urechea la cerin
țele cetățenilor 7 !“, Concluzia unui
program este : „Decît să discutăm
anarhic, mai bine să tăcem organi
zat". iar alții propun „să ne luăm
numai angajamente gata îndepli
nite, ca să ne fie mai ușor"..Casă
ascundă lipsa furajelor —• a spiritu
lui gospodăresc — unii relatează că
în timpul inspecției au dat vacilor...
„gumă de mestecat", o țărancă din
Bărăgan telefonează la Casa de co
menzi „Mercur" din București să ,1
se livreze la domiciliu „mărar, pă
trunjel și o mătură", ea neavind
timp să-și procure „asemenea pro
duse". într-un cuplet spiritual se
vorbește despre „omul indicat la
locul preferat", artiștii dintr-o co
mună teleormăneană pun în circula
ție această definiție memorabilă a
nepotismului : „Numele tatălui con
firmă șansele fiului", iar o brigadă
muncitorească din București consta
tă că adesea „directorii trec, pro
blemele rămin". Gestionarul dintr-o
comună sălăjeană îi amenință pe
membrii brigăzii că dacă-1 vor cri
tica tăios ii „taie" de la ulei, zahăr
și „alte politețuri". iar femeile dintr-un sat al aceluiași jud»t. îi văd pe
bărbații lor cum vin, dătinîndu-se
pe picioare, „cu mersu’ legănatu’",
să le ajute la curățatul pomilor
ș.a.m.d. : în spatele tuturor acestor
vorbe stau, cum ușor se poate în
țelege, realități, situații, mentalități
anormale.

C. STANESCU

NU FUMAȚI !

în interesul propriei sănătăți și a copiilor dumneavoastră
Interesul propriei sănătăți și al vigo
Nu de mult a apărut „Medicina
recent (1984), care a urmărit efectul
pentru familie", o veritabilă enciclo
rii urmașilor. în acest sens o pro
fumatului de către părinți asupra co
pedie medicală elaborată sub îngri
blemă. care considerăm că este bine
piilor, a arătat cum concentrația de
să fie cunoscută, este cea a fumatu
jirea prof. dr. Marin VOICULESCU,
cotinină din urină — rezultată din
membru corespondent al Academiei
lui „pasiv", adică inhalarea fumului
nicotină inhalată — este semnificativ
de țigară de către nefumători.
Republicii Socialiste România. în
mai mare la copiii fumătorilor (șl
colaborare cu specialiști competent!
anume de 351 nanograme) decît la
Cercetări științifice efectuate în
din diferite domenii. In cadrul aces
multe țări și la noi au demonstrat
copiii cu părinți nefumători (4 nano
tei valoroase și utile lucrări. într-un
grame pe ml.).
că un nefumător care • locuiește ori
capitol special, se tratează efectele
șe află in aceeași cameră cu unul
Aceste date trebuie să dea de gîntutunului asupra sănătății._
sau mai mulți fumători inhalează
dit fiecărui părinte care fumează in
— Ce v-a determinat, tovarășe pro
toate substanțele toxice din fumul
aceeași
cameră cu copiii săi. Sint
fesor dr., să includeți recomandările
de tutun, substanțe rezultate din fu
însă convins — a precizat în înche
de combatere a tabagismului într-o
matul pe care îl practică ceilalți
iere interlocutorul nostru — că pen
lucrare destinată familiei •?
aflati intr-un spațiu închis. Astfel,
tru orice părinte, care tine Ia copi
— Enciclopedia noastră este desti
un nefumător care stă o oră într-o
lul său, nu va fi un sacrificiu prea
nată tuturor celor care doresc să
mare dacă se va lăsa de fumat, în
știe ce au de făcut pentru preve
modul cel mal categoric, fiind în
nirea si combaterea bolilor, pentru
același timp si un exemplu de
ocrotirea și întărirea propriei sănă
voință.
tăți. pentru o viață îndelungată si
— Și colectivul nostru este, firesc,
activă. Or, tutunul, alături de alcool
preocupat de sănătatea și vigoarea
se află pe primul loc în ce privește
copiilor, a tinerilor, arată dr. Viorica
deprinderile nesănătoase ale omului •
GHEORGHE. medic primar pediatru,
modern de pretutindeni.
director al Spitalului clinic central
Interesul cu care a fost primită
de copii „Grigore Alexandrescu". din
cartea noastră de către populație —
Capitală.
în cadru? programului de
cele 150 000 de exemplare s-au epui
educație sanitară tot personalul nos
zat în foarte scurt timp de la apa
tru, medicii, cadrele sanitare efec
riție — ne îndreptățește să credem
tuează in mod regulat în toate școli
că recomandările făcute în legătură
le din sectorul nostru ore speciale
Cameră cu alte persoane care fumea
cu combaterea fumatului vor fi utile
cu expuneri și recomandări de păs
ză suferă o intoxicație ca și cum
unor categorii largi de populație,
trare a sănătății, insistindu-se asu
ar fi fumat el insuși o țigară (pentru
mai ales tineretului.
pra regulilor de prevenire a îmbol
fiecare oră de stat împreună cu
O constatare pe care o putem face
năvirilor. Deși aceste ore de educație
fumătorii). Consecințele sint ace
cu totii este aceea că părinții, in
sanitară se fac de către fiecare spe
leași. atit imediat, cit și mai tirziu.
mod firesc devotați copiilor lor si
cialist din colectivul nostru, conside
Nefumătorul se intoxică și el. devi
capabili uneori chiar de sacrificii
răm că în ceea ce privește combate
ne palid, nervos, are dureri de cap,
pentru a le asigura cele mai bune
rea fumatului în rîndul tinerilor ar
iar organismul său se încarcă cu toa
condiții de hrană, locuit, invătămînt.
trebui să facem în generat mai mult.
te riscurile, în timp, ale fumătoru
care se străduiesc să le asigure un
Ar fi. de exemplu, foarte util un
lui : tulburări vasculare, agravarea
viitor cit mai bun și demn, nu se
curs de educație sanitară ținut de
cardiopatiei ischemice, boli ale căilor
gindesc cit rău pot face urmașilor
respiratorii, unele dintre ele foarte ' specialiști — medici pneumologi.
lor din clipa cind și-au aprins prima
cardiologi etc. — cu profesori din
severe. La aceste consecințe sfătuim
țigară.
școli, care, mai bine'informați șt do
să reflecteze părinții cind fumează li
Mama, firesc îngrijorată cind co
cumentați, să ofere in acest fel ar
niștiți. fără grij! in prezența copiilor
pilul face febră sau are cea mai mică
gumentele cele mai convingătoare la
lor. acele ființe gingașe, fragile oe
supărare, nu știe ce măsuri imediate
orele de dirigenție. atit copiilor, cît
care le cresc și ocrotesc cu dragoste.
să mai la pentru restabilirea sănă
și tinerilor.
Efectele fumatului pasiv asupra
tății puiului ei. Din păcate, iată că
nefumătorilor si a copiilor nevinoPentru că, se știe, este cu mult
tutunul inhalat zi de zi ii expune
vați de deprinderile părinților au fost
mai bine și mai ușor să se prevină '
pe copii, cu timpul, la boli incompa
dovedite
in
mod
științific
prin
nu

deprinderea
de a fuma, si cu atit
rabil mai grave decit febra sau orice
meroase cercetări biomedicale. Ast
mai greu se lasă fumătorii, cu cît trec
suferință, care se rezolvă adesea în
anii. Folosirea unor diapozitive, pro
fel. cotinina. o substanță rezultată
citeva zile. Ca să nu mai vorbim că
iectarea de filme referitoare la con
din nicotină, care se găsește în sînpărinții care reprezintă pentru copiii
gele și urina fumătorilor, s-a găsit
secințele fumatului — și există des
lor modelele de urmat în viată oferă,
tul de multe materiale de acest fel.
și la persoanele nefumătoare, care
prin fumai, un exemplu ce va de
locuiesc împreună cu fumătorii, in
cu date actuale — ar contribui de
veni curîna obiceiul nociv și al fiilor
asemenea
la receptarea mai largă a
familie
sau
la
locul
de
muncă.
Ceea
lor.
argumentelor
fundamentate științific
ce
demonstrează
in
mod
obiectiv
că
Iată deci citeva din argumentele
cei care fumează iși expun la intoxi
prin cercetări medicale recente.
care ne-au delnrminat să includem
cația cu fum de tutun propria fami
în „Medicina pentru familie" reco
Elena MANTU
lie și colegii de muncă. Un studiu
mandările de renunțare la fumat în

7 aprilie,
o probă
a voinței

cinema
• Egreta de fildeș : TIMPUKI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13; 17: 19. GRIVITA
(17 08 58) — 9: u: 13
• Iacob : FLOREASCA (33 29 71) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19. MIORIȚA (14 27 17)
- 9; 11.30; 14; 16.30: 19
• Zîmbet
de
soare :
CIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13: 15: 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9: 11 : 13; 15;
17: 19
• Extemporal la dirigenție : COTROCENI (49 48 48) — 13: 17; 19. PACEA
(71 30 85) — 9: 11 : 13; 13: 17: 19
• Casa mea de pe colina verde —
9; 13,45. Program special pentru copii
și tineret — 10.45; 12,15: 15.15: 18,15 :
DOINA (16 35 38)
• Nu e ușor cu bărbații : LUMINA
(14 74 16) - 9: 11 : 13: 15: 17; 19,
CULTURAL (83 50 13) - 9: 11 ; 13: 15;
17: 19
• Incoruptibilul de Ia etajul XIX :
ARTA (21 31 86) — 9: 11: 13; 15; 17: 19
• Mesagerul invincibil : DACIA
(50 35 94) — 15; 17: 19
• Miss Iugoslavia : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
ft Mari regizori, mari actori î PA
TRIA (11 86 25) - 9: 11,30: 14; 16.30; 19

• Salamandra : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 8.45; 10.45: 13: 15.15; 17,30;
19.4'5

teatre
• Teatrul
Național
(14 7171, Sala
mare): Fata din Andros — 10: Ma
rea — 18; (sala Amfiteatru): Campio
nul — 10; Actorul — 18: (sala Ate
lier): Faleza — 11; D-ale carnavalului
— 17.30
•
Filarmonica
„George
Enescu"
(13 68 75, sala mare a Ateneului Ro
mân) : Recital de pian Martino Tirimo — Marea Britanie — 19
• Opera Română (13 18 57):
Inimă
de copil — II: Peer Gynt — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48 : My
Fair Lady — 10,30: Contesa Marltza
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu.
14 75 46) :
Noțiunea de fericire — 10,30: Romeo
și Julieta la sfirșit de noiembrie —
13: (Sala Grădina Icoanei, 11 95 44):
Cintec despre mine însumi — 10,30 ;
Uriașii mpnților — 18.30
• Teatrul Mic (.14 70 81): Respirări cu
Nichlta Stănescu — recital extraordi
nar Leopoldina Bălănuță — 11

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05):
Goethe mi-a spus — 11;
Bărbatul
și... femeile — 19,30
• Teatrul de
comedie
(16 64 60);
Măseaua de minte — 10; Pachetul cu
acțiuni — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03.
sala
Magheru): Scaplno — 10: Necazurile
unui îndrăgostit — 18: (sala Studio):
Iva-Diva — 10.30; Acești ingeri triști
— 17.30
• Teatrul Giulești (sala
Majestic,
11 72 34): Iarna cind au murit cangu
rii — II :
Cursa de Vlena — 19 :
(sala Ginlestl) : Medalionul de argint
— 11; Regina balului — 18
• Teatrul satiric-muzieat' „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78): Tenino,
tempo... si ceai — 11: 18: (sala Vic
toria, 50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Pinocchio — 10.30; Dialoguri muzi
cale cu VgH Sterian șt Compania de
sunet — 17; 19,30
• Ansamblul artistic „Rartsodia Ro
mână" (13 13 00) : Micuța Dorothy —
11; Cintă, cioclrlie — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria): Bu-Ali — 11; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : Tigrișorui Petro
— 11,30
•
Studioul
de
teatru
T.A.T.C.
(15 72 59): Urmașul — 11; Visul unei
nopți de vară — 18,30
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TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
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de participant la plenara C.C. al U.T.C.
Mult iubite ți stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participant!! la plenara Comitetului Central al Uniunii Tineretului
Comunist, exprimind gindurile și voința milioanelor de tineri ai patriei, dau
glas sentimentelor de nețărmurită dragoste și fierbinte recunoștință, inaltă
stimă și aleasă prețuire pe care le nutresc fată de dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, creatorul vizionar al intregii
politici interne și externe a partidului șj statului nostru, simbolul suprem
al tinereții noastre revoluționare, luptător neobosit pentru cauza socialismu
lui, păcii și colaborării in lume.
Desfășurîndu-și lucrările in atmosfera de puternic elan creator, de deplină
angajare revoluționară a întregului nostru popor in înfăptuirea prevederilor
planului de dezvoltare economico-socială a tării, plenara noastră ne oferă
prilejul de a vă adresa și de această dată, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cele mai respectuoase și vii mulțumiri pentru grija
statornică pe care o acordați educării comuniste, revoluționare și formării
multilaterale a tinerei generații a patriei, asigurării unor condiții minunate
de muncă, învățătură și viață pentru toți tinerii țării.
Exprimăm, de asemenea, cele mai alese simțăminte de recunoștință și
inaltă prețuire față de activitatea desfășurată de tovarășa Elena Ceaușescu,
eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru
contribuția deosebită adusă la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și
statului nostru, la progresul necontenit al invățămintului, științei și culturii
românești, pentru atenția deosebită pe care o acordă creșterii și formării
comuniste a tinerilor tării, afirmării idealurilor păcii și înțelegerii intre
popoare.
'
In spiritul sarcinilor și orientărilor formulate de dumneavoastră la
plenara Comitetului Central al P.C.R., au fost analizate cu exigență și răs
pundere neajunsurile care s-au manifestat in diferite domenii de activitate,
fiind adoptate măsuri concrete pentru lichidarea neintirziată a lipsurilor și
îmbunătățirea activității tinerilor in toate sectoarele, astfel incit să obținem
în anul 1988, an hotăritor-al actualului cincinal, cele mai bune rezultate in
toate sectoarele de activitate, să afirmăm patriotismul și spiritul revoluționar
al tinerilor țării prin noi și prestigioase fapte de muncă, pe măsura timpu
lui eroic pe care îl trăim.
Reafirmăm și cu acest prilej adeziunea unanimă a tuturor tinerilor țării
la politica externă consecventă de pace și colaborare promovată de România
socialistă, al cărei strălucit promotor sinteți dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, personalitate marcantă a lumii con
temporane. militant neobosit pentru împlinirea nobilelor idealuri ale păcii,
colaborării și înțelegerii intre națiuni, pentru soluționarea in interesul
popoarelor, al tineretului de pretutindeni a problemelor majore cu care se
confruntă omenirea, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe
planeta noastră.
Exprimindu-și mindria patriotică de a fi cetățenii acestei țări libere si
demne, tinerii României socialiste, organizațiile lor revoluționare, în deplin
consens cu politica externă de pace și cooperare promovată cu consecvență
de partidul și statul nostru, iși afirmă din nou hotărirea de a contribui,
împreună cu toate forțele progresiste și democratice, la întărirea solidari
tății tineretului de pretutindeni pentru edificarea unei lumi lipsite de arme
nucleare, a păcii, progresului, destinderii și colaborării intre popoare.
Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
întregul tineret al tării, devotat trup și suflet cauzei Partidului Comunist
Român, este ferm hotărit ca. urmind neabătut înaltul dumneavoastră exem
plu de strălucit revoluționar și patriot înflăcărat, să nu precupețească nici
un efort pentru înfăptuirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XlII-lea
și Conferinței Naționale ale partidului, spre binele, prosperitatea, și înflo
rirea continuă a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.
*

♦

Sîmbătă a avut loc plenara Comi
tetului Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, care a analizat orga
nizarea și desfășurarea pe parcursul
anului 1987 a întrecerii uteciste „Ti
neretul — puternică forță socială in
înfăptuirea Programului partidului
**
și sarcinile ce revin organelor și or
ganizațiilor U.T.C., tuturor tinerilor,
pentru realizarea obiectivelor de
dezvoltare economico-socială a țării
in 1988.
Plenara a dezbătut, de asemenea,
activitatea desfășurată de organele
și organizațiile U.T.C. pentru întă
rirea politică, organizatorică a Uniu
nii Tineretului Comunist, pentru
educarea și formarea comunistă, re
voluționară a cadrelor, precum și
activitatea internațională a Uniunii
Tineretului Comunist și Uniunii
Asociațiilor Studenților Comuniști
din România.

Plenara a constituit un nou prilej
de reafirmare a hotăririi neclintite a
tuturor tinerilor țării de a acționa
cu răspundere comunistă pentru
transpunerea in viață a istoricelor
hotăriri ale Congresului al XlII-lea
și Conferinței Naționale ale P.C.R.,
a orientărilor și indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu reieșite
din cuvintarea la recenta plenară a
C.C. al P.C.R.. privind realizarea în
acest an a unor rezultate deosebite
in toate domeniile de activitate.
într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, de deplină angajare patrio
tică. revoluționară, participant» • la
plenara C.C. al U.T.C. au adresat o
telegramă
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar general
ai Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Cronica zilei
La București au început, sîmbătă,
lucrările celei de-a XlII-a sesiuni a
Comisiei mixte interguvernamentale
consultative in relațiile economice
și tehnico-științifice între Republica
Socialistă România si Republica
Populară Democrată Coreeană.
în spiritul înțelegerilor si hotăririlor convenite cu prilejul intilnirilor
și convorbirilor dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu si Kim Ir Sen,
cele două delegații conduse de tova
rășii Ion Dincă, prim viceprim-mi-

nistru al guvernului, și Hong Sang
Nam, vicepremier al Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D. Coreene, ana
lizează evoluția Si stadiul, actual al
relațiilor economice româno-coreene, posibilitățile adîncirii colaborării
și cooperării industriale si tehnicoștiințifice in domenii de interes co
mun. lărgirii și diversificării schim
burilor reciproce de mărfuri.
A fost prezent Zo Iâng Guk, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.
(Agerpres)
iubit. Emisiune
realizată în co
laborare cu U.N.C.A.P.
20.25 Film artistic (color): „Cel
mai
bun om pe care-1 cunosc"
21,50 Telejurnal

tv
11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefilmoteca de
ghiozdan (color): „Rîsul iese pe
cărare"
12,10 Din cununa cîntecului românesc
(color). Muzică populară
13,00 Album duminical (parțial color)
15,00 închiderea programului.
19,00 Telejurnal
19,25 ..Cîntarea
României"
(color).
• Țara mea azi. Oameni cu voca
ția temeiniciei
— documentar.
© Omagiul
țării Conducătorului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 3 aprilie (ora 20) — 6 aprilie
(ora 20). în țară: Vremea va fi pre
dominant frumoasă, iar cerul variabil,
mai mult senin. Ploi izolate, mai ales
sub formă de averse, se vor semnala
îndeosebi în jumătatea de nord a țării,
mai ales in prima parte a intervalu
lui. Vîntul va sufla slab pină la mo

LUNI, 4 APRILIE
20,00 Telejurnal
20,25 Priorități în economie
20,45 Pa calea progresului multilateral
ai țării. Două decenii de la reor
ganizarea
terltorial-administrativă. Azi, județul Gorj (color)
21,00 Tezaur folcloric (color)
21,35 Cu spirit revoluționar, cu respon
sabilitate pentru viitorul
patriei.
21.50 Telejurnal

derat.
cuprinse
coborite
maxime
ridicate.
produce
brumă.

Temperaturile minime vor fi
intre 2 și 12 grade,
mai
în prima noapte, iar
cele
între 14 și 22 grade, local mai
Pe alocuri, dimineața, se va
ceață, Izoiat, in estul țării —

★

Centrul de fizică
a pămîntului si
seismologie anunță : în ziua de 2 apri
lie 1'988, la ora 10.15 minute, 43 secunde
s-a produs, la circa 50 km nord-est de
Iași, la adîncimea de 10 km, un cutre
mur de pămint cu magnitudinea 4,2
pe scara Richter.
Nu s-au semnalat
pagube materiale.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
AZI, LA FOTBAL
• Etapa a 21-a a diviziei A pro
gramează astăzi (ora 17) următoarele
opt meciuri: in Capitală, pe stadionul
Giulești : Rapid — F.C.M. Brașov,
iar pe stadionul din șoseaua Ștefan
cel Mare : Dinamo — Flacăra Moreni. în țară : Universitatea Cluj-Napoca — Sportul studențesc. Politeh
nica Timișoara — Oțelul Galați,
CÎS.M. Suceava — F.C. Argeș Pitești,
Universitatea Craiova — Victoria
București, Corvinul Hunedoara —
F.C. Olt și S.C. Bacău — A.S.A.
Tg. Mureș. Cel de-al nouălea meci
al etapei (Steaua — Petrolul) s-a
disputat la 27 martie și s-a încheiat
cu victoria campionilor cu 2—0.
• în cele trei serii ale diviziei B
azi au loc meciurile etapei a 21-a.
Fruntașa seriei I, F.C. Constanța,
joacă, pe teren propriu, cu C.S.
Botoșani, aflată pe locul 8. Iar
F.C.M. Progresul Brăila (locul 2 in
aceeași serie) intîlnește. în depla
sare, pe Șiretul Pașcani (locul 9).
Inter Sibin, lidera seriei a Il-a,
dispută, la București. meciul cu
Sportul „30 Decembrie** (locul 9). în
timp ce Jiul Petroșani (locul 2 in
clasamentul respectiv) intîlnește, tot
în deplasare, pe Chimia Rimnicu
Vîlcea (loc. 7). în seria a III-a,
fruntașa clasamentului, F.C. Bihor,

primește replica, pe teren propriu, a
echipei Chimica Tirnăveni (locul 11),
iar Gloria Bistrița (locui 2) primeș
te vizita, de asemenea, pe teren pro
priu, a echipei Olimpia I.U.M. Satu
Mare (locul 8).
★

RUGBI. Ieri, la Milano, in pre
zența a 15 000 de spectatori, in ca
drul campionatului european de rugbi, „Cupa F.I.R.A.". s-a disputat me
ciul dintre selecționatele Italiei și
României. Prestind un joc excelent,
rugbiștii români au obținut victoria
cu scorul de 12—3 (6—0).

TIR. Proba de pistol liber, din ca
drul concursului internațional de
tir de la Havana, a fost cîștigată de sportivul nostru Ilie Petru
(cu 655 puncte), urmat de Serghei
Barmin (U.R.S.S.) — 645 puncte și
de un alt trăgător român. Sorin
Babii (629 puncte). Pe echipe locul
I a fost ocupat de România, cu
1 656 puncte, urmată de Cuba (1617
puncte). în proba feminină de pistol
cu aer comprimat a terminat
învingătoare
Svetlana
Smirnova
(U.R.S.S.) cu 479.2 puncte, urmată de
româncele Daniela Dumitrașcu —
478.3 puncte și Anișoara Matei —
473.1 puncte. Pe echipe, pe primul
loc s-a situat selecționata U.R.S.S.,
urmată de România și Cuba.

A 43-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII UNGARIEI

Domnului ABDOU D1OUF

Tovarășului JÂNOS KÂDÂR

Președintele Republicii Senegal

secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România,

REPUBLIC" SENEGAL

DAKAR

Cu ocazia aniversării proclamării independenței Republicii Senegal, vă
adresez calde felicitări și cele mai bune urări.
Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că bunele raporturi
de prietenie și colaborare statornicite intre România și Senegal se vor dez
volta tot mai mult, in folosul popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțe
legerii in lume.
Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului senegalez
prieten pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
La 4 aprilie, poporul Senegalez
sărbătorește împlinirea a 28 de ani
de la proclamarea independenței
naționale.
Situat in imensul ârc descris de
, fluviul cu același nume, Senegalul
este o țară cu caracter preponde
rent agricol. Cea mai mare parte
a teritoriului său, tu o suprafață
de 196 192 kmp, o constituie o
cimpie fertilă, pe cuprinsul căreia
trăiesc circa 5,5 milioane de locui
tori. Se cultivă mei, orez, bumbac,
manioc și, mai ales, arahide ; cu o
producție anuală de 1,1 milioane
tone de arahide, tînăra republică
este primul producător african și
al patrulea de pe glob.
în anii care au trecut de la pro
clamarea independenței, ca rezul
tat al eforturilor depuse- pentru li
chidarea subdezvoltării, Senegalul
a obținut o serie de rezultate mar
cante pe calea făuririi unei indus
trii proprii și a diversificării eco
nomiei naționale. De-a lungul flu
viilor Senegal și Gambia au fost
inălțate un șir de baraje care au
dus la extinderea suprafețelor iri
gate, iar in diferite colțuri ale ță
rii au apărut întreprinderi meta
lurgice, fabrici de ciment, de fibre
sintetice, de produse alimentare,
care aduc o contribuție importantă
la valorificarea bogățiilor naturale,
în cursul anului 1987 s-a realizat

o creștere a produsului național
brut de 4,1 la sută.
Animat de dorința de a da un
nou impuls dezvoltării economice,
guvernul de la Dakar a inaugurat
în urmă cu doi ani o nouă politică
industrială, care pune un accent
deosebit pe sporirea ponderii pro
duselor finite și renunțarea la o
serie de importuri. El a adoptat,
de asemenea, un program vlzind
anihilarea efectelor secetei din Sahei și creșterea, producției agricole.
Reflectind această preocupare, din
totalul investițiilor prevăzute pe
perioada 1987—1990, circa o treime
sînt destinate dezvoltării agricul
turii. silviculturii și pescuitului.
Prieten apropiat at popoarelor
africane, poporul român urmărește
cu simpatie realizările poporului
senegalez pe calea dezvoltării econoraico-sociale și a consolidării in
dependenței. Intre România și Se
negal s-au statornicit relații de
prietenie și colaborare, care cunosc
o evoluție ascendentă. Un rol ho
tăritor in această direcție au avut,
intîlnirile la cel mai înalt niyel de
la București și Dakar, care, prin
înțelegerile convenite, au deschis
noi perspective conlucrării româno-senegaleze, în avantajul ambe
lor popoare, al cauzei progresului
și înțelegerii internaționale.

Adunări pentru propunerea candidaților in vederea
alegerii a doi deputați in Marea Adunare Națională
în conformitate cu Decretul Consi
liului de Stat nr. 70 din 4 martie 1988.
in circumscripțiile electorale nr. 1
Brașov-Centru, județul Brașov, și
nr. 3 Craiova-Craiovița Nouă, județul
Dolj, devenite vacante, vor avea loc
la data de 24 aprilie a.c. alegeri par
țiale pentru doi deputați în Marea
Adunare Națională.
Pe baza prevederilor Legii Electo
rale, în cele două circumscripții au
avut loc. simbătă. 2 Aprilie a.c.. adu
nări pentru .propunerea candidaților
Frontului Democrației și Unității So

cialiste. în circumscripția electorală
nr. 1 Brașov-Centru. județul Brașov,
a fost propus candidat tovarășul
Mihuiecea Cornel, președinte al Co
mitetului de Stat pentru Energia
Nucleară, iar in circumscripția elec
torală nr. 3 Craiova-Craidvițâ Nouă,
județul Dolj, tovarășul Voiculescu
Ion, prim-secretar al Comitetului
municipal Craiova al Partidului Co
munist Român.
Participants la adunări au aprobat
in unanimitate candidaturile propuse.

întărirea disciplinei contractuale
(Urmare din pag, I)

de muncă și in toate nivelurile or
ganizatorice, pentru asigurarea în
deplinirii neabătute a sarcinilor con
crete de plan ce le revin.
O deosebită atenție acordă noile
reglementări problemelor răspunde
rii personale și colective pentru rea
lizarea obligațiilor asumate prin
contractele economice încheiate. Ca
element inedit, este evidențiată nu
numai răspunderea întreprinderilor
ca părți contractante, ci cu deosebire
răspunderea colectivelor de oameni
ai muncii din întreprinderi pentru
bunul mers al propriei activități. Economiâ națională este un tot uni
tar, o structură complexă, din care
cauză orice disfuncționalități apăru
te la una din unitățile socialiste se
transmit „in lanț
**
; economia con
tează pe o anumită producție, in
structura și la termenele planificate
și care nu poate fi înlocuită nici cu
autocritică, nici cu penalizări. în
spiritul și litera legii, măsura unică
a aportului colectivelor de oameni ai
muncii la dezvoltarea generală a ță
rii este gradul de îndeplinire a pia
nului și modul dc executare a obli
gațiilor contractuale, respectiv mo
dul în care s-au. achitat față de Co
lectivele de oameni ai muncii din
întreprinderile beneficiare;
Exprimind caracterul profund de
mocratic al orinduirii noastre socia
liste și pornind de la principiile autoconducerii muncitorești, fn lege
este subliniată in mod deosebit îm
binarea răspunderii personale cu

Nervuri vitale ale vieții economice
și sociale, transporturile rutiere se
constituie intr-o prezență dinamică
și indispensabilă în existența noas
tră cotidiană. Despre citeva din ca
racteristicile definitorii, fn momentul
de față, ale acestui tablou impresio
nant. în continuă mișcare, ne-a vor
bit tovarășul colonel ing. Mihalachc
STOLERU, șeful Direcției circulație
din Inspectoratul General al Mili
ției :
— Traficul rutier al anului 1988
din țara noastră este de citeva ori
mai intens, dar și mai modern decît
in urmă cu numai un deceniu. In
afară de îndatoririle exprese, potri
vit legii, pe care le au organele
de miliție, de exigențele sporite puse
în fața lor pentru desfășurarea
circulației rutiere in deplină si
guranță.
nu
putem
vorbi de
principalele caracteristici ale tra
ficului i-utier fără a ne referi la
factorii săi esențiali : omul, drumul și
mașina. In ceea ce privește drumul —
este de subliniat efortul material și
financiar făcut de statul nostru pen
tru a se construi magistrale elegan
te, care străbat noile cartiere ale
Bucureștiului și ale majorității cen
trelor urbane din țară, „aerisind"
spațiul destinat mersului vehicule
lor, și permițind rularea cursivă a
acestora, îndeosebi a mijloacelor de
transport în comun. Circulația vehi
culelor beneficiază, începînd de la
sfirșitul anului trecut, de un nou
traseu. București — Constanța. Este
un traseu care reduce distan
ta pină la Marea Neagră cu pa
truzeci de kilometri, străbate pe
o porțiune lungă zone cu puține
localități și oferă condițiile cele
mai moderne de deplasare intre
Feteșt*
* și Cernavodă, pe un sec
tor de drum ce prezintă toate
atributele unei autostrăzi, inclusiv
traversarea Dunării, pe poduri noi,
cu largi suprafețe carosabile, oferind
nu numai confort și siguranță, ci
și o priveliște de neuitat. O inriurire benefică o au. de aseme
nea, pasajele rutiere subterane, cele
mai. multe îmbogățind de. curînd
zestrea urbanistică a Capitalei și
conferind traficului în zonele res
pective — zone ce prezentau pină
acum cițiva ani și surse de accidente

răspunderea colectivă a oamenilor
muncii ; astfel, fiecare om al mun
cii răspunde in fața colectivului pen
tru modul in care și-a îndeplinit
sarcinile și, împreună cu întregul
colectiv, pentru bunul mers al acti
vității generale a unității, inclusiv
deci' pentru respectarea Obligațiilor
contractuale asumate. Așadar, răs
punderea oamenilor muncii în cali
tate de proprietari at mijloacelor de
producție și de beneficiari âi rezul
tatelor activității desfășurate este,
concomitent, și colectivă, și indivi
duală. aceasta reprezentind o formă
concretă de manifestare a autoconducerli muncitorești și autogestiunii
economico-financiare.
Desigur, și alte prevederi ale legii
concură la așezarea pe un plan nou,
corespunzător actualelor condiții din
țara noastră, a relațiilor economice
dintre întreprinderi : contractul de
furnizare de energie, obligativitatea
existenței disponibilităților financia
re, recuperarea pagubelor rezultate
din încălcarea obligațiilor contrac
tuale etc. Important este acum ca
legea să fie bine cunoscută și înțe
leasă de către fiecare colectiv de
oameni ai muncii și. neintirziat, săse ia toate Măsurile pentru aplicarea
sa corectă, astfel incit punerea în
practică, a prevederilor sale să de
termine realmente îmbunătățirea re
lațiilor contractuale intre întreprin
deri, ceea ce este de natură să asi
gure condiții mai bune pentru înde
plinirea neabătută a prevederilor
planului național unic de dezvoltare
economico-socială.

— cursivitate și siguranță, situind
condițiile de deplasare de aici la un
înalt grad de funcționalitate și eco
nomicitate. In ceea ce privește ma
șina, peisajul nostru rutier își diver
sifică și iși Îmbogățește infățișarea
și pe seama noilor modele de auto
vehicule, rod al industriei românești.
Noile tipuri de autoturisme, auto
buze, troleibuze și tramvaie, de au
tocamioane și autobasculante se dis
ting nu numai prin performanțele
tehnice și de exploatare superioare,
ci și prin aspectul lot elegant, este
tic. Dar ceea ce caracterizează, in
primul rînd, circulația actuală, este

Secretar general al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului KÂROLY NEMETH
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Tovarășului KÂROLY GROSZ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare
BUDAPESTA

tn numele Comitetului Central al Partidului Comunist
Român, Consiliului de Stat, Guvernului Republicii So
cialiste România, șl al poporului român, vă adresăm fe
*
licitări și bunele noastre urări cu prilejul celei de-a 43-a
aniversări a eliberării Ungariei de sub fascism, la care,
alături de armata sovietică, a avut o memorabilă con
tribuție și armata română.

Ne exprimăm convingerea că, prin eforturi comune,
cu perseverență și răspundere, vom asigura dezvoltarea
in continuare a relațiilor dintre partidele și țările noas
tre, in interesul celor două popoare, al bunei vecinătăți,
al cauzei socialismului, colaborării și păcii.
Urăm poporului ungar noi succese in edificarea socie
tății socialiste și dezvoltarea Republicii Populare Ungare.

NICOLAE

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

TELEGRAME
Cu ocazia celei de-a 43-a aniver
sări a eliberării Ungariei de sub
fascism, președintele Marii Adunări
Naționale, Consiliul Național al
Frontului Democrației și Unității
Socialiste, Comitetul Central al

Uniunii Tineretului Comunist. Consilul Central al Uniunii Generale a
sindicatelor din România, Consiliul
Național al Femeilor, Comitetul Na
țional pentru Apărarea Păcii, alte
organizații de masă, ministere și in

stituții centrale din tara noastră au
adresat telegrame de felicitare or
ganizațiilor și instituțiilor similare
din Republica Populară Ungară.
(Agerpres)

Mărturii de neuitat
Vizitînd Ungaria, călătorul intîl
nește realități complexe, reține im
presii variate. Pe de-o parte, se
pot înregistra aspecte oglindind re
zultate pozitive in dezvoltarea eco
nomiei. Modernizarea întreprinde
rilor mai vechi și construirea a
numeroase întreprinderi noi. reamplasarea unor uzine și fabrici din
capitală în orașe lipsite in trecut
de industrie. extinderea mecani
zării agriculturii au dus la creș
terea simțitoare a productivității
muncii sociale și a venitului națio
nal. In același timp. problemele
Vieții economice constituie in pre
zent subiectul preocupărilor și tema
unor multiple analize în cadrul fo
rurilor de partid și de stat, a unor
consfătuiri cu cadre din întreprin
deri și cooperative. In acest sens,
și pe agenda unei recente sesiuni a
Adunării de Stat a R. P. Ungare
au avut prioritate anumite feno
mene din viața economiei națio
nale. Așa cum s-a arătat cu acel
prilej, în economie s-au acumulat
o serie de probleme și dificultăți
ca urmare, in primul rind, a rit
mului prea lent de trecere de la
dezvoltarea extensivă la metodele
intensive. Ca sarcină principală in
etapa actuală a fost reliefată asi
gurarea condițiilor pentru o acti
vitate economică rațională, considerindu-se că stabilizarea econo
miei impune, între altele, regru
parea fondurilor fixe și a resurse
lor de muncă in ramurile și între
prinderile mai competitive, ca și
un șir de alte măsuri de natură
să ducă la sporirea eficienței. Și,
pentru că, așa cum s-a arătat re
cent la Budapesta, nici in primele
două luni ale acestui an in acti
vitatea economică nu s-au produs
schimbările scontate, continuă cău
tările și elaborarea de noi măsuri,
în vederea depășirii dificultăților
și dezvoltării ramurilor industriale
importante pentru întreaga econo
mie națională,
O astfel de ramură este indus
tria. aluminiului. Ea cuprinde 15
importante întreprinderi speciali
zate in prospectarea rezervelor de
bauxită, in exploatarea și valorifi
carea lor superioară. Toate aceste
unități sînt coordonate de Trustul
industriei aluminiului „Hungalu
**
— cu sediul la Budapesta, intr-o
impunătoare clădire construită pe
malul Dunării, nu departe de
insula Margareta. „Baza materială
și tehnologică modernă pe care o
avem — ne spune directorul gene
ral adjunct al trustului — este ro
dul materializării, in ultimii 10—15
ani, a unul amplu program de in
vestiții noi în această ramură, cit
și al modernizării unităților și in
stalațiilor tehnologică vechi, rudi
mentare". Industria ungară produ
ce anual 880 000 tone alumină și
90 000 tone aluminiu-metal. din
âcesta ÎS 000 tone fiind rezultatul
colectării și retopirii unor deșeuri
de ăluirfiniu. Paralel cu activitatea

controalele „filtru", cu participarea
unor specialiști, în cadrul cărora
se sondează și starea de sănă
tate. inclusiv de oboseală, a celor
de la volan, starea tehnică a auto
vehiculelor și alte aspecte ce con
cură la bunul mers al circulației. In
contextul acestor activități, devin
tot rriai necesare și utile recoman
dările agentului de circulație, adre
sate șoferilor și pietonilor, interven
țiile menite să confere traficului
cursivitate și siguranță, certitudinea
ajungerii cu bine la destinație.
— De ani de zile, cauza cea mai
frecventă a accidentelor de circula-

de producție propriu-zlsă. se des
fășoară și o Intensă bătălie pentru
calitate și eficiență. „Numai printr-o calitate de înalte performanțe
putem asigura, produselor noastre
competitivitate pe piața interna
țională — ne spune gazda. Cu
toate strădaniile, nu lipsite de re
zultate, menținerea poziției noas
tre pe piața mondială a fost, to
tuși, destul de dificilă, iar cu cițiva
ani in urmă am înregistrat chiar
un deficit, redresarea acestei si
tuații cerindu-ne eforturi supli
*.
mentare'
Ce vor aduce anii ce viri acestei
ramuri
industriale 2 Interlocuto
rul s-a referit la citeva direcții de
acțiune : creșterea calității, valori
ficarea superioară și cit măi com
pletă a materiilor prime, economii
de energie și. nu în ultimă in
stanță, îmbunătățirea condițiilor de

Însemnări
de călătorie
muncă în sectoarele de bază ale
industriei aluminiului — preocu
pări. de altfel, caracteristice pen
tru întreaga economie a țării.
Așa cum a rezultat din nume
roase discuții avute, se speră că,
prin materializarea direcțiilor de
acțiune trasate, a măsurilor luate
vor fi învinse fenomenele negati
ve, se va ajunge la o creștere a
producției și sporirea eficienței,
spre a se înainta astfel mai de
parte pe calea deschisă cu 43 de
ani în urmă.
De altfel, acest moment — eli
berarea tării și poporului ungar —
reprezintă un eveniment istoric
frecvent, evocat. Desigur, cele peste
patru decenii care au trecut de
atunci întruchipează o întreagă
etapă istorică, dar desfășurarea
acestui eveniment crucial din viata
ponorului ungar dăinuie viguros în
memoria timpului,
Rămîn de neuitat înaltele virtuți
ostășești ale armate! române, care,
avind un efectiv de 210 000 oameni
a desfășurat pe teritoriul Unga
riei mari și erincene bătălii pentru
eliberarea țării vecine, incluzînd
lupte deosebit de singeroase. sol
date cu mari pierderi, aceste jertfe
grele asigurind victoria în lupta
cu armatele hltleristo-szâllasiste
fanatizate. Așa s-a întimplat la
Debrețin și Miskolc, pe valea Hj?rnâd, în luptele pentru cucerirea
masivelor Biikk și Mâtra, așa a
fost în marile încleștări pentru eli
berarea Budapestei — ultimul
..bastion-clieie" în planul defensiv
al inamicului.
In suburbia budapestană Rakosliget — unde s-au dat lupte grele
pe ultima centură de apărare a
capitalei — se află cimitirul eroi

— Tot statisticile dumneavoastră,
întocmite riguros, an de an, arată că
o altă cauză a accidentelor o con
stituie defecțiunile tehnice ale auto
vehiculelor.
— De cind s-a Îmbunătățit meto
dologia de verificare tehnică anua
lă a autovehiculelor, de cind aceas
ta se execută numai in unitățile ser
vice anume autorizate, dotate cu
aparatura necesară și dispunind de
un personal calificat, situația s-a
schimbat — aș zice, fără teama de a
exagera — radical. Dovadă : în tot
cursul anului trecut nu a avut loc
nici un accident grav din cauza de-

Circulația rutieră-dinamică, civilizată
comportamentul omului — șofer sau
pieton — pe drumul public. Statis
ticile noastre relevă că imensa ma
joritate a cetățenilor circulă in mod
disciplinat, integrindu-se in rigorile
normelor rutiere scrise și nescrise,
din convingere, din ințelegerea res
ponsabilității civice care revine fie
căruia pentru siguranța sa și a celui
cu care, temporar, împarte drumul,
— Cu toate acestea, se mai in
*
tîmplă evenimente nedorite, unele
soidindu-se cu mari pagube mate
riale și pierderi de vieți omenești.
Ce arată statistica accidentelor în
țara noastră ?
— Vă răspund tot cu o Întrebare :
știați că. deși indicele de motorizare
se află în continuă creștere, numărul
accidentelor grave este tot mai scă
zut 2 Scăderea constantă, in ultimii
ani. a accidentelor grave și a conse
cințelor acestora se datorește întăririi
ordinii și disciplinei rutiere, a eficien
ței acțiunilor preventive, întreprinse
in strinsă conlucrare cu organiza
țiile de masă și obștești, cu toți fac
torii educaționali. Au devenit coti
diene măsurile cu caracter preven
tiv întreprinse de activul voluntar
al conducătorilor auto. împreună cu
agenții de circulație ; acțiunile mi
cilor membri ai patrulelor școlare ;

CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

tie a constituit-o excesul de viteză.
— Intr-adevăr, excesul de viteză
în conducerea autovehiculelor —
mai precis, viteza peste limita mer
sului in siguranță — a constituit
cauza cauzelor evenimentelor dato
rate culpei șoferilor. Iată însă că,
pentru prima dată, în 1987 și in pri
mul trimestru din acest an excesul
d.e viteză nu s-a mai situat pe pri
mul loc in ierarhia cauzelor de ac
cidente. Grija sporită a conducăto
rilor auto, profesioniști și amatori,
de a-și corela viteza cu condițiile
meteo-rutiere. prevenind astfel peri
colul scăpării mașinilor de sub con
trol, se reflectă nu numai in micșo
rarea numărului de accidente, ci și
în reducerea cazurilor de încălcare
a regimului legal de viteză. O situa
ție similară prezintă și testele alcoOlscopiee. Accidentele provocate
de conducătorii autovehiculelor aflați sub influenta alcoolului, unele
cu urmări deosebit de grave, au
marcat un curs descendent, ca de
altfel și numărul celor depistați la
volan în această stare. Este de sub
liniat faptul că in citeva județe, in
tot cursul anului trecut, nu s-a pro
dus absolut nici un accident grav
datorită acestei cauze, ceea ce nu
poate decît să bucure.

facțiunilor tehnice ale autovehicule
lor proprietate personală.
— Și totuși, consemnlnd aici citeva
din realizările incontestabile și în
acest domeniu, de cel mai larg In
teres. nu se poate spune că „totul
merge ca pe roate".
— Bineînțeles. Mai avem încă
multe de făcut pentru a preintimpina primejdiile generate de compor
tările care vin in contradicție cu
siguranța circulației. Viteza excesi
vă, cu toate „regresele" sale, rămine
încă o problemă acută, mai cu sea
mă in condițiile meteorologice schim
bătoare. cum sînt acum, primăvara.
O atenție neslăbită trebuie să do
vedim în continuare față de preve
nirea conducerii autovehiculelor sub
influenta alcoolului, dar și față
de bicicliști, căruțași, pietoni. După
cum ne vom preocupa cu mai
multă
stăruință
pentru
adop
tarea de măsuri preventive care
să inlăture un fenomen devenit
tot mai frecvent ; neatenția la
volan. Pentru că neatenția con
ducătorilor auto a ajuns să consti
tuie acum cauza celor mai
*
multe
accidente produse din vina celor de
la volan. în asemenea situații, mo
bilul nu îl reprezintă asumarea
deliberată a unei depășiri, să zicem.

lor noștri, presărat cu numeroase
plăci funerare pe care sînt incrus
tate nume de ostași, subofițeri și
ofițeri eroi ; iar pe altele, doar atit :
„70 de eroi români necunoscuți" ;
„69 de eroi români necunoscuți"...
In mijlocul cimitirului s-a tăiat in
piatră un monument, prin grija
muncitorilor metalurgiști din capi
tala ungară, pe care stă scris :
„Glorie eroilor români care și-au
jertfit viața in luptele împotriva
fascismului, pentru eliberarea poporului frate ungar". De fiecare
dată, la 4 aprilie, numeroși local
nici, tineri și virstnici. aduc aici
primele flori ale primăverii.
Cuvinte de apreciere, stimă și
respect, pentru faptele de vitejie și
omenie ale ostașilor noștri am avut
prilejul să auzim și să consemnăm,
in carnetul de reporter, de la mulți
cetățeni unguri, și mai multe ase
menea mărturii ale recunoștinței
aflîndu-se în inimile oamenilor
ori inscrise in documentele vremii.
Consemnăm aici doar citeva din
tre ele.
Primăria comunei Vatta, adresindu-se comandantului Armatei 1
române, intr-o scrisoare arăta :
„Aducem toată recunoștința și
mulțumirile pentru că armata ro
mână... a avut toată grija de ali
mentare a 45 de familii sărace, in
mod gratuit" (23 dec. 1944). Con
siliul comunal din Szilvăsvârad,
intr-o scrisoare adresată aceluiași
comandant, arată : „Armata româ
nă, care a fost cantonată in aceas
tă comună, a hrănit, copii și chiar
oameni maturi de la cazanul tru
pei... iar medicii militari ai arma
tei au dat populației civile îngrijiri
medicale" (5 ian. 1945). Autorită
țile comunei Aboni, în scrisoarea
adresată comandanților ostașilor
români arăta : „Conduita ostașilor
români a fost demnă de un popor
de cultură... armata civilizată, cu
noscută de noi, a binemeritat dra
gostea. stima și recunoștința popu
lației maghiare" (II dec. 1944).
In urma ihcleștărilor cu dușma
nul, armata română a eliberat, pe
teritoriul Ungariei, 1 237 localități,
între care 14 centre urbane, a sal
vat de la distrugere monumente de
artă, instituții culturale. Drept
mărturie a jertfei supreme a osta
șilor noștri stau și alte monumen
te, cimitire și morminte, presă
rate in cimpia ungară, cum sint
cele de la Debrețin, Cegled. Mis
kolc. Hajduboszdrmeni. Cserkeszolo. Megyaszd și din alte localități.
In cei 43 de ani care au trecut
de atunci, urmele adinei lăsate de
vilvătaia focului au fost șterse.
Ungaria și-a reînnoit infățișarea
prin efortul creator al poporului
eliberat de robie. Evenimentul de
la 4 aprilie 1945 amintește mereu,
fără putință de tăgadă, că, pentru
libertatea poporului ungar, a curs
generos și singe românesc.

Aurel URZICA

pe „muchie de cuțit", el ușurința
in fața anumitor tentații, cum sint
manevrarea butoanelor de la apa
ratul de radio sau casetofon. aprin
derea unei țigări, intoarcerea capu
lui către pasagerii de pe bancheta
din spate, ridicarea geamului por
tierei din dreapta si așa mai de
parte. Sint gesturi' ce implică mu
tarea privirii șoferului și. nu rare
ori. mai ales la cei cu experiență
redusă, bruscarea volanului și pier
derea controlului asupra mașinii.
Din păcate, nu in suficientă măsură
am reușit să conștientizăm pe toți
conducătorii auto că o neatenție de,
numai citeva secunde, la vitezele
medii cu care se circulă acum. în
seamnă parcurgerea multor zeci de
metri, fără a mai putea interveni
oportun în cazul ivirii unor împreju
rări critice, tn măsura in care cel de
la volan iși are atenția concentrată
asupra conducerii, el poate să antici
peze pericolele și este mereu pre
gătit să acționeze prompt și efi
cient. ,
— Tot o problemă de neatenție,
dar si de disciplină și educație, o
constituie traversările pietonilor prin
locuri nepermise. Cit de’ riscantă
este o asemenea comportare 2
— Este foarte riscantă și este
foarte gravă. E de ajuns să vă
spun că aceste traversări impru
dente constituie cauza a peste 90 la
sută 'din accidentele produse din
vina pietonilor. Cu toate că și ac
cidentele respective sînt în scădere,
totuși ele se mențin la un nivel
ridicat, zilnic inregistrindu-se vic
time din rindurile pietonilor. Iată
de ce protejarea acestora — înain
te de toate a copiilor și bătrânilor
— prin- măsuri multiple și variate
reprezintă un obiectiv major, cu
caracter permanent. în cadrul ac
țiunilor noastre. în acest domeniu,
ca și in întreaga activitate de pre
venire a încălcării regulilor de cir
culație. este de dorit ca și opinia
publică să se manifeste mai activ,
să contribuie efectiv la menținerea
unui climat de ordine și disciplină,
de siguranță și civilizație rutieră.

Petre POPA
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Sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu,
România înaintează ferm pe calea dezvoltării
multilaterale, promovează o politică de pace
și înțelegere internațională
Relatări, comentarii, aprecieri ale presei de peste hotare
Cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta
plenară a C.C. al P.C.R., pozițiile constructive exprimate față de marile
probleme ce frămîntă lumea contemporană, orientările formulate in
vederea înfăptuirii marilor opțiuni ale poporului român își găsesc o
largă reflectare în relatările mijloacelor de informare internaționale.
Totodată, presa de peste hotare publică articole care dau expresie

ELOCVENTA REAFIRMARE A MARILOR OPȚIUNI
ALE POPORULUI ROMÂN
Secretarul general al
Partidului
Comunist
Român,
Nicolae Ceaușescu, a declarat că,
în condițiile complexe ale econo
miei mondiale. România a obținut,
în anul 1987. noi realizări impor
tante in dezvoltarea economicosocială. Productia-marfă industria
lă a crescut cu 4.5 la sută, pro
ducția agricolă — cu 2.3 la sută,
iar venitul național — cu 4.8 la
sută, relevă agenția T.A.S.S.. relatind despre lucrările plenarei
C.C. al P.C.R.
Agenția sovietică de presă evi
dențiază, de asemenea, din conți
nutul cuvîntării tovarășului
Nicolae
Ceaușescu.
sublinierea
făcută că monopolurile și capitalul
financiar, inclusiv B.I.R.D. și Fon
dul Monetar Internațional recurg
la vechile practici de a pune toate
greutățile pe seama țărilor în curs
de dezvoltare, ceea ce duce la in
flație, la înrăutățirea situației ma
selor populare : s-a arătat, de ase
menea. că ele condiționează acor
darea de noi credite de lichidarea
sectoarelor publice ale economiei,
amestecindu-se direct in treburile
interne ale statelor. ■
Comitetul Central al P.C.R. a re
afirmat voința Partidului Comunist
Român, a României socialiste, de
a acționa în continuare. împreună
cu forțele revoluționare.. progre
siste, antiimperialiste de pretutin
deni. cu toate popoarele, pentru
oprirea cursei înarmărilor și în
făptuirea dezarmării, in primul
rind a celei nucleare, pentru regle
mentarea pe cale pașnică, prin tra
tative a conflictelor existente în
diferite regiuni ale globului, pen
tru lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini econo
mice mondiale, pentru instaurarea
în Balcani și in lume a unui cli
mat de destindere, securitate, în
credere și cooperare rodnică, re-'
levă agenția sovietică de presă,
prezentind Hotărîrea plenarei C.C.
al partidului.
Președintele Nicolae Ceaușescu
a declarat în cuvintarea rostită la
încheierea lucrărilor plenarei C.C.
al P.C.R.. că decalajul dintre ță
rile bogate și cele sărace pune cu
putere în evidentă injustețea ac
tualelor relații economice pe arena
mondială, scrie agenția kuweitiană
KUNA.
Șeful statului român s-a refe
rit. de asemenea, la existența re
lațiilor inechitabile în comerțul
internațional, în schimburile eco
nomice. in raporturile financiare,
în mod deosebit au fost menționa
te sistemul bancar-financiar si po

litica dobinzilor excesiv de mari
care au o contribuție importantă
la înrăutățirea situației economicofinanciare ' îndeosebi a țărilor in
curs de dezvoltare.
Președintele Nicolae Ceaușescu
— relevă KUNA — s-a pronun
țat pentru o nouă ordine econo
mică și financiară internațională,
arătind că trebuie să se renunțe
cu desăvîrșire la vechea politică
economică, să se adopte o poli
tică nouă, democratică, capabilă să
pună greutățile crizei economico-financiare în primul rind
pe seama celor bogați. pentru că
numai o soluționare democratică,
în spiritul-' egalității și avantajului
reciproc va deschide calea depăși
rii greutăților economice’ mondiale
și dezvoltării armonioase a tuturor
statelor.
Conținutul cuvîntării tovarășului
Nicolae Ceaușescu la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. a fost re
flectat și de agenția de presa sudaneză SUNA. Aceasta a pus. în
evidență faptul că președintele
Nicolae Ceaușescu a relevat că adîncirea tot mai puternică a deca
lajului dintre țările bogate și cele
sărace dovedește injustețea actua
lelor relații economice internațio
nale și reflectă necesitatea restruc
turării globale a sistemului comer
cial si financiar mondial, in vede
rea remedierii situației.
în cadrul dezbaterilor plenarei
Comitetului Central al Partidului
Comunist Român au fost prezen
tate rezultatele obținute în anul
1987 și în primul trimestru al aces
tui an în dezvoltarea economică și
socială a României — relatează agenția A.D.N. din R.D. Germană.
Informind despre cuvintarea ros
tită de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
agenția relevă că plenara a dezbă
tut și obiectivele principale ale po
liticii externe a României, care ur
măresc oprirea cursei înarmărilor,
înfăptuirea dezarmării. edificarea
unui climat de securitate, pace și
conlucrare internațională.
Ziarele cehoslovace „RUDE PRAVO“, „PRACE" și „SVOBODNE
SLOVO" au informat despre des
fășurarea lucrărilor plenarei, evi
dențiind că. in cadrul lucrărilor,
a luat cuvîntul tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Despre plenara C.C. al P.C.R.
informează și agenția spaniolă de
presă EFE, care relevă că in ca
drul lucrărilor au fost examinate,
între altele, propuneri privind per
fecționarea mecanismului economico-financiar și a sistemului de
retribuire pentru stimularea pro
ducției de export.

CU CONSECVENȚĂ IN SLUJBA IDEALURILOR SECURITĂȚII
SI INDEPENDENTEI POPOARELOR
»
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„Președintele
României,
Nicolae Ceaușescu : Eforturi susți
nute pentru pace și dezvoltare", iși
intitulează revista indiană ..DIA
LOGUE" un articol in care se evi
dențiază : „Om de stat de largă
recunoaștere mondială, umanist
care a pus o amprentă decisivă
asupra întregii istorii moderne a
României, președintele
Nicolae Ceaușescu a știut să dea
politicii românești un impuls sus
ținut in direcția păcii, cooperării
și dezvoltării. Politica României so
cialiste are drept obiectiv stabi
lirea pe plan mondial a unui sis
tem durabil de relații de tip nou,
de pace, securitate și cooperare. Ea
poartă amprenta gindirii creatoare,
pătrunsă de un autentic și puter

nic umanism, a. președintel u i Nicolae Ceaușescu.
„Sub conducerea președintelui
Nicolae Ceaușescu. se relevă in
continuare. România a-acționat in
vederea reducerii cheltuielilor mi
litare, economiile realizate fiind
alocăte unor proiecte sociale, des
tinate în special copiilor. România
a hotărit, in urma unei inițiative
a președintelui său, să reducă in
mod unilateral, cu 5 la sută, ar
mamentele, efectivele și cheltuie
lile sale militare. Această hotărire
a fost validată printr-un referen
dum popular, care a avut loc in
noiembrie 1986".
Activitatea neobosită a președin
telui Nicolae Ceaușescu pentru
pace, împotriva șantajului nuclear,

înaltei prețuiri pentru gîndirea teoretică ș! acțiunea președintelui
României, îndreptate spre soluționarea marilor probleme ale contem
poraneității.
Un loc aparte este consacrat realizărilor remarcabile dobindite de
poporul român în anii socialismului, cu precădere în perioade de la
Congresul al IX-lea ol P.C.R.
<
a trezit și a alimentat în mare mă
sură conștiința antirăzboinică a
popoarelor, relevă publicația india
nă. evidențiind, în continuare :
Prin prestigioasa voce a președin
telui său, România a contribuit și
continuă să aducă o contribuție
esențială la soluționarea imperioa
sei probleme a dezarmării.
Sînt puse în evidență, în conti
nuare, contribuțiile efective ale
României la realizarea unui climat
de securitate și pace în Europa,
formulate la reuniunea generaleuropeană de la Viena.
Prin preocuparea sa permanentă
pentru garantarea dreptului fun
damental al oamenilor la viață, se
relevă în articol, președintele
Nicolae Ceaușescu s-a distins atît
ca personalitate politică ce și-a
asumat răspunderi internaționale
pentru cauza păcii, cit și, in pri
mul rind, ca un om care — prin
gindirea și acțiunile sale — ser
vește această cauză cu un profund
devotament.
Această politică dinamică, ce
pune un accent primordial pe apă
rarea păcii, a permis României
să-și concentreze eforturile în di
recția dezvoltării, iar rezultatele
comunicate cu ocazia Conferinței
Naționale a Partidului Comunist
Român, care a avut loc în decem
brie 1987, constituie cea mai bună
dovadă în acest sens, scrie „Dia
logue".
„Grație politicii sale dinamice,
principiale, constructive și rea
liste, România este cunoscută
și apreciată in întreaga lume
ca o țară a păcii, iar președin
tele Nicolae Ceaușescu — care o
conduce pe calea noului său destin
liber și independent — este o per
sonalitate marcantă a prezentului,
un nobil și curajos erou al păcii",
conclude ■ publicația indiană.
Sub titlul „Independența — o
constantă a politicii externe a
României", ziarul indonezian de
mare tiraj „MERDEKA" a inserat
un amplu arțicol in care eviden
țiază : Este cunoscută contribuția
României, a președintelui
Nicolae Ceaușescu. la afirmarea in
relațiile dintre state a unei noi
conduite, întemeiate pe egalitate in
drepturi, pe neamestecul in trebu

rile interne, pe nerecurgerea la
forță sau Ia amenințarea cu forța.
Numitorul comun al acestor noi
raporturi democratice, de justiție
și echitate în relațiile dintre sta
te, îl constituie independența na
țională. Nicolae Ceaușescu a făcut
precizarea că unui popor indepen
dența ii este tot atît de necesară
ca și aerul, ca și apa. „Merdeka"
relevă, apoi, că „izvorul acestei
concepții sănătoase și realiste îl
constituie tumultuoasa istorie mi
lenară a poporului român". „Cu
începere din 1965, in Epoca
Nicolae Ceaușescu, asigurarea unei
independențe depline, pe toate
aceste planuri, a devenit un obiectiv
fundamental in fața poporului
român" — subliniază ziarul.
Arătind. apoi, că în concepția
președintelui Nicolae Ceaușescu
despre relațiile internaționale în
lumea contemporană, independen
tei ii este acordat un loc de cea
mai mare însemnătate, „Merdeka"
relevă: „România se afirmă ca mi
litantă activă și consecventă împo
triva vechiului sistem de relații in
ternaționale, întemeiat pe ideea că
forța economică, politică sau mili
tară ar constitui factorul hotărîtor
in fundamentarea raporturilor din
tre state. Glasul acestei țări se
face auzit puternic și împotriva
încercărilor de împărțire a lumii
în sfere de influență, a drep
tului forței, a încălcării drep
turilor și demnității popoarelor.
Nicolae Ceaușescu este promotor al
unei poliției noi, al unui climat care
să conducă la afirmarea liberă a
independenței și suveranității fie
cărei țări. Sint numeroase inițiati
vele sale în această direcție".
Tn încheierea comentariului se ara
tă: „De peste 22 de ani. de cind i-au
fost încredințate destinele poporu
lui român, Nicolae Ceaușescu a
promovat o politică prin care țara
și-a dobindit independența deplină.
Este o dovadă a răspunderii față
de soarta țării sale, a poporului
său. Iar responsabilitatea față de
soarta omenirii îl îndeamnă la o
acțiune neîncetată pentru afir
marea puternică a principiului in
dependenței in viața internațio
nală".

ÎNALTĂ răspundere pentru viitorul umanității
In articolul intitulat „Dezarmarea
— imperativ al păcii, securității și
stabilității in întreaga lume", ziarul
pakistanez
..MORNING NEWS"
scrie : Dezarmarea, in concep
ția
României,
a președintelui
Nicolae Ceaușescu, slujește pacea
în trei moduri :. prin reducerea și
eliminarea mijloacelor de distruge
re, prin oprirea șdincirii antagonis
mului dintre națiunile bogate și
cele sărace, prin deschiderea dru
mului către progresul general, pen
tru dezvoltarea întregii omeniri.
Iar măsura cea mai ușoară și mal
simplă, cea mai eficientă și directă,
este de a se îngheța și reduce chel
tuielile militare, fiind bine cunos
cute propunerile, inițiativele și de
mersurile României, precum și
exemplul ei de trecere de la vorbe
la fapte, reducind unilateral arma
mentele, efectivele și cheltuielile
militare.
în concepția României, retragerea
rachetelor cu rază medie de acțiu
ne de pe continentul european con
stituie un prim pas spre eliminarea
armelor nucleare din Europa și din
întreaga lume, pentru asigurarea
păcii mondiale — relevă cotidianul
turc „SON HAVADIS" in articolul
intitulat „România se pronunță
pentru eliminarea armelor nucleare
și realizarea păcii in lume".
Președintele Nicolae Ceaușescu
arăta că este imposibil să se asigu

re o pace durabilă fără eliminarea
armelor nucleare și chimice din
Balcani, din Nordul și Centrul Eu
ropei. din' întreaga lume, întrucît
aceste arme constituie o uriașă
amenințare la adresa popoarelor.
Ziarul „THE EGYPTIAN GA
ZETTE" apreciază, într-un articol,
că relațiile economice româno-egiptene cunosc o creștere și ’diversifi
care continuă, favorizate de legătu
rile de prietenie și înțelegere mu
tuală existente intre cele două țări,
de frecventele întilniri dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Mohammad Hosni Mu
barak.
Sub titlul „Actualități românești :
investițiile in domeniul educației",
ziarul marocan „Al BAYANE" a
publicat un articol consacrat reali
zărilor obținute în țara noastră în
ultimele peste două decenii in do
meniile invățămintului.
științei,
culturii și al educației tinerei ge
nerații.
Se evidențiază faptul că în pre
zent, din 10 000 de locuitori, aproa
pe 2 000 sint elevi și 69 sint studenți. în România se învață la toa
te nivelurile, mult și cu seriozitate,
relevă articolul.
„Națiunea care investește pentru
educarea generațiilor viitoare pri
vește viitorul intr-o perspectivă
constructivă, optimistă", conchide
ziarul.
(Âgerpres)

ÎNCHEIEREA convorbirilor iugosiavo - zaireze
BELGRAD 2 (Âgerpres). — La Bel
grad s-au încheiat convorbirile ofi
ciale între președintele Prezidiului
R.S.F. Iugoslavia. Lazar Moisov, și
președintele Republicii Zair, Mobutu
Șese Seko.
în cursul convorbirilor au fost re
levate — după cum relatează agen
ția Taniug — interesul reciproc al
pârtilor pentru întărirea relațiilor econbmice bilaterale, posibilitățile
existente în acest sens. Au fost con
venite principalele domenii de cola

ILE DE PRESA

e scurt
LA ATENA s-au încheiat lucră
rile subcomitetului mix.t grecoturc, la care au participat diplo
mat și experți militari. Au fost
discutate o serie de probleme pri
vind manevrele militare ale celor
două țări in Marea Egee, precum
și regimul de zbor al avioanelor
militare in această zonă. Conclu
ziile lucrărilor de la Atena vor fi
examinate la viitoarea întrunire
a Comitetului Rreco-turc pentru
relații politice, constituit cu pri
lejul intilpirii, la Davos, în Elveția,
a primului-ministru al Greciei,
Andreas Papandreu, cu premierul
Turciei, Tiirgut Ozal.

CONGRES. La Harare s-au des
chis lucrările congresului extraor
dinar al celei de-a doua forma
țiuni politice din Zimbabwe —
Frontul Patriotic (Z.A.P.U.). Prin
cipala problemă înscrisă pe ordinea
de zi a acestui forum o constituie
ratificarea acordului de unificare
cu partidul de guvernămint Uniu
nea Națională Africană din Zim

babwe — Frontul Patriotic (ZanuFP) semnat intre cele două parti
de la sfirșitul anului trecut. Luind
cuvintul, președintele Z.A.P.U.,
Joshua Nkomo, a subliniat că uni
ficarea celor două partide, care au
luptat împreună pentru libertatea
și independența țării, va constitui
un fundament trainic pentru Înain
tarea Republicii Zimbabwe pe ca
lea progresului economic și social.
REUNIUNE. Consiliul ministe
rial al Uniunii monetare a Africii
de vest s-a reunit în capitala Nige
rului. Niamey, pentru a examina
probleme de natură economică ce
prezintă interes pentru țările
membre, printre care
circulația
monetară și colaborarea cu orga
nisme de finanțare pan-africane.
De asemenea, participanții vor
elabora un document pe probleme
economice ce va fi examinat la
întilnirea la nivel înalt din acest
an a celor șapte state vest-africane
membre.

PLAN. Organizația Unității Africane a elaborat un plan, eșalo
nat pe trei etape, în vederea creă
rii unei „piețe culturale comune",
avînd drept obiectiv promovarea
culturii africane și intensificarea
cooperării intre statele membre în
acest domeniu — transmite agenția
China Nouă.
APEL. Medicii spanioli atrag atenția că. anual, in această țară se
consemnează peste 60 000 cazuri de
infarct miocardic. 40 la sută din
tre bolnavi decedează înainte ca
medicii să poată lua măsurile co
respunzătoare. în același timp, cir
ca 73 la sută dintre pacienți. chiar
și după tratamentul corespunzător,
nu se mat pot întoarce la o acti
vitate de muncă normală. Printre

principalele cauze ale acestei stări
de lucruri, după aprecierea medi
cilor spanioli, se numără fumatul,
în context, ei lansează un apel in
sistent fumătorilor, să se debara
seze de nocivul obicei.

STARE DE MOBILIZARE. în
Tunisia a fost decretată starea de
mobilizare generală în vederea
combaterii invaziei de lăcuste din
regiunile din sudul țării, de-a lun
gul graniței cu Algeria. Un alt val
de lăcuste venit din Niger și Ciad
înaintează spre nordul țării, rela
tează agenția M.E.N.A.
REZULTATE. — Partidul Alianța
Republicană Naționalistă (ARENA)
din Salvador a fost declarat oficial
cîștigător al alegerilor parlamenta
re desfășurate luna trecută, obținînd 30 din cele 60 de mandate de
deputați — informează agenția
EFE. El este urmat de Partidul Democrat-Creștin (P.D.C.) — cu 23 de
mandate (față de 33 la precedentele
alegeri) si Partidul de Reconciliere
Națională (P.C.N.) — șapte manda
te. Sectoare largi ale opoziției nu
au participat la scrutin.
ȘOMAJ. în luna februarie 1988.
in Japonia erau afectate de șomaj
1 730 000 de persoane, s-a anunțat
într-un raport guvernamental pu
blicat la Tokio.

borare economică, stabilindu-se căile
de realizare a obiectivelor propuse.
S-a precizat, totodată, că în cursul
schimbului de opinii cu privire la
viata internațională, o atenție deose
bită a fost' acordată situației de pe
continentul african. S-a subliniat. în
context, că focarele de criză din re
giune trebuie soluționate în concor
dantă cu principiile fundamentale ale
Organizației Unității Africane, care
propun negocierile ca mijloc de re
glementare a neînțelegerilor.

Negocierile sovieto-americane cu privire
la armele nucleare și cosmice
Pe primul plan convenirea proiectului de tratat referitor
la reducerea cu 50 la sută a rachetelor strategice ofensive
GENEVA 2 (Âgerpres). — Săptă
ale U.R.S.S. și S.U.A., precum și a
mina aceasta, la Geneva au conti
documentelor adiacente acestuia. în
nuat negocierile sovieto-americane
grupul ce examinează armele cosmi
cu privire la armele nucleare și cos
ce. părțile au trecut la elaborarea
mice. După cum relatează agenția
proiectului comun al viitoarei Înțe
T.A.S.S.. activitatea s-a concentrat
legeri asupra problemelor respec
asupra convenirii proiectului de tra
tat referitor la reducerea cu 50 la
tării acordului de apărare antirașută a rachetelor strategice ofensive
chetă.

„A venit timpul să se adopte hotărîri decisive"
— a declarat reprezentantul personal al secretarului general
al O.N.U. pentru negocierile indirecte intre Afganistan și Pakistan
GENEVA 2 (Âgerpres). — Repre
soluții negociate situației din jurul
zentantul personal al secretarului
Afganistanului. Potrivit, agențiilor
general al O.N.U. pentru negocierile
T.A.S.S. și EFE, după întrevederi
indirecte între Afganistan și Pa
le avute. Diego Cordovez a decla
kistan, Diego Cordovez, a avut, la
rat că „a venit timpul să se adopte
Geneva. întrevederi cu reprezen
hotăriri decisive", negocierile ajuntanți ai U.R.S.S. și S.U.A., în ca
drul eforturilor de găsire a unei
gînd într-un stadiu, important.
)
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unei lumi libere de armele nu
LONDRA 2 (Âgerpres). — Mii
cleare. Printre cei aflați in frun
de militanți pentru pace din toate
tea demonstranților se află si de
regiunile Marii Britanii s-au reunit putatul laburist Michael Foot.
Spre Aldermâston se îndreaptă
in zona Hyde Park din Londra
pentru a participa la un marș in '■ alte trei grupuri de manifestanți
favoarea păcii în cadrul acțiunilor care au plecat din sudul Țării Ga
antirăzboinice de primăvară, in- lilor și din localitățile Portsmouth
formează agenția A.D.N.
și Dover.
Cu acest prilej a fost marcată
împlinirea a 30 de ani de la prima
R.F.G.
manifestație împotriva armelor nu
BONN 2 (Âgerpres) — tn R.F.
cleare din Marea Britanie. desfă
șurată la Aldermâston. In următoa
Germania au început „Marșurile
păcii" de primăvară, manifestări
rele trei zile, reprezentanți al miș
organizate in întreaga țară in spri
cării pentru pace, ai partidelor, sin
dicatelor. altor organizații de masă jinul unor măsuri concrete de dez
și obștești vor străbate distanța de armare, în primul rind de dezar80 de kilometri pină în localitatea mare nucleară.
Aldermâston, pentru a-și exprima
La aceste importante acțiuni de
pace, ce se vor încheia luni, partiprotestul față de programul de
cipă peste 100 000 de persoane, inrachete „Trident." și dorința fierformează agenția EFE.
binte de a se realiza noi acorduri

Intrarea în vigoare
a acordului de încetare
a focului
MANAGUA 2 (Âgerpres). — în Ni
caragua a intrat in vigoare. începind
de vineri, acordul de încetare a fo
cului pe o perioadă de 60 de zile,
convenit la Sapoa între guvernul
sandinist și forțele „contras" — in
formează agențiile de presă. Pre
ședintele Daniel Ortega a arătat că
guvernul său va depune toate efortu
rile in vederea transpunerii în prac
tică a înțelegerilor negociate de cele
două părți.
Acordul de încetare a focului a
fost apreciat pe plan internațional
ca un succes al politicii de dialog,
o contribuție importantă pe calea
reconcilierii în Nicaragua si înfăptui
rii planului de pace în America
Centrală, semnat anul trecut de șefii
de stat din regiune.
MANAGUA 2 (Âgerpres). — Gu
vernul nicaraguan a decis să re
tragă plingerea împotriva Hondura
sului. înaintată Curții Internationa
le de Justiție de la Haga, în legă
tură cu situația creață în urma pre
zenței pe teritoriul hondurian a unor
baze ale forțelor „contras" — in
formează agențiile Prensa Latina și
I.P.S. într-un comunicat oficial, di
fuzat la Managua, se arată că plîngerea a fost anulată în baza garan
țiilor guvernului hondurian privind
eliminarea motivelor ce au deter
minat-o.

WASHINGTON 2 (Âgerpres). —
Președintele S.U.A., Ronald Reagan,
ă semnat proiectul de lege privind
acordarea unui nou ajutor pentru
elementele contrarevoluționare din
Nicaragua; în valoare de 17.7 mi
lioane dolari. Anterior, proiectul de
lege a fost aprobat de cele două
camere ale Congresului american,
făcînd parte dintr-un ..pachet" de
asistentă economică în favoarea ele
mentelor ..contras" care se ridică in
total la 47.9 milioane dolari.

î S.U.A.
6,8 milioane persoane
n-au asigurat
un loc de muncă
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Libanul sprijină convocarea unei conferințe
internaționale de pace in Orientul Mijlociu
BEIRUT 2 (Âgerpres). — Primulministru interimar al Libanului. Se
lim AI-Hoss, a declarat ziariștilor că
țara sa sprijină convocarea unei
conferințe internaționale de pace
consacrate Orientului Mijlociu și
este gata să participe la acest for —
transmite agenția KUNA. în același
timp, a adăugat el, conflictul intern
libanez, aflat in al 13-lea an de la

declanșare, reclamă un tratament se
parat și urgent, dat fiind impactul
său distructiv asupra structurii poli
tice, economice și sociale a țării.
Selim Al-Hoss a subliniat necesita
tea incetării atacurilor israeliene în
sudul țării, in conformitate cu re
zoluțiile O.N.U.; care cer retragerea
necondiționată a Israelului din teri
toriul libanez ocupat.

Noi ciocniri între trupele israeliene ți populația palestiniană
în teritoriile ocupate
urma focului deschis de trupele .is
în teritoriile Cisiordania și Gaza,
ocupate de Israel, au fost înregis
raeliene. Totodată, postul de radio
trate noi ciocniri intre participan
israelian, citat de agenția KUNA,
ta Ia demonstrațiile populației pa
a anunțat că în peste 20 de sate și
lestiniene și forțele militare și de
tabere de refugiați palestinieni din
poliție israeliene. Potrivit agențiilor
Cisiordania și Gaza sint, în continu
KUNA și EFE, doi palestinieni
are, în vigoare interdicții de circu
au fost uciși, iar 15 — răniți in lo
lație.
calitatea Adna, de lingă Hebron, în

Vii profesie împotriva masurilor
represive ale autorităților sud-africane
PRETORIA 2 (Âgerpres). — Gru
pările antiapartheid din Africa de
Sud și-au manifestat, la sfirșitul acestei săptămini, protestul față
de noile măsuri represive adop
tate de autoritățile rasiste de la
Pretoria. Astfel, sint denunțate rai
dul militar sud-african pe teritoriul
Botswanei. iar pe plan intern in
terzicerea a 17 organizații democra
tice care militau pentru abolirea
sistemului de apartheid. De aseme
nea, întreaga opoziție condamnă mă
sura guvernului de a . suspenda zia
rul de mare tiraj „New Nation",
fondat de biserica catolică.
NAIROBI 2 (Âgerpres). — Mi
nistrul de externe al Kenyei, Robert
------------------------------------------------------------------------------------ -

CRIZA DE GUVERN DIN ITA
LIA. Ciriaco de Mita, însărcinat de
președintele Italiei, Francesco Cossiga, cu formarea unui nou guvern,
a anunțat că va relua, săptămina
viitoare, contactele cu reprezentan
ții partidelor care au constituit,
pină la declanșarea crizei politi
ce. coaliția guvernamentală. Agen
ția A.N.S.A. informează că. marți,
liderul democrat-creștin va primi
separat delegațiile partidelor libe
ral și socialist democratic, iar in
ziua următoare, reprezentanți ai
republicanilor și ai socialiștilor.

NICARAGUA

IN ULTIMELE 24 DE ORE. 35
de persoane au fost ucise în tim
pul unor atacuri ale elementelor
extremiste în sectoarele Patti și
Taran Taran din Punjab, transmite
agenția P.T.I. Primui-ministru al
Indiei, Rajiv Gandhi, a cerut ministrului de interne. Buta Singh, să
intensifice acțiunile de combatere
a terorismului in statul indian
Punjab. Premierul indian a dat
aceste instrucțiuni în urma recru
descentei activităților teroriste in
statul menționat. .
DECORARE. Celebrul coregraf
belgian Maurice Bejart, considerat
unul dintre protagoniștii artei dansului din acest secol, a fost decorat
de autoritățile belgiene pentru
„serviciile eminente" aduse dezvol
tării baletului. In expunerea de
motive privind acordarea premiului
sint scoase in evidentă eforturile
sale — depuse timp de 27 ani —
pentru crearea unui nou limbaj în
-arta dansului.
NIVELUL CURSURILOR DE APA
a înregistrat o nouă creștere in
R.D.G., mai ales in sudul țării, ca
urmare a ploilor abundente și to
pirii zăpezii, anunță agenția A.D.N.
Pe Elba și Saale navigația conținuă să fie suspendată, iar mai
multe șosele învecinate celor două
cursuri de apă sint închise circu
lației.
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Ouko. a declarat, la Nairobi, că țara
sa condamnă cu putere recentul raid
efectuat de forte militare ale ra
siștilor de la Pretoria pe teritoriul
Botswanei, în urma căruia au căzut
victimă oameni nevinovați — infor
mează agenția K.N.A.

WASHINGTON 2 (Âgerpres). —
Datele prezentate de Ministerul
Muncii al S.U.A. — citate de agen
ția A.D.N. — relevă că în luna mar
tie în Statele Unite au fost înre
gistrate oficial 6,8 milioane persoa
ne ce nu au un loc de muncă, rata
șomajului fiind de 5,6 la sută din
populația activă. Se remarcă faptul
că numărul real al șomerilor este
cu mult mai mare dacă se ține
cont; de persoanele ce au renunțat
să mai treacă pe la oficiile de pla
sare și de cei ce sint angajați tem
porar.

In contrast cu interesele
de pace ale popoarelor
Manevrele „Team Spirit-88"
ți „Ocean Venture-88"
PHENIAN 2 (Âgerpres) — Agenția
A.C.T.C. transmite că reprezentan
tul părții R.P.D. Coreene in Comisia
militară de armistițiu din Coreea a
remis o scrisoare Comisiei țărilor
neutre de supraveghere,, in legătură
cu manevrele militare provocatoare
desfășurate in comun de S.U.A. și
Coreea de Sud, sub denumirea codi
ficată „Team Spirit-88". Arătind că
asemenea manevre de mare amploa
re. care au loc pe teritoriul sudcoreean, folosindu-se armamentele
cele mai moderne, constituie o gravă
violare a acordului, o amenințare la
adresa păcii, dpcind la amplificarea
încordării in Peninsula Coreea, do
cumentul atrage atenția, țărilor mem
bre ale comisiei asupra situației de
osebite pe care o creează astfel de
acțiuni.
WASHINGTON 2 (Âgerpres) — Tn
pofida apelurilor insistente ale opi
niei publice latino-americane de a se
renunța la demonstrațiile de forță,
efective de luptă ale S.U.A., insumind 40 000 de oameni, desfășoară
în zona Oceanului Atlantic. Golfului
Mexic și Mării Caraibilor ample
manevre militare denumite codificat
„Ocean Venture—88". După cum in
formează agențiile EFE și Prensa
Latina, aceste exerciții militare se
vor încheia la 22 aprilie.

Concluziile unui raport al secretariatului O N. U.:

Se agravează dificultățile economice
ce confruntă țările cele mai sărace din lume
•

NAȚIUNILE UNITE 2 (Âgerpres).
— Secretariatul Națiunilor Unite a
dat publicității la sediul din New
York un raport privind situația eco
nomică pe plan mondial in care se
arată că in ultima perioadă s-a con
statat o agravare a dificultăților ce
confruntă economiile țărilor celor mai
sărace din lume. Autorii documen
tului arată că în categoria țărilor
celor mai slab dezvoltate sint cu
prinse în prezent peste 40 de state
aflate intr-o permanentă situație de
criză, tn aceste țări, venitul pe lo
cuitor atinge in medie un sfert din
cel inregistrat pe ansamblul țărilor

în curs de dezvoltare și este de 40
de ori mai mic decit in statele dez
voltate. Totalul populației alfabe
tizate nu depășește 32 la sută, față
de 59 la sută in țările in curs de
dezvoltare și 98 la sută in statele
industrializate. Cota industriei in vo
lumul producției este de numai 9
la sută. La fel de revelator este fap
tul că speranța de viață a populației
din statele cel mai puțin dezvoltate
atinge abia 46 de ani.
Raportul consideră situația gravă
a țărilor cel mai puțin dezvoltate
drept una din cele mai alarmante
probleme ale lumii de astăzi.

O nouă ipoteză privind modul de construire
a vestitelor piramide
LONDRA 2 (Âgerpres). — Cer
cetătorul britanic John Cunningham
a emis o ipoteză privind modul, in
care locuitorii Egiptului antic au
reușit să construiască piramidele
fără să dispună de instalații com
plexe. Omul de știință opinează
că unealta principală a egiptenilor
a fost un fel de prăjină specială
realizată din bambus. Aceasta este
foarte elastică și dă rezultate
mult mai bune decit pirghiile din
lemn obișnuit. Potrivit noii ipoteze,
egiptenii introduceau sub blocu
rile de piatră numeroase prăjini
lungi pe care le indoiau pină cind

capetele lor libere ajungeau tn po
ziție verticală. Datorită elasticității
bambusului, prăjinile aveau tendin
ța de a se îndrepta și atunci cind
ele deveneau suficient de numeroa
se puteau dezvolta forța care de
plasa blocul de piatră.
Cunningham a demonstrat veri
dicitatea teoriei sale, folosind 12
prăjini confecționate din trunchiuri
subțiri de stejar. Cu ajutorul lor
a putut fi deplasat un bloc de pia
tră în greutate de o tonă. El sus
ține că și incașii puteau folosi ace
eași metodă cind și-au construit
cetățile.
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