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SUPERIORITATEA ȘI TRĂINICIA
PROPRIETĂȚII SOCIALISTE ÎN
AGRICMTURĂ CONFIRMATE DE VIAȚĂ
Viața, realitatea demonstrează cu putere superioritatea
agriculturii socialiste, forța creatoare a țărănimii noastre coo
peratiste, a tuturor oamenilor muncii de la sate, adevărații
realizatori ai marilor succese din agricultură. Acum putem să
afirmăm cu toată fermitatea că numai calea socialistă a
agriculturii, în forma proprietății de stat sau cooperatiste care se completează în mod armonios - poate asigura progre
sul neîntrerupt și rapid al agriculturii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Peste puțin timp se vor împlini
40 de ani de la istorica rezoluție
a Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român privind trece
rea la înfăptuirea cooperativizării
agriculturii. Acum, cind avem in
fată bilanțul impresionant al reali
zărilor acestei ramuri, se poate
demonstra cu argumentul faptelor
că una din marile victorii ale po
porului nostru in anii socialismu
lui o constituie înfăptuirea, sub
conducerea partidului, a unei agri
culturi socialiste moderne, cu -ran
damente și eficientă in continuă
creștere, bazată pe tipul cel mat
înalt de proprietate, pe o tehnică
și tehnologii înaintate, în perma
nentă perfecțio
nare. Toate aceste
remarcabile rea
lizări constituie în
fapt o dovadă
deosebit de eloc
ventă a justeței
politicii agrare a
partidului nostru,
a
superiorității
proprietății socia
liste in agricultu
ră. Cooperativiza
rea a fost un pro
ces revoluționar de profunzime, care
• schimbat din temelii tipul de
proprietai^, modul de organizare a
producției agricole și nu în ultimul
rînd gindirea țăranului, a lucrăto
rului pămîntului. Experiența parti
dului nostru in transformarea so
cialistă a agriculturii și înfăptuirea
unei politici larg cuprinzătoare de
dezvoltare puternică a producției
agricole, prin rezultatele pe care
le-a dat, se constituie într-o con
tribuție de mare valoare la tezaurul
gindirii și practicii construcției
socialiste.
In anii desfășurării programului
de reconstrucție economică a țării,
partidul nostru, pornind in elabora
rea politicii sale agrare de la ade
vărurile generale ale socialismului
științific și
aplicindu-le creator,
potrivit condițiilor concrete sociale
și economice ale satului românesc,
a conceput în mod original trans
formarea socialistă a agriculturii,
pe baza liberului consimfămint al
țărănimii și cu participarea mase
lor largi de țărani. S-a subliniat
la timpul cuvenit și merită mereu
subliniat faptul că cooperativizarea
s-a făcut pe baza liberului 'consim
tămint, pe baza unei vaste munci
politice, educative în rîndurile ță
rănimii, pe baza unor argumente
concrete, ceea ce a determinat —
și acesta este unul din elementele
de mare importanță ale experienței

partidului nostru —, ca țăranul să
nu se îndepărteze de pămint și să-l
socotească și în noua formă de
organizare drept bunul lui cel mai
de preț, să-1 îndemne să mun
cească pentru întărirea proprietății
socialiste comune, pentru apărarea
acesteia. Este important de reamin
tit faptul că in România în anii
cooperativizării — proces care a
durat 14 ani — producția agricolă
nu numai că nu a scăzut, ci, dim
potrivă, a crescut, fapt ce con
stituie argumentul cel mai eloc
vent pentru interesul și spiritul de
angajare cu care
țărănimea a
pornit la muncă în noile condiții
de organizare. Subliniind importan

valorificare amplă a marilor re
zerve ale acestei ramuri, de creș
tere, pe această bază, a bunăstării
țărănimii în spiritul eticii și echi
tății socialiste, al principiilor so
cialiste de retribuire, de creștere a
bunifstării întregului popor.
O sumară privire asupra schim
bărilor fundamentale petrecute in
viata satului românesc arată că pe
baza noilor relații de producție din
agricultură au fost posibile crește
rea bazei tehnico-materiale și mo
dernizarea continuă a acesteia, for
marea unui mare număr de cadre
de înaltă calificare, ridicarea
globală a nivelului profesional al
.lucrătorilor din agricultură ; conco
mitent, s-a acu
mulat o vastă ex
periență de orga
nizare. de condu
cere. precum și în
ce privește intro
ducerea unor teh
nologii de înalt
randament. Dacă
ar fi să redăm
dimensiunea can
titativă a profun
delor
schimbări
care au avut Ioc
țn anii
construcției
socialiste
in agricultura noastră, atunci
este suficient să arătăm că
producția agricolă a României
de azi este de peste 9 ori mai
mare în comparație cu cea reali
zată in anul 1945. In cei 40 de ani
care au trecut de la începutul
cooperativizării agriculturii, vo
lumul producției zootehnice a
sporit considerabil, ponderea aces
tui sector reprezentind astăzi peste
45 la sută în totalul producției
globale. S-au dezvoltat în această
perioadă mii și mii de unități
cooperatiste ca și de stat la dimen
siuni nebănuite înainte, atît In ce
privește nivelul producțiilor, ni
velul economic de ansamblu, cit și
nivelul de cultură, de instruire și
de bunăstare al oamenilor. $1
faptul esențial ce trebuie subliniat
este că marile progrese pe care
Ie-a Înregistrat agricultura noastră
s-au făcut prin ample și tot mai
susținute programe de investiții
pentru dezvoltarea bazei tehnicomateriale a acestei ramuri, prin
creșterea gradului de mecanizare și
chimizare, realizarea unor vaste lu
crări de îmbunătățiri funciare, mo
dernizarea zootehniei, a celorlalte
sectoare. Fondurile totale alocate

în preaj'ma împlinirii a 40 de ani
de Ia începerea cooperativizării
agriculturii in țara noastră
ța majoră a cooperativizării agri
culturii pentru soluționarea revoluționarăt democratică în țara noas
tră a problemei agrare și pentru
construcția socialismului în Româ
nia, secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
arăta că : „Aceasta a marcat vic
toria deplină a revoluției agrare
socialiste, a organizării agriculturii
românești pe baze socialiste, de
stat și cooperatiste, deschizind,
totodată, calea trecerii Intr-o etapă
nouă, superioară, a soluționării
problemei agrare, a asigurării unui
progres rapid al producției agricole
și ridicării nivelului de trai al
țărănimii. Această măreață victorie
a marcat crearea economiei socia
liste unitare, triumful relațiilor noi,
socialiste, atit la orașe, cit și Ia
sate, izbinda definitivă a socia
lismului in România, in toate sec
toarele de activitate".
Preocupat permanent de perfec
ționarea activității în agricultură,
de creșterea producției agricole,
partidul nostru, toate organizațiile
de partid de la sate, organismele
de conducere colectivă, cooperato
rii, lucrătorii din agricultură, spe
cialiștii caută forme și metode de
muncă, de organizare menite să
ducă la Întărirea continuă a pro
prietății socialiste, care s-a do
vedit a fi singura cale justă de

(Continuare în pag. a V-a)
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Președintele Republicii Socialisto
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
a primit. miercuri. pe Saadoon
Hammadi. membru al Consiliului
Comandamentului Revoluției, minis
tru de stat al afacerilor externe din
Republica Irak, care a efectuat o vi
zită în tara noastră.
Președintelui Nicolae Ceaușescu
i-au fost transmise, din partea pre
ședintelui Republicii Irak, Saddam

Hussein, calde salutări. Împreună cu
cele mai bune urări de sănătate și
succes, de continuă prosperitate și
progres poporului român.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a transmis președintelui
Republicii Irak salutul său și cele
mai bune urări de succes în întrea
ga activitate.
'
Ip timpul convorbirii au fost
relevate bunele raporturi româno-

irakiene, precum și dorința de a am
plifica. în continuare, aceste relații
pe diverse planuri, in spiritul înțele
gerilor convenite la cel mai înalt
nivel.
Ta primire a luat parte Ștefan
Andrei, vicefirim-ministru al gu
vernului.
A fost de fată Safa Saleh Mahdi
Al-Falaki, ambasadorul Irakului la
București.

Redactorul-șef al ziarului finlandez „Kansan Uutiset
**
MOBILIZATOARE
CHEMĂRI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii
Socialiste
România, a primit, miercuri, pe Yrjo

Rautio. redactor-șef al ziarului
„Kansan Uutiset". din Finlanda.
Cu acest prilej, tovarășul

Nicolae Ceaușescu a acordat un In
terviu pentru ziarul finlandez „Kan
san Uutiset".

la Întrecere
adresate de Consiliul popular al
municipiului Tirgoviște, Consiliul
popular al municipiului Lugoj, In
stitutul de cercetări metalurgice
București, întreprinderea forestieră
de exploatare și transport Reghin,
întreprinderea de geamuri Buzău,
întreprinderea de transporturi auto
Dîmbovița, întreprinderea de pre
parate și conserve din carne Bucu
rești, intreprinderea „Hidromecani
ca" Brașov, întreprinderea de ex
ploatare și întreținere a rețelelor și
instalațiilor energetice și de distri
buție a energiei electrice și termi
ce Suceava, întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valo
rificarea materialelor refolosibile
Sălaj, Institutul de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice Fundulea, județul Călărași
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DINAMICA PERFECȚIONĂRII

LA I.M.G. BUCUREȘTI :

A fost pus în funcțiune

un nou cuptor
cu arzătoare

regenerative
Recent, Ia secția turnătorie
fontă-otel din cadrul între
prinderii de mașini grele din
Capitală a fost pus in func
țiune un nou cuptor de trata
ment termic de mare capacitate
cu arzătoare regenerative. Rod
al cooperării specialiștilor de ia
Institutul de cercetare știin
țifică,
ingimrie
tehnologică
pentru sectoare calde și meta
lurgie (I.C.S.I.T.S.C.M.) și de
la I.M.G.B., noul cuptor me
nit să contribuie la moder
nizarea sectoarelor calde pre
zintă citeva caracteristici deose
bite : asigură o calitate sporită
a pieselor tratate, în condițiile
reducerii consumului de com
bustibili cu 30 la sută, ca ur
mare a diminuării debitului de
alimentare cu gaz metan.
Așa cum ne-a precizat to
varășul Hie Virgil, secretarul
comitetului de partid din ca
drul întreprinderii, noul cuptor
modernizat, cu suprafața vetrei
de 32 mp, mult sporită față de
celelalte tipuri de cuptoare,
permite tratarea termică a unor
piese de gabarite mari, in con
dițiile creșterii productivității
muncii și economisirii unor
mari cantități de combustibili.
Demn de subliniat este faptul
că toate operațiunile sint auto
matizate, in funcție de diagra
mele de tratament ale pieselor,
iar întregul proces tehnologic
este condus cu ajutorul calcu
latorului.
Această nouă premieră teh
nică, la realizarea căreia au
contribuit numeroase colective
de oameni ai muncii din Ca
pitală. ilustrează capacitatea
specialiștilor industriei bucureștene de a rezolva probleme
tehnice deosebite, preocuparea
lor permanentă pentru economi
sirea combustibililor și energiei.
Practic, la 3 000 de ore de func
ționare a cuptorului se econo
misesc peste 330 tone combusti
bil convențional, ceea ce evi
dențiază eficiența deosebită a
acestei noi capacități de pro
ducție. (Gheorghe Ioniță).

Foto : E. Dichiseanu

Coordonate urbanistice moderne la Cimpina
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Competența se probează
prin răspundere
Climatul competentei, al perfor
manței este climatul deschis perma
nent innoirilor. Această formulare
din anterioara noastră anchetă social-politică, înscrisă sub genericul
„Dinamica perfecționării și exigen
țele conducerii științifice", constituie
o concluzie și, totodată, o premisă a
practicii din cimpul dezvoltării in
tensive. Premisă, intrUcît compe
tența, pentru a deveni operațională,
pentru a conduce la performanță,
are vitală nevoie de prezența, de
suportul unei importante valori moral-politice. Ca și talentul, compe
tența nu există in sine și pentru
sine, ca o virtualitate presupusă,
„conservată" în virtutea unei diplo
me, ți devine certitudine numai in
măsura in care se materializează
intr-o creație validată de realitate.
Competența se cere continuu proba
tă, aplicată, demonstrată. Cu alte
cuvinte, pusă in mișcare, la lucru.
Iar ceea ce o pune la lucru, o dina
mizează și o potențează este valoarea
moral-politică numită răspundere.
Competența șl răspunderea se află
intr-o atît de intimă și necesară re
lație, incit e de neconceput sepa
rarea lor, considerarea uneia în ab
sența celeilalte. Se poate vorbi des
pre responsabilitate în cazul unui
incompetent ? Sau despre competen
ță in căzui unuia lipsit de conștiința
răspunderii ? întrebări doar în apa
rență retorice. In practică, răspun
surile nu sint deloc „subînțelese",
cum pot părea la prima vedere. Re
lația competență-răspundere, îndeo
sebi în ce privește valorizarea uneia
prin intermediul celeilalte, constituia
un examen-cheie al actului de con
ducere.
Competenta autentică trăiește, sa
exprimă doar prin asumarea auten
tică a răspunderii. Răspunderea
fiind faptă, participare, finalizare.
Aportul concret al fiecăruia la în
făptuirea obiectivelor de la locul de

muncă, aportul civic la progresul
societății. In înțelesul ei major, ca
formă superioară a conștiinței socia
le, prqmovată și cultivată cu perse
verentă de partid, responsabilitatea
comunistă dă măsură spiritului de
angajare revoluționară, patriotis
mului. Iată de ce ea constituie una
dintre ideile-fortă ce străbat Expu
nerea secretarului general al parti
dului la marele forum democratic
din noiembrie 1988, cu un accent
deosebit în sfera perfecționării con
ducerii. „Autoconducerea democra
tică. autogestiunea înseamnă creș
terea ordinii și disciplinei, întărirea
răspunderii in buna conducere a ac
tivității și in gospodărirea mijloace
lor incredințate", subliniază to
varășul Nicolae Ceaușescu și stabi
lește următoarea orientare de largă
perspectivă : „Considerăm că, în ge
nerai, sistemul de conducere a acti
vității economico-sociale corespun
de etapei actuale de dezvoltare. Este
însă necesar să avem permanent in
vedere perfecționarea și creșterea
răspunderii tuturor organelor de
conducere, Întărirea disciplinei și
ordinii in realizarea sarcinilor ce Ie
revin in procesul complex al divi
ziunii muncii, al conducerii tuturor
sectoarelor de activitate".
Ca și competența, răspunderea nu
este o valoare statică, definită și
omologată o dată pentru totdeauna.
Etapele noi, obiectivele superioare
Impun o continuă reevaluare și redimensionare a răspunderii, pe mă
sura exigențelor realizării noii cali
tăți a muncii și a vieții. Exemplele
se află la indemîna oricui : unii tin
pasul, alții nu. Terenul răspunderii
este un front al luptei dintre nou și
vechi. Iar esența acestei înnoiri re
voluționare constă în calitatea uma
nă, in permanenta afirmare și creș
tere a spiritului de răspundere. Este
procesul regenerator al responsabilizării. Ne propunem. In lumina

unor fapte și experiențe concrete, să
pătrundem in structura internă a acestpi proces din sfera conducerii
științifice.

Prin exigență
Ia responsabilizare
Zilele trecute, la întreprinderea
de mecanică fină, una dintre unită
țile fruntașe din Capitală, a avut
loc plenara comitetului de partid
consacrată stabilirii măsurilor con
crete in vederea transpunerii in via
ță a tezelor, orientărilor și indicații
lor cuprinse in Expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la marele fo
rum democratic din noiembrie 1988.
Plenară la lînceppt de an: bilanț și
perspectivă. Un bilanț de realizări
remarcabile oglindind efortul creator,
munca plină de dăruire, spiritul de
angajare revoluționară proprii comu
niștilor din întreprindere, întregului
colectiv. Depășiri substanțiale la
producția-marfă, fizică și netă ; pla
nul la export realizat in proporția
de peste 133 la sută ; ponderea pro
duselor noi și reproiectate — peste
75 la sută ; economii la consumurile
normate de metal, energie electrică
și combustibil. Dar toate acestea,
atît în raport, cit și în luările de cuvint, au fost atinse doar „in trea
căt". Dominant în dezbateri n-a fost
sentimentul tentant de (auto)mulțumire, ci spiritul deschis critic și
autocritic.
— Cum se explică această „dis
crepanță" dintre rezultate și at
mosfera fierbinte a plenarei ? îl în
trebăm pe Mihai Ghiță, secretarul
comitetului de partid.

Victor VAnTU
(Continuare în pag. a V-a)
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ALE NAVALIȘTILOR

Producții mai mari,
cu consumuri materiale reduse
Parafrazind un cunoscut dicton,
in rindul specialiștilor are o cir
culație tot mai largă o afirmație cu
profunde semnificații : spune-mi
cu ce cheltuieli produci, ca să-ți
spun cum muncești. Și intr-adevăr,
nivelul cheltuielilor materiale re
prezintă nu numai unul din indi
catorii de bază ai planului, de în
deplinirea căruia depinde desfășu
rarea în condiții normale a activi
tății
productive, ci și unul din
elementele restrictive care con
diționează Intr-o măsură tot mai
mare inseși ritmurile dezvoltării.
Evident, prin aceasta nu dimi
nuăm cu nimic importanța celor
lalți indicatori de plan : producția
fizică, productivitatea muncii, ridi
carea nivelului calitativ al produc
ției, promovarea progresului tehnic
ș.a.m.d.
Asigurarea integrală in
structura
sortimentală
stabilită
prin plan a resurselor materiale
constituie insă una din primele
condiții
pentru ca producția să
poată incepe, să se poată desfă
șura ritmic, la nivelul prevăzut.
Or, in condițiile în care, după cum
se știe, atit în țara noastră, .cit și
pe plan mondial, resursele de ma
terii prime sint limitate și se Îm
puținează In mod. inevitabil, devine
tot mai limpede că reducerea con
sumurilor nu mai poate fi privită
ca o simplă opțiune a specialiști
lor dintr-o unitate sau alta, ci re

prezintă o necesitate, unul din cri
teriile de bază după care se poate
aprecia calitatea activității pro
ductive.
In acest sens, acum, tn cel de-al
patrulea an al actualului cincinal,
sarcinile ce revin unităților econo
mice sint limpezi : potrivit planu
lui național unic de dezvoltare
economico-socială, cheltuielile la
1 000 lei producție-marfă in indus
tria republicană urmează să se re
ducă cu 35 lei. Este necesar să șe
înțeleagă însă că, așa cum s-a
precizat in repetate rinduri în do
cumentele de partid, sarcinile de
plan in acest domeniu trebuie con
siderate ca minime. Datoria spe
cialiștilor, a tuturor oamenilor
muncii este, prin urmare, să caute
permanent; noi soluții, noi căi de
acțiune pentru economisirea și va
lorificarea superioară a materiilor
prime Și materialelor, a energiei
și combustibililor. Aceasta cu atit
mai mult cu cit in țara noastră
consumurile materiale sint, în ge
nerat mai mari decit in țările pu

ternic dezvoltate Industrial. Așa
de pildă, referindu-se la materii
prime
și
energie,
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU a subli
niat in cuvîntarea rostită cu pri
lejul aniversării zilei sale de
naștere . și a îndelungatei activități
revoluționare că in unele domenii
este posibil să se obțină o redu
cere a consumului de energie de
3—1 ori, și aceasta nu prin lucrări
prea deosebite, ci prin aplicarea
unor tehnologii care sint cunoscute,
pentru unele existind chiar soluții
concrete.
îndeplinirea acestei sarcini im
pune, așadar, in primul rind o mai
bună cunoaștere a experienței îna
intate, aplicarea’ pe scară cit mai
largă a noilor tehnologii elaborate
de cercetarea științifică, perfectio
narea organizării și modernizarea
permanentă a producției. Totodată,
este necesar să se analizeze și să
se soluționeze cu mai multă
promptitudine toate problemele de
care depind diminuarea cheltuie
lilor de producție și creșterea efi
cientei economice.

Avind tn vedere aceste cerințe, redacția a organizat cu sprijinul
Comitetului județean Argeș al P.C.R. o dezbatere in cadrul căreia mai
multi specialiști si factori de răspundere din întreprinderi au prezentat
atit experiența acumulată, cit si o serie de probleme ce trebuie rezol
vate pentru reducerea mai accentuată a consumurilor materiale, pe care
o publicăm sub titlul „SPUNE-MI CU CE CHELTUIELI PRODUCI, CA
SA-TI SPUN CUM MUNCEȘTI". In pagina a Il-a.

MANGALIA
Action! nd cu înaltă răspunde
re comunistă pentru transpune
rea în viață a sarcinilor și obiectivelor asumate în acest an,
harnicii constructori de nave
din Mangalia au lansat in fa
bricație un nou tip de navă ma
ritimă — vrachierul de 100 000
tdw. Dotată cu echipamente și
instalații de o înaltă tehnicita
te, care poartă marca Întreprin
derilor specializate ale indus
triei românești, noua navă este
destinată transportului de mi
nereu, fosfat, cărbune, diverse
alte mărfuri in vrac. Tot pe
marele Șantier naval din Man
galia se lucrează in prezent Ia
’ realizarea a 4 mineraliere de
65 000 tdw, precum și la un pe
trolier de 85 000 tdw. (Lucian
Cristea).

TULCEA
La întreprinderea de
con
strucții de nave și utilaj tehnolo
gic Tulcea au fost lansate la
apă două traulere de pescuit
costier din seria „chefal", care
vor activa în flota noastră de
pescuit la Marea Neagră. Tot
aici s-a încheiat fabricația Ia o
nouă barjă din seria celor de
2 000 tone și a altei barje de
3 000 tone destinate transportu
lui^ fluvial de mărfuri. Conti
nuă, de asemenea, lucrările de
armare la primul remorcher tip
spărgător de gheață, realizat în
șantierul naval tulcean, remor
cher ce dispune de două motoare a 1 200 CP. (Adrian Vasile).
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PRODUSUL - PROGRAM

„SPUNE-MI CU CE CHELTUIELI PRODUCI,
CA SĂ-ȚI SPUN CUM MUNCEȘTI"
REDACȚIA : Județul Argeș, la fel
ca toate județele țării, a cunoscut
în ultimii ani o puternică dezvol
tare economico-sociali. Cum se
reflectă acest efort investițional pe
pianul eficienței economice in gene
ral și al reducerii consumurilor ma
teriale in special ?
Gheorghe Zamfirescu, secretar al
comitetului județean de partid ; Po
litica științifică a partidului nostru
de dezvoltare armonioasă, echilibra
tă a tuturor zonelor și localităților
patriei este pusă in evidență și de
înfățișarea de azi a județului Argeș,
care dispune de numeroase unități
industriale și agricole puternice, mo
derne, de instituții de cultură, știin
ță și învățămint cu o bogată și
multilaterală activitate consacrată
ridicării nivelului de pregătire gene
rală. profesională și politică a tine
retului, a tuturor oamenilor muncii,
în perioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, in
județul nostru s-a Înfăptuit un
amplu program de investiții, in
sumă de peste 100 miliarde lei, ma
terializat in mari platforme indus
triale cu profiluri din aproape toate
ramurile de bază ale economiei :
petrochimie, construcții de autovehi
cule, electrotehnică șl electronică,
industrie textilă și alimentară, de
materiale de construcții și prelu
crare a lemnului. Dacă avem in ve
dere situația din trecut, de la care
s-a pornit, faptul că in prezent Ar
geșul se înscrie după valoarea producțlei-marfă industriale între pri
mele patru județe
ale țării ilus
trează in mod convingător, prin pu
terea de argumentare a realității,
caracterul științific al politicii de
acumulare șl repartizare teritorială
a forțelor de producție, promovată
de conducerea partidului nostru pe
baza concepției revoluționare elabo
rate de tovarășul Nicolas Ceaușescu
cu privire la construcția societății
socialiste multilateral dezvoltate in
patria noastră și înaintarea spre
comunism.
Puternica bază tehnico-materială
a județului reprezintă însă numai
una din premisele necesare — favorizantă. Intr-adevăr — pentru desfă
șurarea unei activități
economice
eficiente. Iată de ce. problemele
sporirii producției, ale folosirii in
tensive a zestrei tehnice din dotarea
unităților și, concomitent, ale redu
cerii consumurilor materiale au stat
și stau permanent In atenția specia
liștilor și colectivelor de oameni al
muncii, a comitetului județean de
partid. Astfel, dacă ar fi să ne refe
rim numai la activitatea de anul
trecut, problemele referitoare la în
cadrarea în cheltuielile, planificate
și consumurile .normate au fost ana
lizate sistematic, in fiecare lupă, in
Îedipțe de secretariat ale comitetuui județean de partid. Totodată,
comisia județeană pentru perfecțio
narea organizării și modernizarea
proceselor de producție a inițiat lu
nar schimburi de experiență în dife
rite întreprinderi, asigurindu-se un
cadru corespunzător pentru stimu
larea șl valorificarea potențialului
creator al muncitorilor șl specialiș
tilor, al tuturor oamenilor muncii.
Ca urmare, anul 1988 s-a încheiat
pe ansamblul județului cu o econo
mie de peste IX 400 tone metal și
24 300 kWh energie electrică. • To
tuși, comparativ cu posibilitățile
existente, cu potențialul tehnic și
uman disponibil, cu actualele cerințe
ale dezvoltării intensive a economiei,
rezultatele obținute nu pot fi con
siderate mulțumitoare. Din cauze
care diferă — desigur — de
la o unitate la alta, dar care în ge
neral se cunosc și nu depășesc ac
tualele
posibilități de soluționare,
cheltuielile la 1 000 lei producțiemarfă se mențin încă la un nivel
ridicat. Fără Îndoială, mai sînt mul
te de făcut în direcția promovării
progresului tehnic, a modernizării
producției, a asimilării unor noi ma
teriale cu caracteristici superioare,
a perfecționării unor tehnologii de
lucru. Cind spun insă că. în pre
zent, cheltuielile pot și trebuie să

o marfă căutată și de mare eficiență la export

cialiști buni, care știu să rezolve
are — fără îndoială — efecte eco
fie substantial reduse, nu mă refer
multe probleme: Trebuie să vedem
nomice negative.
•
la aceste aspecte, care sînt studiate
REDACȚIA : Nu trebuie, credem,
însă și cu ce eforturi am obținut
și in timp vor fi -soluționate, ci la
aceste rezultate. De ce a trebuit ca , să fie pierdut din vedere nici
actualul nivel al dotării, la tehno
în primul semestru mai mult să
faptul că, după cum
afirmă
logiile cunoscute și aplicate în ma
stăm decît să lucrăm, iar,în semes
specialiștii, In industria prelucrătoa
joritatea întreprinderilor. Printr-o
trul II să muncim cit în trei tri
re circa 70 la sută din reducerile
mai bună organizare a muncii, prin
mestre ? Nu este aceasta o dovadă
de consumuri se pot obține prin
valorificarea superioară a posibilită
că putem produce mai mult și mai
ților existente, prin Îmbunătățirea
reproiectări constructive și tehnolo
ieftin 7 Apoi, capacitatea creatoare
gice, prin soluții principial noi. Care
colaborării dintre unități se pot eco
a
specialiștilor
irosită
în
tot
felul
nomisi importante cantități de ma
sînt deci acțiunile întreprinse în
de căutări necreatoare ored că pină
acest sens și ce rezultate s-au
terii prime și materiale, de energie
la urmă este tot un fel de pierdere
obținut 7
și combustibili.
materială. De ce ? Pentru că în tot
REDACȚIA : Dacă am înțeles bine,
Elena Ciornei, inginer-șef la În
acest interval de timp specialiștii
este vorba de un anumit decalaj în
treprinderea
„Electroargeș"
din
ar fi putut și ar fi trebuit să elabo
tre actualul nivel tehnic al dotării
Curtea de Argeș : Preocupări există
reze soluții cu adevărat noi pentru
și nivelul consumurilor materiale.
și pot fi date numeroase exemple
Adică se poate produce mai mult șl • reducerea in continuare, in perspec
de produse noi sau reproiectate, a
tivă, a consumurilor materiale.
mai ieftin. In această situație, se
căror calitate s-a îmbunătățit și care
Ing. Eugenia Bărbînță, șef atelier
pune întrebarea : ce trebuie făcut
se realizează cu consumuri materiale
proiectare tehnologică la întreprin
pentru ca imediat, fără investiții su
substanțial reduse. Astfel, noul ven
plimentare, să se asigure reducerea
derea „Textila" Pitești : Comparînd,
tilator de masă VB-4 are ,o greutate
intr-adevăr, problemele tehnice și
consumurilor materiale ?
mai mică cu 1,7 kg față de tipul
tehnologice care se rezolvă de la o
Traian Șarpe, maistru principal la
anterior VB-2. Prin reproiectarea
perioadă la alta cu unele neajunsuri
întreprinderea de poduri metalice
constructivă și tehnologică a unor
din aprovizionare,
care determină
și prefabricate din beton Pitești :
repere de la uscătoarele de păr, as
încărcarea în mod cu totul nejusti
în primul rînd, consider că trebuie
piratoarele de praf; mașinile de gău
ficat a costurilor de fabricație, vom
să se îmbunătățească aprovizionarea
rit și multe alte produse s-au
vedea că, uneori, ceea ce pe de o
tehnico-materială, să se respecte
obținut însemnate economii de lami
parte economisim cu o mină și cu
repartițiile și îndeosebi contractele
nate din cupru și oțel, aluminiu,
mari eforturi, risipim pe de altă
încheiate. Să explic de ce fac aceas
alamă și alte materiale deficitare
parte cu două mîini și cu mare ușu
tă afirmație. Colectivul nostru se
sau din import.
rință. Nu aș vrea să insist asupra
preocupă intens de valorificarea su
Consider insă că șl in acest do
meniu, fără eforturi suplimentare,
cum s-a mai spus, se pot obține re
zultate mai bune. Am să mă refer
la citeva exemple. Prin reproiectarea
unor produse și tehnologii, specia
liștii din unitatea noastră au adoptat
o serie de soluții noi, care permit
înlocuirea unor materiale deficitare
cu mase plastice. Numai că noile
soluții nu se pot aplica la întreaga
eforturilor pe care le-am făcut anul
perioară a materiilor prime și mate
producție deoarece nu s-a soluțio
trecut pentru- a economisi circa 60
rialelor, de reducerea normelor de
nat problema cotelor și, în conse
tone fibre pentru fire și 137 tone
consum. Pentru economisirea tablei
cință, nu dispunem de suficiente
de oțel, de pildă, sectorul de debi
fire pentru țesături. Nu exagerez cu
cantități de mase plastice sau de
tare și croire a fost dotat cu șabloa
nimic dacă spun că aceste economii
alte materiale înlocuitoare. Deci,
care însumează zeci de tone s-au
ne și planuri de croire adaptate la
avem soluții, știm la care produse
adunat cu gramul. Anul acesta
dimensiunile tablelor pe care ie
trebuie să acționăm, dar nu am pri
ne-am propus noi măsuri pentru re
primim. Concomitent, s-au căutat și
mit materialele necesare. Și atunci
asigurat comenzi pentru produse de
ducerea pierderilor tehnologice la
consumăm mai departe materiale
toate fazele de fabricație cu cel
mici dimensiuni. în felul acesta, din
scumpe, deficitare. O altă problemă,
resturi și scurtături de tablă, anul
puțin 1,5 la sută, obiectiv pe care
cu care se confruntă nu numai uni
fără îndoială că îl vom înfăptui.
trecut s-a realizat o producție în
tatea noastră, ci întreaga economie,
valoare de 580 mii lei, în condițiile
Compartimentele de cercetare și
se
referă la asigurarea de către uni
în care pe ansamblul întreprinderii
proiectare tehnologică din între
tățile metalurgice a laminatelor șl
s-au economisit 92 tone de metal.
prindere au soluționat In ultima pe
barelor de oțel și metale neferoase
rioadă 18 teme din planul de intro
Pe de altă parte, s-a trecut la
cu diametre mici, înscrise de altfel
ducere a progresului tehnic, care
reproiectarea produselor mari con
in cataloagele de produse tipizate.
sumatoare de metale deficitare. Ast
vizează printre altele și reducerea
In prezent, putem folosi la multe
consumurilor materiale 6au înlocui
fel, prin reproiectare, piulițele din
produse cabluri cu diametre mici.
bronz pentru vinciuri de ridicat
rea coloranților din import cu coloDar
pentru că ele nu se găsesc sau
locomotive s-au înlocuit cu piulițe
ranțj fabricați in țară.
se produc în cantități reduse sîntem
cu carcasă din otel căptușite cu
In schimb, un schimb neechiva
puși in situația să utilizăm mate
bronz, care au aceiași parametri
lent, deșigur, cind este vorba de
riale supradimensionate, care încar
funcționali și calitativi. Despre spi
respectarea disciplinei contractuale,
că nejustificat consumurile și costu
ritul in care acționează colectivul
deși există o lege precisă în acest
rile de producție.
nostru vorbesc și celelalte economii
sens, se uită lucruri pur și simplu
Ing. Ion Alexandru, director teh
obținute: 53 MWh energie electrică,
elementare. Se fac intervenții, șe
nic la întreprinderea de autoturisme
528 tone combustibil convențional,
întocmesc zeci și chiar sute de adre
Pitești : Asemănător se pun lucru
30 000 mc gaze naturale.
,
se, dar unii furnizori continuă in
rile și în cazul tablelor pe care la
mod sistematic fie să nu livreze la
Producția nu se poate desfășura
furnizează întreprinderea „Lamino
.timp materialele contractate, fie să
Insă normal, eu eficiență maximă,
rul de tablă" din Galați. Noi am
livreze cantități mult prea mici. Și
dacă nu se asigură la timp baza
luat măsuri la secția de presai pen
atunci, pentru ca producția să se
materială a planului. în primul se
tru a executa 73 repere de mici di
poată totuși desfășura, întreprinderea
mestru al anului trecut, de pildă,
mensiuni dih resturi tehnologice.
noastră este nevoită să folosească
nu s-au asigurat decit în mică mă
Totuși, lista cu formate de tablă
mijloace de transport auto pentru
sură și cu foarte mare greutate ma
pentru repere mari și mijlocii nu
a aduce unele materiale de la Ti
teriile prime necesare. Din această
ț|ne seama de cerințele producției
mișoara, Codlea sau Brăila. Aceasta
cauză, planul pe primul semestru
noastre. în consecință, de la debitare
deși se știe foarte bine că transpor
la poduri și tabliere — sortimente
f
rezultă cantități mari de ștraifuri de
tul cu mijloace auto este de 3 ori
mari consumatoare de tablă din otel
tablă pe care nu le mai putem fo
mai scump decit cel pe calea ferată.
— nu s-a realizat decit in propor
losi. în ziarul „Scînteia" s-a mat
Iar toate aceste cheltuieli supli
ție de 69 la sută. Este adevărat, in
scris și ar trebui să se analizeze
mentare încarcă nejustificat costurile
semestrul al doilea aprovizionarea
de producție, unde nu se mai vede
temeinic posibilitatea realizării ta
tehnico-materială s-a îmbunătățit și
dacă ele au cauze pur subiective sau
am reușit să recuperăm aproape în
blelor numai la toleranțe negative,
sînt determinate de nesoluționarea
totalitate restanțele, încadrindu-ne și
iar prețul de livrare să se stabileas
unei
teme
de
cercetare
complexe,
în cheltuielile planificate la 1 000 Iei
că Ia suprafață, nu la greutate, ceea
necesită
o
amplă
concentrare
care
producție-marfă. Dar cu cite efor
qe ar fi atît în avantajul producă
de forțe a unor specialiști din mai
turi și bătaie de cap ! In perioadele
torului, cît și al beneficiarului.
multe domenii de activitate, ceea ce
oînd nu am dispus de materialele
necesare. laboratoarele noastre de
Reducerea consumurilor materiale este o problemă complexă, care
uzină au testat peste 100 tone de
depinde de foarte multi factori. Nu ne-am propus și nici nu ar fi fost
laminate, căutînd soluții atît pentru
posibil
— deși în cadrul dezbaterii s-au făcut numeroase alte propuneri,
respectarea cerințelor Înscrise în
asupra cărora vom reveni cu alte prilejuri — să ne referim la toate
proiectele de execuție, eît și pentru
aspectele posibile. Am vrut numai să punem în evidentă acele resurse
valorificarea superioară a meta
de reducere imediată a consumurilor materiale, prin măsuri de natură
lului,
organizatorică sau printr-o mal bună colaborare între diferite unități
Deci, dacă în condițiile în care
economice. Și iată că există numeroase asemenea posibilități. Cum vor
s-a desfășurat aprovizionarea teh
fi puse ele în valoare ? Iată întrebarea la care așteptăm răspuns din
nico-materială
anul trecut ne-am
partea factorilor de resort
făcut planul la productîa-marfă in
Dezbatere consemnatâ de
proporție de 97,8 la sută și ne-am
Ion TEODOR
Încadrat in normele de consum, în
Gheorghe C1RSTEA
seamnă că avem muncitori și spe

DEZBATERE ORGANIZATĂ CU SPRIJINUL

COMITETULUI JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R.

într-un prim articol pe această
temă („Scînteia" din 1 februarie a.c.)
se arăta că, pe plan mondial, dato
rită dezvoltării rapide a tehnicii de
calcul — expresie a progresului teh
nic șl tehnologic — cererea de
produse-program este deosebit de
mare, după unele aprecieri întrecind, în medie, de trei ori oferta;
Totodată, s-a subliniat că in țara
noastră există premisele unui, export
tot mai amplu de produse-program
pentru tehnica de calcul, relevate
îndeosebi 'de calitatea foarte bună a
programatorilor pregătiți de școala
românească și de faptul că avem o
industrie independentă de calcula
toare — rezultate obținute datorită
sprijinului susținut acordat de con
ducerea partidului și statului în pe
rioada care a urmat după Congresul
al IX-Iea al P.C.R.
Cum pot fi mal bine valorifica
te aceste condiții create pentru spo
rirea exportului românesc de pro
duse-program 7 Este problema abor
dată. in continuare, in discuția cu
dr. ing. Dan Roman, director știin
țific al Institutului de cercetare ști
ințifică și inginerie tehnologică pen
tru tehnică de calcul și informatică.
— O caracteristică importantă a
Unul produs-program este că, o dată
realizat, poate fi reprodus și adap
tat în foarte multe exemplare, fără
a necesita, practic, materiale și ma
noperă, valoarea lui rămînînd ne
schimbată — ne-a spus interlocuto
rul. Foarte mulți „contabili" nu în
țeleg cum o bandă sau o disketă
de calculator pot să coste. Imprima
te cu produse-program, zeci și
chiar sute de mii de dolari,
cind prețul acestora, ca suport,
deci neimprimate, este doar de cițiva dolari. Or, diferența reprezintă
inteligență, competență profesională,
creativitate — mărimi greu de cuan
tificat după formule rigide.
— Posibilitatea de multiplicare ‘ a
produsului-program nu duce. în cele
din urmă. Ia diminuarea cererii 7
— Studiile de piață nu Indică o
scădere a profitului firmelor care
exportă produse-program. Desigur,
unele produse-program pot fi copiate
de un cumpărător inițial pentru a fi
vîndute altora. Dar, de regulă, utili
zatorii preferă să cumpere in conti
nuare de Ja furnizorul tradițional da
torită garanțiilor de calitate asupra
documentației pe care acesta le ofe
ră, precum și unor servicii auxilia
re asigurate de acesta, cum ar fi
școlarizarea personalului sau actua
lizarea șl întreținerea programului.
Servicii care, de fapt, sporesc ren
tabilitatea vînzării de produse-pro
gram.
Pe plan mondial, datorită eficien
tei deosebite a exportului de pro
duse-program, au apărut o multitu
dine de firme specializate pe di
verse aplicații. Astfel, dacă în do
meniul (echipamentelor de calcul
piața este „controlată" de citeva fir
me mari, în domeniul produselorprogram se poate găsi ușor o
breșă, un subdomeniu specializat în
care se poate pătrunde. Forma or
ganizatorică cea mai potrivită pen
tru aceasta se dovedește a fi cea a
„caselor software", întreprinderi mici
care sînt dotate cu o bază mate
rială „de ultimă oră". S-a constatat
chiar că produsele-program cele mal
apreciate au fost realizate de echi
pe mici de specialiști, în care exis
tă un pronunțat spirit creator, de
colaborare. Firește, o asemenea or
ganizare ar putea fi realizată, pe
principii de autoconducere, autogestiune șl autofinanțare, și în cadrul
industriei informatice românești.
Paradoxal, dar deși este unanim
recunoscută realitatea că în domeniul
informaticii oferta este serios depă
șită da cerere, totuși vjnzarea de
produse-program reprezintă o opera
ție dificilă, delicată, și unele firme
de export manifestă rețineri în a se
lansa pe o asemenea piață. Aceasta
pentru că, spre deosebire de mărfu
rile obișnuite, este nevoie de un
personal strict specializat In marke
ting și vinzare. De aceea. . tratati
vele comerciale prin intermediul fir
melor' de comerț exterior cu un
spectru mai larg de afaceri sînt

greoaie, soluția optimă fiind cel mai
adesea ca elaboratorul programului
să-și vindă direct produsul. Aceas
ta pentru că este singurul în stare
să explice cumpărătorului toate fa
cilitățile produsului-program oferit,
să ofere informații cu privire la tipul
calculatorului cel mai potrivit pen
tru aplicația care-1 interesează. Și,
ca in orice export, o firmă specia
lizată în elaborarea produselor-program trebuie să-și creeze un nume,
cunoscut și apreciat.
— Deci, ca in orice întreprinde
re, și in vinzarea de produse-pro
gram trebuie curaj, competență, per
severentă, Ce alte condiții este ne
cesar să fie îndeplinite pentru a cu
ceri și menține o piață în acest do
meniu ?
— Datorită modificărilor rapide
care au apărut în ultimii 10 ani în
domeniul tehnicii de calcul și infor
maticii — noi structuri de calcula
toare, echipamente noi, limbaje noi
de programare —, unitățile specia
lizate in elaborarea produselor-program au nevoie permanent de o do
tare la nivelul cel mal avansat. Aceasta, desigur, intr-un volum liml-

Cum poate spori
aportul informaticii
la modernizarea
producției ?
tat, strict necesar, pentru a se pu
tea dezvolta produse-program pe echipamentele cele mai solicitate pe
piața internațională.
— Nu sînt investiții prea costisi
toare 7
— In general se apreciază că «chlpamentul de calcul reprezintă un
factor limitativ in dezvoltarea de
produse-program, atît din punct de
vedere al disponibilității acestora, cit
și al apariției a noi configurații de
calculatoare care să pună în valoare
programele respective. Dar oricit ar
părea de paradoxal, investițiile in
valută pentru dotarea cu tehnică de
calcul modernă a unei unități pro
ducătoare de programe se amorti
zează rapid, valuta respectivă fiind
recuperată încă de la primele li
vrări, după care se încasează bene
ficii importante tot în valută. Mat
mult decît atît : produșele-program
aferente sistemelor de calcul — sis
teme de operare, compilatoare, pro
grame de rețea, baze de date — se
pretează la o adevărată „producție
de serie", în sensul că ele se oferă,
împreună cu serviciile auxiliare. în
tot atitea exemplare cite calculatoare
s-au fabricat In acest caz, dacă dez
voltarea de produse-program nu
seamănă cu o producție de mărfuri
clasică, desfacerea acestor programe
este similară cu cea a unei producții
industriale de serie mare.
Desigur, celelalte produse-program,
așa-zise „de aplicație", sînt unicate
sau de serie foarte mică, necesitind,
în funcție de particularitățile infi
nite la fiecare beneficiar, fie adap
tări, fie rescrierea totală. Bineînțe
les, și aici există posibilitatea rea-

lizării sub formă modulară a unor
produse-program, în sensul refolosirii anumitor părți din programe ela
borate anterior. Insă și această acti
vitate este eficientă întrucît prețul
produsului-program pe piața externă
este mai mare, iar (serviciile aferente
au, de asemenea, o valoare mai ri
dicată.
Mai mult decit atît,
în
ultimul timp o serie de produse-pro
gram unicate inițial au început să
devină obligatorii la livrarea siste
melor de calcul, căpătînd un' grad
mare de generalizare. Exemple în
acest sens pot fi produsele-program
de desenare și vizualizare sau cele
de' prelucrare și editare a textelor.
— Fără îndoială, pe piață trebuie
oferit ceea ce se cere, deci este ne
cesar să se producă acele produseprogram de care au nevoie utilizato
rii tehnicii de calcul. In context, nu
poate fi omis faptul că țara noastră
este ea însăși producătoare de echi
pament de calcul. Cum s-ar putea
sprijini reciproc producă torJ1 de pro
duse-program în promovarea expor
tului românesc în cele două do
menii 7
— Cert este că, In multe cazuri,
produsele-program pot constitui un
factor de stimulare a vînzării de eehipamente de calcul. Aceasta pen
tru că. de regulă, beneficiarul do
rește să obțină o soluție pentru o
anume problemă aplicativă pe care
i-o poate da un program bine făcut,
care se poate derula pe un calcula
tor indicat de programator. Deci be
neficiarul este interesat de calitatea
soluției, nu de performanțele în sine
ale calculatorului, preferind să preia
sisteme de echipamente și produseprogram „la chele". Se practică
și înlocuirea mărcii echipamentu
lui de calcul cu una nouă, echivalen
tă cu marca programului sau aplica
ției ; ceea ce dovedește că accentul
șe pune pe aplicație, și nu pe
echipamente. Și la noi s-ar putea
realiza un progres important în acest domeniu. Din păcate însă, nu avem incă un mecanism economic și
comercial specializat de vinzare a
programelor ; de aceea, în mod obișnuit, programele informatice ela
borate în țara noastră au fost vîn
dute ca „anexă" la produsele elec
tronice de tehnică de calcul, și nu in
vers, cum ar fi poate mai normal și,
fără discuție, mat eficient.
— Asigurarea unei dotări tehnice
moderne și organizarea corespunză
toare reprezintă condiții nu numai
necesare, ci și suficiente pentru dez
voltarea exportului da produse-pro
gram 7
— în general da, cu o anumită
precizare : produse-program de ca
litate se realizează numai cu progra
matori de calitate. Or, mai avem
mult de făcut in privința selecției
personalului, a informării „la zi" a
specialiștilor, a promovării cores
punzătoare a celor mai potriviți oa
meni in ideea organizării și pregă
tirii întregului sistem do producția
și desfacere a produselor-program.
Cert este că trebuie să facem pași
hotăriți înainte in această direcția
pentru ca tndustrla informatică să
contribuie mult mai amplu la efortul
de export al întregii economii.
în final, readucem sintetic în atenție citeva măsuri necesare pentru
creșterea aportului industriei infor
matice la exportul țării :

• înființarea eii mai multor Întreprinderi mici specializate pentru a
elabora produse-program sub o coordonare unitară. Altfel spus,
crearea unei rețele de „case software", lin început In acest sens există
prin colectivele Institutului de tehnică de caleul și Informatică înființate
in citeva centre industriale ale țării ;
• elaborarea unui „suport" legislativ și economie adecvat actualelor
cerințe de dezvoltare a industriei Informaticii ;
® asigurarea unei dotări corespunzătoare a unităților care elaborează
produse-program cu echipamente de calcul performante, de largă circu
lație pe piața internațională ;
• organizarea unor forma de marketing șl desfacere la export
specifice industriei informatice ;
• dezvoltarea activității de Invăț&mtnt și de pregătire a specialiș
tilor in domeniul elaborării de produse-program și asigurarea unei
strategii de selecționare și promovare a acestor specialiști.

Argumente, idei, soluții pe care la
supunem atenției factorilor de re
sort. avlnd certitudinea că această
adevărată ramură industrială — in
formatica
are posibilități certe
de
valorificare
superioară
pe

piața externă a mărfurilor sui ge
neris pe care le realizează, in Inte
resul sporirii resurselor valutare ale
țării.
Comellu CÂRLAN

BBBBBBBBBBBB^
In ziarul „Scînteia" din 20 marile
1988, sub titlul „Pentru ca sfoara de
balotat să nu fțe «buturuga mieă» a
campaniei agricole de vară", se pu
blica un articol în care se trăgea un
șemnal de alarmă în legătură cu neasigurarea cantităților necesare de
sfoară pentru balotarea paielor. Exis
tă — se arăta in articol — pericolul
repetării situației din anii anteriori
care a dus la întirzierea eliberării
de paie a terenurilor și a lucrărilor
jagricole pentru realizarea celei de-a
doua culturi. Din răspunsurile primi
te la redacție și publicate la 25 mal
în articolul „Intenții și decizii bune,
dar problema nu s-a rezolvat", unde
erau exprimate opinii contradictorii
ale factorilor implicați în realizarea
șforii pentru balotat, rezulta că pro
ducătorul (întreprinderea de plase de
pescuit din Galați) nu putea livra
decît o parte din cantitatea solicitată
de agricultură, întrucît furnizorii de
materii prime nu-și îndepliniseră
sarcinile prevăzute prin contracte și
nici măsurile stabilite de direcțiile de
resort din C.S.P. și M.A.G.F. In urma
analizării situației prezentate In ar
ticolul amintit. Se pune deci între
barea : dacă an de an întreprinderea
din Galați nu-și îndeplinește obliga
țiile contractuale față de agricultură,
situație care se perpetuează și in acest an, cum poate fi soluționată
această problemă de vreme ce — așa
cum ni s-a spus la Direcția generală
pentru aprovizionare tehnico-mate
rială din Ministerul Agrioulturii —•
nici o altă unitate din țară nu pro
duce sfoară de balotat 7
Am întreprins o investigație cu
sprijinul corespondenților „Scînteii"
prin citeva județe și am aflat că în
multe locuri, la îndemnul organelor
de partid, s-au luat măsuri pentru a
rezolva problemă pe plan local, de
oarece solicitările de astfel de mate
riale nu au fost satisfăcute niciodată
integral. Și, la urma urmei, e firesc
să se procedeze așa, pentru că nu
e de acceptat ca în condițiile exis
tenței unor puternice capacități in
dustriale în toate județele să nu se
găsească soluții pentru a produce
sfoară de balotat. Iată ce ne relatează
cițiva dintre corespondenții noștri,
„La întreprinderea «Solidaritatea»
din Satu Mare, după multe căutări șl
încercări repetate de a produce
sfoară de balotat, după experimen
tări în unitățile agricole, pe parcursul

cărora au fost eliminate o seria da
deficiente de ordin calitativ, colecti
vul întreprinderii a realizat o mașină
pentru impletitul acestui tip da
sfoară. în prezent, unitatea dispune
de opt astfel de mașini, cu o capa
citate anuală de 360 de tone".
Afirmația tovarășului Virgil Lungu,
directorul Filaturii de in șl cînepă din
Gheorgheni, județul Hărghita, este
categorică — ne comunică corespon
dentul nostru — deși unele pro
bleme privind calitatea își așteaptă
soluționarea. „Putem produce anual
importante cantități de sfoară de ba
lotat paie din clnepă. Anul trecut am
realizat 60 de tone de sfoară. Dacă,
spre exemplu, acum ni s-ar cere să
producem, pînă la începutul campa
niei de recoltare a păioaselor am
putea realiza 300 tone de sfoară. Dis
punem de materia primă necesară,
După cîte știu, sfoara a fost supusă
mai multor încercări atît în județul
nostru, cit și în județele Covasna,
Mureș și Bacău, de unde ni s-au cerut
cantități mai mari. De la nimeni
n-am primit nici o sesizare cum că
n-ar fi corespunzătoare sau că le-a
pricinuit necazuri".
Pînă aici lucrurile sînt clare. Exis
tă un producător care vine in intlmpinarea marii cereri de sfoară de ba
lotat prin crearea, unui sortiment ca
valorifică resurse pe care economia
le poate asigura, fără să includă în
compoziția acestuia fire sintetice sau
vîscoză, și există beneficiari care
n-au făcut nici o reclamație. Adincind discuția, aflăm și complicațiile
care au frînat evoluția firească a so
luției. Pe de o parte, Filatura de în
și cînepă din Gheorgheni a dat
„sfoară in țară" cum că produce acest
sortiment, așteptînd ca beneficiarii
să-i bată la poartă, fără să se adre
seze factorilor competent! care să
dispună testarea sforii cu maximă
responsabilitate și care să netezească
drumul unor îmbunătățiri calitative
a acesteia. Pe de altă parte, benefi
ciara, baza județeană pentru apro
vizionarea tehnico-materială a agri
culturii. s-a oprit la jumătatea dru
mului, preferind pentru Încă o cam
panie să se zbată între contracte
neonorate și programări ministeriale
(în prezent, are contracte pentru nu
mai 37 la sută din necesar). Spunem
„la jumătatea drumului", întrucît di
rectorul bazei de aprovizionare, Ing.
Kerekes Francisk, a luat unele mă

suri pentru testarea sforii, a asistat la
mai multe încercări, dar concluziile
au fost date uitării. Și vom vedea
mai jos de ce. „Sînt de părere — de
clara dînsul — că sfoara produsă la
Gheorgheni poate fi utilizată cu suc
ces la legatul baloților de paie, cu
condiția să i se scadă procentul de
neuniformltate și să fie mai ceruită".
Aprecieri similare fac și cadre din
unitățile de mecanizare.
încercări reușite, dar șl nereușite
s-au ..făcut și în alte locuri. Pe pildă,
anul trecut, la întreprinderea de pazII,
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avem putem realiza în acest an circa
900 tone, pentru care avem deja
comenzi. Probleme șe ridică cu asigu
rarea materiei prime".
în aceleași condiții, cu observații
Ia calitate, s-au produs anul trecut
la întreprinderea „Republica" din
Brașov 165 tone de sfoară („datorită
aeestui fapt, declară directorul bazei
județene de aprovizionare, Cornel
Stăneseu, agricultura județului n-a
dus lipsă de sfoară, ba am mal ajutat
și pe alții"), la întreprinderea textilă
din Timișoara — 67 de tone, la Com
.
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producă In jur de 2 500 de tone. Ce
concluzii se trag de aici 7
în loc să încurajeze acele iniția
tive ce s-au dovedit viabile, să con
tribuie la soluționarea problemelor
cu care se ..confruntă Întreprinderile
producătoare, organele competente, și
în primul rînd. Direcția generală pen
tru aprovizionare tehnico-materială
din Ministerul Agriculturii, care, po
trivit reglementărilor, are ca princi
pală atribuție „șă coordoneze pe mi
nister activitatea de organizare, pla
nificare și realizare a aprovizionări!
..................................... . ................................................

Intre inițiative și formalism
IN TIMP CE UNII CAUTĂ Șl GĂSESC SOLUȚII

PENTRU PRODUCEREA SFORII DE BALOTAT PAIE,
ALȚII FAC ADRESE, AȘTEPTlND
menterie din Zimnicea s-au produs
450 tone de
sfoară,
beneficiare
fiind bazele județene de aprovizio
nare din Teleorman, Constanța și Mu
reș. Alte 18 tone au fost realizate la
întreprinderea textilă din Roșiori de
Vede. Cu privire la calitatea sforii,
părerile unităților care au folosit-o
sînt împărțite. Ing. Gheorghe Sava,
directorul S.M.A. Piatra : „Am utili
zat anul trecut ambele tipuri de
sfoară — de la Galați și de la Zim
nicea. Cel mai bine am lucrat cu cea
produsă la Zimnicea, care, adevărat,
este mai scumpă". Călin Bîrsășteanu,
inginer-șef la I.A.S. Zimnicele.
„Anul trecut am lucrat cu sfoara pro
dusă la întreprinderea din Zimnicea,
dar nu am fost mulțumiți de calita
tea ei. Nu are rezistența necesară, nu
este uniformă, din care cauză se de
fectează presele de balotat". Mai no
tăm și alte elemente aflate de la Inginerul-șef al întreprinderii producă
toare din Zimnicea : „Mașina de
produs sfoară a fost realizată prin
autoutilare. Cu- dotarea pe care o
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binatul de fire «intetice din Vaslui
— 20 fie tone, la întreprinderea de
postav Buhuși (Bacău) — 25 de tone,
la Întreprinderea „Drum Nou" — Ora
dea — 10 la sută din necesarul jude
țului Bihor', la Combinatul de fire
sintetice din Iași ■— 200 tone, la
Întreprinderea „Solidaritatea" din
Satu Mare — 200 tone etc.
Totalizînd datele obținute de la
unitățile producătoare numai din
cele 9 județe și sectorul agricol Ilfov
în care am întreprins investigații, re
zultă că anul trecut s-au produs in
condițiile arătate peste 1 200 tone de
sfoară, că au fost
realizate sau
adaptate mașini pentru fabricarea
sforii, pentru care, de aseme
nea,
s-au
făcut
cheltuieli
și
importante consumuri de materiale.
Fapt este că în bună măsură, cu greu
tățile de care s-a amintit, sfoara pro
dusă în unitățile arătate mai sus a
foSt folosită. Mai mult, același sondaj
efectuat In cele 9 județe arată că
există capacități ca în acest an să se
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tehnico-materiale cu produsele nece
sare unităților agricole" — se mul
țumește să se adresezq forurilor cen
trale (e dreptul și obligația acesteia
s-o facă, dar de ce se limitează la
atît 7), ignorînd realitatea palpabilă
de unde ar putea să apară soluția.
De altfel, iată ce a rezultat din dis
cuția avută cu tovarășul Alexandru
Bijică, director in această direcție.
— Aveți cunoștință de eforturile ce
se fac în țară pentru asigurarea sforii
de balotat 7
— Am auzit de unele încercări în
județe, pornite de la necesitatea sal
vării unor situații grele. Dar con
cret nu cunosc ce s-a făcut in uni
tăți. în principiu, nu agreem aseme
nea inițiative. Ce pot să spun este
că sfoara realizată în aceste condiții
nu e de calitate șl e mai scumpă.
Mai mult, nu e omologată. De aceea
am dat dispoziții ferme la bazele de
aprovizionare să nu primească acest
produs.
— Ce ați întreprins ca organism de
aprovizionare obligat-să-caute solu

ții pentru a asigura ceea ce solicită
unitățile 7
— Tocmai că sîntem direcție de aprovizionare nu avem dreptul să lu
crăm decit cu produse omologate șl
cu furnizori stabiliți de coordonato
rul de balanță. Nu e rău că s-au
făcut încercări, dar cine realizează
un produs nou este obligat să-l omo
logheze. Numai apoi îl preluăm noi,
după care intră in circuit pe căile
obișnuite. Ce ar fi dacă ne-ar sili
cineva să ne ocupăm noi de organi
zarea fabricării șl omologarea tutu
ror produselor pe care le aprovizio
năm și care slnt de ordinul zecilor
de mii 7 De altfel, In Direcția gene
rală economică pentru mecanizarea
agriculturii din Ministerul Agricul
turii există o direcție tehnică care are
atribuții în ce privește omologarea
utilajelor agricole, deci și a materia
lelor care se folosesc, respectiv, in
cazul de față, sfoara.
Discutăm și cu tovarășul Pompiljp
Andrei, directorul direcției tehnice și
de producție industrială din direcția
mecanizării.
— Sfoara de balotat se pare că se
produce In unele județe. Am auzit
de citeva inițiative locale, dar noi
nu ținem seama de ele pentru că
nu slnt legale. S-au făcut încercări
la Institutul de cercetare științifică
și inginerie tehnologică pentru mașini
și utilaje agricole cu sfoară realizată,
dar nu pot preciza din ce județe. Din
cîte știu, sfoara n-a dat rezultate.
— Nu era firesc să mergeți tntr-una din întreprinderile care se
străduiesc să rezolve asigurarea sfo
rii șl să vedeți cu ce probleme se
confruntă ca să participați efectiv la
rezolvarea lor 7
— Aceasta este datoria direcției de
aprovizionare. Noi numai tangențial
ne ocupăm de astfel de probleme.
Dar dacă aveți lista completă a uni
tăților care produc sfoară, vă rugăm
să ne-o dațl și nouă...
în unele cazuri, după cum au afir
mat specialiștii care au folosit-o,
sfoara s-a dovedit bună. S-au produs
și utilaje pentru realizarea ei. In alte
cazuri se cer rezolvate unele pro
bleme. se cer făcute unele perfec
ționări, se cere să se asigure materia
primă. Cine este dator să-i aducă
la aceeași masă pe reprezentanții uni
tăților care produe sfoară, ai furni
zorilor de materie primă, ai bazelor

de aprovizionare, ai beneficiarilor șt
centralei industriale a mătăsii, cinepei și inului, ai institutelor de cerce
tări cu profij textil și mașini agrico
la ca să stabilească cele mai potrivite
tehnologii, să găsească In comun so
luții pentru toate problemele tehnice,
organizatorice, economico-flnanciare
și de aprovizionare pe care le ridică
realizarea acestui produs, să trans
fere experiența cea mai bună 7
Nu sîntem în măsură să dăm un
răspuns exact la întrebare.
Ponto ,*
direcția aprovizionării, poate direc
ția mecanizării, poate amîndouă. La
prima vedere, pare logic ca o direcția
de aprovizionare să nu se ocupe de
perfecționarea unui produs, ea avlnd
alte atribuții. Dar poate sta cu bra
țele încrucișate, făcînd întruna adre
se și fel de fel de Intervenții la or
ganele centrale fără să întreprindă
nimic concret 7 Despre obligațiile
direcției tehnice în această privin
ță vorbesc clar atribuțiile prevăzute
in regulamentul de funcționare, obli
gații ce-i revin direct, și nu „tan
gențial". „Urmărește sistematic mo
dul de comportare la beneficiari a
produselor industriale livrate (șl
sfoara, ca și presele de balotat, este
un asemenea produs — n.n.) și sta
bilește pe această bază măsuri pentru
ridicarea nivelului calitativ al pro
ducției" ; „Stabilește Împreună cu
celelalte compartimente măsuri de
Îmbunătățire constructivă sau tehno
logică la produsele la care frecvența
defecțiunilor tn exploatare este
mare".
Oricit am ezitat să folosim expre
sia „birocratism", după ce am ascul
tat opiniile tovarășilor din respective
le direcții, sîntem nevoiți să spunem
că este o mostră de birocratism. Pen
tru că este de neadmis ca două di
recții făclnd parte din același minis
ter și servind aceeași cauză să se
spele pur și simplu pe mîini de răs
punderea ce le revine, să nu mani
feste nici cea mai mică inițiativă
pentru a determina o schimbare în
bine a situației și să considere că
întocmirea de „jalbe" pe această
temă îi absolvă de orice răspunde
re. Rămlne să analizeze toate aces
te aspecte conducerea Ministerului
Agriculturii.

Lucian CIUBOTARU
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"
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MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI LUGOJ
CĂTRE TOATE CONSILIILE POPULARE MUNICIPALE
SI ORĂȘENEȘTI
In acest Ianuarie aniversar, oamenii
muncii, toti locuitorii municipiului Tirgoviște, străveche cetate de scaun, unde
faptele marilor voievozi, apărători de glie
$i neam, se împletesc cu neasemuitele zi
diri ale luminoșilor ani inmănuncheați in
glorioasa „Epocă Nicolae Ceaușescu", iși
indreapt^ alături de Întregul popor,
gindurile pline de recunoștință spre
marele ctitor de istorie nouă, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai iubit al
națiunii, genial strateg al construcției so
cialiste, eminentă personalitate a lumii
contemporane.
Adresind conducătorului iubit, care prin
gîndirea clarvăzătoare și fapta plină de
cutezanță a redat poporului român mindria pentru marele său trecut și încrederea
nestrămutată în viitorul său de aur, stră
moșescul „La multi ani !“. in deplină sănă
tate pentru a ne conduce mai departe cu
aceeași clarviziune destinele patriei, sintem
conștienți că expresia cea mai elocventă a
recunoștinței ce i-o purtăm o constituie
faptele noastre de muncă pentru înfăp
tuirea neabătută a hotăririlor Congresului
al XIII-lea și Conferinței Naționale ale
partidului, a prețioaselor IndScații și orien
tări pe care ni le dă.
Exprimăm, de asemenea, prinosul de
aleasă recunoștință tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, prim vțceprim-ministru ;»! guvernului, președintele
Consiliului Național al Științei și Invățămîntului. pentru prețioasele orientări și in
dicații de inaltă competență privind apli
carea în producție a celor mai noi cuceriri
ale revoluției tehnico-științifice, spre a im
prima un caracter intensiv dezvoltării
economice.
Oamenii muncii din municipiul Tîrgoviște raportează, cu mîndrie patriotică, că,
datorită mai bunei utilizări a capacităților
de producție și a forței de muncă, aplicării
măsurilor de perfecționare a organizării și
modernizare, producția-marfă industrială
planificată a municipiului a fost depășită
în anul 1988, livrînd suplimentar economiei
naționale peste 9 500 tone oțel brut, 850
tone oțel aliat, 10 500 tone laminate finite
din otel, 20 200 tone oțel-beton, 92 strun
guri universale dc peste 600 mm, 1 045 tone
lignit, 1 500 tone lacuri și vopsele. 1 000 mc
prefabricate din beton și alte produse.
Pentru dezvoltarea producției industriei
mici am înființat 7 noi unități proprii și
le-am extins pe cele existente, depășind
prevederile planului cu 6 la sută la producția-marfă industrială și cu 9 la sută la
prestările de servicii. De asemenea sar
cinile de plan privind livrării? de mărfuri
la fondul pieței au fost depășite cu 10 la
sută.
Folosind cu eficiență sporită fiecare su
prafață de teren și aplicind în mai mare
măsură tehnologiile agrozootehnice înain
tate. și in sectorul gospodăriilor populației
producțiile agricole vegetale și animaliere
au fost depășite, livrindu-se suplimentar
la fondul de stat peste 70 tone legume, 50
tone cartofi timpurii, 10 tone carne, 12
hectolitri lapte și alte produse.
Prin promovarea fermă a mecanismului
economico-financiar. veniturile proprii ale
bugetului local au depășit prevederile cu
peste 1,8 milioane lei. contribuind șî pe
această cale la creșterea fondului de dez
voltare generală a întregii societăți.
Qu hptărîrea fermă de a acționa neabă
tut pentru traducerea exemplară in viață
a tezelor și orientărilor de inestimabilă va
loare teoretică și practică din magistrala
Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu
la marele forum al democrației muncitorești-revoluționare,
Consiliul popular al
municipiului Tirgoviște adresează, in nu
mele oamenilor muncii, al locuitorilor
cestor plaiuri încărcate de istorie, tuturor
consiliilor populare municipale și orășe
nești din tară chemarea la intrecerea so
cialistă pentru îndeplinirea și depășirea
sarcinilor din planul de dezvoltare economico-soclală in profil teritorial pe anul
1989, angajindu-se să realizeze următoarele
obiective :
■
■
■
I. ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII
INDUSTRIALE ÎN PROFIL TERITORIAL

în unitățile din industria municipiului,
prin folosirea intensivă a capacităților de
producție, vom asigura depășirea cu cel
puțin 2 la sută a indicilor de utilizare a
mașinilor,
utilajelor și instalațiilor, iar
prin organizarea și modernizarea proce
selor de producție se va depăși planul la
producția-marfă industrială cu 5 la sută
și la producția fizică cu 6 la sută.
Adaptind operativ producția la cerințele
pieței externe, vom depăși cu cel puțin
3 la sută sarcinile la export, atit pe relația
țări socialiste, cit și pe devize convertibile.
în toate unitățile economice va fi valo
rificat
superior potențialul material și
uman, aplicind in devans peste 20 la sută
din măsurile prevăzute in programele de
perfecționare a organizării și modernizare a
producției, c?ea ce va conduce la o depășire
cu cel puțin 3 la sută la productivitatea
muncii și beneficiul planificat.

II. ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI MICI
ȘI AL PRESTĂRILOR DE SERVICII

Pentru valorificarea superioară a resur
selor materiale și a forței de muncă locale,
vom înființa 10 noi unități de industrie
mică și prestatoare de servicii care vor
întregi gama produselor și serviciilor soli
citate de populație.
Vom acționa în același timp pentru dez
voltarea și modernizarea unităților exis
tente, creșterea gradului de prelucrare a
produselor, ceea ce ne va permite să de
pășim planul la producția-marfă din in
dustria mscă cu 7 la sută, iar la prestă
rile de servicii cu 8 la sută.
III. ÎN DOMENIUL MODERNIZĂRII

SI DEZVOLTĂRII MUNICIPIULUI.
AL INVESTIȚIILOR
ȘI CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINȚE

Vom Înfăptui cu fermitate sarcinile
trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al partidului, privind trans
formarea municipiului intr-un oraș modern,
bine dezvoltat din punct de vedere urba
nistic si edilitar, puternic centru indus
trial, care să ofere locuitorilor cele mai
bune condiții de muncă și viață.
Perfecționînd activitatea de conducere și
organizare a lucrului pe șantiere, mecani
zarea si industrializarea lucrărilor. îmbu
nătățirea utilizării mijloacelor tehnice și a
forței de muncă, vom pune in funcțiune
pină la 31 martie 1989 cele 5 capacități
restante din anul 1988 și vom devansa pu
nerea in funcțiune cu cel puțin 20 zile a
unui număr de 12 noi capacități de produc
ție scadente in acest an.
Vom da in folosință oamenilor muncii
în totalitate apartamentele planificate pe
anul 1989, asigurindu-se condiții ca 200 din
acestea să fie realizate in devans cu 30
zile fată de termenele planificate.
în activitatea de construcții-montaj va
spori productivitatea muncii cu 3 Ia sută si
se vor reduce cheltuielile la 1 000 lei pro
ducție de construcții-montaj cu 4 lei față
de nivelul planificat.

ÎN DOMENIUL AUTOCONDUCERII
ȘI AUTOAPROVIZIONĂRII
TERITORIALE

Vom întreprinde ample acțiuni de folosire
eficientă a tuturor suprafețelor de teren
din incintele unităților economice și curți
le cetățenilor, obținind peste prevederi 75
tone legume, din care 25 tone timpurii. 30
tone cartofi. De la gospodăriile populației
se vor livra suplimentar la fondul de stat
20 tone carne. 18 hectolitri lapte, 20 mii
ouă. 50 tone legume. 20 tone cartofi și alte
produse.
în gospodăriile-anexă de pe lingă unită
țile cu consumuri colective și de alimen
tație publică se vor realiza peste prevederi
15 tone carne și 25 tone legume.
O atenție sporită vom acorda realizării
programelor speciale privind creșterea ie
purilor de casă si animalelor mici, dezvol
tării sericiculturii si apiculturii, cultivării
ciupercilor, depășind sarcinile prevăzute cu
cel puțin 1 000 kg carne iepure. 400 kg go
goși de mătase. 2 tone miere albine și 5 tone
ciuperci.
Se va acționa pentru diversificarea măr
furilor industriale și alimentare, îmbună
tățirea calității acestora și asigurarea unor
cantități corespunzătoare cerințelor popu
lației. Un accent deosebit se va pune pe
lărgirea gamei sortimentale a preparatelor
și semipreparatelor culinare, depășind pre
vederile de plan cu 2,5 la sută.
V. IN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
COMUNALE ȘI LOCATIVE

j Prin mai buna organizare a muncii și fo
losirea judicioasă a instalațiilor planul de
producție-prestărl va fi depășit cu 5 mi
lioane lei. Folosind mai eficient materia
lele recuperabile, vom reduce costurile la
lucrările de reparații ale fondului locativ de
stat, realizînd peste plan repararea a 50
imobile de stat. Vom fora noi puțuri care
să sporească debitul actual de apă pota
bilă cu 2 la sută.
Vom spori cu 3 la sută indicele de utili
zare a parcului de mijloace de transport
in comun. înregistrînd o reducere a chel
tuielilor cu 5 lei Ia 1 000 lei venituri, față
de nivelul planificat.

VI. REDUCEREA CONSUMULUI
DE COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE
ELECTRICA, RECUPERAREA
MATERIALELOR REFOLOSIBILE
ȘI UTILIZAREA SURSELOR
DE ENERGIE NECONVENȚIONALA
Vom acționa ferm pentru folosirea rațio
nală a materialelor, combustibililor și ener
giei, respectarea neabătută a normelpr și
normativelor de consumuri, pentru înlătu
rarea oricăror forme de risipă, economisind
180 000 kWh energie electrică, 100 000 mc
gaze naturale și 400 tone combustibil con
vențional.
Vom intensifica acțiunile de colectare și
introducere în circuitul productiv a unor
cantități, sporite de materiale refolosibile
de la populație, depășind prevederile da
plan cu 30 lă sută la materiale feroase, cu
10 la sută la hîrtie și cu cel puțin 5 la
sută la celelalte materiale recuperabile.

VII. SPORIREA EFICIENȚEI
ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE,
AUTOFINANȚAREA MUNICIPIULUI
ȘI CREȘTEREA CONTRIBUȚIEI
LA FONDUL DE DEZVOLTARE
GENERALA A ÎNTREGII SOCIETĂȚI

Prin aplicarea consecventă a mecanis
mului
economico-financiar. respectarea
normelor și normativelor de stoc și finan
ciare. reducerea cheltuielilor totale și ma
teriale la 1 000 lei producție-marfă cu 3 lei,
beneficiile unităților economice din terito
riu vor crește cu cel puțin 3 la sută față
de prevederi.
Asigurînd gospodărirea mal judicioasă a
mijloacelor materiale și bănești încredin
țate și prin dezvoltarea activităților pro
ductive si de prestări servicii, vom depăși
veniturile proprii la bugetul local cu 1,8 mi
lioane lei. sumă ce va fi destinată fondului
de dezvoltare generală a Întregii societăți.
VIII.
ȘI

PARTICIPAREA CETĂȚENILOR
LA AUTOGOSPODARIREA
ÎNFRUMUSEȚAREA LOCALITĂȚII

Vom mobiliza plenar toți cetățenii apți
de muncă la acțiuni de masă în toate microraioanele pentru executarea lucrărilor de
bună gospodărire și înfrumusețare a mu
nicipiului, de reparare a străzilor si trotua
relor pe o suprafață de peste 70 000 mp,
plantarea a peste 80 000 arbori și arbuști și
amenajarea a 5 hectare zone și spații verzi.
Prin munca patriotică a cetățenilor se va
realiza o nouă și modernă bază de sport și
agrement, care va oferi posibilitatea folo
sirii in mod plăcut și instructiv a timpu
lui liber.
IX. IN DOMENIUL EDUCAȚIEI
POLITICE, CULTURII SOCIALISTE
ȘI AL CREAȚIEI TEHNICOȘTIINȚIFICE

Vom milita cu consecvență pentru însu
șirea temeinică de către toti cetățenii a
ideilor de inestimabilă valoare teoretică și
practică cuprinse in magistrala Expunere
prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la marele forum al democrației noastre so
cialiste. din noiembrie anul trecut, asigutind participarea nemijlocită a acestora la
realizarea sarcinilor privind dezvoltarea
economico-socială a municipiului.
O atenție deosebită se va acorda îmbună
tățirii conținutului activităților politicoeducative și cultural-artistice, pentru dez
voltarea conștiinței revoluționare a cetățe
nilor. iar în cadrul Festivalului național
„Cintarea României" vor fi permanentizate
acțiunile care contribuie la educarea cetă
țenilor în spiritul înaltelor idealuri comu
niste. al dragostei și. devotamentului față
de partid.
Totodată, vom organiza cercuri de creație
tehnico-stiințifijă in care vor fi cuprinși
peste 10 000 de oameni ai muncii. în cadrul
cărora se vor studia si elabora soluții noi,
moderne pentru activitatea productivă, cu o
eficientă economică estimată de 15 milioa
ne lei.
Pentru înfăptuirea exemplară a tuturor
sarcinilor ce ne revin, deputății consiliului
popular, comitetele de cetățeni, asociațiile
de locatari vor desfășura acțiuni ample
care să asigure participarea activă a tutu
ror locuitorilor Ia rezolvarea problemelor
economico-sociale în profil teritorial, apli
carea cu consecvență In viață a hotăriri
lor de partid și Itegilor țării.
Cu voința nestrămutată de a înfăptui
exemplar toate obiectivele ce ne revin din
hotărîrile Congresului ăl XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului. indica
țiile și orientările tovarășului
Nicolae Ceaușescu. ne angajăm să întimpinăm cu cele mai bune rezultate în toate
domeniile marile evenimente ale acestui
an in viața poporului român — a 45-a ani
versare a victoriei revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și antiimperialistâ și Congresul al XIV-lea al parti
dului — sporind contribuția municipiului
nostru la continua înflorire a patriei.

în strinsă unitate de cuget și simțire cu
Întregul nostru popor, oamenii muncii, toți
locuitorii municipiului Lugoj aduc un fier
binte omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu.
strălucit conducător și neobosit ctitor al
destinelor luminoase ale întregii națiuni.
Erou intre eroii istoriei multiseculare a
neamului, urindu-i din adincul inimii, cu
prilejul aniversării zilei de naștere și a
îndelungatei activități revoluționare, mulți
ani. în deplină sănătate, spre înălțarea
României Socialiste pe culmile luminoase
ale socialismului: și comunismului.
De activitatea revoluționară neobosită
și strălucita personalitate a tovarășului
Nicolae Ceaușescu sint indisolubil legate
toate mărețele împliniri socialiste din toate
localitățile țării. Gindirea clarvăzătoare și
cutezanța revoluționară ale ilustrului con
ducător de partid și de stat, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, au deschis noi și lumi
noase orizonturi dezvoltării socialiste a pa
triei, prefigurindu-i viitorul, însuflețindu-i
pe oamenii muncii’ pentru traducerea în
viață a mărețelor obiective de dezvoltare
multilaterală a patriei.
Puternic angajați in vastul proces revo
luționar de edificare socialistă, oamenii
muncii, toți locuitorii municipiului Lugoj
acționează, cu hoțărîre nestrămutată, pen
tru înfăptuirea în cele mai bune condiții a
tuturor sarcinilor stabilite de Congresul al
XIII-lea și Conferința Națională ale parti
dului,
a
orientărilor
și
indicațiilor
tovarășului Nicolae Ceaușescu, genialul
conducător al partidului și poporului nostru.
în întreaga noastră activitate pentru dez
voltarea economico-socială a municipiului
acordăm o atenție prioritară laturilor in-,
tensiv calitative, aplicării cit mai largi în
producție a cuceririlor științei și tehnicii,
bucurindu-ne de îndrumarea de înaltă com
petență a tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliu
lui Național al Științei și învățămintului,
căreia îi exprimăm respectuoasa noastră
recunoștință.
Cu m’indrie patriotică raportăm că oa
menii muncii din municipiul Lugoj au ob
ținut in anul 1988 succese importante, con
cretizate în : depășirea sarcinilor de plan
in profil teritorial la producția-marfă in
dustrială cu 2 la sută, a productivității
muncii cu 3 la sută, a planului de export
cu 7 la sută, a desfacerilor de mărfuri cu
peste 3 la sută și a prestărilor de servicii
cu aproape 7 Ia sută.
în industria republicană s-au realizat
peste plan 20 000
perechi încălțăminte,
2 000 mp faianță, confecții textile in valoa
re de peste 20 milioane lei. Planul de in
vestiții in profil teritorial a fost depășit
cu 4.5 Ia sută. Au fost date in folosință su
plimentar 63 apartamente.
Locuitorii municipiului Lugoj au partici
pat la lucrările de modernizare, reparare
și întreținere a 15 mii mp străzi și trotuare,
amenajarea a peste 50 mii mp spații verzi,
la executarea lucrărilor de taluzare a ma
lurilor riului Timiș, pe o lungime de 2 000
ml, la plantarea a 25 mii pomi și arbuști.
Cu hotărirea fermă de a amplifica re
zultatele anului 1988, răspunzind impera
tivelor organizării superioare a muncii, în
temeiată pe parametri calitativi superiori,
adoptînd un stil de muncă revoluționar, in
spiritul orientărilor și indicațiilor secreta
rului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, Consiliul popular al
municipiului Lugoj adresează tuturor con
siliilor populare municipale și orășenești
din țară chemarea la intrecerea socialis
tă pentru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan pe anul 1989, angajindu-se
să realizeze :,
I. ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII
INDUSTRIALE ÎN PROFIL TERITORIAL

Prin realizarea măsurilor cuprinse In
programul de perfecționare a organizării
și modernizare a producției, mai buna fo
losire a capacităților existente, ridicarea
nivelului tehnic și calitativ al produselor,
se va asigura depășirea sarcinilor de plan
in profil teritorial la producția-marfă cu
74 milioane lei, concretizată în realizarea
suplimentară a 5 macarale portal și spe
ciale, 10 mii mp faianță, 25 mii perechi
încălțăminte, confecții textile în valoare
de cel puțin 20 milioane lei, 1 000 kg fire
mătase naturală și alte produse. Prin adaptarea operativă a producției la cerin
țele pieței externe se va asigura depăși
rea cu 8 la sută a planului de export, iar
prin promovarea de noi tehnologii produc
tivitatea muncii in activitatea industrială
in profil teritorial va fi depășită cu cel
puțin 3 la sută.
II. ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI MICI
ȘI AL PRESTĂRILOR DE SERVICII

Acționind hotărit pentru valorificarea eficientă a resurselor locale și a materia
lelor refolosibile, se va asigura în indus
tria mică o creștere a producției-marfă cu
7 la sută, revenind în medie peste 8 550 lei
pe locuitor, iar a prestărilor de servicii
cu 10 la sută.
în unitățile proprii de industrie mică,
valoarea producției-marfă va fi depășită
cu 6 la sută, iar a prestărilor de servicii
cu 7 la sută, în care scop urmează să în
ființăm 12 secții șl ateliere noi de produc
ție și prestări servicii.
III. ÎN DOMENIUL MODERNIZĂRII

ȘI DEZVOLTĂRII MUNICIPIULUI,
AL INVESTIȚIILOR
ȘI CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINȚE

Vom continua modernizarea municipiu
lui realizînd prevederile din schița de sis
tematizare aprobată, îmbunătățind organi
zarea platformelor industriale și a zone
lor de locuit, vom promova o arhitectură
modernă, pe fondul tradițiilor locale, cu
elemente noi în domeniul finisajelor, cu
noi soluții constructive.
Aplicind în mod intensiv metodele mo
derne de organizare a producției și a
muncii, acționind ferm in direcția prefabricării elementelor de construcții, ne an
gajăm să dăm în folosință cu 30 zile mai
devreme cele 350 apartamente stabilite
prin plan, iar pină la sfîrșitul anului să
executăm peste prevederi 40 apartamen
te. Vom urmări îndeaproape executarea
ritmică a lucrărilor la obiectivele de in
vestiții pentru a asigura devansarea cu 20
de zile a termenelor stabilite in grafice,
astfel incit planul de investiții al muni
cipiului să fie depășit cu 7 la sută. Vor
fi luate măsuri ca toate blocurile care re
prezintă frontul de lucru pentru anul 1990
să fie ihcepute pină la 10 octombrie a.c.
IV. ÎN DOMENIUL AUTOCONDUCERII
ȘI AUTOAPROVIZIONĂRII
TERITORIALE

Prin folosirea judicioasă a terenurilor
din curți și incintele unităților economi
co-sociale. se vor obține peste prevederi

Institutul de cercetări metalurgice București
către toate unitățile de cercetare științifică din tară

La mărețul ceas de sărbătoare, trăit cu
vie intensitate și cu nețărmurită nundrie
patriotică de toți fiii pămintului românesc,
oamenii muncii de la Institutul de cerce
tări metalurgice urează tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Eroul făuritor de is
50 tone legume și 25 tone cartofi. Se vor
torie, ctitor al unei epoci fără egal in mi
livra' suplimentar la fondul de stat din
lenara istorie a patriei, strămoșescul „La
gospodăriile populației 50 tone legume, 10
mulți
ani !“, cu sănătate, putere de mun
tone fructe, 10 000 bucăți ouă și 1 000 kg
că și creație, spre binele poporului, spre
lină. în gospodăriile-anexă de pe lingă
gloria și măreția patriei.
unitățile cu consumuri colective, și de aFolosim, totodată, acest minunat prilej
limentație publică se vor obține peste pre
pentru a evoca cu emoție și adincă recu
vederi 16 tone carne și 30 tone legume.
noștință rolul determinant al secretarului
Pe baza sporirii producției bunurilor de
general al partidului în proiectarea și în
consum, indeosebi in industria mică, vo
făptuirea
noului destin al cercetării, con
lumul planificat al desfacerilor de mărfuri
tribuția hotăritoare pe care a adus-o la
prin comerțul socialist va fi depășit cu
ridicarea statutului social al științei la ni
15 milioane lei. In această perioadă vor
velul însemnătății, demnității și răspunde
fi date in folosință noi unități și spații
rilor unei esențiale forțe de producție.
comerciale în suprafață de peste 2 000 mp.
Aplicind neabătut in viață istoricele
hotăriri ale Congresului al XIII-lea și
Conferinței Naționale ale Partidului Co
V. ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
munist Român, orientările și indicațiile se
COMUNALE ȘI LOCATIVE
cretarului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. genial conducător și
Printr-o mai bună organizare a muncii
ctitor
al României socialiste moderne, co
și asigurarea folosirii judicioase a insta
lectivul de oameni ai muncii din Institu
lațiilor, planul de producție-prestări. va fi
tul de cercetări metalurgice București, sub
depășit cu 3 milioane lei. Reducind cos
conducerea organelor și organizațiilor de
tul lucrărilor de reparații la fondul de
partid, a acționat in anul 1988. cu hotăstat, prin folosirea în mai mare măsură a
rire și profesionalism pentru realizarea și
materialelor recuperabile și recondiționa
depășirea sarcinilor de plan și a angaja
te. se vor executa, peste prevederi, re
mentelor asumate in intrecerea socialistă.
parații Ia 15 imobile de stat.
•Beneficiind de îndrumarea permanentă și
Se vor asigura depășirea cu peste 3 la
de inaltă competență a tovarășei acade
sută a coeficientului de utilizare a parcu
mician doctor inginer Elena Ceaușescu,
lui auto pentru transportul urban de că
președintele Consiliului Național al Știin
lători și reducerea cu 3 lei a cheltuielilor
ței și învățămintului, savant apreciat și
planificate la 1 000 lei venituri.
stimat in întreaga lume, institutul și-a am
plificat rolul de promotor al modernizări
lor și înnoirilor in sectoarele de bază ale
VI. REDUCEREA CONSUMULUI
economiei naționale.
DE COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE
în atmosfera de puternică mobilizare a
ELECTRICA, RECUPERAREA
întregii
națiuni pentru Înfăptuirea neabă
MATERIALELOR REFOLOSIBILE
tută a Programului de muncă și luptă al
ȘI UTILIZAREA SURSELOR
partidului, al întregului popor, conturat
DE ENERGIE NECONVENȚIONALA
cu o inegalabilă viziune prospectivă in
magistrala Expunere a tovarășului
Pe baza respectării neabătute a norme
Nicolae Ceaușescu la ședința comună a
lor și normativelor de consumuri mate
Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor de
riale și energetice, a eliminării oricăror
mocratice și organizațiilor de masă și ob
forme de risipă se va asigura economisi
ștești, din noiembrie 1988. ferm hotărit să
rea a cel puțin. 110 000 kWh energie elec
valorifice pe deplin potențialul tehnic pro
trică și 200 tone combustibil convențional.
ductiv de care dispune. întreaga capacitaPrin intensificarea acțiunilor de colectare | te de muncă și creație a oamenilor mun
și valorificare a materialelor refolosibile
cii. pentru a obține in cinstea celei de-a
de la populație, sarcinile' planificate vor
45-a aniversări a victoriei revoluției de
fi depășite cu 10 la sută la materiale
eliberare socială și națională, antifascistă
feroase și neferoase și cu cel puțin 5 la sută
și antiimperialistă și a celui de-al XIVla celelalte materiale recuperabile.
lea Congres al P.C.R. rezultatele cele mai
Vom pune in funcțiune pină la 15 martie
bune, colectivul Institutului de cercetări
a.c. instalația de recuperare a căldurii de
metalurgice adresează o vibrantă chemare
la cuptoarele de ardere ale întreprinderii
la intrecerea socialistă, pe anul 1989. că
de produse ceramice, ceea ce va conduce
tre toate unitățile de cercetare științifică
la economisirea a 175 tone/an combustibil
din țară, angajindu-se să Îndeplinească
convențional. în cursul semestrului I a.c.
următoarele obiective :
vom încheia lucrările la instalația de pro
1. Elaborarea soluțiilor tehnologice de
ducere a biogazului la stația de epurare a
Introducere in producția metalurgică a
apelor din municipiu, urmînd ca pină la
unor huile slab cocslficabile din Valea
finele anuțui să se obțină din această
Jiului, de valorificare in metalurgie, in
sursă 80 tone combustibil convențional.
dustria chimică, inclusiv la elaborarea fon
tei în cubilou, a cocsului mărunt, care vor
contribui la dezvoltarea bazei proprii de
VII. SPORIREA EFICIENȚEI
materii prime a țării, suplimentar față de
ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE.
plan, cu 500 milioane lei.
AUTOFINANȚAREA MUNICIPIULUI
2. împreună cu specialiștii din indus
ȘI CREȘTEREA CONTRIBUȚIEI
tria metalurgică, din industria extractivă
LA FONDUL DE DEZVOLTARE
și alte sectoare din economie, unde se uti
GENERALA A ÎNTREGII SOCIETĂȚI
lizează produsele metalurgice, vom acțio
na
pentru stabilirea de soluții tehnologice,
Vom urmări cu fermitate in toate uni
pentru valorificarea superioară a resurse
tățile economice din teritoriu utilizarea
capacităților de producție, încadrarea stric
tă in costurile și consumurile normate. în
tărirea spiritului gospodăresc, astfel incit
cheltuielile totale și materiale la 1 900 lei
producție-marfă industrială să fie reduse
cu cel puțin 10 lei. în aceste condiții vo
lumul beneficiilor va înregistra la finele
acestui an o depășire a planului cu 2 la
sută. Aplicind consecvent principiul autoconducerii, autogestiunii și autofinanțării,
prin dezvoltarea și diversificarea activită
ților de producție și de prestări servicii,
veniturile proprii din bugetul local pe anul
In anii de mărețe împliniri, pe care ii
1989 vor fi depășite cu 3 la sută, finanțind
numim cu nețărmurită mindrie patriotică
toate acțiunile și activitățile social-cultu„Epoca
Nicolae Ceaușescu", plaiurile mu
rale și edilitar-gospodărești. în același
reșene, asemeni întregii țări, au cunoscut,
timp se va depăși participarea la fondul
prin grija partidului, personal a secretaru
de dezvoltare generală a întregii societăți
lui general, profunde transformări revolu
cu 1.5 milioane lei,
ționare in toate domeniile vieții materiale
și spirituale, transformări care au dat noi
VIII. PARTICIPAREA CETĂȚENILOR
dimensiuni muncii și vieții locuitorilor ora
LA AUTOGOSPODARIREA
șelor și satelor noastre, îmbogățite de atri
ȘI ÎNFRUMUSEȚAREA LOCALITĂȚII
butele înalte ale progresului și civilizației
socialiste. înflorirea multilaterală a Reghi
Prin participarea largă a populației se
nului constituie astăzi o realitate remarca
vor repara și Întreține peste 40 mii mp
bilă, pentru a cărei înfăptuire aducem mul
străzi și trotuare, se vor amenaja terenuri
țumirile noastre cele mai sincere otitorului
sportive, locuri de joacă pentru copii in
de țară nouă, conducătorului înțelept și vi
noile • cartiere de locuințe, se vor planta
zionar, marelui Erou între eroii neamului,
25 mii pomi, arbori și arbuști. Cetățenii
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Recunoștinței
municipiului vor lua parte la acțiunile de
noastre adinei îi alăturăm, la acest ceas de
întreținere și înfrumusețare a imobilelor,
sărbătoare, urarea pornită din inimi de
anexelor gospodărești, curților șl la ame
ani mulți cu sănătate, fericire, putere de
najarea malurilor riului Timiș.
muncă și creație pentru a ne conduce cu
Valoarea totală a lucrărilor gospodărești
aceeași cutezanță și patos revoluționar spre
de înfrumusețare a municipiului va depăși
noi și strălucite victorii în opera de con
200 milioane lei.
struire a societății socialiste multilateral
dezvoltate și de înaintare spre visul de aur
— comunismul.
IX. ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI POLITICE,
Oamenii muncii din întreprinderea fores
CULTURII SOCIALISTE
tieră de exploatare și transport Reghin,
ȘI AL CREAȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE
angajați plenar in marele avînt constructiv
al patriei, însuflețiți de istoricele hotăriri
Pentru îndeplinirea optimă a obiectivelor
ale Congresului al XIII-lea și Conferinței
asumate, activitatea politico-educativă șt
Naționale ale partidului, au obținut in anul
cultural-artistică se va desfășura pe baza
1988 importante depășiri de plan. Produc
hotăririlor Congresului al XIII-lea și Con
ția-marfă planificată a fost depășită cu
ferinței Naționale ale partidului, a tezelor
peste 150 milioane lei, producția netă cu
și orientărilor formulate de secreta
86 milioane lei. exportul cu aproape 14 mi
rul general al ■ partidului.
tovarășul
lioane lei, in condițiile valorificării supe
Nicolae Ceaușescu, în Expunerea la ședința
rioare a masei lemnoase.
comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a orga
Ferm hotărit să aducă o contribuție spo
nismelor democratice și organizațiilor de
rită la dezvoltarea intensivă a econo
masă și obștești din noiembrie 1988, urmă
miei
naționale,
răspunzind
chemării
rind formarea omului nou, cu o înaltă
secretarului general al partidului, tovarășul
conștiință revoluționară, patriotică, parti
cipant activ la realizarea sarcinilor eco
Nicolae Ceaușescu, adresată întregului po
nomico-sociale în profil teritorial.
por de la tribuna înaltului forum demo
cratic din noiembrie 1988, de a face din
în cadrul celei de-a VII-a ediții a Festi
1989 anul unor realizări deosebite, colecti
valului național „Cintarea României" vor
vul
nostru de muncă adresează o înflăcă
fi antrenate 350 formații și cercuri artis
rată
chemare la întrecerea socialistă tu
tice cu peste 4 000 interpreți și artiști ama
turor întreprinderilor forestiere de exploa
tori. asigurindu-se îmbunătățirea perma
tare, transport și de prelucrare a lemnu
nentă a repertoriilor.
lui, angajindu-se să realizeze următoarele
în lumina tezelor și orientărilor cuprin
obiective :
1. Depășirea planului la producția de
se in documentele programatice ale parti
bușteni cu 5 000 mc pentru cheresteaua de
dului. vom perfecționa cadrul democratic
rășinoase,
cu 2 000 mc pentru cheresteaua
de participare a tuturor cetățenilor la solu
de fag, cu 500 mc pentru cheresteaua de
ționarea problemelor economico-sociale,
stejar, In cadrul masei lemnoase planifica
astfel incit să creăm un larg cimp de ma
te, prin :
nifestare a spiritului revoluționar și ini
— realizarea unul indice de utilizare a
țiativei creatoare ale oamenilor muncii, ale
masei lemnoase de minimum 90 la sută
tuturor locuitorilor, pentru ca fiecare să
(lemn pentru prelucrări industriale) ;
— creșterea cu 12 la sută a producției
cunoască în profunzime sarcinile ce ne
de semifabricate și cu 14 la sută a celei de
revin și să acționeze ferm, cu răspundere
prefabricate, ceea ce reprezintă și un spor
sporită, pentru îndeplinirea lor exemplară,
de 5—6 milioane lei la producția-marfă ;
Acționind cu răspundere comunistă, in
— realizarea unui indice de scoatere a
tr-o deplină unitate de gind și faptă cu
lemnului din parchete de 95 la sută, pre
Întregul partid și popor, cu hotărirea
cum și folosirea lemnului de mici dimen
siuni și a celui inferior.
neabătută de a înfăptui toate aceste im
2. Depășirea prevederilor de plan cu 6
portante obiective, Consiliul popular al
la sută la producția-marfă, cu 6 la sută la
municipiului Lugoj, sub conducerea nemij
producția-marfă vîndută și încasată și cu
locită a comitetului municipal de partid,
5 la sută la producția netă.
se angajează ferm să facă totul pentru
3. Realizarea, peste sarcinile planificate,
îndeplinirea sarcinilor asumate, pentru a
a unui volum de producție pentru export
întimpina cu cele mai bune rezultate in
în valoare de 8,5 milioane lei.
4. Creșterea productivității muncii, față
toate domeniile cea de-a 45-a aniversare a
de plan în exploatări forestiere cu 2 la'
revoluției de eliberare națională și socia
sută, pe total, cu 3 la suta la masa lemnoa
lă. antifascistă și antiimperialistă și Con
să prelucrată în centre de sortare și pregresul al XIV-lea al partidului. sporind
industrializare, cu 1,5 Ia sută la produsele
contribuția municipiului nostru la opera de
rezultate din prelucrarea lemnului prin :
edificare a socialismului și comunismului
— perfecționarea în continuare a orga
pe pămîntul scumpei noastre patrii.
nizării producției și a muncii, precum șl

lor din producția internă, contribuind ast
fel la reducerea cheltuielilor materiale cu
800 milioane lei.
3. Vom acționa pentru introducerea, su
plimentar față de plan, a unui număr de
20 tehnologii, în vederea asimilării, diver
sificării produselor metalurgice și creșterii
nivelului calitativ al acestora.
4. Elaborarea și modernizarea, peste
plan, a unui număr de 55 produse meta
lurgice noi, în scopul sporirii ponderii
produselor cu performanțe de virf realiza
te in industria metalurgică, și asigurarea
realizării sarcinilor de export'.
5. Dezvoltarea bazei de soluții și proce
dee tehnologice originale, aplicabile in in
dustria metalurgică, prin implementarea
în fluxurile de fabricație a minimum 110
brevete de invenții și înregistrarea a 40
noi propuneri de invenții.
6. Elaborarea de soluții tehnologice care
să conducă, suplimentar față de prevede
rile din planul de cercetare si dezvoltare
tehnologică la nivelul ramurii, la reduce
rea consumului de materii prime și com
bustibil cu cel puțin 300 milioane lei. în
această direcție vom acționa pentru diver
sificarea tehnologiilor de prelucrare a oțe
lului în afara agregatului de elaborare,
tratamentul termic al produselor siderur
gice, raționalizarea consumului de oteluri
aliate cu elemente scumpe și deficițare,
dezvoltarea microalierii otelurilor, crește
rea gradului de prelucrare și înnobilare a
otelului elaborat și valorificarea superioa
ră la beneficiari a produselor realizate în
industria metalurgică.
7. în colaborare cu specialiștii din in
dustrie, vom acționa pentru dezvoltarea și
generalizarea tehnologiilor de întreținere
la cald a agregatelor metalurgice, ceea ce
va conduce la îmbunătățirea utilizării și
creșterea durabilității căptușelilor refracta
re cu minimum 10 la sută.
8. Vom acționa pentru realizarea, peste
plan, în laboratoare și stații pilot, a unor
produse de înalt nivel tehnic, necesare în
cantități mici, in valoare de 12 milioane
lei.
9. Vom asigura creșterea, cu minimum
10 la sută, a productivității muncii in cer
cetare, prin implementarea sistemelor mo
derne de informatică și modelare fizică
său matematică a proceselor metalurgice,
10. Vom acorda minimum 100 000 ore asistență tehnică pentru aplicarea tehnolo
giilor noi de fabricație și folosirea mai
eficientă a produselor metalurgice în uni
tățile industriei siderurgice.
11. Intensificarea activității de produc
ție Industrială pe platforma proprie, pen
tru asimilarea de noi produse metalurgice
fine. în vederea reducerii importului cu
minimum 500 milioane lei.
Expresie elocventă, concretă a atașa
mentului colectivului nostru față de poli
tica Înțeleaptă a partidului și statului, față
de marele fiu al țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. ctitor de epocă cu
nume de simbol, aceste angajamente con
stituie dovada hotăriril nestrămutate a
cercetătorilor din domeniul metalurgiei de
a spori aportul creației tehnico-științifice
la dezvoltarea intensivă a economiei, la
creșterea avuției naționale a scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă România.
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întreprinderea forestieră de exploatare și transport
Reghin către toate întreprinderile forestiere
de exploatare, transport și de prelucrare a lemnului
concentrarea mijloacelor șl a forței de
muncă în exploatări forestiere ;
— îmbunătățirea, față de plan, a indici
lor de folosire a mașinilor-unelte cu 3 la
sută și ridicarea gradului de folosire a
timpului de lucru cu 1,5 la sută ;
— cuprinderea în cursurile de perfecțio
nare profesională a 1 900 de oameni al
muncii și însușirea celei de-a doua meserii
de către un număr de 110 muncitori.
5. Sporirea cu 12 la sută, peste prevederi,
a ponderii produselor noi și reproiectate în
volumul total al producției-marfă.
6. îmbunătățirea nivelului tehnic și cali
tativ al producției, astfel incit produsele de
calitate superioară să depășească 55 la
sută la cheresteaua de rășinoase și 75 la
sută la cheresteaua de fag, prin activizarea
celor 45 de „Cercuri ale calității", elabora
rea și aplicarea a 31 de teme de cerce
tare șl studii de organizare a conducerii
producției și a muncii, finalizarea a 16 in
venții și inovații privind introducerea de
noi tehnologii și utilaje specifice.
7. Reducerea, peste prevederile planului,
a cheltuielilor totale și materiale la 1 000
Iei producție-marfă cu 5 lei, prin gospodă
rirea rațională a materialelor, combustibi
lului și energiei, modernizarea continuă a
proceselor de producție și creșterea pro
ductivității muncii.
8. Creșterea cu cel puțin 8 la sută a be
neficiilor peste prevederile planului, prin
aplicarea fermă la fiecare nivel organiza
toric a bugetului de venituri și cheltuieli șl
reducerea cheltuielilor neeconomicoase.
9. Punerea în funcțiune cu 20 de zile mai
devreme a obiectivului „Centrul de sor
tare și preindustrializare Bistra Mureșului".
10. Prin aplicarea inițiativei muncitorești
„Contul de economii al grupei sindicale"
vom realiza o economie de peste 15 mili
oane lei, concretizată in reducerea consu
murilor specifice planificate cu 1 500 mc
material lemnos, 85 tone combustibil con
vențional și 80 MWh energie electrică, in
depășirea planului de recuperare a mate
rialelor refolosibile cu 200 tone oțel, reșaparea suplimentară a 500 bucăți anvelope,
precum și în recondiționarea unor piese,
ansamble și subansamble in valoare de 700
mii lei, ceea ce reprezintă cu 2 la sută
peste sarcina de plan.
11. Pentru a asigura întregului personal
muncitor condiții mai bune de muncă și
viață, vom îmbunătăți dotarea spațiilor de
cazare, transportul la locurile de muncă,
vom pune in funcțiune o cantină cu o ca
pacitate de 200 locuri pe serie la care vor
servi masa peste 2 800 oameni ai muncii
și vom înființa noi microcantine ; vom
mări cu 500 capete numărul de animale din
gospodăria-anexă, contribuind la asigurarea
necesarului de prodUse alimentare. De ase
menea, vom efectua 250 000 ore de muncă
patriotică pentru înfrumusețarea și buna
gospodărire a unităților de producție, pen
tru lucrări agricole la serele și solarille în
treprinderii.
Acționind cu abnegație și răspundere re
voluționară, colectivul de oameni ai mun
cii din cadrul întreprinderii noastre este
hotărit să întîmpine Congresul al XIV-lea
al Partidului Comunist Român și a 45-a
aniversare a revoluției de eliberare națio
nală și socială, antifascistă și antiimperia
listă cu rezultate deosebite in îndeplinirea
sarcinilor de plan, aducindu-ne în felul
acesta o contribuție sporită la progresul
continuu al patriei noastre socialiste.
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MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
întreprinderea de geamuri Buzău către toate
întreprinderile din industria sticlei și ceramicii fine
Aniversînd cu nemărginită și profundă
venerație ziua de naștere și îndelungata
activitate revoluționară a marelui nostru
conducător de partid și de tară, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, Erou între eroii nea
mului, ctitor al unei epoci fără egal în is
toria milenară a patriei, înflăcărat mili
tant revoluționar și patriot, care din cei
mai tineri ani ai vieții s-a identificat cu
lupta partidului pentru libertate și drepta
te socială și națională, colectivul între
prinderii de geamuri din Buzău conside
ră că cel mai de preț omagiu pe care îl
poate aduce in acest moment sărbătoresc
ilustrului fiu al națiunii noastre este de a
ne uni toate forțele, energiile de muncă
și creație pentru a face din acest an hotărîtor al cincinalului un an al realizări
lor de virf.
Puternic mobilizat de istoricele hotăriri
ale Congresului al XIII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului, de prețioasele
teze, orientări și indicații formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu în magistrala
Expunere prezentată la ședința comună a
Plenarei Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, a organismelor demo
cratice și organizațiilor de masă și ob
ștești, ferm hotărît să înfăptuiască exem
plar sarcinile de plan ce-i revin în anul
1989, colectivul nostru adresează o mobi
lizatoare chemare la întrecere socialistă
către toate întreprinderile din industria
sticlei și ceramicii fine, angajîndu-se să
realizeze următoarele obiective ;
1. Depășirea producției-marfă industria
le cu 18 milioane lei prin obținerea supli
mentară. în cadrul resurselor de materii
prime și energie alocate, a 15 000 mp
geamuri securizate, 10 000 mp oglinzi, 50 000
mp (echivalent 2 mm) geamuri trase, 3 mi
lioane bucăți (echivalent 0,5 1) butelii sticlă.
2. Depășirea planului producției-marfă
vîndute și încasate cu 20 milioane lei și a
producției nete cu peste 10 milioane lei.
3. Diversificarea gamei sortimentale a
producției pentru export și depășirea pla
nului la acest indicator cu 10 la sută.
4. Realizarea, peste prevederile planu
lui, a 7 produse noi. de înalt nivel tehnic
și calitativ, precum și îmbunătățirea cali
tății tuturor produselor prin creșterea cu
10 la sută a ponderii celor cu parametri
superiori, față de sarcina de plan.
5. Creșterea productivității muncii, peste
sarcina planificată, cu 5 la sută, prin :
— modernizarea tehnologiilor de elabo
rare a sticlei și optimizarea pe calculator
a debitării și fasonării geamului in fabri
cația parbrizelor, lunetelor, geamurilor
securizate, oglinzilor ;
— reducerea consumului de muncă pe
produs cu 6 la sută ;
— creșterea indicelui planificat' de folo
sire a utilajelor tehnologice cu 5 la sută.

prin exploatarea rațională a utilajelor, re
alizarea la timp și de bună calitate a lu
crărilor de întreținere și reparații plani
ficate ;
— perfectionarea pregătirii profesionale
a întregului personal și policalificarea a
142 muncitori, acordînd o atenție deose
bită nivelului calitativ al pregătirii ta con
cordanță cu modernizările fluxurilor teh
nologice de fabricație.
6. Prin aplicarea fermă a principiilor
autoconducerii muncitorești, ale autogestiunii economico-financiare. prin introdu
cerea unui sever regim de economii la
fiecare loc de muncă vom reduce cheltuie
lile totale și materiale planificate la 1 000
lei producție-marfă cu 6 și, respectiv, 5 lei.
7. Aplicind inițiativa „Contul de econo
mii al grupei sindicale", vom obține o economie de cel puțin 2 200 lei de fiecare
om al muncii, concretizată ta : reducerea
consumurilor planificate cu 1 000 MWh
energie electrică, 800 tone combustibil
convențional ; recuperarea și valorificarea
peste plăn a unor materiale refolosibile ta
valoare de 4 milioane lei ; recondiționarea suplimentară a unor piese de schimb
și subansamble in valoare de 2 milioane
lei,
8. Obținerea unul beneficiu suplimentar
ta valoare de 5 milioane lei.
9. Prin aplicarea cu mai multă eficientă
a inițiativei „Fiecare cadru tehnico-ingineresc și de specialitate să rezolve anual
cel puțin o problemă tehnică sau de orga
nizare a producției și a muncii în afara
sarcinilor de serviciu", vom realiza un nu
măr de 52 studii pentru îmbunătățirea pro
gramului de perfecționare a organizării și
modernizare a producției.
10. Pentru asigurarea unor condiții mai
bune de muncă și de viață personalului
muncitor vom da în folosință tacă o, microcantină cu 150 de locuri pentru perso
nalul de la cuptoarele de geamuri trase,
asigurind astfel, împreună cu celelalte 3
microcantine existente, condiții mai bune
pentru servirea mesei calde întregului per
sonal muncitor. Se vor efectua lucrările
necesare amenajării complexului sportiv
„Cristeiul".
întregul nostru colectiv, sub conducerea
organizației de partid, va munci cu dă
ruire, cu simț de răspundere pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce-i revin
din planul pe anul 1989, a angajamente
lor asumate în întrecerea socialistă, luptind pentru obținerea unor produse de
inaltă calitate; obiectiv de primă impor
tanță al planului cincinal.
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întreprinderea de transporturi auto Dîmbovița
către toate întreprinderile de transporturi auto
Prin înalta prețuire adusă muncii neobo
site, spiritului vizionar și dăruirii revolu
ționare ale tovarăș.ului Nicolae Ceaușescu
cinstim pe cel mai demn continuator al ma
rilor înaintași ce și-au pus întreaga viață
și activitate, cugetul și simțirea în slujba
intereselor vitale ale poporului șl patriei.
în aceste momente de aleasă sărbătoare,
cînd întreaga noastră națiune omagiază cu
vibrantă mîndrie patriotică aniversarea zilei
de naștere a celui mai iubit fiu al patriei,
oamenii muncii de la întreprinderea de
transporturi auto Dîmbovița, cu senti
mente de dragoste nețărmurită, adre
sează Ilustrului conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, urarea să ne trăiți întru
mulți ani spre binele șl fericirea întregului
nostru popor.
Colectivul de oameni al muncii din între
prinderea de transporturi auțo Dîmbovița,
plenar mobilizați de tezele, orientările șl
indicațiile cuprinse în magistrala Expunere
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la marele
forum democratic din noiembrie 1988, ferm
hotărîțl ca în al patrulea an al cincinalului
să obțină realizări deosebite, adresează o
vibrantă chemare la întrecerea socialistă
tuturor colectivelor de muncă din întreprin
derile de transporturi auto, angajindu-se să
înfăptuiască următoarele obiective :
1. Depășirea cu 4 la sută a volumului
planificat de mărfuri transportate.
2. Obținerea, în activitatea de transport,
a unei producții nete cu .3.5 la sută mai
mare decît sarcina planificată, prin creșterea
cu 10 milioane lei a volumului de venituri
brute.
3. Creșterea cu 5 la sută a productivității
muncii planificate, prin :
— depășirea indicelui de utilizare a unei
tone capacitate din parcul inventar de auto
vehicule marfă cu 5 la sută și a unui loc
capacitate la transportul de călători cu 2
la sută ;
— creșterea la 95 la sută a gradului de

folosire a timpului de lucru, față de 93,5 la
sută cît s-a înregistrat în anul trecut :
— cuprinderea în cursurile de perfecțio
nare profesională a 1 900 de oameni ai mun
cii, precum și policalificarea a 80 de mun
citori.
4. Reducerea cu 5 lei a cheltuielilor la
1 000 lei venituri brute și depășirea planului
de beneficii cu 10 la sută.
5. Efectuarea transportului de persoane șl
mărfuri ta deplină siguranță a circulației.
6. Prin aplicarea generalizată a inițiati
vei ‘„Contul de economii al grupei sindica
le", vom obține un volum de economii de
cel puțin 2 000 lei de fiecare om al muncii,
economii concretizate în : diminuarea cu 100
tone combustibil convențional a consumu
rilor normate ; depășirea planului de recu
perare a materialelor refolosibile cu 75
tone oțel și fontă, 1 tonă aluminiu ; reșaparea suplimentară a 1 000 bucăți anvelope ;
recuperarea a cel puțin 15 tone ulei uzat ;
recondiționarea peste plan de piese de
schimb, ansamble și subansamble în valoare
de cel puțin 2 milioane lei.
’ 7. Vom acționa permanent pentru a asigu
ra personalului muncitor condiții tot mai
bune de muncă și viață, la toate locurile de
muncă. îndeosebi celor de pe marile șan
tiere naționale și unitățile miniere.
Sub conducerea organizației de partid, desfășurind o susținută activitate politicoeducativă, vom cultiva răspunderea față
de realizarea exemplară a sarcinilor, ordi
nea și disciplina la toate locurile de muncă,
astfel incit să ne îndeplinim în cele mal
bune condiții planul și angajamentele asu
mate în întrecerea socialistă pe anul 1989,
an hotărîtor al cincinalului.
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lile materiale cu 4 lei la mia de lei producție-marfă prin :
— reducerea consumurilor materiale cu
1.1 la sută ;
— diminuarea consumului de energie electrică cu 50 MWh și a consumului de
combustibili cu 50 t.c.c. față de consumul
normat ;
— depășirea prevederilor de plan privind
recuperarea materialelor refolosibile, in
troducerea lor în circuitul economic, recon
diționarea și refolosirea unui volum de
piese de schimb în valoare de 700 mii lei ;
— generalizarea inițiativei „Contul de
economii al grupei sindicale" prin realiza
rea unei economii de 2 300 lel/om al
muncii.
4. Aplicind ferm noul mecanism economico-financiar, principiile autoconducerii
și autogestiunii muncitorești, urmărind bu
getele de venituri și cheltuieli la nivelul
secțiilor, atelierelor, formațiilor de lucru
și pe fiecare produs, vom depăși prevede
rile planului la producția-marfă vîndută și
încasată cu 42 milioane lei și vom obține
un beneficiu suplimentar de 5 milioane lei.
5. In acțiunea de extindere și întreținere
a spațiilor cultivate și verzi, de bună gos
podărire și înfrumusețare a locurilor da
muncă, a întregii întreprinderi, vom efec
tua 100 000 ore de muncă patriotică.
6. Vom acționa pentru îmbunătățirea

continuă a condițiilor de muncă și viață
ale personalului muncitor, prin optimiza
rea și modernizarea proceselor tehnologice
pe principii ergonomice, îmbunătățirea
permanentă a asistenței medicale și a acti
vității de protecția muncii.
7. Sub conducerea comitetului de partid,
consiliul oamenilor muncii, organizațiile de
sindicat, de tineret și de femei vor desfă
șura o susținută activitate politico-ideologică șl educativă pentru cunoașterea și în
sușirea de către- toți oamenii muncii din
întreprindere a documentelor de partid, a
legilor țării, dezvoltarea dragostei față de
muncă, a grijii față de avutul obștesc, pen
tru întărirea ordinii și disciplinei în mun
că, promovarea în întreaga activitate a
normelor eticii șl echității socialiste.
Colectivul de oameni ai muncii din în
treprinderea de preparate și conserve din
carne București nu va precupeți nici un
efort pentru realizarea exemplară a sarci
nilor de plan și a angajamentelor asumate
în întrecerea socialistă pe anul 1989, aducîndu-și contribuția la asigurarea bunăstă
rii poporului, obiectiv primordial al poli
ticii partidului și statului nostru.
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întreprinderea „Hidromecanica" Brașov către toate
întreprinderile din industria de autovehicule de transport,
tractoare, mașini agricole, autoturisme, rulmenți
și organe de asamblare
îndreptîndu-ne glodurile și sentimentele
de nețărmurită dragoste către mult iubitul
și stimatul nostru conducător, ctitorul de
geniu al noului destin socialist al Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu oca
zia aniversării zilei de naștere și a înde
lungatei perioade de eroică activitate re
voluționară, noi, oamenii muncii de la în
treprinderea „Hidromecanica" Brașov, ne
exprimăm adînca recunoștință și prețuire,
deplina satisfacție și profunda mîndrie pa
triotică de a fi contemporani ta cea ma-1
glorioasă epocă a istoriei patriei străbune
și îi adresăm, din adincul inimilor noas
tre, cele mai calde felicitări, urări de vi<fță îndelungată, in deplină sănătate și pu
tere de muncă, pentru a conduce cu
aceeași clarviziune și dăruire poporul pe
calea luminoasă a făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și a comunis
mului în țara noastră.
Angajați cu întreaga capacitate creatoare
șl putere de muncă la înfăptuirea măre
țelor obiectiva stabilite de cel de-al XIIIlea Congres șl Conferința Națională ale
partidului, puternic mobilizați de lnsuflețitoarele îndemnuri adresate de secretarul
general al partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. pentru Îndeplinirea
exemplară a obiectivelor din cel de-al pa
trulea an al actualului cincinal, colectivul
întreprinderii
„Hidromecanica"
Brașov
cheamă la întrecere socialistă toate între
prinderile din industria de autovehicule
de transport, tractoare șl mașini agricole,
de autoturisme, rulmenți și organe de
asamblare, angajîndu-se să realizeze ur
mătoarele :
1. Obținerea unei producții-marfă supli
mentare in valoare de 55 milioane lei, constind în realizarea, peste plan, a unei pro
ducții fizice exprimate prin 2 600 turbosuflante, 150 bucăți transmisii hidromecanice
și hidraulice, depășirea volumului de pie
se de schimb planificat cu peste 15 milioa
ne lei, ta cadnil resurselor alocate,
2. Producția-marfă vîndută și încasată
va spori față de prevederile planului cu
60 milioane lei, iar producția netă cu 31,5
milioane lei.
3. Planul la export va fi depășit cu 15
Ia sută prin livrarea suplimentară a 20
transmisii hidraulice. 150 turbosuflante.
piese de schimb ș.a.
4. Prin realizarea integrală a măsurilor
cuprinse în programul de perfecționare a
organizării și de modernizare a procese
lor de producție, dintre care menționăm :
trecerea unui număr de 140 repere la pre
lucrarea pe mașini cu comandă numerică,
revizuirea tehnologiilor la peste 250 repe
re, mecanizarea operațiilor de formare în
turnătorie, realizarea crustelor ceramice
cu ajutorul unei celule flexibile, creșterea
indicelui de utilizare a mașinilor-unelte cu
4 la sută față de plan, precum și prin cu
prinderea în cursurile de perfecționare a
1 800 de oameni ai muncii și policalificarea
a 200 muncitori, vom obține un spor de
productivitate față de plan de 2 700 Iei pe
persoană.
5. Sporirea beneficiilor cu cel puțin 15
milioane lei față de sarcinile de plan.
6. Prin urmărirea achiziționării la ter
men a utilajelor și execuția lucrărilor de
construcții-montaj în devans vom realiza
îndeplinirea programului de investiții cu
30 zile mai devreme.
7. Cheltuielile totale și materiale la 1 000

lei producție-marfă le vom reduce, față
de prevederile din plan, cu cite 4 lei.
8. Prin trecerea de la forjare liberă la
matrițare, reducerea adaosurilor de prelu
crare la nivelul minim prevăzut in tehno
logie, aprovizionarea cu materiale și se
mifabricate, conform documentațiilor de
execuție, vom obține o economie de cel pu
țin 200 tone metal față de consumul nor
mat.
9. Respectarea strictă a tehnologiilor de
fabricație, reproiectarea transmisiilor hi
draulice pentru locomotive, extinderea ac
țiunii de refolosire a unor piese și produ
se din fabricația întreprinderii, aplicarea
de tehnologii cu consumuri energetice re
duse vor conduce la obținerea unei eco
nomii de un milion kWh de energie elec
trică și 700 tone combustibil convențional
față de consumurile normate.
10. Ponderea produselor noi și moderni
zate în valoarea producției-marfă va creș
te cu 5 la sută peste plan, prin realizarea
turbosuflantei HB 5 pentru supraalimentarea motoarelor de 1 200—1 400 CP, a
transmisiei hidraulice automate pentru au
tobuzul urban, diversificarea și moderniza
rea turbosuflantelor pentru supraalimenta»
rea motoarelor diesel rapide ș.a.
11. Intensificarea activității de creație
tehnico-științifică de masă în cadrul Fes
tivalului național „Cîntarea României",
aplicarea unui număr de invenții și ino
vații mai mare cu 10 la sută față de 1988
vor contribui la obținerea unei eficiența
economice postcalculate de 3,5 milioane lei.
12. Reducerea cu 5 la sută a pierderilor
tehnologice, prin activizarea „Cercurilor
calității", matrițarea de înaltă precizie a
paleților de turbosuflantă TS 5 și TS 6, for
jarea discului turbină TS 5 și TS 6, turna
rea de precizie în vid a semifabricatelor
din aliaj turboterm, reproiectarea tehnolo
giilor de turnare și reducerea maselotelor.
13. Prin aplicarea inițiativei „Contul de
economii al grupei sindicale" vom asigura
o economie suplimentară de 9 milioane
lei, ceea ce reprezintă însemnate cantități
de materii prime, materiale, combustibil
și energie economisite, precum și un volum
sporit de materiale recuperate și valorifi
cate.
14. In vederea îmbunătățirii condițiilor
de muncă și viață ale personalului
*
mun
citor vom lua măsuri suplimentare pentru
asigurarea unui climat optim în secțiile
de producție, pentru îmbunătățirea activi
tății cantinei întreprinderii, îmbunătățirea
condițiilor de locuit în căminele de nefamiliști.
Sub conducerea comitetului de partid,
consiliul oamenilor muncii, comitetul sin
dicatului și organizația de tineret vor des
fășura o intensă activitate polltico-ideologică și cultural-educativă pentru Întărirea
ordinii, disciplinei și răspunderii In mun
că în vederea realizării sarcinilor de plan
ce revin întreprinderii noastre pe
anul
1989, pentru a întimpina cu cele mal bune
rezultate împlinirea a 45 de ani de la vic
toria revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă și
cel de-al XIV-lea Congres al Partidului
Comunist Român.
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întreprinderea de preparate și conserve din carne București
întreprinderea de exploatare și întreținere
către toate întreprinderile de industrializare
a rețelelor și instalațiilor energetice și de distribuție
a cărnii, laptelui și peștelui
a energiei electrice și termice Suceava
către toate întreprinderile județene de profil
în deplină unitate cu toți cel ce trăiesc
șl muncesc în vatra scumpă a patriei, in
acest an cind omagiem împlinirea a 45 de
ani de la istoricul act de la 23 August și
a cinci decenii de la marea demonstrație
antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mal
1939, în organizarea căreia tovarășul
Nicolae Ceaușescu a avut un rol hotărî
tor, oamenii muncii de la întreprinderea
de preparate și conserve din carne Bucu
rești aduc conducătorului Iubit și stimat
al partidului și statului nostru un căl
duros omagiu, recunoștința lor vie pentru
activitatea prodigioasă desfășurată spre
binele și bunăstarea poporului, pentru
securitatea și pacea întregii omeniri.
Noi știm cu toții că succesele istorice
obținute in construcția socialistă se datoresc în mod hotărîtor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, comunist de aleasă
omenie, ilustru revoluționar, patriot în
flăcărat, dăruit cu toată ființa poporului,
cauzei socialismului și a păcii, erou intre
eroii neamului, genial strateg șl ctitor al
României socialiste moderne, care apllcind creator legile socialismului științific
la condițiile concrete ale României a asi
gurat ridicarea continuă a patriei pe noi
culmi de progres și civilizație.
Ne exprimăm, totodată, sentimente de
aleasă stimă și recunoștință față de tova
rășa Elena Ceaușescu, eminent militant
politic șl savant de largă recunoaștere in
ternațională, pentru contribuția sa de
inestimabilă valoare la elaborarea șl în
făptuirea politicii interne și externe a
partidului și statului, la inflorirea științei,
învățămintului și culturii.
Animați de Voința de a amplifica succe
sele dobindite pină acum, de a îndeplini
exemplar sarcinile sporite ce ne revin in
cel de-al patrulea an al actualului cincinal
și de a cinsti astfel prin noi fapte de
muncă marile evenimente politice din viața
partidului și poporului — împlinirea a 45
de ani de la victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă și cel de-al XIV-lea Con

gres al partidului — colectivul de oameni
ai muncii din întreprinderea de preparate
și conserve din carne București adresează
tuturor întreprinderilor de industrializare
a cărnii, laptelui și peștelui chemarea la
întrecere pentru Îndeplinirea și depășirea
planului pe acest an, angajîndu-ne să în
făptuim următoarele obiective :
1. Vom realiza peste plan, o producțiemarfă în valoare de 50 milioane lei și o
producție netă de 10 milioane lei, asigurind
livrarea unor cantități sporite de produse
la fondul de stat prin :
— aplicarea tuturor măsurilor cuprinse
ta programul de organizare și modernizare
a proceselor de producție ;
— creșterea indicelui de valorificare a
materiei prime cu 6,5 la sută față de plan ;
— introducerea in producție a noilor teh
nologii în domeniul industrializării cărnii,
printr-o mai fructuoasă colaborare cu in
stitutele de specialitate ;
— creșterea ponderii produselor noi și
modernizate cu 12 la sută față de plan, prin
introducerea ta fabricație a unui număr de
6 sortimente noi ;
— intensificarea activității desfășurate
de către „Cercurile calității" de la toate
locurile de muncă, asigurind eliminarea
completă a abaterilor tehnologice de fa
bricație și creșterea ponderii produselor de
calitate superioară, în totalul producțieimarfă, cu 9 la sută față de plan.
2. Vom depăși prevederile planului de
creștere a productivității muncii în medie
cu 49 000 leu om al muncii, reprezentînd o
creștere de 2 la sută față de plan, prin :
— extinderea mecanizării și automatiză
rii unor operații tehnologice la producerea
semiconservelor și la fabricația salamuri
lor ;
— ridicarea gradului de pregătire a ca
drelor, asigurind cuprinderea a 600 munci
tori la cursurile de perfecționare profesio
nală și a 80 de muncitori la cursurile pen
tru însușirea celei de-a doua meserii.
3. Vom reduce cheltuielile totale cu 5 lei
la mia de Iei producție-marfă și cheltuie

Dînd glas recunoștinței profunde pentru
sprijinul permanent acordat sectorului ener
getic, considerăm că omagiul cel mai de
preț pe care 11 putem aduce tovarășului
Nicolae Ceaușescu la memorabilul moment
sărbătoresc, aniversarea zilei de naștere și
a îndelungatei perioade de activitate revo
luționară, îl reprezintă angajamentul nos
tru solemn de a nu precupeți nici un efort,
de a ne uni forțele pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin și asigurarea
funcționării ireproșabile a sistemului ener
getic național.
Colectivul de oameni ai muncii de la în
treprinderea de exploatare și întreținere a
rețelelor și instalațiilor energetice și de dis
tribuție a energiei electrice și termice Su
ceava raportează că a încheiat anul 1988 cu
indicatorii de plan și angajamentele îndepli
nite. Pornind de la sarcinile stabilite de
secretarul general al partidului, ta ■ cadrul
analizelor de mare profunzime pe care le-a
făcut în numeroase ocazii cu privire la do
meniul energetic, de la exigențele actuale,
adresăm o înflăcărată chemare la întrecerea
socialistă pe anul 1989 tuturor întreprinderi
lor de exploatare și întreținere a rețelelor și
instalațiilor energetice și de distribuție a
energiei electrice și termice, asumîndu-ne
următoarele angajamente :
1. Reducerea consumului propriu tehnolo
gic planificat pentru transportul și distri
buția energiei electrice și obținerea unei
economii de 2,5 milioane kWh, prin apli
carea măsurilor cuprinse în bilanțul energe
tic și in programul de organizare șl moder
nizare a întreprinderii.
2. Depășirea planului de producție a ener
giei electrice din centrale hidroelectrice de
mică putere cu 5 milioane kWh prin creș
terea indicelui de utilizare a capacităților

instalate și devansarea punerii în funcțiune
a unor noi obiective — centrale hidroener
getice de mică putere de la Gura Haitii II
șizGălănești III cu 2 și, respectiv, o lună
înainte de termen.
3. Eliminarea avariilor din vina persona
lului și desfășurarea unei intense activități
de prevenire a incidentelor, care să asigure
creșterea siguranței în funcționarea re
țelelor.
4. Ridicarea gradului de pregătire profe
sională, prin cuprinderea la cursurile de per
fecționare a unul număr de 610 oameni al
muncii și însușirea celei de-a doua meserii
de către 180 muncitori.
5. Introducerea mai accentuată a progre
sului tehnic, inclusiv a tehnicii de calcul, ca,
de exemplu : teleconducerea stațiilor de
transformare, Introducerea întrerupătoarelor
cu hexafluorură de sulf, valorificarea con
tractelor de cercetare încheiate cu unitățile
de proiectare și cercetare și institutele de
tavățămînt superior.
6. Continuarea acțiunii de sistematizare a
rețelelor electrice, corelată cu programul ju
dețean de modernizare a localităților, in
scopul reducerii volumului de rețele aeriene
și redarea, pe această cale, a unor suprafețe
de teren în circuitul agricol.
7. Depășirea productivității muncii în ac
tivitatea de proiectare cu 10 la sută și asi
gurarea la termen a tuturor documentațiilor
necesare pentru realizarea lucrărilor din pla
nul <de investiții, reparații capitale și preluarea unor lucrări suplimentare.
8. Depășirea producției de construcțiimontaj cu 8 la sută, ceea ce va permite de
vansarea punerii în funcțiune a unor obiec
tive energetice. Durata lucrărilor de moder
nizare la stația 110 kV Barnar se v»» reduce
cu 3 luni față de cea planificată.
9. încadrarea în repartițiile de energie

electrică și în puterea pe paliere orare a
fiecărui consumator industrial și diminua
rea consumului de energie, prin aplicarea
măsurilor cuprinse in bilanțurile energetice,
urmărirea pregătirii documentațiilor nece
sare pentru modernizarea tehnologiilor lâ
marii consumatori de energie electrică, ceea
ce va conduce la reducerea consumului de
energie, față de repartiție, cu 25 mili
oane kWh.
10. Diminuarea cheltuielilor de producție
cu 1,5 milioane lei prin reducerea consu
murilor specifice de materiale, recuperarea
integrală a materialelor rezultate din acțiu
nea de sistematizare a rețelelor electrice,
precum și prin intensificarea acțiunilor de
economisire a mijloacelor materiale și bă
nești date Jn administrare întreprinderii.
11. Aplicarea generalizată a inițiativei
„Contul de economii al grupei sindicale" și
realizarea unui volum de economii de peste

2 000 lei/om al muncii, respectiv 3 800 000 lei,
concretizate în recuperarea, recondiționarea
și refolosirea a 50 tone fier, 20 tone neferoa
se și a 10 tone ulei de transformator, supli
mentar față de sarcinile planificate.
12. Realizarea unui beneficiu suplimentar
de peste 3 milioane lei.
Colectivul de oameni al muncii din între
prinderea noastră este ferm hotferît să ac
ționeze cu dăruire și înaltă responsabilitate
comunistă pentru a obține, in cinstea celei
de-a 45-a aniversări a actului istoric de la
23 August 1944 și a celui de-al XIV-lea
Congres al partidului, rezultate pe măsura
înaltelor exigențe ce se pun în fața tuturor
lucrătorilor din sistemul energetic național.
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întreprinderea județeană pentru recuperarea
și valorificarea materialelor refolosibile Sălaj
către toate unitățile de recuperare și valorificare
a materialelor refolosibile
Intr-un glas cu întreaga țară, oamenii
muncii de la întreprinderea județeană pen
tru recuperarea și valorificarea materiale
lor *refolosibile Sălaj adresează secretaru
lui general al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel
mai iubit fiu al națiunii, marele Erou al
neamului, ctitorul de geniu al României
socialiste moderne, cu ocazia aniversării
zilei de . naștere și a îndelungatei activități
revoluționare, un vibrant omagiu, cele
mai respectuoase mulțumiri pentru tot
ce a făcut și face spre binele șl fericirea
poporului nostru, alături de urarea de
viață lungă, multă sănătate și nesecată
putere de muncă pentru înfăptuirea, pe
pămîntul scump al patriei, a visului de
aur — comunismul.
Pășind în al patrulea an al cincinalului
1986—1990, colectivul de oameni ai mun
cii din cadrul întreprinderii județene pen
tru recuperarea • șl valorificarea materiale
lor refolosibile Sălaj este ferm hotărît
să nu precupețească nici un efort, să ac
ționeze cu dăruire și înaltă răspundere re
voluționară pentru transpunerea neabătută
în viață a hotărîrilor istorice ale Con
gresului al XIII-lea și Conferinței Na
ționale ale P.C.R., a prețioaselor teze, idei
și orientări, mobilizatoarelor
îndemnuri
cuprinse în magistrala Expunere a secreta
rului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la marele Jorum de
mocratic din noiembrie 1988, astfel Incit
anul 1989 să reprezinte anul celor mai
mari realizări obținute ta întrecerea so
cialistă.
Puternic mobilizat de cerințele — can
titative și calitative — ale economiei na
ționale privind asigurarea și dezvoltarea
bazei materiale șl reducerea efortului va
lutar al țării prin valorificarea integrală
a elementelor utile din materialele refo
losibile, dornic să fntîmpine cu fapte de
muncă remarcabile cea de-a 45-a aniversa
re a victoriei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiim
perialistă de la 23 AugUst T944’’ și Con
gresul al XIV-lea al partidului, colectivul
nostru adresează o vibrantă chemare la
întrecere socialistă pe anul 1989 tuturor
unităților de recuperare și valorificare a
materialelor refolosibile din țară, anga
jîndu-se să înfăptuiască următoarele obiec
tive :
1. Realizarea unul volum total al mate
rialelor refolosibile colectate de la popu
lație peste nivelul planificat cu 7 900 tone
oțel, 700 tone fontă, 690 bucăți anvelope,
25 tone bronz-etc, prin extinderea și îm
bunătățirea colaborării, organizarea de ac
țiuni comune cu organizațiile U.T.C.,
sindicat, pionieri, O.D.U.S. și asociațiile de
locatari.

2. Depășirea volumului fizic planificat la
materiale prelucrate cu cel puțin 6 la sută.
3. Ridicarea nivelului calitativ al între
gii activități de prelucrare a materialelor
refolosibile, prin sortare, presare, mărunțire și șarjare. în așa fel incit toate ma
terialele să se incadreze în cerințele do
calitate prevăzute de standardele in vi
goare. eliminînd în totalitate refuzurile și
recLamațille de calitate.
4. Prin aplicarea măsurilor din programul
de organizare și modernizare a proceselor
de producție, vom asigura creșterea gra
dului de prelucrare a materialelor refolo
sibile. ajungîndu-se ca materialele livrate
industriei siderurgice să fie ta 1 medie de
minimum 1 000 kg/mc.
5. Creșterea productivității muncii, peste
sarcina planificată, cu 1,5 la sută, prin
sporirea cu 1,5 la sută a gradului de fo
losire a timpului de lucru, față de anul
1988, ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională a întregului personal muncitor
și policalificarea a cel puțin 15 la sută
din totalul muncitorilor.
6. Aplicind cu fermitate normativele de
cheltuieli economico-financiare și acționînd
pentru creșterea eficienței economice a
întregii activități, vom depăși beneficiile
planificate cu 3 la sută.
7. Prin generalizarea și aplicarea iniția
tivei „Contul de economii al grupei sin
dicale" se va obține o economie de cel
puțin 2 000 lei pe fiecare om al muncii.
8. Vom acționa pentru îmbunătățirea
condițiilor de muncă și de viață ale perso
nalului muncitor, pentru reducerea efortu
lui fizic la operațiunile de încărcare-descărcare, prelucrarea șl aplicarea fermă a
măsurilor de protecția muncii, astfel incit
în anul 1989 să nu înregistrăm nici un
accident de muncă sau caz de îmbolnăvire
profesională.
Sub conducerea organizației de partid,
sîntem hotărîți să ne aducem o contribu
ție sporită la realizarea cerințelor formu
late de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. potrivit că
rora, prin implementarea programelor de
recuperare șl refolosire a materialelor, subansamblelor și pieselor, trebuie să se rea
lizeze și chiar să se depășească ponderea
de 50 la sută din necesarul de materii pri
me șl materiale din aceste resurse, reallzînd pe această cale și o reducere mal
substanțială a consumurilor energetice.
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Institutul de cercetări pentru cereale și plante
tehnice fundulea, județul Călărași, către toate unitățile
de cercetare științifică si producție din agricultură
l

1

1

Intr-o deplină unitate de gind șl faptă
în jurul partidului, al secretarului său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu. colec
tivul nostru a început un nou an de mun
că intensă și rodnică pentru înfăptuirea
mărețelor obiective și hotăriri stabilite de
Congresul al XIII-lea al partidului, pen
tru trecerea societății românești înt>r-un
nou stadiu, superior, al dezvoltării econo
mice și sociale.
Este meritul Incontestabil al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, genial strateg și ctitor
de țară nouă, căruia, alături de Întregul
popor, i-am adus un vibrant omagiu cu
prilejul aniversării zilei de naștere și a
îndelungatei perioade de activitate revolu
ționară, de a fi fundamentat o concepție
profund științifică și novatoare privind aplicarea creatoare a legilor generale ale
socialismului, ale materialismului dialec
tic și Istoric la condițiile și realitățile con
crete din tara noastră, deschizînd în isto
ria multimilenară a patriei epoca de glo
rie a celor mai rodnice împliniri, epocă pe
care, cu îndreptățită mîndrie patriotică, o
numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".
In această înfloritoare perioadă, un rol
tot mai mare a revenit științei, învățămintului și culturii, domenii hotăritoare
ale progresului general, care, sub îndru
marea și conducerea competentă a tova
rășei academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, militant de frunte al partidu
lui și statului, om de știință de înalt pres
tigiu internațional, au contribuit la mo
dernizarea întregii societăți, la creșterea
productivității muncii și a eficienței eco
nomice, la realizarea obiectivelor noii re
voluții tehnico-științifice și a noii revo
luții agrare, în primul rînd prin eforturile
proprii de gîndire și creativitate.
Prin munca plină de abnegație a specia
liștilor, tehnicienilor și muncitorilor din
Institutul de cercetări pentru cereale și
plante tehnice Fundulea, județul Călărași,
numai în anul 1988 au fost înscrise pentru
omologare 177 soiuri și hibrizi de cereale,
plante tehnice și furajere cu înalte însușiri
de producție, au fost elaborate și aplicate
in practică 142 de tehnologii de cultură
perfecționate și a fost depășit planul de
producere a semințelor din verigi biologi
ce superioare cu 25,3 la sută.
Pentru transpunerea în viață a vastu
lui program de înfăptuire a noii revoluții
agrare. în spiritul orientărilor șl sarcinilor
formulate de secretarul general al parti
dului. cercetătorii, toți oamenii muncii din
institutul nostru, analizînd cu înaltă răs
pundere patriotică posibilitățile de a-și
spori contribuția la ridicarea producției
agricole a țării, cheamă la întrecere so
cialistă pe anul 1989 colectivele de muncă
din unitățile de cercetare științifică și pro
ducție din agricultură, angajindu-se să în
făptuiască următoarele :
1. Să accelereze procesul de creare a
noilor soiuri și hibrizi de plantă, sporindu-le capacitatea de producție și rezisten
ta Ia factorii nefavorabili, atît pentru cul
turile principale, cît șl pentru cele succe
sive. Prin aplicarea metodelor moderne de
ameliorare, folosind posibilitățile oferite

de ingineria genetică și valorificînd inte
gral tortele umane și baza materială de
cercetare ale institutului, se vor crea peste
prevederi 90 linii, soiuri și hibrizi de ce
reale, plante tehnice și furajere, care vor
fi predate Comisiei de stat pentru încer
carea soiurilor, în vederea omologării lor
și introducerii în producție.
2. Se va accelera generalizarea ta pro
ducție a soiurilor și hibrizilor nou creați,
prin înmulțirea rapidă a acestora în con
diții de irigare și cu norme reduse de sâmință, astfel incit să se obțină din veri
gile de bază cu 16,1 la sută mai multă sămință decit prevede planul.
Cercetătorii din domeniul agrofitotehniei
vor preda 160 tehnologii de cultură Îmbună
tățite privind raționalizarea lucrărilor so
lului și optimizarea densității culturilor,
fertilizarea organică și minerală, utilizarea
apel din sistemele de irigații, combaterea
integrată a buruienilor, bolilor și dăunăto
rilor, tehnologii capabile să aducă noi
sporuri de producție, economii de mate
riale și energie.
Pornind de la necesitatea realizării in
bune condiții a prevederilor programelor
ce vizează obținerea de producții mari, si
gure și stabile, sporirea potențialului pro
ductiv al pămintului, extinderea irigațiilor,
a lucrărilor de desecare și combatere a
eroziunii solului, cercetătorii din institut
vor efectua 20 experiențe suplimentare.
3. In vederea extinderii cît mai rapide a
rezultatelor experimentale în marea pro
ducție, cercetătorii institutului vor efec
tua, în afara sarcinilor de cercetare, 80 000
ore de îndrumare tehnică de specialitate
în unitățile agricole, grăbind luarea în cul
tură a noilor soiuri și hibrizi, aplicarea in
tegrală și corectă a tehnologiilor elaborate.
4. In sectorul de producție, asigurindu-se
utilizarea cu maximă eficiență a bazei ma
teriale existente, valorificarea tuturor po
sibilităților create de utilizarea noilor so
iuri, hibrizi și tehnologii perfecționate, fo
losirea cit map rațională a forței de mun
că, precum și reducerea cheltuielilor ma
teriale, se va asigura depășirea cu 5 la
sută a producției nete, cu 7 la sută a pro
ducției fizice și cu 10 la sută a beneficiilor
planificate.
întregul colectiv de oameni al muncii
din institut, sub conducerea organizației de
partid, nu va precupeți nici un efort pentru
a contribui cu întreaga sa capacitate și
energie creatoare la accelerarea procesului
de introducere a rezultatelor cercetării în
unitățile agricole direct productive, în con
sens cu exigențele noii revoluții agrare,
pentru a întimpina cu noi și tot mai mari
succese Congresul al XIV-lea al partidului
și cea de-a 45-a aniversare a revoluției de
eliberare socială și națiopală, antifascistă
și antiimperialistă, sporindu-ne contribuția
la măreața operă de edificare a socialismu
lui și comunismului pe pămîntul României.
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TELEGRAMA ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România,

de participanții la plenara Consiliului Central al U.G.S.R.
Miercuri a avut loc in Capitală
plenara Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din
România.
In lumina Expunerii tovarășului
Nicolae Ceaușescu la marele forum
democratic din luna noiembrie 1988,
plenara a dezbătut activitatea desfă
șurată de organele și organizațiile
sindicale pentru traducerea in viață
a orientărilor și indicațiilor secreta
rului generai al partidului si a

adoptat măsuri pentru creșterea
continuă a contribuției sindicatelor la
înfăptuirea obiectivelor actualului
cincinal, a hotăririlor Congresului
al XIII-lea și Conferinței Naționale
ale partidului.
într-o
atmosferă
entuziastă,
participanții ia plenară an adre
sat
o
telegramă
tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România,

Muit iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanții la plenara Consiliului Central al U.G.S.R., exprimînd voința
milioanelor de oameni ai muncii, membri ai sindicatelor din tara noastră,
aduc din adîncul inimilor, cu profund respect și adinei recunoștință, cu cele
mai alese sentimente de stimă, înaltă prețuire și vibrantă mindrie patrio
tică, omagiul Jor fierbinte fată de dumneavoastră, cel mai Iubit fiu al po
porului, genialul strateg șl ctitor al României socialiste, marele Erou intre
eroii neamului, al cărui nume este înscris pentru totdeauna in istoria pa
triei și a umanității, prlii tot ce afi făcut și faceți pentru demnitatea și
fericirea întregului popor, independenta și suveranitatea României, pentru
creșterea prestigiului ei pe toate meridianele globului.
Desfășurîndu-si lucrările in atmosfera insufletitoare, de vibrantă trăire
patriotică in care clasa muncitoare, întreaga națiune au omagiat aniversarea
zilei dumneavoastră de naștere și a îndelungatei activități revoluționare puse
în slujba înaltelor idealuri ale poporului nostru, a cauzei socialismului și
păcii in întreaga Jume, plenara a examinat cu inaltă răspundere, in spirit
critic si autocritic, modul in care sindicatele au acționat, sub conducerea
organelor si organizațiilor de partid, pentru mobilizarea susținută a maselor
de oameni ai muncii la realizarea sarcinilor de plan în condiții de eficiență
sporită, pentru participarea activă, in cadrul sistemului democrației muncltoreșii-revolutionare. Ia înfăptuirea obiectivului strategic de trecere a Româ
niei Ia stadiul de tară socialistă mediu dezvoltată.
Participanții la plenară au subliniat, cu deplin ternei., că sistemul de
mocratici muncitoresti-revoluționarc, conceput și instituționalizat din ini
țiativa dumneavoastră, sistem unic in felul său, se dovedește în practica
revoluției și construcției socialiste din țara noastră a fi o puternică forță
mobilizatoare a energiilor creatoare ale tuturor oamenilor muncit, reprezentînd o treantă calitativ superioară de organizare șl conducere a societății,
de dinamizare a dezvoltării economiei naționale, a laturilor sale calitative.
Participanții la plenara Consiliului Central al U.G.S.R. și-atl făcut o
datorie de Inimă s! conștiință. subliniind cu recunoștință, in cadrul dezba
terilor. că la măreția prezentului nostru socialist, întemeiat pe progresul
economloo-soclal. pe promovarea in toate ramurile economice a cuceririlor
revoluției științifico si tehnice contemporane, o contribuție deosebită aduce,
cu patos revoluționar, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceansescu,
savant de largă recunoaștere Internațională. luminos exemnlu de dărul-e
patriotică pentru binele si fericirea țării, pentru folosirea cuceririlor stiintei
și tehnicii în slniba dreptului popoarelor la pace, libertate și progres.
Dînd o înaltă apreciere politicii profund umaniste a partidului «i sta
tului. preocupării dumneavoastră ferme, permanente pentru Îmbunătățirea
continuă a condițiilor de muncă și de viată ale clasei muncitoare, ale între
gului popor, participant!) Ia plenară și-au exprimat, si cu acest prilej,
întreaga lor gratitudine șl recunoștință pentru noile măsuri de majorare a
retribuțiilor si pensiilor de care au beneficiat și vor beneficia toți oamenii
muncii din întreaga tară.
,
Pe deplin conștient! ei unica bază a ridicării continue a nivelului de
trai material și spiritual a! celor ce muncese o constituie sporirea venitului
national, pe baza creșterii eficienței economice In toate sectoarele de activi
tate, ne angajăm în fata dumneavoastră, mult stimate Si iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, să acționăm cu toată fermitatea si răspunderea
comunistă in calitate de proprietari, producător! si beneficiari pentru în
deplinirea, Ia nivelul exigentelor actuale, a îndatoririlor c« revin organi
zației noastre profesionale.
în spiritul orientărilor de excepțională valoare programatică stabilite
de dumneavoastră, organele șl organizațiile sindicale vor situa In centrul
preocupărilor întărirea răspunderii tuturor oamenilor muncii pentru apărarea,
consolidarea și dezvoltarea proprietății socialiste, temelia unică șl sigură
a progresului țârii și prosperității poporului, a afirmării plenare a clasei
muncitoare în conducerea societății. în făurirea socialismului șl comunis
mului in România.
Plenara Consiliului Central *1 U.G.S.R. a dat glas hotărlrll sindicate
lor de a acționa neabătut pentru înfăptuirea politicii externe a partidu
lui și statului nostru, pe care, cu strălucire și pilduitoare consecvență, o
fundamentați si o promovați, politică ce urmărește cu consecventă rezol
varea problemelor complexe ale vieții internaționale, dezarmarea generală,
și îndeosebi nucleară, edificarea unei noi ordini economice mondiale.
Participanții Ia plenară, întregul activ ai sindicatelor vă asigură, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmind pilduitorul și lumi
nosul dumneavoastră exemplu, răspunzind inflăcăratelor dumneavoastră
■hemări, vom face totul pentru ca sindicatele, sub conducerea organelor
șl organizațiilor de partid, să-și îndeplinească sarcinile ce le revin in
actuala etapă, să-și sporească contribuția Ia înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.
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Superioritatea și trăinicia
proprietății socialiste
in agricultură confirmate de viată
(Urmare din pag. I)
in anii construcției socialiste pen
tru creșterea forței productive a
agriculturii se apropie de impre
sionanta cifră de 600 miliarde
lei. Incontestabil, opera de trans
formare a naturii este una din
cele mai impresionante înfăptuiri
ale poporului nostru în anii con
strucției șocialiste. Dar
promo
varea cu fermitate și curaj a stra
tegiei de dezvoltare intensivă a
avut drept rezultat și revoluționarea tehnică a agriculturii noas
tre, reflectată in primul rlnd in
ridicarea gradului de tehnicitate și
chimizare a proceselor de
pro
ducție, în făurirea unei puternice
baze tehnico-materiale.
Pe această bază, a acumulărilor
cantitative pe care le-a cunoscut
agricultura, s-a transformat ra
dical Însuși satul românesc din
punct de vedere economic, edili
tar, iar cea mai profundă schim
bare este însăși structura profe
sională a populației sătești, oa
menii cu calificare medie și supe
rioară avind o pondere mare,
ceea ce a dat și este de natură
să dea noi impulsuri progresului
general al localităților rurale.
în toată această etapă istorică
s-a afirmat șî in acest domeniu
esențial
al economiei și al
(societății
rolul
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, care încă din
perioada de început, a construcției
socialiste a participat și a avut o
contribuție esențială la elaborarea
politicii agrare a partidului, la în
făptuirea, pe principiul convin
gerii și liberului consimțămînt, a
cooperativizării,
participînd
In
toate județele țării la reușita
vastei activități ce se desfășura
atunci, veghind la aplicarea nea
bătută a principiilor politicii par
tidului nostru, la respectarea
normelor pe baza cărora trebuia să
se desfășoare socializarea agricul
turii.
în noua etapă de dezvoltare a
agriculturii cooperatiste, secreta
rul general ai partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, sesizind
contradicțiile și neajunsurile care
au frînat la un moment dat mer
sul înainte al acestei ramuri, a elaborat și fundamentat un întreg
concept menit să asigure dezvol
tarea intensivă și modernă a agrfculturii, progresul mai rapid al
acestei ramuri de bază a econo

tV
19,00 Telejurnal
J®»25 Pe drumul înfăptuirii noii revo
luții agrare 0 CultuVa plantelor
oleaginoase !n sistem intensiv
19,49 File de glorioasă Istorie (color)
0 Cetăți ale continuității
20,03 Laureațl al Festivalului național
„CJntarea României" (color)
50,35 Tinerețe — educație — spirit revo
luționar (color) e La vîrsta anilor

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrotoÎ;te comunică timpul probabil pentru
ntervalul 2 februarie, ora M — 5 fe
bruarie, ora 20, In țară : Vremea se va
menține caldă pentru această perioada.
Stnt posibile precipitații slabe, Izolate,
sub formă de burniță sau ninsoare in
centrul și vestul țârii, unde nebulozita

miei. Secretarul general al parti
dului a conturat cu mare limpezi
me principalele direcții de creștere,
precum și teze fundamentale care
au stat la baza reconsiderării locu
lui și rolului agriculturii in dezvol
tarea generală a economiei națio
nale, definirii conceptului de nouă
revoluție agrară și căilor de în
făptuire a acesteia. îmbogățind acest concept cu teze și idei noi,
conducătorul partidului și statului a
formulat cerința de a se reconsi
dera în mod revoluționar teoria și
practica dezvoltării intensive a agriculturii, acționind pentru rea
lizarea unui echilibru dinamic în
tre industrie și agricultură, astfel
incit aceasta să devină o ramură
de bază, hotăritoar'e a economiei
naționale, cu o contribuție mereu
mai mare la creșterea avuției na
ționale, Ia satisfacerea cerințelor
de consum ale populației, a altor
necesități ale economiei naționale.
Etapa calitativ superioară in
care a pășit agricultura noastră,
obiectivele ce-i stau în față cer
eforturi de gîndire,. de inițiativă,
de acțiune incomparabil mai mari
față de întreaga perioadă istorică
parcursă de la începerea coopera
tivizării. Pentru că este vorba de
a pune mereu și mai mult în va
loare avantajele proprietăți! socia
liste în agricultură. Avantaje din
plin probate de producțiile mari
și constante obținute de sute
și
sute de unități agricole, de crește
rea gradului de dotare tehnică a
agriculturii, de diversificarea largă
a tehnologiilor înaintate.
Există in agricultura româ
nească o experiență deosebit de
valoroasă pe multiple planuri —
de organizare, de conducere, de
promovare a tehnologiilor înain
tate, de gospodărire a avuției
obștești — care trebuie larg fruc
tificată, generalizată, aceasta fiind
o uriașă rezervă de creștere a
producției, de Îmbunătățire pe
toate planurile a activității. Acestei experiențe, înțeleasă
in
tr-un sens larg, ti va fi consacrată
o rubrică specială a ziarului, care
va prezenta, opinii, puncte de ve
dere pe probleme
teoretice și
practice vizlnd modul în care
trebuie să se acționeze pentru a
pune mereu mal bine in valoare
avantajele, net superioare, față de
orice altă formă de proprietate, ale
proprietății socialiste în agricul
tura de stat și cooperatistă.
de învățătură, creativitate șl în
drăzneală
30,55 Film artistic (color). „Luminile din
larg". Producție a Casei de filme
unu. Premieră TV. Cu : Florin FI.
Piersic.
Ana
Ciontea,
Rodica
Mureșan, Alexandru Repan. Vir
gil Andriescu,
Mihal Bisericanu,
Claudia Nicolau, Adrian Titieni.
Scenariul: Mihal Istrățescu. Regia:
Stelian Stațivă
21,30 Așezări vechi — orașe tinere (co
lor) 0 Nădlac, Băicoi. Producție a
studioului de film TV. Documentar
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

tea va fl accentuata. Tn regiunile sudice
șl de răsărit, cerul va fl mai mult senin.
Temperaturile maxime vor fl cuprinse.
Ziua, intre minus un grad șt plus 5
grade In nordul țârii, șl Intre 6 și 12
grade Tn restul teritoriului. Iar noaptea
se vor situa, tn general, Intre minus 6
șl plus 4 grade, tn București î Vremea
se va menține caldă pentru această pe
rioadă. Cerul va fi mai mult senin.
Temperatura aerului va ti cuprinsă,
ziua, Intre 5 și 8 grade, Iar noaptea
între zero și minus 2 grade. Dimineața,
ceață slabă.

Competenta se probează prin răspundere
(Urmare din pag. I)
— Prin două cuvinte care desem
nează o unică atitudine : exigența
comunistă. Studiind și înșușindu-și
ideile din Expunerea secretarului
general al partidului, comuniștii din
organizația noastră au înțeles, mai
mult decit oricind, că am intrat in
tr-o etapă superioară, a unor exi
gențe politice și profesionale, aș
spune și umane, calitativ noi. Au în
țeles că trebuie să ne evaluăm acti
vitatea cu alte unități de măsură. Nu
cu procentele confortabile de ieri,
ci cu obiectivele mobilizatoare de
miine. în această lumină, s-a văzut
că nu avem deloc motive de automulțumire. Ceea ce impune, cum a
reieșit din lucrările plenarei, nece
sitatea creșterii exigenței și autoexigenței comuniste.
— peziderat general valabil. Con
cret, la ce se raportează această
creștere 7
— La necesitatea de a pune deplin
in valoare marile noastre rezerve
tehnice și umane : baza materială
puternică, potențialul de cadre tehnlco-inginerești, experiența bogată
a colectivelor noastre muncitorești.
Față de toate aceste importante
atu-uri. activitatea desfășurată de
comitetele de partid de secție și or
ganizațiile de bază, ca și de consi
liul oamenilor muncii șl unele cadre
de conducere nu s-a ridicat întot
deauna la nivelul posibilităților, al
exigențelor. Din această cauză, în
unele ateliere și formații de lucru
nu au fost create cadrul, condițiile
necesare soluționării cu forte pro
prii a unor probleme, combaterii cu
intransigență a neajunsurilor, întro
nării la flecare loc de muncă a unul
climat de ordine șl disciplină desăvtrșit. încă se mai manifestă ten
dința pasării răspunderii Ia alții,
încă mai există toleranță șl practica
justificărilor. Cu aceeași sporită
exigență comunistă s-a atras atenția
conducătorilor la diverse niveluri
că poartă Întreaga răspundere pen
tru realizarea producției, șl nu ori
cum, cl în condiții de ritmicitate,
calitate și eficiență economică. Ple
nara a spus lucrurilor și, mai ales,
oamenilor pe nume.
— Un „moment a! adevărului"...
— Mai corect spus, al exigentei
permanente la care ne îndeamnă
secretarul genera! al partidului. Am
socotit necesar, in lumina Expunerii,
să se înțeleagă de către toți nartlclpanții la procesul de producție, indi
ferent de funcție, că activitatea co
muniștilor, a cadrelor de conducere
pe linie politică sau administrativă
se măsoară nu prin hîrtfl, ci trebuie
să se reflecte nemijlocit in reali
zarea sarcinilor de plan, in moder
nizarea producției. în modul cum
sînt folosite mașinile și utilajele,
timpul de lucru, in respectarea teh
nologiilor de fabricație și deci în
onorarea „mărcii fabricii". A fost nu
un „moment", fie el al adevărului

sau exigenței, ci un sever examen
de conștiință. Un examen al responsabilizăfil.
Din experiența concretă Înfățișată
de interlocutorul nostru se desprinde
o idee de ordin general : legătura
„legică" dintre exigentă și responsabilizare. Nivelul răspunderii fiind
totdeauna direct proporțional cu ni
velul exigentei. Exigență care re
fuză moieșeala „cifrelor bune", a
„rezultatelor per ansamblu" și stră
bate ca un laser spre cauzele reale,
de profunzime ale neajunsurilor.
Exigență care luminează drumul so
luționării reale a problemelor. Este
exigenta comunistă care stimulează
competențele și antrenează energii
le. Formă a spiritului revoluționar
în acțiune, menită să declanșeze șl
să călăuzească procesul responsabilizărll, al asumării Înaltelor îndatoriri
comuniste.

A gîndi șl a acționa
prin prisma calității
de proprietar,
producător
și beneficiar
Responsabilizarea
competențelor
pe latura creativă constituie unul
dintre instrumentele de lucru de
maximă eficiență ale conducerii ști
ințifice. Ce, cui și in ce condiții sa
încredințează găsirea unei soluții,
rezolvarea unei probleme — lată în
trebări care condiționează in mod
hotăritor calitatea actului de condu
cere, reușita demersului. Acordarea
încrederii, încredințarea răspunderii
constituie, ip acest sens, un veritabil
examen. Căci oriunde se realizează
un produs nou. competitiv, se
scurtează spectaculos un termen de
execuție sau se forțează imposibilul,
explicația nu rezidă numai in com
petența și dăruirea autorilor direeti,
ci și in capacitatea organelor colec
tive ale autoconducerli muncitorești,
care au știut să-1 „descopere" și să-i
responsabilizeze pe acei oameni
competent! șl dăruiți obiectivului
năzuit. Responsabilizare in sensul
autentic și înalt al acestei investi
turi. Nu ca simplă dispoziție admi
nistrativă, emisă adesea pe un ton
înalt și poruncitor, ci ca o invitație
la participare, la rezolvarea unei
probleme de cel mai acut interes, ca
un ape! la creativitate și autodepășire. Unul dintre marile avantaje
ale democrației muncitorești-revolutionare este desigur faptul că ea
asigură un larg cimp de manifestare
triplei calități de proprietari. pro
ducători șt beneficiari, conștiinței
colective că totul «e realizează cu
oamenii pentru oameni. Pe acest te
ren. al participării și angajării, res
ponsabilitatea devine asumare con
știentă, nu doar „ordin de serviciu",
dînd la Iveală valențe nebănuite de
Inițiativă și creativitate.

— Ce condiționează această formă
superioară de răspundere 7 Fără în
doială, crearea și menținerea unui
climat deschis in permanentă noului
— a răspuns fără ezitare Elena
Covacip, directoarea întreprinderii
„Porțelanul" din Alba Iulia, la în
trebarea pusă de corespondentul
„Scînteli". într-un astfel de climat
—• a continuat
interlocutoarea —
oamenii se simt Îndemnați ia autodepășire, la asumarea unor răspun
deri de mai mare complexitate.
— Ce argument concret ne ofe
riți 7
— Argumentul pe care 11 propună
însuși colectivul unității noastre,
distins în ultimii trei ani cu înaltul
titlu de „Erou al Muncii Socialiste".
— Faptul vorbește, intr-adevăr,
de la sine...
— Nu chiar de la sine. Vorbește
prin intermediul curentului de opi
nie Instaurat in activitatea organi
zațiilor de partid, a organelor autoconducerii muncitorești, in viata co
lectivului : nu — autamulțumirii, da
— ideilor npi ! Creșterea simțului de
răspundere, la toate nivelurile, a fă
cut să dispară mentalitatea de
suficientă cu care ne mai confrun
tam : „Facem planul, avem rezul
tate bune, ce să ne mai batem
capul ?“. în schimb, a cîștigat teren
ldeea bunului proprietar si producă
tor : a conduce științific, eficient
Înseamnă a deschide cale largă de
afirmare noului. Fie că este vorba
de introducerea progresului tehnlco-științific, de metode noi de orga
nizare sau de crearea unor produse
competitive. Iată un exemplu din
actualitatea imediată : realizăm la
noi primul cuptor din tară de ardere
rapidă a masei de porțelan. Reți
neți : ciclul de ardere se reduce de
la 40—45 de ore la numai 6. Viteză
sporită înseamnă, desigur, producti
vitate sporită. în plus, consumul de
combustfbii se reduce cu 30 la sută,
iar cantitatea de materiale refrac
tare — la jumătate.
— Ne cam îndepărtăm de tema
discuției.
— Nu ne îndepărtăm deloc. Cum
vă spuneam, climatul deschis nou
lui stimulează creșterea răspunderii,
antrenează tot mai larg competențe
le. lată un alt exemplu, strins legat
de cel de mai sus, O dată cu noul
cuptor de ardere rapidă s-a născut
și ideea de a se trece la urmărirea
arderii cu ajutorul unui calculator
de proces. Asta înseamnă o răspun
dere sporită sau, cum snun unii,
„noi bătăi de cap". Dar asemenea
„bătăi de cap" sint proprii ceior cu
tezători
care privesc mereu spre
ziua de miine. Asumindu-ne răspun
deri mereu mal ancaiante. avem caranția că întreținem o stare de spi
rit creatoare. Spiritul revoluționar la
care cheamă in permanentă secre
tarul general a! partidului.
> în aceeași sferă de Idei, a rapor
turilor de tntercondiționare dintre

răspundera $1 participare, se înscriu
și două experiențe de mai larg in
teres intilnite la întreprinderea
„Metalotehnica" din Tirgu Mureș,
Pentru a le reda cit mai fidel, co
respondentul județean al „Scînteli"
a recurs la opiniile celor direct im
plica ti.
Somodi Adalbert, inglnerul-șef al
unității : „Un adevăr care nu se mai
cere demonstrat este faptul că parti
ciparea eficientă la autoconducerea
muncitorească, deci creșterea gradu
lui de implicare și responsabilitate,
se conexează strins cu gradul de in
formare, de cunoaștere, de pregătire
profesională. Din experiența pe care
am _acumulat-o noi în această pri
vință rezultă că cea mai viabilă,
mai eficientă formă de ridicare a
nivelului profesional, cu efecte ca
litative imediate asupra procesului
de producție, o reprezintă progra
mele personale de perfecționare. în
ce constau ele 7 în stabilirea, in ra
port cu cerințele stringente ale pro
ducției, de teme de studiu și cerce
tare pentru maiștri, ingineri ș! proiectanți, în colaborare cu cercetători
științifici de profil. Angajarea la
aceste studii și cercetări, cu termene •
precise de finalizare, are darul de
a-i responsabiliza pe cei ce iau par
te la ele, atit in ce privește ridica
rea nivelului lor de cunoștințe, cit
și contribuția lor creatoare la mo
dernizarea producției. Numai la atelierul proiectare-autoutilări, de
pildă, au fost realizate pe această
cale, in ultimul an, zeci de proiecte
cu efecte deosebite asupra îmbună
tățirii calității produselor, înlocuirii
unor importuri și diminuării consu
murilor materiale și energetice. Este
poate cea mai directă șl mai comen
surabilă afirmare a răspunderii
muncitorești".
Ing. Aurei Matei, șeful serviciului
organizarea producției și a muneji :
„în vederea întăririi răspunderii
personale, la noi s-a Încetățenit o
metodă zilnică de lucru : cadrele din
conducerea întreprinderii analizează
la fata locului, in secții și ateliere,
împreună cu cei ce execută un pro
dus sau altul, nivelul calității și
problemele ce apar. într-o vreme,
de pildă, existau neajunsuri in
funcționarea mașinii de cusut cu
operați! auxiliare mecanizate. Semnalindu-se in cadrul analizelor amintite unele deficiențe de proiec
tare, dar și de execuție, au putut fi
antrenați in acțiunea de îmbunătă
țire cîteva zeci de muncitori și teh
nicieni. care au oferit cele mai bune
idei șl soluții tehnologice. Acest
mod de lucru operativ ș( practic,
inițiat de organele conducerii colec
tive, contribuie la eliminarea rebu
turilor înaintea trecerii la execuția
seriei zero. Și determină, totodată,
fără multe vorbe și „prelucrări",
creșterea sentimentului de partici
pare, întărirea răspunderii perso
nale".

La ce nivel de răspundere
se ridică munca specialistului?
Dezbatere organizată cu

participarea comuniștilor

de la Institutul de studii
și proiectări hidroenergetice
-București
i
îng. Anca Mihail, secretara comi■ tetului U.T.C. din institut : Aș pune
semnul egalității între cel doi ter
meni. Și pentru faptul că, spun eu,
' merg mină in mină. încă din amfiI teatrul studențesc, .o dată cu desci
frarea tainelor matematicii, fizicii,
mecanicii etc., profesorii noștri nu
omiteau să adauge : nu uitați că, o
dată intrați în familia energeticienilor, aveți îndatoriri mari. Aveți de
menținut șl îmbogățit o tradiție, un
prestigiu, o bogată moștenire a con
structorilor ’ români. Faceți-vă dato
ria cu profesionalitate și conștiință.
REDACȚIA : Formarea tinăfului
specialist in sensul acestui îndemn,
al necesarei sincronizări cu exigen
țele prezentului constituie un punct
pe ordinea de zi a activității U.T.C. 7
Anca Mihail : Constituie. în pri
mul rînd, prin cultivarea respectului
față de moștenirea înaintașilor. Față
de profesie. în al doilea rînd, prig
argumentele practice : cu ce ieșim
„in față" 7 Cu ce ne afirmăm 7 Cit
de departe bat soluțiile, gîndirea
noastră 7 Institutul oferă condiții
pentru această competiție. El poate
fi asemuit cu o școală.
Ing. Diana Cirstolu, organizator
de grupă de partid : Chiar este
o școală.
Anca Mihail : Revenind la for
mele concrete de promovare a pregă
tirii profesionale a tinerilor de aici,
aș remarcă, între altele, prezentarea
sistematică a marilor obiective
hidroenergetice în fața tinerilor,
dialogul inițiat cu asemenea prile
juri cu șefii de proiect care le-au
gîndit, le-au asistat să devină reali
tate.
Dr. ing. Marin Popescu, șef
secție proiectare : Dialoguri deloc...
protocolare. în aceste împrejurări se
formulează tranșant ți rezerve asu
pra unor soluții, evident în per
spectiva evoluției tehnicii, a expe
rienței acumulate intre timp. Spiri
tul viu, activ și ofensiv este de
’ preferat. E și el un semn al tine
reții, nu ?
Ing. Marcela Dascălu, secretarul
organizației de bază nr. 5 : După
cum la astfel de mese-rotunde se
fac auzite șl critici la adresa unor
responsabili de compartimente care
nu încurajează in măsura cuvenită
afirmarea potențialului novator al
tinerilor. Or, formarea acestora, ca
buni specialiști, buni revoluționari,
presupune, în egală măsură și asigu
rarea climatului necesar afirmării
profesionale.
Ing. Vasile Ciuhu, organizator de
grupă de partid : Avem și noi In
atenție astfel de probleme. Șl, cel
puțin In compartimentul unde lu
crez, nu s-ar putea afirma că tine
retul nu-i creditat cu încredere.
Dr. ing. Lucian Lefter, directorul
Institutului : Există cite un simbure
de adevăr in fiecare afirmație care
s-a rostit aici. Cert e că. dacă n-am
dovedi grijă pentru îmbinarea expe
rienței celor mai in virstă cu ideile
și potențialul de afirmare al tineri
lor specialiști, cu greu ne-am putea
duce la Îndeplinire sarcinile mari
pe care Ie avem. Ca să nu mal
adaug că chiar sistemul actual de
organizare a activității din Institut
facilitează acest transfer de expe
riență. în ambele sensuri. Dar pen
tru că m-am referit la sistem, o re
marcă : anul trecut, împreună cu
comitetul de partid, am inițiat un
sondaj privind perfecționarea aces
tuia. Am propus chiar un model.
Știți cit! s-au pronunțat pentru noua
formulă — care, după părerea noas
tră, este mai bine gîndită, va tre
bui să o aplicăm oină la urmă 7
Doar circa 39 la sută din cei ches
tionați. Rezervele ne-au atras aten
ția și am vrut să vedem care sint
și motivațiile. Voim cu toții un spe
cialist bine pregătit, cu un inalt
nivel de conștiință. Aici nu-și pot
avea locul opinii... divergente. Et
bine, majoritatea rezervelor expri
mate privind neaderenta la un nou
sistem de organizare, mai eficient,
sînt aproape de neluat In seamă.
„Cum să mă mut eu din biroul —
sau colectivul — in care lucrez de

teatre
• Teatrul National
(14 7171. Sala
mare) : Zbor deasupra unui cuib de
cuci — 18 ; (sala Amfiteatru) : Poves
te din Hollywood — 18 ; (sala Atelier):
Clovnii — 18
>
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : I. lonescu-Galațl.
Solist : Dan Grigore — 18
• Opera Română (13 18 57) i Evgbenl
Oneghln — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) t Silvia
— 18
0 Teatru! „Lucia Sturdza Buiandra"
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : Se
cretul familiei PosKet — 18 ; (sala
Grădina Icoanei^ 11 95 44) ! Uriașii
munților — (8
• Teatrul Mic (U 70 Bl) : Astă-seară
stau acasă — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 00 05) t Ano
nimul venețlan — 19
• Teatrul de comedie (16 64 80) : Poțitoarea — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala
Magheru) : Karamazovll — 17,30; (sala
Studio) : La un pas de fericire — 18.30
• Teatrul Gluleștl
(sala Majestic,
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 18;
(sala Glulești, 18 04 85) : Cum s-a făcut
de-a rămas Catinca fatA bătrină — 18
9 Teatrul satirlc-muzical „C. Tânase"
(sala Savoy. 15 56 78) : Savoy, Savoy
— 18 ; (sala victoria, 50 58 55) : Caval
cada rlsului — 18
9 Ansamblul
artistic
„Rapsodia
Română" (13 13 00) : cintă, cioclrlie —
18 ; Micuța Dorothy — 15
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Turandot — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Steaua Iul Arlechine — 15;

Redacția : în prima parte a dezbaterii — vezi „Scînteia" nr. 14 448 din
1 februarie 1989 — organizată la Institutul de studii și proiectări hidroener
getice București, cu sprijinul comitetului de partid și ăl conducerii de
aici, s-au avansat idei privind nivelul răspunderii cu care acționează, ori
se cuvine să o facă, specialistul în îndeplinirea atribuțiilor sale. Aici s-a
acumulat o bună experiență în această ordine de idei.- După cum este
la fel de adevărat că grupele, organizațiile și comitetul de partid au
datoria să acționeze și mai hotărît pentru a determina absolut în fiecare
compartiment un climat de muncă așezat sub semnul exigenței, al ma
rilor răspunderi. Aceasta este cu atit mai necesar dacă se au în vedere
realizarea în termen a obiectivelor de mare actualitate și însemnătate
economică ce stau în fata energeticii românești. Sarcini, termene, exi
gente formulate in repetate rindurl de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la consfătuirile de lucru de la Comitetul
Central, cu deosebire în Expunerea devenită document programatic in
pregătirea Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român.
în această a doua parte a dezbaterii vom căuta să structurăm
opiniile exprimate pe ideea raportului dintre nivelul de conștiință și pre
gătirea profesională a specialistului, rolul comuniștilor, al organizațiilor
de partid in această direcție.

ani și ani ?“ „Nu doresc să mă des
part de colegul X.“ Etc.
Ing. Mihail Rotaru, secretarul co
mitetului de partid : Sondajul amin
tit a arătat, între altele, cit de mult
mai avem încă de muncit cu oa
menii. Mentalitățile de egoism ori
apărarea cu orice chip a confortu
lui personal, impermeabilitatea ia
ideile noi, la perfecționare impie
tează uneori în mod direct asupra
evoluției
specialistului însuși, din
'punct de vedere profesional, al creș
terii gradului de conștiință. Sint
adevăruri care s-au rostit răsnicat
și la plenara comitetului de partid
ținută de curînd și în care am dezbă
tut îndatoririle mari ale specialistului
în lumina ideilor de excepțională în
semnătate cuprinse in Expunerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia
marele forum din noiembrie al de
mocrației munci torești-revoluționare.
REDACȚIA : Argumentele adus»
tn dezbatere pledează, evident, pen
tru preocupări privind perfecționa
rea in profesie a specialistului. Ele
numesc insă și unele piedici care
mai există pe acest drum. Sondajul

Standardul

profesional
și de conștiință
amintit, avind drep scop opțiunea
pentru o nouă formulă de organi
zare, a dezvăluit, limpede, și o sea
mă de comodități. Decalaje de gindire, distorsiuni de optică chiar.
Este, credem, întemeiată opinia
secretarului de părtid din institut
potrivit căreia, pe aceste direcții se
cuvine acționat mai ferm, mai com
plex. Activitatea politică la acest
palier trebuiă intensificată pentru a
determina un grad ridicat de con
știință, de înțelegere superioară, in
conexiune, a misiunii specialistului.
Nu este un lucru ușor de obținut.
Cu pricepere insă, cu tenacitate,
printr-un cumul de forțe și metode
se pot înregistra pași concreți in
ridicarea, din toate punctele de ve
dere, a specialistului la cerințele
fierbinți, de mare actualitate ala
etapei actuale.
■>
Diana Clrstoiu t Aș stărui puțin
asupra formelor practicate în insti
tutul nostru privind pregătirea și
perfecționarea multilaterală a specia
listului. Avem cursuri pe toate specia
litățile. Cel puțin cei care activează in
domeniul Informaticii nu se pot plînge
că duc lipsă de așa ceva. O remarcă :
mai ales tinerii sînt avlzt de aceste
forme de pregătire. Și dacă mai au
și șansa ca să afle aici noutăți tehnice
cu „o mare
speranță de viață"...
Ajunge însă numai... utilarea capu-lui 7 Clnd, unde și cum vor aplica
ceea ce au învățat 7 Iată doar sim
ple întrebări de „eficiență", care tre
buie să ducă la acțiuni concrete,
menite să asigure finalitate acestui
efort.
REDACȚIA : Iar in această pri
vință analiza si controlul de partid
sint oricind bine venite. Ele pot și.
trebuie să promoveze climatul nece
sar de răspundere pentru propria și
continua pregătire profesională si
politică a specialistului. Domeniu in
care, de asemenea, tot comuniștii
sint acei care trebuie să ofere exem
ple, ca oameni care știu că a cores
punde exigentelor zilei ițe miine
este un imperativ, și nu doar o ches
tiune conjuncturală...
Anca Mihail : Tinerii fac și
cursuri care să-i ajute in obținerea
unor gradații. Așa cum prevede
legea. Deci : o pregătire cu scop
determinat. Dar cu acest prilej se
deprinde șl gustul de studiu 7 De

(sala Cosmonauților, n 12 04) : O fe
tiță mal cu moț — 10
• Circul București (10 41 95) : Stelele
circului — 18.30

cinema
• Mari regizori, mari actori: PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Chlrlța in Iași : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17; 19, ARTA (213186) — 13;
15 ; 17
• Muzica e viața mea : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Expediția : GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
11; 13; 15: 17; 19, AURORA (35 04 66) —
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Moștenire cu bucluc : SALA MICA
A PALATULUI - 17; 19,30
O Miracolul : STUDIO (59 53 15) — 10;
12,30; 15; 17; 19, DACIA (50 35 94) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
0 Extemporal la dirigențle : LIRA
(31 71 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Sosesc păsările călătoare : DRU
MUL SĂRII (3128 13) - 13; 17; 19
• Misterele Bucureștilor : VIITORUL
(10 67 40) - 15; 17; 19
• Acțiunea „Autobuzul" 1 COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Oricare fată Iubește uri băiat :
SCALA (11 03 72) — 9 ; II; 13; 15; 17; 19
• Sacrificiu
suprem :
BUZESTI
(50 43 38) - 15; 17; 19
• Sonata
Kreutzer :
FLOREASCA
(33 29 71) - 9; 12; 15: t8
O Sora 13 : BUCUREȘTI (15 61 54) —
9: 11.30; 14; 16.30; 19. GIULEȘTI
(17 53 46) — 9; 11,30; 14; 16,30 ; 19. ME
LODIA ( 11 13 49) — 9; 11; 13: 15: 17,15;
19,15. MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11.30; 14:
16,30 ; 19
0 Zece negri mititel : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 12; 13; 18
• Călătorie peste mări : VICTORIA
(18 28 79) — 9; 12; 15,13; 18.30

nou 7 Eu zic că da. Șl astfel utilul
se îngemănează cu plăcutul și
obișnuința salutară.
Ing. Dan Dobrescu, șef secție pro
iectare : în domeniul nostru — cu
certitudine și în alte sfere de acti
vitate — este foarte important să
fii în „priză directă", ca să spun
așa, cu tot ce se întimplă in lume.
Ce soluții tehnice originale Iși cro
iesc drum ? Unde ? Cu ce efect 7
Spre ce anume evoluează tendințele
constructive in domeniul nostru ?
La ce performante s-a ajuns 7 Iată
tot atîtea întrebări pe care ni le
punem și la care nu întotdeauna
putem avea un răspuns prompt.
Lucian Lefter : în esență, posibi
lități de documentare ale specialis
tului — pentru că despre asta este
vorba — se realizează crin ceea ce
pune la dispoziție biblioteca noas
tră, I.N.I.D. (Institutul național de
informare și documentare), plus in
formațiile de la diferite manifestări
științifice, contacte de serviciu etc. pe
care, evident, le stocăm in banca noas
tră de date. Chestiunea este să folosim
la intrăaga caoacitate acest fond de
informații, deloc de neglijat. După
cum este la fel de reală cerința de
a găsi noi căi de îmbogățire con
tinuă cu informații utile, de ultimă
oră. în domeniul nostru de activi
tate. care acumulează în proporții
impresionante progres tehnic.
Marcela Dascălu : Sondajele de
opinie pe această temă, din organi
zația noastră de partid, inițiate in
cadrul preocupărilor generale pen
tru perfecționarea specialistului, al
ridicării nivelului lui de conștiință,
converg, de asemenea, spre necesi
tatea îmbogățirii, a racordării la
informația proaspătă, utilă. Cu atit
mai necesară nu numai pregătirii
in genere, ci în procesul de proiec
tare concret. în condiții date, cînd,
de exemplu, realizăm obiective
energetice fără importuri de utilaje,
echipamente, cînd a cunoaște cuce
ririle din domeniu nu-i doar o ches
tiune de... modă, ci de aliniere fi
rească la performantă.
REDACȚIA : Competiția pentru
performanță este una din importan
tele idei de mare însemnătate teo
retică și practică cuprinse in Expu
nerea secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Ea a devenit, tn ultimele decenii,
cu adevărat viabilă tocmai pentru
că, așa cum sublinia . conducătorul
partidului și statului : „A fost li
chidată atitudinea de ploconire față
de tot ceea ce era străin și s-au
redat partidului și poporului încre
derea în forțele lor, in capacitatea
lor de gîndire și acțiune, sentimen
tul de demnitate patriotică, revolu
ționară". Strălucita apreciere con
stituie in același timp un îndemn
vibrant de stimulare a glndirii com
petitive românești. De grijă maximă
fată de menținerea „in formă", com
petitivă. a acestui potențial. In spe
ță — de alimentarea lui continuă cu
informații utile, de specialitate, in
măsură să înalțe necontenit "orizon
tul de cunoștințe. Pentru că, să nu
uităm : in 24 de ore, in lumea In
care trăim se înregistrează circa...
1 500 noi brevete de invenție. „Uzi
nele de inteligență" ale omenirii lu
crează din plin, iar „uzina de inte
ligență românească" are datoria să
țină cadența. Produsele de nivel
mondial — și peste acest nivel —
care se realizează in prezent, care
sint cuprinse in programele viitoru
lui, cer un specialist informat, te
meinic pregătit, cu un inalt nivel de
conștiință, patriot înflăcărat. Este,
de aceea, firesc ca în preocupările
organizațiilor de partid, ale conducerii
institutului problemele asigurării
surselor de informații și asimilării
acestora să fie permanent pe ordi
nea de zi a pregătirii in general a
specialistului. înalta lui formă pro
fesională, de conștiință reprezintă o
garanție că acesta se poate ridica
la înălțimea misiunii exigențelor
actuale ale dezvoltării economicosociale a patriei noastre.
Uie TANASACHB

INFORMAȚII SPORTIVE
ATLETISM. în continuarea tur
neului pe care ii întreprinde in
S.U.A., grupul de atlete românce
alcătuit din Paula Ivan, Alina Astafei. Doina Melinte și Maricica Pui
că va participa la alte trei con
cursuri. Astfel, la sfirșitul acestei
săptămini ele vor lua startul la com
petiția „Millrose Games" de la New
York, urmind să fie prezente in con
tinuare Ia , Washington și la New
Jersey, ultimul concurs fiind pro
gramat in ziua de 10 februarie. După
cum se știe, in actualul turneu american, Paflla Ivan a obținut două
victorii, in probele de 1 500 m și o
milă, iar Alina Astafei a cistigat o
probă la săritura în înălțime.
SCHI. O La sfirșitul acestei săptămini, pe Valea Rișnoavei. din apropiere de Predeal, se va desfă
șura competiția internațională de
biatlon „Cupa Carpati", la care, ală
tur! de cei mal buni sportivi din tara
noastră, și-au confirmat participarea
biatloniști din R.D. Germană și Po
lonia. în program sînt înscrise pro
bele de 20 km și de ștafetă 4X7,5
km.
ȘAH. Meciul de șah dintre marii
maeștri Anatoli Karpov (U.R.S.S.) și
Johan Hjartarsson (Islanda), contînd
pentru sferturile de finală ale tur
neului candidaților la titlul mon
dial, a continuat, in orașul ameri
can Seattle, cu partida a doua. Vic
toria a revenit, la mutarea a 45-a,
lui Karpov, care conduce cu 1,5—0,5
puncte.
l’OLO PE APA. Turneul interna
tional de polo pe apă, disputat la
Hanovra. s-a Încheiat cu victoria
echipei Ț.S.K.A. Moscova, care, în
meciul decisiv, a întrecut cu scorul
de 7.—6 formația Spandau 04.

ORIENTUL MIJLOCIU

Dezarmarea

-cerință stringentă a actualității
Pentru o contribuție sporită a celor două state
germane la asigurarea păcii
BERLIN 1 (Agerpres). — Secreta
rul general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat' al R.D.
Germane, Erich Honecker, l-a pri
mit pe Bjoern Engholm, premierul
landului vest-german SchleswigHolstein, președintele Bundesratului — anunță agenția A.D.N, Obli
gațiile celor două state germane pe
planul păcii reclamă o contribuție
activă a R.F. Germania la procesul
de dezarmare și este de așteptat ca
guvernul vest-german să acționeze
la fel ca R.D.G., care a hotărit re
ducerea efectivelor și armamentelor
— a arătat Erich \Honecker. Doctri

na „descurajării nucleare" trebuie
să fie înlocuită cu politica securită
ții reciproce — a adăugat el. Cele
două părți trebuie să fie călăuzite
de recunoașterea realităților, res
pectarea suveranității, neamestecul
și respectarea intereselor legitime
reciproce.
Părțile,
menționează
agenția
A.D.N., au căzut de acord că salv
gardarea păcii și dezarmarea con
stituie esența relațiilor dintre cele
două state germane și s-au pronun
țat pentru stabilirea de relații nor
male între parlamentele celor două
țări.

Demonstrație împotriva bazelor militare ale S.U.A.
de pe teritoriul Filipinelor
MANILA 1 (Agerpres). — O de
monstrație studențească a avut loc
la Manila, în semn de protest față
de prezenta militară americană pe

teritoriul Filip'nelor. Cei peste 1 000
de manifestanți au cerut desființa
rea bazelor militare ale S.U.A. din
țară.

Reuniune consacrata dezarmării
KATMANDU 1 (Agerpres). — !n
capitala Nepalului s-a încheiat reu
niunea organizată in cadrul Centru
lui regional al O.N.U. pentru pace
și dezarmare în Asia, la care au luat
parte reprezentanți ai O.N.U. și ai
guvernelor statelor din regiune, ex

pert! în problemele dezarmării.
Timp de două zile, participanții au
efectuat un schimb de păreri asupra
căilor de promovare a dezarmării
șl de asigurare a păcii — informea
ză agenția China Nouă.

Condamnare a continuării experimentării rachetelor
de croazieră americane în spațiul aerian canadian
OTTAWA 1 (Agerpres). — într-o
telegramă adresată primului-minlstru al Canadei, „Congresul canadian
pentru apărarea păcii" condamnă
continuarea experimentării rachete
lor de croazieră americane în spa
țiul aerian canadian. în telegramă

se exprimă neliniștea în legătură cu
faptul că guvernul canadian permi
te ca pe teritoriul țării să se efec
tueze experiențe cu arme nucleare,
ceea ce conduce la o spirală a cursei
înarmărilor.

NICARAGUA

Apel lansat tuturor forțelor politice, economice și sociale
la unirea eforturilor pentru reconstrucția țării
MANAGUA 1 (Agerpres). — într-un discurs rostit in Adunarea Na
țională, președintele Republicii Ni
caragua, Daniel Ortega, a lansat tu
turor forțelor politice, economice și
sociale nicaraguane apelul la reali
zarea unui front în favoarea instau
rării păcii și unirea eforturilor pen
tru reconstrucția țării — transmite
agenția Prensa Latina. El s-a referit
la marile pierderi provocate in ul
timii opt ani de intervenția străină,
arătind că aceasta a generat grave
dificultăți pentru dezvoltarea țării.
Șeful statului nioaraguan a reafir
mat necesitatea de a se depline un

efort la scara întregii planete In fa
voarea păcii și soluționării negociate

a conflictelor.

Pe de altă parte, din Managua se
anunță că guvernul nicaraguan a
prelungit cu incă o lună, pînă la 28
februarie, încetarea unilaterală a fo
cului impotriva forțelor contrarevo
luționare antisandiniste. în comuni
catul oficial dat publicității la Ma
nagua se arată că autoritățile nica
raguane au întreprins acest pas in
spiritul acordurilor de la Ciudad de
Guatemala privind instaurarea păcii
în America Centrală.

SALVADOR:

Succese importante aie forțelor Insurgente
SAN SALVADOR 1 (Agerpres). —
Forțele insurgente din Salvador, reu
nite in cadrul Frontului Farabundo
Marti pentru Eliberare Națională
(F.M.L.N.)
și Frontul Democratic
Revoluționar (F.D.R.), au scos din
luptă în ultimele zile 55 de militari
aparținînd armatei, informează pos-

tul de radio „Farabundo Marți" al
F.M.L.N., citat de agenția Efe. Pier
derile armatei s-au înregistrat in
cursul unor atacuri ale forțelor in
surgente asupra a opt localități din
departamentul Chalatenango, Ia nord
de San Salvador, menționează sursa
citată.

cooperării interafricane
• S.V.A. au blocat adoptarea de către Consiliul de Securitate
ai O.N.U. a unei declarații de condamnare a măsurilor de
represiune ale Israelului, in teritoriile ocupate • Contacte
interarabe • Simpozionul internațional de la Haqa • Situația
din Cisiordania și Gaza

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres).
— Statele Unite au blocat adoptarea
de către Consiliul de Securitate al
O.N.U. a unei declarații de condam
nare a escaladării măsurilor repre
sive și a actelor de violentă ale Is
raelului in teritoriile ocupate, anun
ță agenția T.A.S.S. în cursul consul
tărilor din cadrul Consiliului . de
Securitate, delegația S.U.A. a fost
singura care s-a opus adoptării do
cumentului, în timp ce acesta s-a
bucurat de sprijinul tuturor celorlalți
membri ai Consiliului.
Secretarul general al O.N.U.. Perez
de Cuellar, a declarat. în legătură cu
aceasta, că poziția Națiunilor Unite
rămîne neschimbată, și anume că
Israelul trebuie să respecte în terito
riile. ocupate toate prevederile Con
venției de la Geneva. Pe de altă par
te. un reprezentant palestinian la
O.N.U. a informat că situația în te
ritoriile ocupate continuă să se agra
veze ca urmare a represiunilor tru
pelor israeliene.

TUNIS 1 (Agerpres), — La Tunis
au avut loc convorbiri Intre pre
ședintele Tunisiei. Zine El Abiding
Ben Aii, și președintele Comitetu
lui Executiv al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei. Yasser Arafat.
Au fost examinate problema pales
tiniană. evoluțiile din teritoriile ocupate și o serie de aspecte privind
contactele O.E.P. în legătură cu so
luționarea situației din Orientul Mij
lociu, informează agenția KUNA.

LISABONA 1 (Agerpres). — Faruk
Khaddoumi. șeful Departamentului
politic al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, aflat în vizită la Li
sabona, a declarat agenției LUSA că
problema palestiniană poate fi rezol
vată la o conferință internațională de
pace.

HAGA 1 (Agerpres). — în capitala
Olandei se desfășoară un simpo
zion internațional asupra problemei
Orientului Mijlociu, la care participă
reprezentanți ai Organizației pentru

Eforturi
pentru soluționarea
crizei din Liban
TUNIS X (Agerpres). — Membri!
Comitetului „celor șase" al Ligii
Arabe, însărcinat cu sprijinirea efor
turilor de soluționare a crizei din
Liban, s-au întîlnit, separat, la Tunis,
cu reprezentanții libanezi prezenți
în capitala tunisiană — primul-ministru interimar Selim Al-Hoss. primul-mlnistru al guvernului militar,
Michel Aoun, și președintele Adună
rii , Raționale, Hussein El-Husseinl.
în cadrul întîlnirilor. reprezentanții
libanezi au expus punctele lor de
vedere privitor la criza libaneză și
soluționarea ei.
Ulterior, comitetul, condus de vicepremierul și ministrul de externe al
Kuweitului, șeicul Sabah Al-Ahmed
AI Jaber, și grupînd miniștrii de
externe ai Tunisiei, Iordaniei, Alge
riei, Sudanului și Emiratelor Arabe
Unite și secretarul general al Ligii
Arabe, s-a întrunit pentru a evalua
rezultatele contactelor cu reprezen
tanții libanezi și pentru a elabora pe
baza lor propuneri concrete.

în urma consultărilor a fost ela
borat un document de lucru. Comi
tetul, care și-a încheiat lucrările, va
continua contactele cu reprezentanți
ai altor forțe politice din Liban. *

Eliberarea Palestinei și oameni poli
tici din Israel, printre care fostul
ministru de externe Abba Eban.
Tema centrală a simpozionului o
constituie posibilitatea soluționării
pașnice a problemei Orientului Mij
lociu, informează agențiile D.P.A.,
ANSA și Taniug.
Deschizînd
lucrările,
ministrul
olandez al afacerilor externe, Hans
Van Den Broek, a subliniat că stătu
quo-ui nu poate fi menținut în re
giune. El a adăugat că Piața comună
va stimula tratativele dintre O.E.P.
și Israel.

LUSAKA 1 (Agerpres). — într-un
document al Conferinței de coordo
nare pentru dezvoltarea țărilor din
sudul Africii (S.A.D.C.C,). dat pu
blicității in capitala Zambiei, se re
levă necesitatea intensificării efor
turilor statelor membre ale organis
mului de a extinde tot mai mult
conlucrarea subregională. Documen
tul deplinge faptul că in cadrul
S.A.D.C.C. comerțul interafrican se
ridică numai la cinci la sută din to
talul comerțului din zonă. Una din
tre soluțiile viabile pentru dezvol
tarea economică și a industrializării
țărilor din S.A.D.C.C. o reprezintă
diversificarea economiei în așa fel
incit țările respective să nu mai de
pindă la exporturi numai de mine
reuri și produsele agriculturii, se arată în document.

BEIRUT 1 (Agerpres). — Autori
tățile israeliene de ocupație din su
dul Libanului șl elemente ale așazisel Armate a Sudului Libanului,
creată și finanțată de Israel, au
expulzat 4 locuitori din „zona de
securitate". Această măsură a fost
luată împotriva celor patru, intre
altele, pentru participarea lor la de
monstrații împotriva ocupației israe
liene.
în luna ianuarie, forțele israeliene
au expulzat in total din sudul Liba
nului 74 persoane.
în Cisiordania și Gaza, teritorii ocupate de Israel, a continuat miș
carea de protest palestiniană. A fost
organizată o grevă generală, agen
țiile de presă relatînd că în insti
tuții și - întreprinderi activitățile au
fost total întrerupte. în ultimele 24
de ore au avut loc puternice ma
nifestații de protest în Nablus, Ra
mallah, Gaza. Jabalia, Deir Balah,
Balata și alte zone. în cursul zilei
de marți, 50 de palestinieni au fost
răniți și numeroși alții arestați în
urma intervenției forțelor de ocu(Agerpres)
pație.

LA BEIJING. Miercuri a sosit
la Beijing, intr-o vizită oficială,
ministrul afacerilor externe, al
U.R.S.S., Eduard Șevardnadze. El
va avea convorbiri cu omologul
său chinez, Qîan Qlchen.
REPREZENTANȚI
AI
R.P.D,
COREENE ȘI COREEI DE SUD

au ajuns la un acord de princi
piu cu privire la transformarea,
prin eforturi comune, a regiunii
Kumgang intr-o zonă a turismului
internațional. Acest acord a fost
realizat în cursul vizitei în R.P.D.
Coreeană a omului de afaceri, din
Coreea de Sud. Chong Ju Yong,
de la corporația „Hyondae".
1
MINISTERIALA

ÎN SUDAN. Primul-ministru al Su
danului. Sadiq El Mahdi, a efectuat
o remaniere ministerială. După
cum informează agenția MENA,
citind surse din Khartum, Hafuan
El Orabi a fost numit viceprim-ministru și ministru al afacerilor ex
terne, iar Aldo Agoudi, viceprlriiministru și ministru al agriculturii
și resurselor naturale. De aseme
nea, au fost numite în funcții mi
nisteriale șapte personalități po
litice.

IMIGRANȚII, ROBII
SECOLULUI XX

Situația celor care și-au pârâsit meleagurile nata
le, în căutarea iluzorie a unui trai mai bun, stabilindu-se în țări străine, ilustrează, în modul cel mal
elocvent cu putință, modul în care înțelege societa
tea capitalistă să „respecte" drepturile omului. Este
un fapt de necontestat că muncitorii proveniți din ță
rile în curs de dezvoltare, ori din alte țări sau zone
mai puțin dezvoltate, amăgiți de promisiunea unor
condiții materiale mai favorabile, -reprezintă, la ora
actuală, categoria socială cea mai lipsită de drep
turi și cea mai crunt exploatată. Realitățile arată că
imigranții, care, prin truda lor, au contribuit și contri
buie la sporirea profiturilor monopolurilor și patronilor,
au acces, în general, doar la muncile cele mai puțin
calificate, cele mai aspre și dăunătoare sănătății, pri
mesc salarii net inferioare in raport cu cele ale munci
torilor autohtoni, trăiesc, de regulă, în locuințe insalu
bre, pentru care sint nevoiți să plătească o bună parte
din puținul lor cîștig, nu beneficiază de asigurări sociale, de posibilitatea de a oferi copiilor lor o edu

Din hățișul
vechiului rasism
apare unul nou
Problema Europei occidentale
„deschise" constă acum in aceea
cum să fie „închisă" pentru imi
granții din țările „lumii a treia".
Adică tocmai aceia care îndeplinesc
o muncă de slabă calificare, ma
nuală, periculoasă și murdară —
cum au făcut predecesorii lor în
urmă cu 25 de ani, in perioada re
facerii postbelice a Europei occi
dentale.
Personalul de deservire a hotelu
rilor, ospătarii, paznicii de la firme
le particulare, lucrătorii de la sta
țiile de benzină, servitorii, lucrătorii
din restaurantele cu servire rapidă,
personalul auxiliar din spitale și
aeroporturi, hamalii șl mulți alții
continuă să fie originari din Colum
bia, Chile, Turcia. Sudan, Sri Lanka,
Iran. Cel mai adesea ei nu dispun
de permis de lucru și nu au, in vir
tutea acestui fapt, un loc de muncă
stabil, nu beneficiază de asistență

cație adecvată, li se Interzice, cel moi adesea, orice
activitate sindicală sau politică.
Sînt toate acestea grăitoare mărturii ale uriașei dis
crepanțe dintre vorbe și fapte a apologeților lumii
capitaliste, care se declară „apărători" ai drepturi
lor umane fundamentale, încălcîndu-le însă în modul
cel mai brutal. Cu atit mai reprobabile apar, de
aceea, încercările unor cercuri occidentale de a sti
mula și încuraja pe diverse căi, inclusiv prin preve
deri introduse în documente internaționale, emigra
rea, racolarea de forță de muncă, lovind astfel în
interesele dezvoltării economico-sociale a popoare
lor, în primul rind a celor în curs de dezvoltare, des
chizînd calea lezării demnității umane.
Presa occidentală oferă, de altfel, numeroase exem
ple despre coșmarul pe care îl constituie viața de
imigrant. Concludent este in ocest sens și articolul
de mai jos, publicat in revista engleză „NEW STA
TESMAN AND SOCIETY".

medicală, sînt supuși permanent
amenințării cu expulzarea, fiiind
obligați să se mulțumească cu un
salariu și condiții de muncă pe care
nu le-ar accepta niciodată un mun
citor localj indiferent dacă este alb
sau de culoare. Ei nu au dreptul la
pensie, la, asigurări sociale, trăiesc
în afara legalității și pot fi în orice
moment lnlocuiți cu alții.

Discriminările,
măsurile arbitrare,
samavolnicia:
condiția
muncitorului imigrant
Cu toate acestea. în industrie, în
sfera comerțului, munca acestor oa
meni joacă un rol important. De
exemplu, magazine mari cum sînt
„Marks and Spencer" renunță la
serviciile depozitelor și intermedia
rilor. In locul acestora, stabilesc
contacte cu cîțiva producători și
furnizori mici, ale căror contracte
depind de capacitatea de a schimba
producția în funcție de cerințele și

capriciile pieței. Iar aceasta necesi
tă, in mod absolut, forță de muncă
flexibilă, care poate fi angajată și
concediată în mod arbitrar, gata să
muncească fără program și încâlcind
legile privind munca pentru a înde
plini o comandă concretă. Tot mai
frecvent forța de muncă o constituie
nu numai femeile din familiile asia
tice, care lucrează acasă, ci și mun
citorii fără statut legal, neorganizați
în sindicate, care muncesc în con
diții istovitoare.
In unele țări din Europa occi
dentală, de exemplu in Italia, agri
cultura Începe să depindă de supraexploatarea muncitorilor din țările
„lumii a treia". Muncitorul agricol
de acest gen trece dintr-un loc in
tr-altul în funcție de zona în care
se strînge recolta, datorită faptului
că diferitele culturi sînt recoltate
în perioade diferite. Este o muncă
încordată și de scurtă durată, iar
retribuirea ei este la aprecierea
stăpînilor.
Iar în intervalul dintre „diferitele
activități", cei originari din țările
„lumii a treia" ișl „completează"
bugetul modest pe străzile și plajele

din Europa occidentală. El pot fi
văzuți vînzind ziare la Viena, oche
lari de soare sau podoabe africane
pe Costa del Sol ori „disțrîndu-i“
pe turiști la Centrul artelor „Pom
pidou" din Paris. Dar indiferent
unde s-ar afla, muncitorul străin nu
este niciodată liber, ci depinde de
furnizorul de mărfuri, este lipsit de
protecție ori de cite ori poliția pro
cedează la controlul documentelor,
resimte ostilitatea rasistă a localni
cilor.

„Privilegiul" de a fi expus
muncilor celor mai
dăunătoare
Prea puțin s-a scris despre viața
și condițiile de muncă ale acestor
muncitori în Marea Britanie. în ge
neral, și mal puțin se cunoaște des
pre rolul foarte important pe care
acești muncitori îl joacă în condi
țiile capitalismului de astăzi. în
R.F.G. scriitorul și ziaristul Gilnter
Walraf, care a trăit un timp sub
falsa identitate a unui muncitor
turc ilegal. Aii, a relatat despre si
tuația grea a celor ce trăiesc „pe
treapta cea mai de jos" și despre
rasismul care a devenit cauza aces
tei situații a lor într-o carte zgudui
toare. Această carte, care s-a difu
zat într-un tiraj de multe milioane
în R.F.G. și Franța, a provocat
nemulțumirea vădită a celor mai
mari- corporații transnaționale vestgermane. unele intentând chiar ac
țiune judecătorească impotriva au
torului.
într-adevăr, descriind situația
nefericită a unui muncitor străin,
Walraf a înfățișat, de asemenea,
chipul respingător al capitalismului
contemporan. După ce cunoaște o
exploatare cruntă în restaurantele
cu servire rapidă ale companiei
„Mac Donald’s", Aii se angajează
în uzine și pe șantiere, unde cu
răță toaletele ai căror pereți sînt
împodobiți cu inscripții rasiste ;
destupă burlanele de pe acoperișu
rile clădirilor la temperaturi pină
la minus 17 grade ; încarcă căr
bune, respirlnd praful, sub pămînt,
timp de multe ore ; cu un ciocan
pneumatic și fără mască remedia
ză anumite defecțiuni. Relatarea lui
Walraf despre modul în care indus
tria farmaceutică este gata să folo
sească imigranți ilegali din țările
„lumii a treia" drept cobai pentru
experimentarea noilor medicamente
și despre cinismul cu care antrepre

a declarat președintele guvernului spaniol
CARACAS 1 (Agerpres). — Pre
ședintele guvernului spaniol, Felipe
Gonzalez, a declarat că datoria
externă latino-americană „este in
bună parte de neplătlt", ceea ce
reclamă căutarea ds „soluții alter
native". informează agenția Efe.
într-o declarație făcută la Caracas,
premierul spaniol a afirmat că
datoria externă va fi „una din problemele-cheie" ale relațiilor viitoa

ISLAMABAD 1 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Pakistanului,
Sahabzada Yakub Khan, a avut
convorbiri cu omologul său Iranian.
Aii Akbar Velayati, aflat în vizită
la Islamabad. Cu acest prilej au

pe scurt
REALEGERE. Președintele Repu
blicii Sierra Leone. Joseph Saidu
Momoh, a fost reales in funcția de
secretar general al Partidului Con
gresului întregului Popor — de gu
vernământ. La Conferința națională
a partidului, care a avut . loc la
Freetown, s-a adoptat
hotărîrea
privind desfășurarea o dată la trei
ani — și nu anual, ca oină acum —
a conferințelor naționala ale parti
dului.

DOLARUL A ÎNREGISTRAT O
CREȘTERE SEMNIFICATIVA LA
BURSA DE LA TOKIO atingind
valoarea de 130,40 yeni — cea mal
ridicată din octombrie, anul trecut.
Potrivit experților financiari, evo
luția devizei S.U.A. reprezintă o
reflectare a opiniei exprimate de
oficialități americane referitoare la
necesitatea adoptării unei politici
monetare mai stricte pentru a preintimpina un posibil curent infla
ționist.
POLITIA FRANCEZA A DEZ
MEMBRAT O RETEA DE TRAFICANTI DE DROGURI. Drogurile

proveneau din Spania șl erau des
tinate „pieței" din Olanda. După
cum relevă agenția Efe. poliția a
arestat 14 traficanți și a confiscat
32 kg de cannabis.

„Amnezia" autorităților
încurajează comerțul
cu oameni
Astfel, întregul sistem de exploa
tare din lumea occidentală se înte
meiază pe folosirea, pe scară largă,
a muncitorilor imigranți, iar rasis
mul și „amnezia" instituțiilor de
stat îi lipsesc de posibilitatea de a
se uni cu sindicatele. Caracterul
auxiliar. în continuă schimbare, al
activităților pe care le îndeplinesc
îi împiedică pe muncitorii respec
tivi să-și creeze propriile organi
zații. Sînt rare cazurile cînd unuia
și aceluiași muncitor 1 se permite
să îndeplinească aceeași muncă sau
să lucreze in același loc timp prea
îndelungat : frecvent muncitorii
vorbesc limbi diferite și aparțin
unor culturi diferite — ca urmare a
acestui complex de împrejurări de
venind cu precădere robii capita
lismului.
Dar pe țărmurile Europei occi
dentale îi aruncă in primul rind mo
nopolurile transnaționale. Mono
poluri care practică comerțul de
orice gen — cu arme, care contribuie
Ia ațițarea conflictelor militare loca
le. cu produse agricole, în urma
căruia cîmpurile de orez din „lu
mea a treia", pentru hrana localni
cilor, se transformă in plantații de
ananas și alte fructe exotice, dună
care se dau în vint cei avuți din
statele dezvoltate, „comerțul" cu
datoriile, care mențin țările in curs
de dezvoltare în genunchi și faci
litează activitatea capitalului fi
nanciar internațional. Comerțul cu
oameni constituie o continuare a
tuturor acestora — încheie revista
britanică.

re ale America Latine cu țările
vest-europene, Statele Unite și
Japonia.
Datoria externă a Americii Lati
ne, care se cifrează la aproape 420
de miliarde dolari, constituie prin
cipala frină in dezvoltarea econo
mică a regiunii, potrivit opiniei
generale a experților economici,
notează agenția Efe.

CONVORBIRI PAKISTANO-IRANIENE
f

rilLE DE PRESA

norii sînt gata să închirieze munci
tori turci „temporari" pentru cu
rățirea clădirilor unde sînt ampla
sate
centralele
electronucleare
(pornind de la ideea că aceștia se
vor întoarce acasă înainte ca ex
punerea la radiații să se reflecte
asupra sănătății lor) demonstrează
că străinii sint considerați, literal
mente, neoameni.
Organele de ordine închid ochit
în fața tuturor acestor fapte : este
vorba, doar, de muncitori străini,
adică lipsiți de drepturi. Aceeași
atitudine de nepăsare manifestă și
guvernul, care are nevoie de forță
de muncă ieftină, neorganizată, „in
vizibilă", într-un fel.

Abordind probleme ale actualității
internaționale, interlocutorii au rele
vat că inițiativele țărilor socialiste,
eforturile comune ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia dau
rezultate pozitive. Totodată, a fost ex
primată speranța că țările N.A.T.O.
vor face, la rîndul lor, pași în întâm
pinarea celor făcuțl de țările socia
liste pentru întărirea încrederii șl
securității în Europa.
Wojciech Jaruzelski a avut, de asemenea. o întrevedere cu Gustav
Husak, președintele R. S. Ceho
slovace.

Datoria externă latino-americană „este în bună
parte de neplălit“

DAR ES SALAAM 1 (Agerpres). —
Șeful statului Ghana, Jerry Rawlings,
și-a încheiat vizita în Tanzania, unde
a avut convorbiri cu președintele
țării gazdă, Aii Hassan Mwinyl, cu
alte oficialități, consacrate dezvol
tării relațiilor bilaterale, în special
pe plan economic. în cadrul dialogu
lui dintre conducătorii celor două
țări, au fost abordate șl probleme in
ternaționale de interes comun, între
care evoluțiile politice din sudul Afri
cii și situația din Orientul Mijlociu.

LA BELGRAD, președintele Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, Raif Dizdarevici. l-a primit pe ministrul
afacerilor externe al Italiei. Giulio
Andreotti, aflat în vizită oficială la
Belgrad. S-a procedat la o infor
mare reciprocă despre situația din
cele două țări și au fost abordate
unele aspecte ale relațiilor bilate
rale.

REMANIERE

FRAGA 1 (Agerpres). — La Praga
au avut loc, miercuri, convorbiri între
Milos Jakes, secretar general al C.C.
al P.C. din Cehoslovacia, și Wojciech
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P., președintele Consiliului de
Stat al R.P. Polone, care a întreprins
o vizită la Praga.
După cum transmite agenția C.T.K.,
cei doi conducători s-au informat re
ciproc despre situația din cele două
partide și țări și au abordat probleme
referitoare la dezvoltarea relațiilor
bilaterale în diferite domenii.

LUANDA 1 (Agerpres). — La
Luanda s-au încheiat lucrările reu
niunii Consiliului ministerial al
Conferinței de .coordonare pentru
dezvoltare a țărilor diri sudul Afri
cii (S.A.D.C.C.), consacrată pregăti
rii celei de-a 8-a reuniuni anuale
a S.A.D.C.C., ce urmează să aibă
loc. de asemenea, în capitala angoleză. Au fost discutate, cu acest pri
lej, probleme privind promovarea
cooperării în domeniile comerțului,
industriei și finanțelor — relatează
agenția China Nouă.

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
NEW
STATESMAN
& SOCIETY

Convorbiri cehoslovaco-polone

In favoarea intensificării

„AMRAAM". Ministerul Apărării
al S.U.A. intenționează să achizi
ționeze pînă în anul 1998 circa
24 000 de noi rachete aer-aer. infor
mează ziarul „Washington Post".
Acest nou program de înarmare,
care poartă denumirea „Amraam",
va costa 10 miliarde dolari. Spre
deosebire, de rachetele de pînă
acum, „Amraam" sint Înzestrate cu
sistem propriu de radar, care le
conduce spre țintă.

DATORIA PUBLICA A ITALIEI

a atins anul trecut nivelul de
123 900 miliarde lire (circa -92 mi
liarde dolari), in creștere cu apro
ximativ 10 000 miliarde lire compa
rativ cu nivelul anului trecut.
RATA MEDIE ANUALA A IN
FLAȚIEI ÎN TARILE MEMBRE
ALE C.E.E. a fost în luna decem

brie 1988 de 4.4 la sută. Cele mal
înalte rate inflaționiste au fost în
registrate de Grecia (14 la sută).
Portugalia (11,7 la sută), Marea Britanie (6,8 la sută) și Spania (5,9
la sută).

„DISCOVERY-. Agenția spațială
americană N.A.S.A. a anunțat o
nouă aminare a instalării pe ram
pa de lansare a navetei „Disco
very-. Acest lucru se datorează

fost abordate aspecte ale cooperării
bilaterale pe diverse planuri, pre
cum și o serie de probleme de in
teres comun pe plan bilateral, re
gional și internațional,- Informează
agenția China Nouă.

faptului că nu au putut fi incă
verificate toate sistemele electrice.
Prevăzută pentru data de 23 fe
bruarie, lansarea navetei spațiale
(cea de-a treia misiune după tragedia lui „Challenger- din anul
1986) devine tot mai incertă pen
tru specialiștii de la N.A.S.A. si,
datorită fisurilor descoperite la'
sistemele de pompare ale motoarelor navetei „Atlantis- in urma
zborului din decembrie anul trecut.
ACCIDENT AVIATIC MILITAR,
ÎN S.U.A. Un avion-clsternă de

tipul „KC-135", aparținînd forțelor
armate ale S.U.A., s-a prăbușit și a
luat foc la scurt timp după deco
lare de la baza aeriană Dyess. In
Michigan, au informat autoritățile
de resort. Din cele 19 persoane
aflate la bordul aparatului, 17 și-au
pierdut viata in accident.
BUNDESWEHRUL VA PRIMI
DIN S.U.A. 180 DE RACHETE DE
MARE
VITEZA
ANTIRADAR
(H.A.R.M.), arată un raport al ma-

rinei americane, dat publicității la
Washington. Acest tip de rachete
aer-sol, cu care sînt distruse stațiile radar inamice, nu au mai fost
pină acum vîndute de S.U.A. in
străinătate.
REZERVELE
DE
DEVIZE
STRĂINE ALE JAPONIEI AU
CRESCUT în ianuarie cu 515 mi-

lioane dolari, ridicindu-se la un
nivel record de 98,177 miliarde dolari, a anunțat Ministerul nipon al
Finanțelor.
Potrivit statisticilor
F.M.I.. rezervele de devize străi
ne ale Japoniei totalizau, la sfîrșitul lui noiembrie anul trecut,
97,15 miliarde dolari.
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Reducerea surselor de contradicții economice

interoccidentale și datoria externă a lumii a treia
■principalele teme pe agenda reuniunii „celor 7"
de la Washington
TOKIO 1 (Agerpres). — Măsurile
susceptibile de a contribui la dimi
nuarea inflației și Ia reducerea sur
selor de fricțiuni interoccidentale,
problema datoriilor externe ale țări
lor în curs de dezvoltare se înscriu
printre principalele puncte pe agen

da reuniunii principalelor șapte state
occidentale industrializate, ce va avea
loc vineri, la Washington. Reuniunea,
informează agenția Kyodo, citînd
surse oficiale nipone, se va desfășura
la nivelul miniștrilor de finanțe și al
guvernatorilor băncilor centrale.

Deșeurile toxice - sursă de gravă
poluare a mediului înconjurător
Relatările agenției D.P.A. pe marginea reuniunii
de la Dakar
La Dakar, capitala Senegalului,
s-au încheiat lucrările conferinței
pentru problema deșeurilor toxice
— organizată in cadrul Programu
lui O.N.U. pentru mediul încon
jurător (UNEP) —. fără a se
adopta un acord internațional pri
vind limitarea transporturilor aces
tor deșeuri. Miniștrii pentru pro
blemele mediului înconjurător din
30 de state africane și 12 state
europene, participant la confe
rință, nu au putut adopta, in ca
drul dezbaterilor care au durat
două zile, textul unei declarații
in problema transportului și ma
nipulării substanțelor toxice.
Delegațiile africane s-au pro
nunțat in favoarea interzicerii ge
nerale a oricărui fel de importuri
de deșeuri toxice, interdicție care
este deja in vigoare sau pe cale
să fie adoptată in șapte state de
pe continent. Un delegat la con
ferință a declarat ziariștilor că
dezideratul este interzicerea totală
a importurilor de substanțe toxice.
De altfel, există o rezoluție a
Organizației
Unității
Africane
(O.U.A.), care consideră deversa
rea de deșeuri toxice ale țărilor
occidentale industrializate pe con
tinentul negru drept „o crimă
împotriva Africii". în acest con
text, ministrul pentru problemele
mediului înconjurător din Togo a
declarat că dacă statele africane
convin asupra faptului că nu mal
doresc în nici un caz să accepte
deșeuri toxice din țările industria

lizate, nu mai este nevoie practic
de un control mai strict al trans
portului de astfel de substanțe,
propus de statele industrializate.
„Declarația de la Dakar", cum era
intitulat documentul final al con
ferinței, nu a fost adoptată dato
rită articolului al III-lea, care sub
liniază necesitatea unui control
internațional asupra importurilor
și exporturilor de deșeuri pericu
loase.
Țările industrializate și cele în
curs de dezvoltare examinează
incă din 1986. in cadrul UNEP,
elaborarea unui acord-cadru, care
să elimine posibilitatea ca țările
lumii a treia să devină „Iada de
gunoi" a statelor industrializate.
Problema depozitării substanțelor
toxice în țările din lumea a treia
a devenit mai stringentă în cursul
anului trecut, după ce aproximativ
4 000 tone de astfel de substanțe
provenind din Italia au fost des
coperite in portul nigerian Koko,
Drumul de întoarcere al navei
care reincărcase aceste substanțe
a fost plin de peripeții, cinci țări
europene refuzind să o primească
in porturile lor, Înainte ca aceasta
să ajungă din nou in Italia.
Avind în vedere această situație,
unele guverne africane privesc cu
scepticism propunerile țărilor in
dustrializate, de înființare a unor
mecanisme de control, deoarece
acestea ar putea ascunde breșe
care să permită continuarea trans
porturilor de deșeuri toxice în ță
rile din lUmea a treia.
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