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In investiții - activitate mai bine organizata

pentru urgentarea lucrărilor!
Pentru toate șantierele de investiții, accele
rarea ritmului de construcții și montaj repre
zintă cerința principală la ordinea zilei, in
primul rind, pentru că, așa cum s-a stabilit la
recenta consfătuire de lucru de la C.C. al
P.C.R. pe probleme ale activității economice,
toate obiectivele de investiții restante din anul
trecut trebuie finalizate și introduse in circuitul
productiv pină la inceputul lunii mai. Este
vorba de o sarcină de mare complexitate și
responsabilitate, ce vizează, deopotrivă, pe toți
cei care participă la procesul de realizare a
investițiilor : constructori și montori, beneficiari
și titulari de investiții, proiectanți și furnizori
de echipamente tehnologice.
In spiritul sarcinilor și indicațiilor formulate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe aceste

șantiere au fost efectuate analize temeinice ale
activității desfășurate pină acum și au fost
luate măsuri cuprinzătoare vizînd concentrarea
forțelor umane și a mijloacelor tehnice la toate
categoriile de lucrări. Astfel, constructorii și
montorii și-au stabilit noi programe de lucru,
punînd în primul rind accentul pe organizarea
superioară a întregii lor activități, pe promova
rea unor tehnologii de execuție cu randamente
înalte, dar și pe întărirea climatului de ordine
și disciplină în muncă. La rîndul lor, numeroși
furnizori și-au examinat cu exigență posibili
tățile de care dispun, introducind în fabricație
o parte din utilajele restante. Sînt, după cum
se vede, măsuri importante, măsuri bine venite,
ale căror efecte s-au putut vedea imediat pe
un mare număr de șantiere.

Realizarea programelor
- urmărită zi de zi
în prima decadă a lunii ianuarie,
după desfășurarea și trecerea cu
succes a probelor tehnologice, a fost
integrat în fluxul productiv lamino
rul de țevi la cald din cadrul între
prinderii de țevi din Slatina. Prin in
trarea lui în producție vor fi pro
duse și livrate diverșilor beneficiari
din economia națională țevi în gama
de dimensiuni de la 76 la 200 milime
tri, și anume: țevi laminate la cald și
țevi de extracție pentru industria pe
trolieră. Lor li se adaugă țevile lami
nate și trase la rece, realizate intr-o
capacitate productivă dată în funcțiu
ne anul trecut, cu precizarea că
materia primă necesară producerii
lor era, pină acum, asigurată din
colaborări, cu implicații asupra cos
tului și productivității înregistrate.
Actualmente se află în curs de
finalizare o nouă capacitate pentru
țevi de rulmenți, țevi de cilindri hi
draulici și prăjini de foraj, obiectiv
restant. Cum se acționează pen
tru ca și el să fie cit mai re
pede pus in funcțiune ? Iată între
barea pe care am adresat-o specia
liștilor din conducerea tinerei unități
slătinene. Din discuția avută cu in
ginerul Stelică Joița, directorul în

treprinderii, Ion Taifas, secretar al
comitetului de partid, cu maiștri și
ingineri, membri ai comitetului de
partid și ai consiliului oamenilor
muncii, am reținut mai întii că be
neficiarul, împreună cu constructo
rii și montorii, sub îndrumarea și cu
sprijinul nemijlocit al comitetului
județean de partid, a întocmit un
program special de măsuri cu ter
mene și responsabilități precise, a
căror. înfăptuire este urmărită zilnic.
Primul rezultat al acestui mod de
acțiune este evident. Au fost inten
sificate lucrările de instalații, mon
taj și reglaj ale tuturor utilajelor și
instalațiilor pentru crearea condiții
lor de punere în funcțiune in cel
mai scurt timp posibil.
Prioritatea numărul unu o repre
zintă intregirea fluxului tehnologic
al țevilor de rulmenți. Adăugăm că
intrarea în fabricația de serie a țe
vilor din oțel de rulmenți condițio
nează intrarea în producție a între
prinderii de rulmenți din localitate,
prevăzută să utilizeze ca materie
primă. pentru fabricarea inelelor de
rulmenți tocmai acest sortiment de
țeavă. în acest scop, sînt în plină
desfășurare lucrările de montaj, re-
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Dar tot realitatea demonstrează că acest
stil de muncă mai activ și mai angajat trebuie
susținut în continuare
prin noi măsuri, prin
întărirea colaborării între factorii din domeniul
investițiilor în toate problemele cu care sînt
aceștia confruntați. Se cer, așadar, eforturi și
mai energice pe șantiere pentru punerea în
valoare a unor noi rezerve de creștere a ritmu
lui de lucru, așa cum este necesară o partici
pare și mai concludentă din partea tuturor
furnizorilor, în vederea lichidării restanțelor în
livrări.
Asupra acestor chestiuni șî asupra modului
în care își găsesc ele ecoul cuvenit pe șantie
re ne oprim în sondajul nostru de astăzi, efec
tuat pe șantierele întreprinderii de țevi din
Slatina și Combinatului chimic din Bacău.

glaje și probe la cuptoarele de tra
tament termic, laminoarele de lami
nat la rece și stația de gaz de pro
tecție — lucrări prevăzute să fie
încheiate cit mai curind. Important
este ca atît beneficiarul, constructo
rii, cit și montorii să acționeze cu
aceeași energie, pentru a se încadra
cu riguroasă punctualitate în preve
derile graficelor de lucrări. Cerință
extrem de importantă, dacă avem in
vedere faptul că activitatea pe șan
tier nu se desfășoară de la sine, in
mod liniar, fără să fie confruntată
cu unele probleme și greutăți. O
mare parte dintre acestea sînt re
zolvate operativ, pe loc, cu ajutorul
comitetului județean de partid. Pen
tru altele se solicită sprijinul mai
susținut al unor ministere economice
și al unor furnizori, așa cum aceș
tia s-au și angajat :
O Centrala industrială de mașiniunelte, pentru ca prin întreprinderile furnizoare de mașini-unelte din
Roman, Bacău, Oradea, Arad, Craio
va și Bocșa să trimită echipele ser
vice, necesare la punerea în funcțiu
ne a utilajelor deja livrate : mașini
de retezat și șanfrenat capete de
țevi, mașini de cojit, filetat și sudat,
laminoare de laminat la rece și al
tele ;
© Ministerul Industriei Electro
tehnice, care, prin întreprinderea de

mașini-unelte Suceava, să urgente
ze asimilarea sculelor, verificatoare
lor și calibrelor de control la filetele țevilor de extracție. Institutul de
cercetări și proiectări electrotehnice
București să asimileze grabnic con
densatorii de medie frecventă, nece
sari instalațiilor de încălzire și tra
tament termic din fluxul de fabri
cație al prăjinilor de foraj și țevilor
de extracție ;
O întreprinderile de utilaj meta
lurgic din Buzău, de utilaj chimic
din Ploiești, de Ventilatoare din
București, de construcții metalice
din Bocșa și combinatele de utilaj
greu din CIuj-Napoca și Iași, care
înregistrează restanțe în livrări de
peste 200 milioane lei.
Prin corelarea strînsă a eforturilor
tuturor parțicipanțiior la realizarea
acestui obiectiv, înfăptuirea la timp
a tuturor prevederilor din programul
de măsuri stabilit de către furnizo
rii de utilaje, unitatea slătineană
poate fi 'in măsură să intre în func
țiune cu capacitățile restante, res-

Cristian ANTONESCU
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de blocuri noi. noi edifi
cii ; pe de altă parte, ora
șul se îmbogățise cu o
platformă industrială mo
dernă. pe care s-au ampla
sat întreprinderi de mare
importanță economică, așa
cum sint cea de oțeluri
speciale forjate sau filatu
ra, sau complexul coope
rației meșteșugărești, com
plet’ modernizat, de nere
cunoscut, nu așa cum îl
știam eu, cu atelierele lui
umile. Păi, Cristuru Se
cuiesc, cum îl apucasem
eu pină prin anul 1970, era
mai mult o comună mai
mare decit oraș, o co

lă, de prim ordin, a desfășurării și
afirmării pe noi trepte a procesului
revoluționar.
Conducînd un proces revoluționar
de proporții uriașe, care produce
transformări structurale în toate
domeniile vieții economico-sociale,
partidului comunist îi revine înalta
misiune de a asigura în permanență
exercitarea de către clasa munci
toare a rolului său istoric în înfăp
tuirea revoluției și construcției so

BetariH politie
h delimitarea
seriala
cialiste. „Intre rolul conducător al
partidului șî rolul de clasă condu
cătoare al muncitorimii — sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu —
nu există nici o contradicție, ci o
deplină unitate dialectică, ele condiționindu-se reciproc. Nu se poate
vorbi de rolul conducător al parti
dului fără a asigura conducerea de
către clasa muncitoare a tuturor do
meniilor. în același timp, nu se poa
te asigura rolul conducător al clasei
muncitoare fără recunoașterea și exer
citarea rolului politic al partidului re
voluționar, al Partidului Comunist".
întreaga experiență a construcției
socialiste probează elocvent faptul
că, departe de a se „diminua" sau
„dispersa", rolul istoric al clasei
muncitoare, al partidului ei revolu
ționar se afirmă la un nivel supe
rior în noua etapă a procesului'
revoluționar pe care o parcurgem
în prezent.

îndeplinirea misiunii istorice a
partidului, a rolului său de forță
conducătoare, de centru vital al so
cietății noastre socialiste impune de
aceea întărirea și promovarea spiri
tului revoluționar al clasei munci
toare, asigurarea unei legături strînse cu masele, cu întregul nostru
popor. în condițiile în care procesul
revoluționar nu poate fi considerat
nici pe departe încheiat, iar în ac
țiunea practică de edificare a noii
orinduiri apar mereu aspecte
noi, probleme practice care
trebuie să-și găsească o solu
ționare pe baza concepției re
voluționare despre lume și
viață a clasei muncitoare,
afirmarea tot mai puternică a
rolului conducător al parti
dului reprezintă o necesitate
vitală pentru întreaga operă
de edificare a socialismului,
de desăvîrșire a societății so
cialiste multilateral dezvol
tate. După cum sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
partidul „trebuie să fie mereu
forța care să asigure înlătu
rarea din viața economicosocială a tot ceea ce este vechi,
perimat, nu mai corespunde
noilor condiții, noii etape de
dezvoltare și promovarea cu
îndrăzneală a noului in toate
sectoarele de activitate. Parti
dul trebuie să emită lumina
care să călăuzească întreaga
națiune pe drumul luminos al
comunismului. Este deci nece
sar ca partidul să rămină per
manent tînăr, să fie mereu
pătruns de spirit revoluționar,
novator, să tragă permanent
concluzii din realitățile socia
le, din noile cuceriri ale știin
ței și cunoașterii umane".
în . ansamblul său, volumul
pune cu putere în relief ideea
că afirmarea rolului conducă
tor al partidului în noile con
diții ale societății românești
implică în primul rind anga
jarea directă, nemijlocită a
cadrelor, a activiștilor de
partid și de stat, a tuturor
comuniștilor în transpunerea
în viață a programelor actuale de
dezvoltare a țării, în înfăptuirea
propriei linii politice a partidului.
In numeroase rinduri, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a relevat că rolul
conducător al partidului se exercită
dinlăuntrul societății, că forța și
vitalitatea partidului sînt strîns
condiționate de legăturile permanen
te pe care partidul le are cu cele
mai largi mase de oameni ai muncii,
cu întregul nostru popor.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu are
meritul de a fi relevat, in prodigioa
sa sa activitate teoretică, dimensiu
nea exactă , a corelației dintre partid
și statul democrației muncitorești-revoluționare, de a fi pus în lumină
relația dialectică ce există între creș-

Conf. univ. dr.
Victor DUCULESCU
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TURNU MĂGURELE : O nouă capacitate de producție
Pe platforma industrială a în
treprinderii de mașini electrice
Turnu Măgurele — unitate aflată
într-un amplu proces de dezvol
tare și modernizare — a fost pusă
în funcțiune o nouă capacitate de
producție. După cum ne infor
mează directorul întreprinderii,
inginerul Dumitru Odangiu, pe
noile linii tehnologice — montate
în exclusivitate cu forțe proprii,
de către formații alcătuite din

mună cu rosturi economi
ce și sociale mai deosebi
te într-o zonă cu mai
multe alte comune și sate
de pe valea Tirnavei Mari,
dar numai atît. Pină prin
anii ’70—’71; în legătură cu
orașul Cristuru Secuiesc
se puteau spune mai
multe despre trecutul lui
decît despre prezent".
Mărturia
vîrstnicului
cristurean își are semnifica
ția ei. Intr-adevăr, cetă
țenii acestui oraș sus
țineau și susțin, pe bună
dreptate, că localitatea lor
nu-i răsărită in istoria tă
rii de ieri-de azi. Cristuru

Întreprinderea de oțeluri speciale forjate din Cristuru Secuiesc

Gîndirea profund originală, cu
ample
deschideri
creatoare
a
președintelui României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, acordă o deose
bită importantă rolului și semnifi
cației politicului în dezvoltarea so
cietății românești, proiectează în
tr-o viziune unitară, de largă cu
prindere și înaltă ținută științifică,
răspunderile factorului politic, ca
element dinamizator, de accelerare
a dezvoltării societății contemporane,
a celei socialiste cu deose
bire. Epoca inaugurată de
istoricul Congres al IX-lea
al partidului a fost epoca unei
strălucite afirmări a con
cepției înnoitoare a partidului
nostru cu privire la rolul fac
torului politic, o viziune ori
ginală. realistă, străină ori
cărui dogmatism. întemeiată
pe realitățile societății româ
nești. pe cerințele edificării
orinduirii noi. in pas cu
cele mai noi cuceriri ale cu
noașterii. cu exigențele pro
gresului contemporan. Recen
ta culegere de texte din gindirea filozofică a președinte
lui României „Bolul factoru
lui politic in dezvoltarea so
cială" ilustrează in mod preg
nant. cu deosebită claritate,
elementele definitorii ale unei
prestigioase concepții și ac
țiuni politice care au con
tribuit și contribuie, zi de zi,
la progresul societății româ
nești. in consens cu aspira
țiile și năzuințele de mai bine
ale întregului popor, la îm
bogățirea teoriei revoluționa
re. a concepției socialismului
științific.
Concepția partidului nostru,
a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu,
privind rolul factorului po
litic in dezvoltarea societă
ții se regăsește, în primul
rind, în teza primordială, de
însemnătate fundamentală, ce
definește rolul Partidului Co
munist Român de centru
vital al națiunii noastre socia
liste. adevărat organizator și
catalizator al voinței și acțiunii între
gului nostru popor, angajat plenar
in vasta operă revoluționară de dez
voltare și transformare a țării. Re
le vînd - ideea că întregul proces de
construcție socialistă trebuie să se
bazeze pe asigurarea rolului condu
cător al partidului comunist în toate
sectoarele de activitate,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat că
asigurarea rolului conducător al
partidului constituie o necesitate
generală, o legitate obiectivă a con
strucției socialiste. Secretarul general
al partidului nostru a relevat, cu
argumente științifice, că întreaga
experiență a societății noastre de
monstrează că fără conducerea de
către partid nu este posibilă fău
rirea noii orînduiri, exercitarea rolu
lui conducător al partidului impunîndu-se în continuare ca o necesi
tate obiectivă, ca o cerință esenția

(Continuare în pag. a Il-a)

muncitori și specialiști din cadrul
unității — vor fi fabricate mo
toare electrice asincrone de joasă
și înaltă tensiune,: destinate unor
unități din industriile siderurgică,
minieră și energetică. In prezent,
constructorii și montorii de utilaje
depun eforturi susținute entru a
finaliza la termenele str Uite ce
lelalte obiective de investiții pre
văzute a fi date în funcțiune aici.
(Stan Ștefan).

Noile dimensiuni ale unui străvechi oraș
Un crist.urean mai în
vîrstă mărturisea cu o anumită uimire, cu o anu
mită surprindere : „Dacă
cineva mi-ar fi spus că
în orașul meu, Cristuru Se
cuiesc, mă voi rătăci într-o
zi și-mi va trebui . ceva
timp pină să mă descurc
în străzile lui, l-aș fi so
cotit pe acela om neserios.
Și totuși, lipsind din lo
calitate mai mult timp, la
întoarcere am trăit și mo
mentul acesta neașteptat
pentru mine : centrul ora
șului îmi era necunoscut,
se schimbase intru totul,
se innoise. apăruseră zeci

0 concepție originală de amplă deschidere
privind rolul factorului politic
în procesul dezvoltării societății socialiste

Foto : Szakăcs V. Săndor

își are temelie încă de pe
vremiea dacilor — aici a
fost scos la lumină un te
zaur dacic alcătuit din
frumoase și măiestrit lu
crate podoabe de argint.
Pe locul actualelor cartie
re Filiași și Sascut arheo
logii au dezvelit vestigii
le a două așezări dacice ;
apoi, tot aici, s-au des
coperit tezaure monetare
romane, o necropolă ro
mană, așezări daco-romane, în pragul orașului, la
Săcel și Vidacut... Toate
deci
se înșiruie logic
pe scara Istoriei, vorbind
despre Cristuru ca loc de
continuă, neîntreruptă vie
țuire umană armonios îm
plinită de prima atestare
documentară a localității,
in anul 1458, an de la
care documentele scrise se
înmulțesc, mărturisind cu
de-amănuntul cum a cres
cut orașul, cum i s-au ri
dicat centrul și clădirile
mai importante, cum au
luat ființă liceul pe la anul
1793 și celelalte edificii
și monumente
păstrate
pină acum. Acestea sînt.
fără îndoială, lucruri im
portante. cu care orașul
s-a mîndrit — numai cu
ele, din păcate ! — pină
acum aproape două dece
nii, neintîmpinînd el alte
evenimente mai deosebite,
locuitorii Cristurului cîștigindu-și doar faima, pe
valea Tîrnavei Mari, de
meșteșugari
îndeminatici
intr-ale Încălțămintei, con
fecțiilor, împletiturilor de
tot felul și de pricepuți
crescători de animale. în
colo, orașul, cum spun
cristurenii, cu un zîmbet
subțire, cînd vine vorba
chiar și de trecutul apro
piat, era mai mult tîrg

decît urbe a acestui timp,
în vara anului 1971 însă,
locuitorii orașului au fost
chemați să-și regindească ,
prezentul și să-și constru
iască intr-alt fel, mai cu
tezător, viitorul. în zilele
lui august din acel an le-a
fost oaspete scump secreta
rul general al partidului,
sosit in vizită de lucru pe
meleagul harghitean. Cu
prilejul acelui fructuos
dialog — așa cum se întîmplă peste tot unde con
ducătorul partidului și sta
tului se întîlnește cu oa
menii muncii — s-a hotărît un nou destin și pentru
Cristuru Secuiesc. în ca
drul amplului proces de
amplasare
judicioasă a
forțelor de producție pe
întreg teritoriul țării. La
un an numai după memo
rabilul eveniment al vizi
tei a început să producă,
la
întreaga
capacitate,
noua filatură, prima uni
tate mai importantă de
pe noua platformă indus
trială. „Optam pentru un
nou statut de viață — își
amintește
azi
Viorica
Gaspar. Nu ne-a fost
ușor. Eram cîteva sute de
femei și trebuia să în
vățăm și iar să învățăm
să stăpînim mașinile mo
deme de tors, de răsucit,
de bobinat.". „Treoeam un
prag de viață foarte im
portant — mărturisește și
Catalina Andrași — de la
îndeletnicirile tradiționale
ale torsului cu furca la
cunoașterea și mînuirea
mașinilor automate în fi
latură. < Se schimba din
temelie modul nostru de

Nicolae ȘANDRU
(Continuare în pag. a V-a)

Camera de comandă a Centralei electrice Drobeta-Turnu Severin

TÎRGU MUREȘ :
Exportul — exemplar
îndeplinit
Colectivele de oameni ai muncii
de pe cele trei platforme ale în
treprinderii „Electromureș" din
Tîrgu Mureș — unitate care a în
cheiat anul precedent cu îndepli
nirea exemplară a tuturor indica
torilor de plan — obțin succese
deosebite în întrecerea socialistă.
La una dintre realizările de seamă
ale acestei unități se referă ingi
nerul Ion Toader, președintele
consiliului oamenilor muncii :
— Punind la baza întregii noas
tre activități îndemnurile și orien
tările secretarului gendral al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
cu privire la realizarea exemplară
a tuturor indicatorilor de plan și
cu precădere a exportului, oa
menii muncii de la „Electromureș",
în frunte cu comuniștii, rapor
tează că au îndeplinit, înainte de
termen, sarcinile de plan la export
pe luna ianuarie. Acest succes are
la bază, în principal, creșterea gra
dului de utilizare a mijloacelor teh
nice din dotare, crearea de ate
liere și linii specializate în pro
ducția de export și asimilarea in
fabricație a unor produse care,
din punct de vedere calitativ, se
aliniază la nivelul celor mai bune
realizări pe plan mondial.
Acest succes al electroniștilor și
electrotehnicienilor mureșeni este
cu atit mai demn de relevat cu
cit în acest an volumul produc
ției de export a crescut considera
bil față de anul precedent, iar
ponderea în volumul exportului o
dețin produsele de mecanică fină
și cele cu un înalt grad de pre
lucrare a materiilor prime și ma
terialelor. (Gheorghe Giurgiu).

Foto : S. Cristian

UNIRE - UNITATE
Cînd aici, la Fofcșani, la fiecare 24 ia
nuarie, făcind o fe
reastră in zidul ier
nii, sute și mii de
pionieri vin în preajma
obeliscului realizat de
sculptorul Ion Jalea,
pentru a cinsti unul
din marile evenimen
te ale istoriei neamu
lui — unirea Moldovei
cu Țara Românească,
avem cu toții senti
mentul continuității is
toriei noastre glorioa
se, al întregului șir de
fapte eroice ce consti
tuie fundamentul 'pe
care se înalță prezen
tul, patria de azi.
Cinstirea istoriei, a
luptei înaintașilor re
prezintă însemnul pro
fundei și vibrantei
noastre
recunoștințe
pentru ceea ce ei au
făcut pentru țară.
Visul de veacuri al
străbunilor, al marelui
Mihai și al luminăto
rilor din Școala Arde
leană, al pașoptiștilor,
al tuturor eroilor dăruiți luptei pentru li
bertate, independență,
pentru înălțarea țării
în piscul vrerilor tutu
ror fiilor ei s-a îm
plinit.
Imensa deschidere a
Unirii, petrecută in
urmă cu 130 de ani,
îmi apare ca zborul
spre zare al unei pă

sări măiestre. De la
acea dată, urcind cu
temei spre 1918 și în
tr-o eroică respirație
la 1944, iată intrupindu-se un vis de stră
lucire diamantină. Dar
fie că a fost vorba de
libertatea acestui pămînt, minunat dăruit,
sau de împlinirea unor
legăminte ale neamu
lui, de fiecare dată
participarea
celor
mulți s-a făcut sub
semnul deplinei uni
tăți de cuget și fap
tă. UNIRE-UNITATE:
două cuvinte fixate
adine în conștiința
neamului, dăltuite in
exclamațiile
basore
liefurilor.
August eliberator a
inaugurat o nouă eta
pă in istoria milenară
a țării. Energii descă
tușate, o radicală pu
tere constructivă, pa
tos revoluționar. Din
1965, anul pe care îl
așezăm drept bornă
luminoasă a „Epocii
Nicolae
Ceaușescu",
viitorul a început să
fie scris cu majuscu
le... Intr-o deplină și
indestructibilă unitate
— in jurul partidu
lui,
al
ctitorului
României socialiste —
poporul întreg a mun
cit cu dîrzenie și
eroică dăruire pentru
a înfăptui exemplar
obiectivele asumate.

Aici, în orașul de pe
Milcov, în ținutul le
gendar al Mioriței, so
cialismul a schimbat
fața locurilor, a îm
brăcat așezările în
lumină, a ridicat pu
ternice obiective in
dustriale, a modificat
structural existențele.
Aici, ca pretutin
deni...
Aici, în „cetatea de
piatră a Moldovei",
unde umbrele marilor
voievozi stau in preaj
ma faptelor de ex
cepție, socialismul a
dat un statut nou co
munelor și satelor, a
deschis căile spre cer
cetare, a apropiat în
vățământul și cultura
de adevărații făuritori
ai valorilor perene.
Aici, ca pretutin
deni, poporul a ridicat
in anii
socialismu
lui victorios și, mai
ales,
sub
condu
cerea celui mai iubit
fiu al său, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cti
torii unice, mărețe.
Pe drumul socia
lismului
și comu
nismului poporul în
treg își urmează cu
netulburată
hotărîre
conducătorul. UNIREUNITATE, cuvinte de
venite, în trecerea ani
lor, arcul, triumfal al
unei existențe eroice,
milenare.

Traian OLTEANU
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IN ACȚIUNEA DE MODERNIZARE
„Radiografia" unei secții de motoare
cîte doi muncitori pe schimb nu fă
ducerea activității secției. în pre
La întreprinderea „Tractorul" din
ceau altceva decit „plimbau" piesele
Brașov s-a încheiat, de curind, una
zent, el evidențiază ce număr și ce
dintre cele mai importante și spec
de la o mașină la alta și de la o linie
tipuri anume de motoare trebuie
taculoase acțiuni din cîte s-au reali
la alta.
montate in fiecare perioadă și ana
zat aici în decursul ultimilor ani, prin
Cu totul altfel arată astăzi cele
lizează corelația existentă intre sto
două linii tehnologice. In urma ana-,
care colectivul acestei prestigioase
cul de piese din depozit și cerințele
lizei temeinice a situației existente și
producției. Dar acesta este numai
uzine a dovedit măsura capacității
a studiilor efectuate, s-a trecut la
lui creatoare, a dăruirii în muncă :
începutul introducerii tehnicii de
organizarea rațională a celor două
modernizarea secției motoare II-T
calcul în această secție.
fluxuri. Mașinile existente, ca și cele
Măsuri eficiente au fost luate și
48. Aici se produce o gamă largă de
nou montate — mașini cu ciclu de
motoare — cu 2, 3; 4 și 6 cilindri și
in atelierul de montaj motoare. După
lucru automat — au fost amplasate
cum ne-a precizat ing. Andrei Mucu puteri cuprinse intre 26 și 100 CP
în ordinea normală a prelucrării,
reșanu, șef de secție pe schimb, pînă
— destinate echipării tractoarelor
ceea ce a făcut posibil ca drumul
fabricate la Brașov, Craiova și
anul trecut piesele destinate monta
parcurs de o piesă în timpul prelu
jului soseau în magazia atelierului
Miercurea-Ciuc, a unor autovehicu
crării. să fie scurtat pînă la 120—
le, în special autoturisme de te
(magazie este un fel de a spune) în
130 metri. în același timp, operațiile
ren ARO. precum și exportului.
conteinere, de unde fiecare munci
manuale de alimentare și transport
Cum s-a desfășurat această acțiune ?
tor se aproviziona cu piesele de care
avea nevoie. Un alt in
O analiză inițiată la
convenient al, vechii or
mijlocul lunii mai 1988
ganizări, cu repercusiuni
în această secție de către
deloc neglijabile asupra
comitetul județean de
productivității, era acela
partid a evidențiat fap
că premontajul și mon
tul că în decursul anilor
tajul se executau conco
s-au acumulat unele
mitent de către aceiași
probleme de ordin or
oameni. Aceste neajun
ganizatoric și tehnic, a
suri au fost eliminate
căror nerezolvare la
prin noua organizare.
timp a devenit o frină
Pentru piesele destinate
în calea valorificării de
montajului s-a înființat
pline a capacităților de
un depozit mecanizat pe
producție și forței de
verticală, compartimen
muncă și. implicit, a
tat pe 11 tacte de montaj.
creșterii eficientei în
Pe de altă parte, a fost
tregii activități produc
separat premontajul de
tive. Analiza a arătat că
montaj, ceea ce permite
dezvoltarea secției în
etape, fără o corelare
o mai bună specializare
exactă a capacităților de
a oamenilor. în plus,
producție, a făcut ca
piesele și subansamblele
alături de utilaje și teh
sînt manevrate mecanic
nologii de vîrf. intro
cu ajutorul stocatoareduse în ultimii ani. să
lor cu transfer, eliminincoexiste utilaje si teh
du-se în acest fel încă
nologii depășite, care
un neajuns al vechiului
deveniseră un obstacol
sistem de organizare a
în desfășurarea procese
muncii. Și încă ceva : la
lor de producție.
fiecare din tactele de
Cu toate acestea, pro
montaj se găsesc afișate
gramul de modernizare
prescripțiile de montaj.
a proceselor de produc
SDV-urile necesare și
ție din secție conținea
numele oamenilor care
puține măsuri de sub
execută fiecare operație.
stanță. menite să schim
Cine a cunoscut aceas
be această stare de lu
tă secție cu un an in
cruri. Iată de ce s-a hourmă și o revede astăzi
tărît ca problema mo
nu o mai recunoaște —
dernizării secției T-48
atit de ample sînt trans
să fie regîndită structu
formările petrecute aici.
ral, să devină o acțiune
Prin caracterul, efectele
largă, unitară si profun
și timpul scurt in care
dă, care să vizeze pro
s-a desfășurat acțiunea
blemele de fond ale sec
„T.48", cum i.șe spune
ției, stabilindu-se drept
în uzină, ca se înscrie
obiectiv final dublarea
printre. acțiunile cele
capacității de producție.
mai spectaculoase care
— Primul pas între
s-au desfășurat — de-a
prins în această direc
lungul ultimilor ani —
ție, ne-a spus ing. Steîn această puternică ci
lian Bontescu. director
tadelă muncitorească. Iar
tehnic al întreprinderii,
caracterul ei inedit nu
Utilaje moderne, de înaltă tehnicitate, in secția motoare
l-a
constituit
efec
constă numai în amploa
T-48
tuarea unei „radiografii"
rea forțelor implicate
Foto : Eugen Dichiseanu
profunde a fluxurilor
sau în creșterea nivelu
tehnologice și locurilor
lui tehnic și tehnolo
de muncă, realizată de
gic al secției, ci și
un colectiv, la care, pe lingă maiștri,
au fost preluate de roboți și manipu
în valoarea soluțiilor organizatorice
tehnicieni și ingineri din cadrul
latoare. Similar s-a acționat și în
și tehnologice cu caracter de noutate
secției in cauză, au participat și
cazul liniilor tehnologice de prelu
care s-au aplicat, ca. de exemplu,
specialiști din alte secții și servi
crat axele cu came,
colectoarele,
controlul automat al cotelor de pre
cii ale întreprinderii. Au fost fă
discurile ambreiaj, carcasele etc.
lucrare și compensarea uzurii scu
cute peste 600 de propuneri de so
Măsurile luate in cazul operațiilor
lelor, presarea cilindrilor în blocul
luții Și măsuri — unele de mai mică
de prelucrare a blocurilor motor au
motor cu forță controlată și alimen
importantă, altele vizînd aspectele
fost de o anvergură deosebită. Dat
de fond ale problemei — pentru per
tare cu „mină" mecanică etc. In fine,
fiind faptul că cele două linii tehno
fecționarea organizatorică, tehnică și
logice specializate existente nu mal
să mai adăugăm faptul că, în în
tehnologică a activității.
corespundeau exigențelor actuale și
treaga perioadă de modernizare a
Referindu-se la citeva dintre
de perspectivă, atit cantitativ, cit și
fluxului de fabricație, producția nu
schimbările profunde care s-au pro
calitativ, specialiștii uzinei au con
a avut de suferit, secția indeplidus aici în ultimele opt luni, ing.
ceput și executat, intr-un timp re
nindu-și integral sarcinile de plan
Mihai Scorocîrje, șeful atelierului de
cord, o linie automată de mare com
pe anul 1988.
proiectări tehnologice al uzinei,
plexitate, formată din 8 secțiuni și
spunea :
51 de agregate, care, prin concepția
în acest moment, acțiunea „T.48"
— Cele două linii tehnologice de
ei constructivă și tehnologică, se si
este, practic, încheiată. Dar ea nu
prelucrare a arborilor cotiți ridicau
tuează la nivelul de vîrf al tehnicii
este decit prima dintr-un amplu pro
înainte cele mai multe probleme.
mondiale. Noua linie are un grad
gram ce vizează ridicarea pe o treap
Pentru a fi prelucrate, piesele par
ridicat de flexibilitate — ea poate
tă calitativ nouă a întregii activități
să prelucreze întreaga gamă de
curgeau un drum lung și întortocheat
— cu multe încrucișări și întoarceri.
blocuri motor din fabricația uzinei
a întreprinderii de tractoare Brașov,
Astfel, lungimea fluxului de prelu
— asigură un înalt nivel calitativ
care să situeze și în perspectivă
crare a arborelui cotit pentru moto
operațiilor executate, iar rebuturile
tractoarele realizate aici la cel mai
rul cu șase cilindri — ca să mă
sînt reduse aproape de cota zero. Un
înalt nivel realizat pe plan mondial.
refer doar la un exemplu — era de
alt element de noutate, care a în
nu mai puțin de 800 metri, iar fie
ceput să-și facă simțită prezența în
Nlcolae MOCANU
secție, este calculatorul electronic,
care piesă trecea de șase ori de pe
corespondentul „Scînteii"
implicat direct in organizarea și con
o linie pe alta. Din această cauză,

Sint multe ferme zootehnice bune
și foarte bune in județul Ialomița.
Cu atit mai nefiresc apar situațiile
în care unități cu ferme zootehnice,
fără a avea condiții mai puțin bune
decit altele, desfășoară o activitate
slabă, în primul rînd datorită modu
lui lipsit de răspundere în care se
acționează pentru îngrijirea anima
lelor. pentru o furajare corespunză
toare. Iată un exemplu nedorit pe
care l-am întîlnit într-una din zilele
lunii ianuarie la cooperativa agrico
lă de producție din comuna Sinești.
La ora 6, intîmplarea ni-1 scoate
în cale pe medicul veterinar Teofil
Ivan, șeful fermei zootehnice. Pleca
cu bicicleta din satul Lilieci spre
Sinești, la ferma unde trebuia de
mult să fie prezent la desfășura
rea programului de grajd.
— Azi am plecat mai tirziu de-acasă, recunoaște dinsul. Este prima
zi în care mi se întîmplă. N-am
dormit toată noaptea de griji.
Este posibil, ne-am gîndit. Cui
nu i se întîmplă să aibă o noapte
mai grea !
Pătrundem în curtea fermei. într-o beznă de smoală. Nici o sursă
de lumină nu ne poate conduce spre
grajduri. Nici un felinar, nici o lan
ternă, ca să nu mai vorbim de un
bec electric. Am intrat totuși in
primul grajd și, după susurul pe
care-1 făcea laptele muls în găleată,
ne dăm seama că este acolo cineva.
— Ioane, strigă șeful fermei la un
îngrijitor, du-te și adu un bec. V-am
spus de mai mult timp să-l înlocuiți
pe cel ars.
Constatăm, pe pipăite, că în adăpătorile cu nivel constant nu este
apă. Cum ? Vacile au stat toată
noaptea fără apă ? Ieslele sint cu
rate. linse, nici urmă de furaje, dar
nici apă ? Șeful de fermă are însă
răspunsuri potrivite la toate situa
țiile :
— întîi le mulgem și apoi le dăm
tainul de dimineață. Apa am oprit-o
pentru ca mulgătorii să nu pună apă
în lapte. Știți, am observat într-o zi
că a scăzut procentul de grăsime.
— Oamenii nu se simt jigniți ?

Cum să nu scadă și procentul de
grăsime, și cantitatea de lapte muls
dacă animalele n-au avut nici mîncare și nici apă ? Și apoi, așa cum
ați mărturisit, numai astăzi ați întirziat. in rest sinteți aici o dată cu
îngrijitorii, le supravegheau munca...
Mergem in liniște spre alt grajd.
La cel care, dacă am vedea, ar trebui
să poarte numărul 5. Șeful fermei
ne avertizează să ocolim clădirea și
să intrăm pe ușa din capătul celă

LA

uitat că programul începe la ora 6.
Vacile stau de atit timp nemîncate.
— Tovarășe, am avut și 'eu treabă
acasă. Și să știți că niciodată nu
vin mai devreme. Dacă nu se face
ziuă nu putem umbla la furaje, nu
avem lumină.
Pe la ora 7,30 (cum arăta ceasul
nostru) apare mai întîi inginerul-șef
al unității,
Alexandru Mărginean,
care locuiește chiar lingă sector.
Părea supărat. La citeva minu

REPARAREA TRACTOARELOR Șl UTILAJELOR
MEHEDINȚI:

Cu piese recondiționate „ca și noi“,
dar mult mai ieftine
De mai multi ' ani, la Stațiunea
pentru mecanizarea agriculturii din
Simian, județul Mehedinți, funcțio
nează un centru pentru reparații și
recondiționarea pieselor de schimb,
a cărui activitate s-a amplificat de
la un an la altul. Dacă la început
aici munceau doar cîțiva oameni,
iar dotarea nu permitea executarea
unor lucrări complexe, astăzi activi
tatea nu diferă de ceea ce se poate
vedea intr-o uzină.
„Avind în dotare mașini și utilaje
moderne, reparăm motoare la toate
tipurile de tractoare din dotarea agriculturii — ne spune inginerul
Petre Floricică, șeful centrului. Re
condiționăm o bună parte din piese
le componente ale motoarelor. De
exemplu, roțile dințate de la cutiile
de viteze. Acum lucrările se desfă
șoară la 1 250 de bucăți, iar alte
aproape 6 000 bucăți vor fi realizate
pînă la începerea campaniei agricole
de primăvară". Trebuie arătat că în
acest centru tehnologia de recondiționare este respectată cu strictețe.
Prin aplicarea de tratamente termice

In atelierul de recondiționat piese al Stațiunii pentru mecanizarea agricul
turii din Șimiart

Foto : Sandu Cristian

ÎNNOIREA PRODUCȚIEI
® TÎRGU JIU
Eforturile susținute depuse de
tînărul colectiv muncitoresc al în
treprinderii de mașini-unelte pen
tru presare-forjare din Tîrgu Jiu
pentru înnoirea și modernizarea
producției au fost încununate
prin finalizarea unor noi pro
duse de mare utilitate și complexi
tate tehnică — realizate în pre
mieră — concepute în atelierele
de proiectare tehnologică și con
structivă ale uzinei, în colaborare
cu filiala locală a Institutului de
cercetare științifică și inginerie
tehnologică pentru mașini-unelte
din București. Unul dintre acestea
este presa pentru fabricarea elec
trozilor folosiți la centralele atomonucleare. Noutatea de „ultimă
oră" este asimilarea presei meca
nice orizontale de 630 tone forță,
destinată operațiilor de presare la
rece a produselor din oțel și meta

grijitori au venit mai tîrziu șl la
ora 7 mulsul nu era terminat, dar
mai ales observau că la ora 6 di
mineață, așa cum de altfel scrie, în
programul de lucru, vacile trebuiau
să albă mincarea în iesle. Trebuia,
dar iată, ceasul este 7,30 și furajele
încă nu au ajuns în grajduri. Și
iar explicații ale unui specialist
care, credem, nici el nu este convins
de ceea ce spune :
— Să ști ti că trăim din trans

FERMA ZOOTEHNICĂ A C. A. P. SINEȘTI:

Dezordinea se vede chiar și pe întuneric
lalt, pentru că s-ar putea ca porțile
masive de fier să cadă pe noi. în
acest grajd chiar nu se poate dis
tinge nimic : nici vaci, nici mulgă
tori, deși aceștia își fac simțită
prezenta prin zgomotul specific
mulsului. Intimplarea cu becul ars
de la primul grajd este aici parcă
o regulă a lipsei de gospodărire. Cum
de s-au ars și' aici becurile ? în
schimb, este apă in adăpători. După
ce s-a făcut ziuă, am văzut că dintr-o țeavă spartă curgea apă în
neștire.
Tot pe întuneric, pe drumul știut
de șeful fermei, ajungem la magazia
de furaje. Este trecut de ora 7, iar
o căruță așteaptă de o jumătate de
oră să vină magazinerul Tudor
Bogdan cu cheile.
Apare între timp șl magazinerul,
cu țigara în gură, calm și deloc,
grăbit.
— Nea Tudore, te-al boierit. Ai

te sosește și primarul comu
nei,
tovarășul
Gheorghe
Niță.
la fel de supărat. Noi însă nu
i-am deranjat nici pe unul, nici pe
celălalt. Ne așteptam să-1 găsim la
datorie pe cel care, conform planifi
cării, trebuia să fie de serviciu in
zootehnie la prima oră a programu
lui. Acesta era contabilul-șef. ni se
spune, dar a trebuit să plece la
reședința de județ, la Slobozia, cu
niște situații. Și atunci cine trebuia
să fie de serviciu ? Surpriza le-a
făcut-o șeful de fermă, care a trimis
pe Jean Neacșu acasă după primar
și după inginerul-șef să vină urgent
in fermă.
Dacă cei ce răspund de zootehnia
unității veneau o dată cu îngrijito
rii observau că șeful fermei nu este
prezent la program, că brigadierul
din fermă. Constantin Cristache. om
cu atribuții și obligații în suprave
gherea îngrijitorilor, a administrării
furajelor, lipsește și el, că unii în-

cu ajutorul curenților de înaltă frec
vență și deformarea la cald în matri
țe speciale, roata dințată recondițio
nată este adusă la aceiași parametri
calitativi ca ai unei roți noi. Avantajul constă în aceea că prețul
piesei recondiționate este cu 85 la
sută mai mic. în comparație cu cel
al unei piese noi. în cazul celor
ce nu se pot recondiționa, se re
cuperează și se refolosește materia
lul — oțeluri speciale aliate. Tot
aici se aplică cu bune rezul
tate tehnologia de recondiționare —
după o metodă de înaltă producti
vitate și eficientă — a hoiturilor de
piston de la motorul de tractor.
Tehnologia constă în deformarea cu
ajutorul curenților de mare frecven
tă. Se mai recondiționează chiulase,
biele, arbori cotiti. Și pentru că se
aplică tehnologii de înaltă produc
tivitate, prețul unei piese recondi
ționate este, la cea mai mare parte
din acestea, sub 40 la sută din va
loarea unei piese noi. Cum s-a ajuns
la asemenea realizări ? Pînă nu de
mult, după perioada de folosință

porturi de furaje din afara unității,
în depozit avem prea puține nu
trețuri ca să ieșim bine din iarnă:
360 de tone de fin de lucernă, 1 800
tone grosiere. 1100 tone suculente și
250 tone siloz de coceni în amestec
cu tăiței de sfeclă.
— Eu zic că avem furaje suficien
te. intervine inginerul-șef. dar așa
s-a obișnuit tovarășul doctor să se
vaite tot timpul.
Punînd însă în balanță furajele
din depozit cu necesarul
pentru
cele 1 080 de bovine (din care 430
de vaci cu lapte) și 2 600 oi. pînă la
noua recoltă, împărtășim, de data
aceasta, părerea șefului de fermă că
acestea sint insuficiente pentru în
treaga perioadă de stabulație. Ar fi
avut, dacă de pe cele 195 de hectare
destinate bazei furajere s-ar fi rea
lizat măcar producțiile planifi
cate. Era în mod deosebit grija
conducerii cooperativei. Nu s-au rea
lizat, pentru că nu s-a manifestat

le neferoase sub formă tubulară.
(Dumitru Prună).

® TÎRGOVIȘTE
Muncitorii și specialiștii de la
întreprinderea de utilaj petrolier
din Tirgoviște desfășoară acțiuni
stăruitoare pentru innoirea și mo
dernizarea produselor, pentru creș
terea continuă a parametrilor teh
nici și calitativi ai acestora. între
realizările deosebite înregistrate in
acest domeniu se numără armă
turile industriale, create pe baza
unor soluții tehnice noi. destinate
energeticii nucleare, petrochimiei
și construcției de nave maritime,
precum și noile tipuri de supape
de siguranță și stațiile de reducere-răcire. A fost extinsă, tot
odată, gama utilajului
petrolier,
prin asimilarea de noi instalații de
cercetare, foraj și intervenție la
sonde. (Gheorghe Manea).

interesul necesar, iar de pe cele 15
hectare cu sfeclă furajeră producția
nu numai că a fost derizorie, dar
a fost diminuată și mai mult prin
modul defectuos de conservare.
Desigur, mersul corespunzător al
unei ferme zootehnice este determi
nat de munca și pasiunea șefului
de fermă, în cazul de față medic
veterinar, care in 17 ani de activi
tate în această cooperativă ar fi tre
buit să-și lașe amprenta pregătirii
profesionale hu numai în starea de
sănătate a animalelor, dar, mai ales,
în obținerea de producții zootehnice
mari. Ce a făcut și. mai ales, ce nu
a făcut șeful fermei comportă o dis
cuție mai largă cu organele județe
ne competente. într-un asemenea
sector însă, el nu acționează singur.
Ne întrebăm însă, intr-un timp atit
de lung, ce au făcut pentru în
dreptarea situației comitetul comu
nal de partid, cons-iliul popular și
în primul rînd conducerea coopera
tivei. toți specialiștii unității, care
în ultimii ani nu au avut motive de
mulțumire privind activitatea fer
mei zootehnice ?
Dincolo- de răspunderile ce revin
șefului de fermă, unele neajunsuri
privind natalitatea, care a scăzut
cu 20 de procente din 1987 în 1988,
hrănirea la iesle a 430 de vaci cu
lapte cind există 147 hectare de
pășune din care 71 hectare de pă
șune cultivată (deci cu posibilitatea
oferirii unei hrane abundente pe
toată perioada de vară), existenta
unui număr mare de juninci ne
montate de 3 și 4 ani care nu pot
încă să fie trecute la cireada de bază
sint tocmai urmarea faptului că ac
tivitatea din zootehnia cooperativei
nu a făcut obiectul unor analize sis
tematice ' și responsabile din partea
organelor de partid și de stat, a
conducerii cooperativei. Se impune
aceasta acum, cit mai urgent po
sibil, pentru mobilizarea tuturor re
surselor ca și această unitate să se
înscrie cu rezultate pe măsura po
sibilităților mari de care dispune.

Peîre CRISTEA

prevăzută, bielele de la motoare
se dădeau la retopit, intrucit recondiționarea acestora presupunea o
tehnologie pretențioasă din punct de
vedere al dimensiunilor alezajelor.
Pe maistrul Dumitru Ciocirlan l-a
preocupat această problemă. Și-a
conturat bine ideea, s-a consultat cu
tovarășii de muncă și tot împreună
cu ei a realizat un dispozitiv de
precizie pentru recondiționarea acestui reper. Acum toate bielele de
la motoare se recondiționează. La
rindul lor, maistrul Marius Cuțui.
mecanicul Gheorghe Abagiu și rec

tificatorul Vasile Ghenciu au reali
zat un alt dispozitiv, cu care lagă
rele paliere ale blocului motor sint
aduse la dimensiunile inițiale.
Experiența valoroasă pe care co
lectivul de muncitori și specialiști
de la S.M.A. Șimian a acumulat-o
la recondiționarea unui număr mare
de piese de schimb permite unități
lor pentru mecanizarea agriculturii
s.ă, efectueze la timp reparațiile la
tractoare și alte mașini și utilaje
agricole.,

VlrgUlu TATARU
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GIURGIU:

Pe ansamblu, bine
în județul Giurgiu se fac pregătiri
intense în vederea lucrărilor agri
cole de primăvară. O atenție aparte
este acordată reparării tractoarelor
și mașinilor agricole. „Ne aflăm in
tr-o perioadă de pregătire intensă
a campaniei de primăvară — ne
spune tovarășul Ilie Muscalu, inginer-șef la Trustul pentru mecaniza
rea agriculturii. Știm foarte bine că
de modul cum sint reparate trac
toarele și mașinile agricole depinde
buna lor funcționare in cimp. Tre
buie să recunoaștem că, datorită
unor lucrări de slabă calitate, in
trecut, ne-am confruntat cu o serie
de neajunsuri. Este vorba de apari
ția prematură a unor defecțiuni care
au necesitat repetate intervenții in
plină campanie agricolă. Pentru a
elimina astfel de deficiențe, anul
acesta am procedat la studierea cu
grijă a planului de reparații, pe care
l-am defalcat pe tipuri și grupe de
utilaje. întregul volum de lucrări a
fost repartizat, în mod echilibrat, pe
atelierele de specialitate din județ,
o atenție deosebită acordind organi
zării spațiilor tehnologice pe posturi
de lucru".
Din datele ce ne-au fost puse la
dispoziție rezultă că. pe ansamblul
județului, tractoarele au fost repara
te în proporție de 65 la 6ută, grapele
cu discuri — 70 la sută, cultivatoa
rele șl combinatoarele — 60 la sulă,
mașinile pentru erbicidare — 55 la
sută, iar semănătorile pentru pră
sitoare — 63 la sută. Din păcate, se
înregistrează diferențe intre unită
țile de mecanizare in ce privește
proporția in care au fost efectuate
.reparațiile, Dacă îh stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii Călugăreni. Ghimpați, Giurgiu, Izvoarele și

Putineiu, procentul în care au fost
efectuate reparațiile este peste media
pe județ, la Băneasa și Gorneni, lu
crările sînt întîrZiate. Desigur, aceas
ta se datorează modului diferit de
organizare a muncii. Din discuțiile
purtate cu specialiștii de aici a re
zultat și necesitatea ca baza județea
nă de aprovizionare tehnico-materială, cit și întreprinderile furnizoa
re să acționeze în așa fel îneît să
se asigure livrarea operativă a piese
lor și materialelor necesare, in con
formitate cu termenele stabilite prin
graficele de reparații. Or, au apărut
dereglări pe fluxul aprovizionării cu
unele piese : pinioane la cutia de
viteză, servomotoare, .pinioane sa
teliți transmisie, cuzineți palier și
bielă (pentru tractoarele U-650).;
mosor, semimosor și taler-disc (pen
tru grapele cu discuri) ; cameră de
depresiune și de alimentare (la se
mănătorile pentru prășitoare) ; fil
tre, resoarte distribuitor și ax pompă
(pentru mașini și echipamente de
irbicidare).
în aceste zile, cînd activitatea de
reparații în centrele specializate și
ateliere se impune a fi intensificată
la maximum, organele și organizați
ile de partid, organele agricole, con
siliile agroindustriale au luat măsuri
să se treacă operativ la sprijinirea
unităților rămase în urmă, prin re
distribuirea utilajelor. Se acordă
atenție sporită mai bunei folosiri a
fondului de timp și a forței de
muncă disponibile ceea ce oferă ga
ranția încheierii tuturor lucrărilor la
data stabilită, în condiții superioare
de calitate.

Ion GAGH11
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IN INVESTIȚII
(Urmare din pag. I)
pectiv să producă la întreaga capa
citate proiectată cu rapiditate. Obiec
tiv cu atit mai necesar de atins, cu

cit fabricația de aici este implicată
in buna desfășurare a activității u
nor importante sectoare din con
strucții, extracția petrolieră, produ
cerea de rulmenți și altele.

Sprijin mai concret și eficient
Potrivit prevederilor de pian, in
stalația de purificare a acidului fosforic din cadrul Combinatului de în
grășăminte chimice din Bacău tre
buia să intre in funcțiune la înce
putul lunii octombrie anul trecut.
Este vorba despre o instalație nouă,
modernă, de mare capacitate, în
zestrată cu utilaje de sporită tehni
citate, fabricate in totalitate în țara
noastră. Principiul de funcționare al
instalației constă în recuperarea din
acidul fosforic a unor însemnate
cantități de materiale de importan
tă deosebită pentru economia națio
nală. Prin amploare și complexitate,
instalația de purificare a acidului
fosforic constituie una din cele mai
mari lucrări de investiții din jude
țul Bacău și din cadrul Ministerului
Industriei Chimice și Petrochimice.
Deoarece noul obiectiv este însă
și în momentul de față restant,
ne-am interesat, firesc, nu atit de
cauzele care au determinat intirzierea actuală cit mai ales de stadiul
lucrărilor pe șantier, de perspecti
vele reale pentru rapida punere în
funcțiune a instalației.
— Cu excepția unor lucrări de fi
nisaj de la cota zero, construcția
este, practic, terminată — ne spune
tovarășul Cornel Cîrnu, inginerulșef al combinatului. Constructorii
din cadrul Trustului de construcții
industriale din municipiul Gheorghe
Gheorghiu-Dej s-au achitat cu con
știinciozitate de sarcinile încredința
te în timp optim, executînd lucrări
de foarte bună calitate. Montajul
utilajelor tehnologice este, de ase
menea, executat în proporție de 80
la sută.
Cu toate acestea, de cît'eva luni de
zile, lucrările pe șantier stagnează.
Cauza ? Lipsa unor utilaje de mare
importanță, cum sînt bateriile de
ejectare, rezervoarele cu agitatoare,
centrifugele și altele. Un număr de
13 asemenea utilaje trebuie să le
realizeze întreprinderea de utilaj
chimic din Borzești, iar mașinile
centrifuge — întreprinderea de pie
se de schimb și utilaje pentru in
dustria chimică din Satu Mare.
— Utilajele în discuție n-au putut
și nu pot fi realizate, pentru că Mi
nisterul Industriei Chimice și Pe
trochimice nu a asigurat încă toate
materialele speciale necesare, ne
spune tovarășul Gheorghe Ginsac,
secretar cu problemele economice la
Comitetul municipal de partid Ba
cău. Dacă întreprinderile furnizoa
re ar fi avut la vreme materialele
respective, instalația ar fi fost pusă
în funcțiune la termenul planificat.
Că, intr-adevăr, exista această po
sibilitate am aflat de la inginerul
Constantin Uzum, directorul între
prinderii de utilaj chimic Borzești,
care. întrebat cit timp ar dura fa
bricarea utilajelor respective, dacă
ar primi materialele necesare, ne-a
răspuns prompt : „Cel mult 45 de
zile".
Pe șantier am aflat însă că nu
este vorba numai despre întirzieri

la livrarea utilajelor care necesită
materiale speciale. De la întreprin
derea de ventilatoare București tre
buiau să sosească încă de anul tre
cut 7 ventilatoare de mare capaci
tate. iar de la întreprinderea de utilaj
minier Satu Mare — două electropalane, utilaje ce puteau fi instalate,
de asemenea, de multă vreme. Cu
toate demersurile repetate ale bene
ficiarului, ele nu au sosit nici pînă
acum la Bacău. Cît timp ar fi, oare,
necesar pentru punerea în funcțiune
a instalației, dacă toate utilajele ar
sosi pe șantier ? — l-am întrebat pe
inginerul-șef al combinatului. „Cel
mult o lună de zile" ne-a asigurat
interlocutorul.
— Pe lingă lipsa de utilaje, pe
șantierul noii instalații mai sînt re
simțite și alte greutăți, care amină
punerea în funcțiune a acestora,
ne-a precizat inginerul-șef al combi
natului. Ministerul Industriei Chimi
ce și Petrochimice trebuia să asigure
combinatului o cantitate de 170 tone
cărbune activ, care va fi folosit drept
catalizator în procesul de producție al
noii instalații. Pentru a fi utilizat,
acest cărbune trebuie asigurat din
timp, deoarece necesită o pregătire
specială. Pe scurt, trebuie curățat,
echipat etc., operațiuni pretențioase.
Or, acești catalizatori nu au fost
încă asigurați. Mai grav e faptul că
nici pînă la această dată combina
tul nu a primit vreo repartiție pen
tru ei.
Un ultim aspect : .chiar dacă insta
lația ar fi gata miine, ea n-ar putea
funcționa din lipsă de muncitori și
specialiști calificați. Inginerul-șef al
combinatului ne Spunea că sînt ne
cesari cel puțin 50 operatori, meca
nici și alți specialiști cu o' bună pre
gătire în domeniu, dar pină acum
nu s-a întreprins nimic. în acest
sens, pentru că nici centrala tutelară,
nici ministerul de resort nu au pre
văzut încadrarea și pregătirea unor
oameni care să exploateze o instala
ție de acest tip, prima, de altfel, din
țară. Combinatul din Bacău întimpină destule greutăți în realizarea indi
catorilor de plan la celelalte fabrici
și instalații, așa că și-ar dori ca măcar
noua instalație să meargă corespun
zător de la bun început. în timpul
documentării noastre, ni s-a spus
că noua instalație este reprogramată pentru a fi pusă in funcțiune
în luna mai a acestui an. Construc
torii, montorii, beneficiarul sînt din
nou angajați la un efort intens. Dar
situația în care se află acum noua
investiție nu poate fi depășită fără
sprijinul direct' al forurilor coordo
natoare. Așadar, se impune un aju
tor concret, operativ și eficient atit
din partea centralei, cit și din par
tea ministerului, pentru ca și insta
lația de purificare a acidului fosfo
ric să fie terminată și pusă în func
țiune in cel mai scurt timp, așa cum
o cere conducerea partidului și sta
tului nostru.
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MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
CONSILIUL POPULAR AL COMUNEI PETREȘTI,
JUDEȚUL DÎMBOVIȚA, CĂTRE TOATE CONSILIILE
POPULARE COMUNALE DIN ZONELE DE $B
Cu inimile pline de mîndrie. patriotică,
pentru mărețele împliniri socialiste ale pa
triei, Însuflețiți de luminoasele perspecti
ve ale vastei opere a construcției noastre
socialiste in care sint deplin angajați, locuitorii comunei Petrești, județul Dîm
bovița, alături de întregul popor aduc la
acest început de an un vibrant omagiu to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, președintele Republi
cii, ctitor de geniu al României moderne,
neasemuit vizionar și conducător al desti
nelor socialiste și comuniste ale patriei,
personalitate de excepție a lumii con
temporane, urîndu-i cu prilejul aniversă
rii zilei de naștere și a îndelungatei ac
tivități revoluționare, strămoșescul „La
multi ani. în deplină sănătate
*',
spre a ne
conduce mai departe pe calea luminoase
lor împliniri socialiste și comuniste.
în aceste momente aniversare, de adincă
vibrație, ne
exprimăm
totodată
prinosul de înaltă stimă, cinstire și
prețuire față de tovarășa academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent
om politic, savant de largă recunoaștere
internațională, a cărei pilduitoare activi
tate consacrată cu abnegație revoluționară
înaintării ferme a patriei pe calea pro
gresului și civilizației, afirmării științei,
culturii și învățămîntului ca factori de
terminant ai dezvoltării socialiste, consti
tuie pentru noi un înălțător exemplu de
muncă și viață.
Transpunînd în viață hotărîrile Con
gresului al XIII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, prețioasele orientări șl
indicații ale iubitului conducător al parti
dului și statului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii, tpți
locuitorii comunei Petrești și-au concen
trat eforturile spre înfăptuirea obiective
lor noii revoluții agrare, imprimarea unui
caracter intensiv producției industriale,
perfecționarea activității in domeniile social-gospodărești și edilitare.
în anul 1988, prin executarea la timp și
de calitate a lucrărilor agricole, prin aplicarea tehnologiilor agrotehnice moderne,
producțiile medii la hectar planificate au
fost depășite, iar comuna a livrat supli
mentar la fondul de stat 800 tone grîu,
peste 320 tone orz, 200 tone legume și alte
produse. în zootehnie, prin asigurarea ba
zei furajere, ameliorarea raselor de ani
male. s-a reușit să se predea la fondul de
stat, peste prevederi, 20 tone carne și 450
kg lină.
Unitățile economice au realizat o producție-marfă industrială de peste 250 mi
lioane lei. din care 35 milioane lei în in
dustria mică. Au fost înființate 5 noi
secții de prestări servicii către populație
și dezvoltate cele existente, volumul acti
vității acestora ajungînd la peste 9 mili
oane lei.
Au fost executate și date in folosință
2 hale pentru găini ouătoare la ferma avicolă, amenajări pentru irigații pe o su
prafață de 500 hectare. 24 apartamente șl
altele.
Cu hotărîrea fermă de a consolida șl
amplifica rezultatele obținute, de a asigu
ra accentuarea in continuare a laturilor
calitative ale întregii activități, animați de
dorința de a ne spori contribuția la în
făptuirea noii revoluții agrare și de a ob
ține recolte record în acest an hotăritor
al actualului cincinal. Consiliul popular al
comunei Petrești, sub semnul înaltelor răs
punderi conferite în ce privește activita
tea în profil teritorial, adresează consi
liilor populare comunale din zonele de Șes
chemarea la întrecere socialistă pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor de plan
pe anul 1989 și se angajează să realizeze
următoarele :
i In domeniul agriculturii,
AUTOCONDUCERII
ȘI autoaprovizionArii

în vederea creșterii continue a potenția
lului productiv al pămîntului, vom realiza
peste prevederi, fertilizarea cu îngrășămin
te organice a 100 hectare, aplicarea de
amendamente pe 300 hectare și executarea
lucrărilor de scarificări și afînare a solului
pe 350 hectare.
Vom asigura creșterea suprafeței agrico
le și arabile a comunei cu 5 hectare-peste
prevederi.
Vom acționa cu maximă exigentă pentru
executarea la timp și de calitate a tuturor
lucrărilor cuprinse în tehnologia fiecărei
culturi, mobilizind toți locuitorii satelor la
efectuarea acestora. Vom asigura folosirea
fiecărei palme de pămînt. recoltarea fără
pierderi a produselor și predarea integra
lă la fondul de stat a cantităților stabilite.
Toate lucrările pentru punerea în stare
de exploatare a sistemului de irigații exis
tent vor fi încheiate cu 10 zile înainte de
termenul stabilit, iar pînă la 15 mai a.c. vom
da în folosință o suprafață de 18 hectare
amenajată pentru irigații cu mijloace locale
și participarea populației.
Aceasta ne va permite să depășim, în sec
torul socialist, producțiile medii la hectar
cu 800 kg la grîu, 1 000 kg la orz. 1 000 kg
la porumb știuleți, 500 kg la floarea-soarelui. 2 000 kg la legume și să livrăm su
plimentar la fondul de stat 400 tone grîu,
100 tone orz. 500 tone porumb știuleți. 30
tone floarea-soarelui, 700 tone legume, din
care 200 tone legume timpurii și alte
produse.
Pentru asigurarea necesarului de furaje
în zootehnie vom executa toate lucrările
prevăzute pentru ameliorarea pajiștilor și
vom depăși cu 5 la sută producțiile planifi
cate la culturile duble și succesive pe su
prafața de 900 hectare. Toate resursele lo
cale de furaje se vor administra în hrana
animalelor numai după prepararea si îmbu
nătățirea calității lor.

Prin creșterea natalității la cel puțin 87
la sută la bovine. 107 la sută la ovine și 17
purcei. în medie, de fiecare scroafă, redu
cerea mortalităților. vom depăși efectivele
planificate cu 220 bovine. 400 ovine, 3 000
porcine și 7 000 păsări. Vor crește produc
țiile animaliere, livrîndu-se peste prevederi
la fondul de stat 25 tone carne, 150 hecto
litri lapte de vacă și oaie. 1 700 kg lină și
peste 500 mii ouă.
Vom acționa cu fermitate pentru înfăp
tuirea Programului unic, astfel incit în
gospodăriile populației efectivele de ani
male să crească peste prevederi cu 200
bovine, 700 porcine, 500 ovine, 10 000
păsări și vom depăși livrările la fondul de
stat cu 6 la sută la carne, 5 la sută la lapte
de vacă și oaie. 25 la sută la legume și 10
la sută la ouă. în care scop vom îmbunătăți
activitatea de contractare și preluare a pro
duselor la fondul de stat.
Vom realiza sarcinile din programele spe
ciale privind creșterea iepurilor de casă,
dezvoltarea sericiculturii și apiculturii, livrînd suplimentar la fondul centralizat de
stat 1,1 tone carne iepure, 500 kg gogoși
de mătase și 1,2 tone miere de albine.
II. ÎN DOMENIUL
ACTIVITĂȚILOR INDUSTRIALE
ȘI AL PRESTĂRILOR DE SERVICII

Prin folosirea integrală a tuturor capaci
tăților existente, întărirea ordinii și disci
plinei, producția-marfă industrială a uni
tăților republicane va fi depășită cu 5 la
sută.
Vom extinde și diversifica activitățile de
industrie mică și prestări de servicii către
populație din unitățile proprii, depășind
producția-marfă planificată cu peste 1,1
milioane lei, iar cea a prestărilor de ser
vicii cu peste 500 mii lei, acordind atenție
deosebită ridicării nivelului calitativ al
produselor și serviciilor executate.
III. ÎN DOMENIUL MODERNIZĂRII
ȘI DEZVOLTĂRII COMUNEI,
AL INVESTIȚIILOR
ȘI AUTOGOSPODARIRII

în vederea asigurării tuturor condițiilor
devenirii comunei noastre, care este reșe
dință de consiliu unic agroindustrial de
stat și cooperatist, a unui puternic centru
agroindustrial, vom acționa pentru aplica
rea programului de modernizare și. siste
matizare, realizarea în termen a obiective
lor economice, sociale și edilitare prevă
zute.
Cele 44 apartamente planificate pentru
acest an vor fi date în folosință mai de
vreme cu o lună față de termen.
Cu participarea cetățenilor vom executa
lucrări de reparare și întreținere a 15 km
drumuri, construcția și repararea a 2 000
mp trotuare, 40 de podețe, vom planta
peste 60 mii pomi și arbuști fructiferi, pre
cum și alte lucrări de bună gospodărire și
înfrumusețare a comunei.
Vom crea condiții pentru ca in cursul
acestui an să înceapă în. toate unitățile
agricole și la un număr de 20 gospodării
ale populației din comună realizarea insta
lațiilor pentru producerea biogazului, astfel
încît să obținem în următorii ani indepen
denta energetică.
IV. ÎN DOMENIUL AUTOFINANȚĂRII
ȘI PARTICIPĂRII LA FONDUL
DE DEZVOLTARE GENERALA
A SOCIETĂȚII

Prin aplicarea fermă a mecanismului economico-financiar, creșterea eficienței
economice, depășirea beneficiilor planifi
cate de către unitățile economice cu 5 la
sută și sporirea veniturilor proprii la bu
getul local, va spori contribuția comunei
noastre la fondul de dezvoltare generală
a întregii societăți cu peste 30 la sută față
de prevederi.
V. ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII
CULTURAL-EDUCATIVE DE MASA
Activitatea politico-educativă și culturalartistică va fi subordonată cunoașterii, în
sușirii temeinice și aplicării de către toți
cetățenii a tezelor, orientărilor și indica
țiilor izvorîte din magistrala Expunere pre
zentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la
ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R.,
a organismelor democratice și organiza
țiilor de masă și obștești din noiembrie
1988, în vederea ridicării permanente a
conștiinței socialiste, a formării omului
nou, cu un larg orizont de cunoștințe, a
cultivării devotamentului față de partid și
popor și concentrării activității acestora la
realizarea sarcinilor din planul de dezvol
tare economico-socială.
Vom asigura un amplu și fertil cadru de
desfășurare a actualei ediții a Festivalului
național „Cîntarea României" și vom dez
volta în continuare tradițiile înaintate de
muncă și viață ale satului dimbovițean,
aspirațiile lui de progres.
Vom milita cu mai multă fermitate pen
tru aplicarea neabătută a hotăririlor de
partid și legilor țării, a propriilor noastre
hotărîri, rezolvarea competentă și operativă
a tuturor sarcinilor comunei, valorificarea
integrală a potențialului material și uman
existent, sporindu-ne exigența și răspun
derea pentru creșterea calității și eficien
tei muncii noastre.
Ne asumăm aceste angajamente cu ho
tărîrea fermă de a acționa cu întreaga
energie, cu spirit revoluționar, de a trans
pune in viață neabătut orientările și indi
cațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, ast
fel încît să întimpinăm cu cele mai bune
rezultate în toate domeniile marile eve
nimente ale acestui an, a 45-a aniversare
a victoriei revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiimperialistă
și Congresul al XIV-lea al partidului.

CONSILIUL POPULAR AL COMUNEI SARMAȘ,
JUDEȚUL HARGHITA, CĂTRE TOATE CONSILIILE
POPULARE COMUNALE DIN ZONELE DE DEAL SI DE MUNTE
Uniți indestructibil, "in gînd și în faptă,
cu întregul popor, locuitorii comunei Sărmaș, județul Harghita, adresează un
fierbinte omagiu și își exprimă profunda
recunoștință față de neobosita activitate re
voluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al partidului, președintele
Republicii, neasemuit ctitor al vieții noi,
socialiste a scumpei noastre patrii, urindu-i din adîncul inimii; cu prilejul aniver
sării zilei de naștere și a îndelungatei ac
tivități revoluționare, ani mulți, în deplină
sănătate spre a ne conduce cu aceeași clar
viziune și cutezanță spre înfăptuirea visu
lui nostru de aur — comunismul.
Exprimăm totodată tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu cele mai
alese sentimente de recunoștință pentru

devotamentul și abnegația cu care acțio
nează in conducerea partidului și statului
în scopul înaintării continue a patriei pe
calea progresului și civilizației socialiste,
pentru afirmarea tot mai puternică a știin
ței în toate domeniile de activitate.
Vizita
de
lucru
cu care tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu au onorat județul Har
ghita în anul 1988, eveniment de o deose
bită importanță politică și economică, a
determinat o intensă mobilizare a tuturor
oamenilor muncii de pe aceste plaiuri
strămoșești pentru realizarea și depășirea
sarcinilor ce le revin din planul național
unic de dezvoltare economico-socială a
patriei.

Puternic însuflețiți de prețioasele Indi
cații și orientări ale mult iubitului și stima
tului conducător al partidului și poporului
nostru, oamenii muncii din comuna Sărmaș
își mobilizează eforturile, întreaga lor pri
cepere pentru obținerea unor producții
agroalimentare la nivelul cerințelor noii re
voluții agrare.
In anul 1988, In comuna noastră, pro
ducțiile animaliere au fost depășite, livrîndU-se suplimentar la fpndul de stat,-de
către gospodăriile populației, 50 hectolitri
lapte de vacă și oaie, 2,0 tone carne, .700 kg
lină, peste 50 mii ouă și alte produse. De
asemenea, au crescut, peste prevederi, efectivele de animale cu 105 bovine, 225
porcine, 190 ovine și 1 500 păsări.
Veniturile proprii la bugetul local au fost
mai mari față de prevederi cu peste 150
mii lei.
Pentru a întîmpina cu . rezultate cit mai
bune, in toate domeniile, cea de-a 45-a
aniversare a revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiimperialistă
și cel de-al XIV-lea Congres al Partidului
Comunist Român, Consiliul popular al co
munei Sărmaș, județul Harghita, adresea
ză tuturor consiliilor populare ale comune
lor din zonele de deal și de munte che
marea la întrecerea socialistă, angajîndu-se
să înfăptuiască în anul .1989 următoarele
obiective :
I. CREȘTEREA PRODUCȚIEI AGRICOLE
ÎN GOSPODĂRIILE POPULAȚIEI

In scopul realizării obiectivului stabilit
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al partidului, Ia Plenara lărgită a
Consiliului Național al Agriculturii din
14—15 decembrie 1988, de a se asigura ni
velul producțiilor planificate și livrarea la
timp a produselor la fondul de stat, vom
acționa pentru creșterea potențialului pro
ductiv al pămîntului, sporirea efectivelor
de animale, a producțiilor vegetale și ani
male, a contribuției locuitorilor la consti
tuirea fondului de stat.
In vederea asigurării bazei furajere, se
vor executa, cu participarea populației, lu
crări de întreținere, fertilizare și amelio
rare a pajiștilor naturale pe o suprafață
de 500 ha.
Vom încheia, pînă la 15 februarie a.c.,
acțiunea de contractare cu gospodăriile
populației a produselor agricole pentru
anul 1989, iar contractarea pentru anul
1990 o vom începe în luna iulie și o vom
încheia la finele lunii septembrie a.c.
In fiecare gospodărie vor fi crescute cel
puțin 3 bovine, 10 ovine, 2 porci, 20 păsări;
precum și 3—4 familii de albine, asigurindu-se sporirea, peste plan, a efectivelor
de animale cu 100 bovine, 500 porcine, 200
ovine și 300 păsări. Pe această bază, se
vor livra la fondul de stat, peste preve
deri. 30 tone carne, 200 hectolitri lapte de
vacă și oaie, 20 mii ouă, 500 kg miere,
200 kg lînă și alte produse.
Se va extinde creșterea iepurilor de casă,
potrivit programului, astfel încît efectivele
matcă să crească peste prevederi cu 300
iepuri. Vom depăși sarcinile de colectare
și predare a fructelor de pădure cu 2,5
tone.

II. ÎN DOMENIUL
ACTIVITĂȚILOR INDUSTRIALE
ȘI AL PRESTĂRILOR DE SERVICII
In unitățile republicane de pe teritoriul
comunei, valoarea producției marfă indus
trială va fi depășită față de plan cu 5 la
sută, iar productivitatea muncii — cu 10 la
sută. Se vor reduce cu 3 lei cheltuielile
materiale la 1 000 lei producție marfă și
vor crește beneficiile cu 3 la sută față
de plan.
Vom acționa pentru atingerea parame
trilor proiectați la noua secție de prelu
crare a lemnului din satul Hodoșa cu 30 de
zile înainte de termen.
In industria mică vom înființa 4 noi ate
liere de producție și prestări de servicii
aparținînd
consiliului popular comunal,
care, prin valorificarea resurselor locale,
vor asigura depășirea producției marfă in
dustrială planificate cu 15 la sută și a pres
tărilor de servicii cu cel puțin 1 milion lei.
Vom realiza și livra suplimentar la fon-,
dul pieței produse in valoare de 300 mii
lei, iar la export, planul va fi- depășit 'cu
25 la sută.
Vor fi intensificate acțiunile de colectare
a materialelor refolosibile de la populație,
depășind sarcinile planificate cu 15 la sută
la materialele feroase și neferoase, cu 12
la sută la hîrtie și cartoane, cu 10 la sută
la celelalte materiale recuperabile.

Valorificînd sursele neconvenționale de
energie, prin realizarea unor instalații sim
ple la gospodăriile populației, șe vor obține
3 600 kWh energie electrică.

III. ÎN DOMENIUL MODERNIZĂRII
ȘI DEZVOLTĂRII COMUNEI,
AL INVESTIȚIILOR
ȘI AUTOGOSPODARIRII
Vom acționa pentru înfăptuirea neabă
tută a programului de organizare ,și mo
dernizare a comunei, aplicarea fermă a pre
vederilor legii, crearea, condițiilor care să
asigure locuitorilor o viață demnă, civi
lizată.
Blocul cu 16 apartamente, avind la parter
spații comerciale și pentru prestări de ser
vicii, îl vom da in folosință cu 30 zile îna
inte de termen, iar brutăria și cele 2 gră
dinițe totalizing 120 de locuri vor fi date
în folosință cu 10 zile înainte de termen.
Cu participarea tuturor cetățenilor vor
fi reparate drumuri în lungime de 30 km,
35 poduri și podețe, se va moderniza pirtia
olimpică de sanie. Vom executa lucrări de
întreținere și curățire a pădurii pe o su
prafață de 80 hectare, concomitent cu de
pășirea programului de împădurire cu
peste 3 la sută.
Se vor organiza ample acțiuni de înfru
musețare și bună gospodărire, a satelor co
munei, de îngrijire și păstrare a curățeniei
arterelor de circulație, a zonelor verzi, în
curți și incintele unităților. Vor fi plantați
10 000 pomi fructiferi și arbuști cu utilizare
medicală.
IV. ÎN DOMENIUL AUTOFINANȚĂRII
ȘI PARTICIPĂRII LA FONDUL
DE DEZVOLTARE GENERALA
A SOCIETĂȚII

Aplicind ferm principiile mecanismului
economico-financiar prin gospodărirea ju
dicioasă a mijloacelor materiale și bănești
încredințate și extinderea activităților pro
ductive, vom depăși veniturile proprii la
•bugetul local cu 200 mii lei, iar contribuția
comunei la fondul de dezvoltare generală
a intregii societăți va spori cu 10 la sută,

V. ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII
CULTURAL-EDUCATIVE DE MASA
întreaga muncă politică și cultural-educativă va fi orientată spre cunoașterea și
aplicarea fermă a tezelor, orientărilor și
indicațiilor cuprinse in Expunerea de
excepțională Însemnătate teoretică și prac
tică a tovarășului Nicolae Ceaușescu la
ședința comună a Plenarei Comitetului
Central al partidului, a organismelor de
mocratice și organizațiilor de masă și
obștești din noiembrie 1988 in scopul per
fecționării stilului și metodelor de muncă,
al creșterii spiritului de răspundere pentru
realizarea tuturor indicatorilor cantitativi
și calitativi ai planului și programelor in
profil teritorial.
în cadrul acțiunilor ce se organizează în
comună de către Centrul de cultură și
creație „Cîntarea României" se Va pune
un accent deosebit pe formarea concepției
revoluționare despre lume și viață, pe sti
mularea creației tehnico-științifice șl
ridicarea nivelului de cunoștințe al oame
nilor muncii.
Vom permanentiza activitățile culturaleducative și artistice mobilizind întreaga
populație la realizarea exemplară a sarci
nilor economico-sociale ce ne revin pe
acest an și pe întregul cincinal.
Ne vom organiza mai bine munca și vom
acorda mai mare atenție activității con
crete a deputaților, pregătirii sesiunilor,
vom. înlătura formalismul ce mai există in
activitatea noastră, vom asigura buna
funcționare a Cadrului larg democratic de
participare â cetățenilor la îndeplinirea
sarcinilor prevăzute... în plan.' și programe,
la rezolvarea tuturor problemelor econo
mico-sociale ale localității.
Asumiridu-ne aceste angajamente, sintem hotăriți să răspundem prin noi
fapte de muncă îndemnului tovarășului
Nicolae Ceaușescu de a face totul pentru
ca în, acest an — anul celei de-a 45-a ani
versări a victoriei revoluției de eliberare
socială și națională, . antifascistă șl antiimperiaîistă și al celui dș-al XIV-lea Con
gres al Partidului Comunist. Român — să
realizăm cea măi' mare producție în. agri
cultură, in industrie și prestările de servicii,
precum și in toate celelalte domenii de
activitate, asigurind astfel baza materială _
pentru ridicarea localității pe noi trepte
*
de progres și civilizație socialistă, spofindu-ne contribuția, la creșterea bunăstării
întregului nostru popor.

9. Vom asigura .îmbunătățirea nivelului
calitativ al produselor, prin respectarea
strictă a tehnologiilor prevăzute, extinde
rea inițiativei „Cercurile calității", a co
misiilor de sprijin și îndrumare a crea
ției tehnico-științifice de masă, introdu
cerea în producție a 20 invenții și 30 ino
vații, utilizarea la întreaga capacitate a
tuturor standurilor de probe din dotare și
realizarea a 4 standuri suplimentare.
10. Generalizînd inițiativa „Contul de
economii al grupei sindicale", vom realiza
o economie suplimentară de cel puțin 2 100
lei/om al muncii, ceea ce revine pe total
întreprindere 15 milioane lei prin redu
cerea consumurilor normate de materii
prime și materiale cu 2 000 tone, cu 1 500
tone combustibil convențional și cu 4 000
MWh energie electrică, precUm și prin recondiționarea unui volum de 3 milioane
lei piese de schimb și subansamble și re
cuperarea de oțel, fontă și metale nefe
roase cu 5 la sută peste sarcina planificată.
11. Prin îmbunătățirea recepției calita
tive a mijloacelor fixe după reparații, păs
trarea în parametri de precizie a tuturor
utilajelor din dotare, cit și prin utiliza
rea la maximum a timpului de lucru, vom
asigura creșterea indicelui de utilizare a
mașinilor unelte cu 2 la sută față de plan.
12. în' activitatea de creație tehnico-științifică de masă desfășurată în cădrul
Festivalului național „Cîntarea României"
vom acționa pentru intensificarea mișcării
de invenții și inovații, pentru generaliza-

rea în producție a celor mai valoroase so
luții, propunindu-ne să realizăm pe aceas
tă cale o eficiență de cel puțin 15 milioane
lei.
13. Vom acționa pentru îmbunătățirea
continuă a condițiilor de muncă și viață
ale personalului muncitor prin asigurarea
unui climat adecvat de lucru în toate sec
țiile de fabricație, îmbunătățirea calității
meniurilor servite la cantină, microcantine
și la bufetele de incintă, dezvoltarea pro
ducției proprii din fermele gospodăriei
anexe, îmbunătățirea condițiilor din gră
dinițe, cămine de nefamiliști, precum și
prin repartizarea oamenilor muncii a cel
puțin 100 apartamente.
în lumjha indicațiilor și orientărilor date
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului, cu ocazia vizitei de
lucru efectuată in întreprinderea noastră
în august 1988, vom desfășura o amplă ac
tivitate politico-ideologică și cultural-educativă, pentru transpunerea in viață a sar
cinilor încredințate, acționind cu hotârire
pentru realizarea și depășirea sarcinilor
de plan și a angajamentelor asumate in
întrecerea socialistă, pentru a întimpina cu
rezultate de seamă actul măreț de la 23
August și Congresul al XIV-lea al Parti
dului Comunist' Român.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL DE PARTID
COMITETUL SINDICATULUI
COMITETUL U.T.C.

întreprinderea de navigație fluviala „Navrom“ Galați
către toate unitățile
1 din ramura transporturilor
navale siI aeriene
Aniversarea zilei de naștere și a
Îndelungatei activități eroice, revolu
ționare a secretarului general al parti
dului. președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, genial conducător de
partid și de țară, Erou intre eroii nea
mului, personalitate proeminentă a lumii
contemporane, reprezintă pentru întregul
nostru popor un moment aniversar cu
adinei semnificații în istoria prezentă și
viitoare a României socialiste. Oamenii
muncii de la întreprinderea de navigație
fluvială „NAVROM" Galați, intr-un glas
cu întreaga țară, adresează mult stima
tului și iubitului nostru conducător un
vibrant omagiu, sentimentele de adîncă
recunoștință pentru tot ce a făcut și face
spre binele și fericirea poporului nostru,
alături de urările de multă sănătate, feri
cire, nesecată putere de muncă, pentru a
conduce pe mai departe destinele țării pe
drumul luminos al socialismului și comu
nismului.
Colectivul de oameni ai muncii din ca
drul întreprinderii de navigație fluvială
„NAVROM" Galați, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, este ferm
hotărît și angajat revoluționar în reali
zarea exemplară a sarcinilor economicosociale din anul 1989, an hotăritor al înde
plinirii cincinalului 1986—1990, pentru a
contribui, alături de întregul nostru popor,
la îndeplinirea istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, a ideilor, orientărilor
și tezelor de inestimabilă valoare formu
late de, secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Expunerea
prezentată la ședința comună a Plenarei
Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, organismelor democratice si
organizațiilor de masă și obștești din
noiembrie 1988.
în spiritul angajant al Întrecerii socia
liste, navigatorii flotei fluviale, docherii
și mecanizatorii porturilor dunărene chea
mă la întrecere toate colectivele de oameni
ai muncii din întreprinderile de transpor
turi navale și aeriene pentru realizarea și
depășirea sarcinilor de plan pe anul 1989,
întimpinind cu rezultate deosebite marile
evenimente politice din viața poporului și
partidului, cea de-a 45-a aniversare a vic
toriei revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperialistă și
cel de-al XIV-lea Congres al Partidului
Comunist Român, cu următorul angaja
ment :
1. Depășirea planului la transportul de
mărfuri cu 2 la sută, ceea ce reprezintă
peste 500 mii tone mărfuri diferite și 5 la
sută mai mulți călători transportați.
2. Derularea in traficul portuar a unui
volum sporit de mărfuri cu 700 mii tone,
depășind sarcina planificată cu' 2 la sută.
3. Realizarea față de sarcina de plan a
unui volum suplimentar de venituri cu
peste 25 milioane lei.
4. Depășirea . producției nete planificate
Cu 13,5 milioane lei.
5. Reducerea costurilor la transport și
activitatea portuară cu 7,5 lei la 1 000 lei
venituri brute, ceea ce va conduce la obți-

nerea unor beneficii peste plan de 12 mili
oane lei.
6. Creșterea indicelui planificat de utili
zare a mijloacelor de transport și a insta
lațiilor portuare cu 2,2 la sută prin folo
sirea intensivă a acestora, "întreținerea
corespunzătoare și reducerea imobilizări
lor in reparații.
7. Reducerea timpului de staționare sub
operațiuni de încărcare și descărcare a na
velor maritime și fluviale cu 20 la sută
față de durata normată.
8. Creșterea gradului de folosire a timpu
lui de lucru cu 2,5 la sută, prin eliminarea
absențelor nemotivate, reducerea învoiri
lor și a concediilor fără plată.
9. Realizarea și aplicarea eficientă a mă
surilor cuprinse în programele speciale
privind perfecționarea organizării și moder
nizarea proceselor de producție, utiliza
rea tehnologiilor moderne de manipulare
a mărfurilor prin paletizare, pachetizare,
conteinerizare și inslinguire, care să con
ducă la creșterea productivității muncii
în activitatea portuară cu 4 la sută.
10. Aplicarea generalizată și eficientă de
către toate formațiile de lucru a iniția
tivei muncitorești „Contul de economii al
grupei sindicale", care să conducă la rea
lizarea a cel puțin 2 000 lei pe fiecare om
al muncii, prin reducerea consumurilor de
combustibil cu 250 tone convenționale, a
energiei electrice, cu 25 MWh. Prin recu
perarea și refolosirea în atelierele proprii
a unor piese și subansamble se va realiza
o valoare totală de peste 18 milioane lei.
11. Perfecționarea pregătirii profesionale
a unui număr de peste 8 900 oameni ai
muncii și policalificarea a 340 muncitori
care să asigure creșterea productivității
muncii, folosirea tehnologiilor moderne de
manipulare și transport, reducerea cheltu
ielilor materiale, precum și asigurarea de
plinei calități a prestațiilor și siguranței
navigației.
12. Se va acorda o atenție deosebită îm
bunătățirii condițiilor de muncă și viață
ale întregului personal muncitor, asigură
rii aprovizionării și servirii mesei calde
prin cantinele proprii, a condițiilor de
cazare în căminele de nefamiliști" ș.a.. care
să conducă la eliminarea îmbolnăvirilor cu
incapacitate temporară de muncă și redu
cerea concediilor medicale cu circa 12 la
sută.
Vom desfășura o Intensă și concretă
activitate politico-ideologică și culturaleducativă pină la nivelul fiecărui loc de
muncă, în scopul formării omului nou,
cu u.n înalt nivel de conștiință revolu
ționară,. de ordine și disciplină în muncă
pentru creșterea răspunderii personale și
colective in îndeplinirea exemplară a sar
cinilor încredințate și angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă pe anul
1989.

în atmosfera de înalt patriotism revolu
ționar cu care întregul nostru popor este an
gajat plenar in vasta operă de construcție
socialistă in patria noastră, aniversarea zi
lei de naștere și a îndelungatei activități
revoluționare a celui mai iubit fiu al na
țiunii, Ctitorul de geniu al României mo
derne, marele erou al păcii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. reprezintă un fericit
prilej pentru oamenii muncii din cadrul
Institutului de proiectare județean Con
stanța de a adresa secretarului general al
partidului un profund omagiu, alături de
cele mai respectuoase și călduroase urări
de multă sănătate si fericire, nesecată pu
tere de muncă, viață îndelungată in fruntea
partidului și a tării pentru triumful socia
lismului și comunismului în România.
Anul 1989, anul Congresului al XIV-lea
al partidului și al celei de-a 45-a aniver
sări a victoriei revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și anti
imperialistă, constituie pentru oamenii
muncii din Institutul de proiectare jude
țean Constanța un imbold de a se angaja
cu întreaga capacitate de muncă și de
creație în vasta si complexa activitate
desfășurată de poporul nostru pentru a da
viată tezelor și orientărilor de excepționa
lă valoare teoretică și practică cuprinse
in magistrala Expunere a secretarului ge
neral al partidului, președintele Republi
cii. tovarășul Nicolae Ceaușescu. la ședința
comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a orga
nismelor democratice și organizațiilor de
masă și obștești din noiembrie 1988 privind
asigurarea înfăptuirii neabătute a Progra
mului de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintare a pa
triei noastre spre comunism.
Puternic mobilizați de mărețele obiective
cuprinse în programele de implicare tot
mai directă a științei, tehnologiei, cerce
tării și proiectării în soluționarea marilor
și complexelor probleme pe care le ridi
că perfecționarea activității in toate do
meniile vieții economice și sociale, elabo
rate cu aportul inestimabil al tovarășei aca
demician doctor inginer Elena Ceaușescu,

prim viceprim-ministru al guvernului,
președintele Consiliului Național al Ști
inței și învățămintului, colectivul de
muncă din institutul nostru cheamă la în
trecere socialistă pe anul 1989 toate insti
tutele de proiectare din subordinea consi
liilor populare, angajindu-se să înfăptu
iască următoarele obiective :
E Actualizarea și perfectionarea studiilor
de sistematizare, a prevederilor schițelor
de sistematizare, pentru înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare, modernizare și or
ganizare a tuturor localităților, a centre
lor agroindustriale, reședințelor de
co
mună și satelor, în scopul asigurării unui
nivel ridicat al valorificării resurselor so
lului și subsolului, a terenului și creării
celor mai bune condiții de muncă și viață
prin :
— organizarea echilibrată a localităților,
la nivelul întregului județ, corespunzător
cu nevoile specifice ale dezvoltării econo
mice și sociale ;
— organizarea si amenajarea spațiului
construit în scopul asigurării unui confort
de locuire de nivel mai ridicat. în con
dițiile creșterii permanente a eficientei
folosirii investițiilor ;
— promovarea cu consecvență, prin pro
iectare, a unui nivel ridicat al soluțiilor de
sistematizare și arhitectură, constructive și
tehnologice, urmărind realizarea de con
strucții noi, cu o expresie arhitecturală
modernă, originală, specifică județului ;
— asigurarea, concomitent cu proiectele
de locuințe, și a documentațiilor tehnicoeconomice pentru realizarea dotărilor social-culturale, comerciale și de prestări de
servicii către populație ;
— extinderea valorificării surselor de
energie neconvenționale și refolosibile în
localități urbane și rurale, în anul 1989
un număr de cinci comune de pe terito
riul județului urmind să devină autonome
din punct de vedere energetic.
2. Depășirea cu 7 la sută a volumului
producției de proiectare planificate, prin

întreprinderea de mașini-unelte Arad către toate
întreprinderile industriale de mașini-unelte,
mecanică fină si1 mașini
1 textile,1 de mecanică
și articole casnice, de echipament special
Institutul de proiectare județean Constanța către toate
unitățile de proiectare din subordinea
consiliilor populare județene

Mîndri de a trăi și munci cu dăruire și
avint în cea mai glorioasă și luminoasă
Epocă cunoscută vreodată în istoria pa
triei, ce poartă numele ilustrului nostru
conducător, comuniștii, toți oamenii muncii
din cadrul întreprinderii de mașini-unelte
Arad adresează secretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctito
rul de geniu al României socialiste moder-.
ne, Marele Erou al Păcii, cu ocazia aniver
sării zilei de naștere și îndelungatei, acti
vități revoluționare, omagiul fierbinte ală
turi de cele mai călduroase sentimente de
multă sănătate, fericire, viață îndelungată
plină de împliniri, aceeași nesecată putere
de muncă spre a ne conduce pe mai de
parte pe cele mai înalte culmi de progres
și civilizație.
Colectivul de oameni ai muncii de la
întreprinderea de mașini-unelte din Arad,
angajat cu întreaga capacitate creatoare
și putere de muncă la înfăptuirea măre
țelor obiective stabilite de cel de-al
XIII-lea Congres și Conferința Națională
ale partidului, puternic mobilizat de orien
tările și indicațiile formulate de se
cretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a încheiat cel de-al
treilea an al actualului cincinal pe un loc
fruntaș în întrecerea socialistă, realizînd și
depășind toți indicatorii de plan.
Ferm hotărît să acționeze cu înaltă răs
pundere revoluționară, pentru îndeplinirea
exemplară a sarcinilor ce îi revin din pla
nul național unic de dezvoltare economicosocială a țării pe anul 1989, colectivul de
muncă de la întreprinderea de mașini
unelte Arad cheamă la întrecerea socia
listă toate colectivele de oameni ai muncii
din întreprinderile industriale de mașini
unelte, mecanică fină și mașini textile, de
mecanică și articole casnice, de echipament
special, angajindu-ne să realizăm urmă
toarele :
1. Depășirea producției marfă cu 50 mi
lioane lei, prin depășirea producției fizice,
în cadrul contractelor încheiate și a resurse
lor alocate, cu 150 strunguri paralele și 7
strunguri grele, mașini unelte specializate,
celule flexibile și altele.
2. Depășirea planului de export cu 5 la
sută prin promovarea, contractarea și rea
lizarea de noi produse la nivel mondial și
peste nivelul mondial, în condițiile onoră
rii tuturor contractelor cu partenerii ex
terni pînă la data de 15 decembrie a.c. și
încadrarea în cursul de revenire planificat.
3. Creșterea productivității muncii cu cel
puțin 10 000 lei/om al muncii față de ni
velul planificat, prin perfecționarea organi

zării șl modernizarea proceselor de produc
ție, introducerea pe scară largă a progre
sului tehnic, extinderea robotizării și pre
lucrării pieselor pe celule flexibile, redu
cerea consumului de muncă pe produs,
introducerea proiectării asistate de calcu
lator, perfecționarea pregătirii profesionale
a întregului personal muncitor, în consens
cu cerințele producției și cu modificările
intervenite in procesele tehnologice, pre
cum și calificarea în a doua meserie a
peste.220 oameni ai. muncii.
4. Aplicind cu fermitate principiul autoconducerii muncitorești, a prevederilor bu
getului de venituri și cheltuieli, prin înca
drarea strictă în normativele economicofinanciare prevăzute, vom asigura reduce
rea cheltuielilor-totale la i 000 lei producțiemarfă cu cel. puțin 7 lei sub prevederile
planului, iar a celor materiale cu 5 lei.
5. Depășirea producției marfă vîndută
și încasată față de prevederile planului cu
60 milioane lei și sporirea beneficiilor față
de plan cu peste 6 la sută.
6. Realizarea programului de Investiții
cu 15 zile înainte de termen, prin execu
ția în întreprindere a 4 agregate impor
tanțe prin autodotare cum ar fi : agrega
tele pentru găurit, strunjit cărucior și car
casă păpușă fixă SN 601, mașinile de ro
tunjit dantură și pentru încercat zgomotul
roților dințate cilindrice. în valoare de 10
milioane lei și a devansării programului
de modernizare.
7. Vom asigura creșterea valorificării
metalului, a materiilor prime și materia
lelor cu 5 la sută peste nivelele din plan,
în acest scop vom acționa pentru reproiectarea unor produse, introducând în fa
bricație produse cu consum redus de ma
terii prime, materiale și energie, precum
și de manoperă, vom extinde și introduce
noi tehnologii pe întregul flux de fabri
cație și în sectoarele calde, cum ar fi :
prelucrarea pe mașini agregat a carcase
lor pentru cutiile de viteză, prelucrarea
ghidajelor pe mașini agregat multibroșe,
sudarea prin puncte a carenajelor, turna
rea in forme vidate, care vor asigura creș
terea cu 10 la sută a coeficientului de
scoatere.
8. Prin introducerea în fabricație a celor
33 produse noi și modernizate, intre care
3 tipuri de celule flexibile cu roboți portali, două tipuri cu SP 500 CNC și un. tip
cu SF 2—250 CNC. vom încheia cu un an
mai devreme acțiunea programată pentru
acest cincinal de înnoire a producției, pon
derea produselor noi și modernizate ajungind la sfîrșitul anului la 100 la sută.
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elaborarea peste prevederile planului a
unui număr de 16 documentații tehnico-economiee, în valoare de 3 milioane lei.
pentru obiective de investiții social-culturale, tehnico-edililare, de valorificare a
surselor de energie neconvenționale si
agrozootehnice.
3. Creșterea productivității muncii cu
5 600 lei pe persoană, peste nivelul planifi
cat, ca urmare a reducerii cu 117 mii ore
medii convenționale a duratei normate de
elaborare a lucrărilor de proiectare din
planul pe acest an, prin scurtarea ciclului
de proiectare, folosind programarea si
proiectarea asistată de calculator.
4. Introducerea prin proiectare a 42 so
luții constructive și tehnologice noi sau
perfecționate, cu grad ridicat de industria
lizare la construcții de locuințe, socialculturale și lucrări tehnico-edilitare. care
să conducă la modernizarea activității de
construcții-montaj, precum si la creșterea
productivității muncii pe șantiere cu cel
puțin 12 la sută în anul 1990 față de pro
ductivitatea muncii prevăzută în documen
tațiile de execuție care se aplică in anul
1989.
5. Reducerea cu peste 30 milioane Iei a
costului investițiilor proiectate la faza
„proiect de execuție", față de indicatorii
tehnico-economici stabiliți la „notele de
comandă", prin aprofundarea și perfecțio
narea soluțiilor funcționale, constructive și
tehnologice.
6. Realizarea, prin proiectare, a unei economii de 1 350 tone combustibil conven
țional, in exploatare, pe an, extinzînd folo
sirea surselor de energie neconvenționale
și refolosibile. cu precădere a energiei so
lare, la unitățile social-culturale de pe li
toralul Mării Negre și a celei reziduale la
unități economice din județ.
7. Impulsionind și stimulînd activitatea

de cercetare științifică și tehnică, mișcarea
de invenții și inovații, vom soluționa 150
teme, vom breveta și aplica două invenții.
Prin promovarea progresului tehnic vom
realiza 22 milioane lei economii, concreti
zate în reducerea, prin proiectare, a con
sumurilor normate de materiale cu 1 870
tone ciment, 70 tone oțel beton, oțel lami
nat și tablă zincată și 200 mc lemn rășinoase.
8. In scopul sporirii gradului de indus
trializare vom extinde, prin proiectare, so
luțiile moderne de construcție, tehnologiile
perfecționate de execuție, folosirea de ele
mente tipizate de mare serie, prefabricate
și finisate în industrie, precum și mecani
zarea lucrărilor în șantiere.
Vom proiecta 2 550 apartamente in clă
diri cu structuri integral prefabricate, din
care peste 1 300 vor avea și pereții sub
solurilor prevăzuți a fi realizați în aceeași
soluție constructivă.
9. în vederea asigurării unor locuințe noi,
moderne, care să satisfacă mai bine cerin
țele ridicării nivelului general de viață al
populației de la sate, în condițiile păstrării
specificului arhitectural și tradițiilor de
locuire, vom elabora peste plan două pro
iecte tip pentru construcții de locuințe în
localitățile rurale din județe.
Colectivul de oameni ai muncii din In
stitutul de proiectare județean Constanța
este ferm hotărît să acționeze cu înaltă
responsabilitate patriotică, cu pasiune și
dăruire revoluționară pentru a obține re
zultate remarcabile in înfăptuirea planului
și angajamentului asumat în întrecerea so
cialistă pe 1989, an hotărîtor al actualului
cincinal.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL DE PARTID
COMITETUL SINDICATULUI
COMITETUL U.T.C.

și de încălzire la toate apartamentele din
plan și din punctele termice.
5. Prin mai buna organizare a produc
ției și a muncii pe șantiere și în bazele de
producție va crește gradul de mecanizare
al lucrărilor cu 3 la sută, iar indicele de
folosire a timpului maxim disponibil cu cel
puțin 2 la sută față de realizările anului
trecut.
6. Se va continua cu fermitate acțiunea
de calificare și perfecționare a pregătirii
profesionale, prin cuprinderea în cursuri a
1 300 oameni ai muncii, din care 250 își
vor însuși a țloua meserie.
7. Prin aplicarea fermă a principiilor
mecanismului economico-financiar și prin
perfecționarea organizării producției și a
muncii se vor diminua cheltuielile totale
și materiale la 1 000 lei producție de con
strucții-montaj cu cîte 4 lei.
8. Realizarea, peste prevederile planului,
a unui beneficiu de 2 milioane lei.
9. Prin aplicarea inițiativelor „Fiecare
cadru tehnico-ingineresc și de specialitate
să rezolve anual cel puțin o problemă
tehnică sau de organizare a producției și
a muncii în afara sarcinilor de serviciu" și
„Contul de economii al grupei sindicale"
se vor soluționa peste 150 teme cn eficien
ță estimată la 1,2 milioane lei. se vor re
duce consumurile de
materiale cu 800
tone ciment, 120 tone metal, 200 tone com
bustibil convențional, 150 MWh energie
electrică. De asemenea, se vor recupera și
reintroduce în circuitul productiv peste 200
tone, material metalic : oțel-beton 127 tone,
plase sudate 34 tone, țevi trase 4 tone, țevi
instalații 5 tone, țevi construcții 7 tone,
tablă subțire și mijlocie 25 tone.
10. In scopul îmbunătățirii continue a
condițiilor de muncă și viată pentru oa
menii muncii, se vor realiza și da în folo

sință 100 apartamente de serviciu con
struite din fondurile proprii ale trustului,
se va extinde capacitatea de pregătire și
servire a mesei la cantine, ajungindu-se la
1 200 porții/zi, se vor înființa două noi microcantine la care vor servi masa circa 200
oameni ai muncii, se va extinde și mo
derniza gospodăria-anexă, iar spațiile de
cazare din căminele muncitorești pentru
tineret vor fi dotate corespunzător.
Po.rnind de la tezele, conceptele, ideile
și orientările de excepțională însemnătate
cuprinse în magistrala Expunere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu Ia ședința comună a
Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor de
mocratice și organizațiilor de masă și ob
ștești, din noiembrie 1988, de la îndemnu
rile adresate de secretarul general al par
tidului tuturor oamenilor muncii din patria
noastră pentru mobilizarea întregii lor ca
pacități de muncă și creație in direcția rea
lizării de noi valori materiale menite să
intre în circuitul economic național, oa
menii muncii din Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Bihor sînt ho
tăriți ca, prin îndeplinirea exemplară a tu
turor obiectivelor prevăzute in chemarea
la întrecere, să-și aducă contribuția la in
făptuirea mărețelor sarcini stabilite de
Congresul al XIII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului. întîmpinînd cele două
mari evenimente a’e acestui an, a 45-a
aniversare a revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiimperialistă
și cel de-al XIV-lea Congres al Partidului
Comunist Român, cu noi și tot mai însem
nate succese în toate domeniile,
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întreprinderea pentru producerea și industrializarea
întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor
egumelor și fructelor Tecuci, județul Galați, către toate
de îmbunătățiri funciare Dolj către toate întreprinderile
întreprinderile pentru producerea și industrializarea
de execuție și exploatare a lucrărilor
legumelor și fructelor
de îmbunătățiri funciare
Oamenii muncii din întreprinderea de
execuție și exploatare a lucrărilor de îm
bunătățiri funciare Dolj adresează to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului, cu prilejul aniversării
zilei de naștere și a îndelungatei, eroicei
și vastei activități revoluționare,
calde
urări de sănătate, de ani multi și rodnici,
alături de tovarășa Elena Ceaușescu, spre
a spori pe mai departe înălțătoarele ctitorii
făurite in anii luminoși al epocii intrate in
conștiința țării ca „Epoca Nicolae Ceaușescu".
întruchipind virtuțile cele mai alese ale
poporului, înțelepciunea, cutezanța revolu
ționară, spiritul de dreptate și profundă
omenie, patriotismul militant și interna
ționalismul
consecvent,
excepționala
personalitate a secretarului general al
partidului a ridicat pe treptele cele mai
înalte ale consacrării istorice
modelul
luptătorului comunist, ale cărui viață și
muncă se identifică pe deplin cu secularele
idealuri ale poporului, cu cutezătoarele
perspective deschise patriei.
.Cu hotărîrea., ferpaa de,, a transpune
neabătut in viață sarcinile ce ne revin din
vastul program de lucrări de îmbunătățiri
funciare, de asigurare a unor recolte mari,
sigure și stabile — elaborat din inițiativa
și cu contribuția determinantă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu — de a ne aduce
deplina contribuție la exploatarea în con
diții de maximă eficiență economică a
amenajărilor realizate, colectivul nostru de
muncă adresează tuturor întreprinderilor de
execuție și exploatare a lucrărilor de îm
bunătățiri funciare chemarea la întrecere
pentru îndeplinirea și depășirea planului
pe anul 1989, așumîndu-ne următoarele
angajamente :
1. Concentrindu-ne eforturile pentru fi
nalizarea in cele mai bune condiții a noilor
obiective de investiții, prin folosirea mai
eficientă a bazei tehnico-materiale și îm
bunătățirea organizării și desfășurării
muncii pe șantiere, vom depăși cu 6 la
sută prevederile planului de construcțiimontaj.
2. Pentru a asigura un ritm mai rapid de
execuție și o eficiență mai ridicată în
activitatea de construcții-montaj, vom ex
tinde producția de elemente și subansamble
prefabricate în poligoane specializate, realizind peste prevederile planului un volum
de produse industriale în valoare de 3,7
milioane lei.
3. Prin buna reparare, întreținere și ex
ploatare a întregului parc de mașini și
utilaje, vom asigura creșterea cu 4 la sută
a indicelui planificat de utilizare a acestora.
4. Urmărind riguros scurtarea termenelor
de execuție a lucrărilor, vom pune în ex
ploatare, înainte de termenele stabilite,
noile amenajări de irigații din zona Bistreț—Nedeia—Jiu (cuprinzînd 1 500 ha),

amenajările de desecare din zona Ghidicl—
Rast—Bistreț (500 ha), completările la ame
najările de desecare din zonele Jiu—Bechet
și Bistreț—Nedeia—Jiu (2 500 ha), lucrările
de nivelări-modelări din zonele Sadova—
Corabia și Rojiște—Caracal (1 000 ha),
precum și lucrările de drenaj din zonele
Sadova—Corabia și Filiași (150 ha).
5. Vom încheia cu 15 zile înainte de
termen acțiunea de revizuire și reparare a
tuturor agregatelor și echipamentelor din
sistemele de irigații și desecare existente,
asigurind premisele necesare pentru apli
carea udărilor în perioada cînd plantele au
nevoie de apă și pentru eliminarea excesu;
lui de umiditate de pe semănături și
ogoare.
6. Prin aplicarea în devans a măsurilor
cuprinse în programul de perfecționare a
organizării și modernizării producției, vom
depăși cu 3 la sută prevederile planului de
creștere a productivității muncii, realizînd,
totodată, o reducere suplimentară a chel
tuielilor totale cu 5 lei la 1 000 lei produc
ție construcții-montaj.
7. Generalizînd inițiativa muncitorească
„Contul de economii al grupei sindicale",
vom realiza economii medii de 2 050 lei pe
fiecare om al muncii. Valoarea materiale
lor recuperate și refolosite, a pieselor de
schimb și subansamblelor recondiționate
va fi cu 4,5 milioane lei mai mare față de
plan, iar consumurile normate vor fi re
duse cu 1 500 MWh energie electrică și 200
tone ciment.
8. în vederea creșterii mai accentuate a
productivității muncii și a calității lucrări
lor, vom cuprinde în cursurile de ridicarea
gradului de pregătire profesională 1 850
oameni, iar pentru 300 muncitori vom or
ganiza cursuri de însușire a celei de-a doua
meserii.
9. în cadrul preocupărilor pentru îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și de viață
ale. personalului muncitor, vom da în folo
sință 28 apartamente, 1 500 locuri de ca
zare în barăci și vagoane dormitor și vom
organiza 6 cantine pe șantiere, asigurind
buna lor funcționare.
Colectivul nostru de muncă este ferm
hotărit să depună toate eforturile pentru
înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan
și angajamentelor asumate în întrecerea
socialistă, spre a întimpina cu noi și re
marcabile realizări a 45-a aniversare a vic
toriei revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă și
cel de-al XIV-lea Congres al partidului.
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Trustul antrepriză generală de construcții-montaj Bihor
către toate unitățile antrepriză de construcții-montaj
ale consiliilor populare județene și al municipiului București
într-o atmosferă de puternică însuflețire,
toți oamenii muncii din cadrul Trustului
antrepriză generală de construcții-montaj
Bihor, asemenea întregului partid și popor,
angajați cu înalt spirit muncitoresc-revoluționar pentru infăptuirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale Partidului Comunist
Român, aducem un călduros omagiu mult
iubitului și stimatului nostru conducător,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, cu
prilejul aniversării zilei sale de naștere și
indelungatei perioade de activitate eroică
revoluționară pusă în slujba partidului,
poporului și țării, o dată cu cele mai fier
binți urări de sănătate, ani mulți de viață
și putere de muncă pentru a ne conduce
mai departe, pe cele mai înalte culmi de
civilizație și progres, pentru făurirea so
cialismului și comunismului în patria
noastră.
Folosind experiența bogată acumulată,
prin participarea largă a oamenilor muncii
la adoptarea și înfăptuirea măsurilor de
dezvoltare economico-socială, exercitînd
tripla lor calitate de proprietari, producă
tori și beneficiari, oamenii muncii din
Trustul antrepriză generală de construcțiimontaj Bihor au obținut în anul trecut re
zultate remarcabile in construcția de lo
cuințe, în perfecționarea și modernizarea
producției de construcții-montaj, concomi
tent cu creșterea productivității muncii și
a eficienței economice, reducerea consu
murilor de materiale, manoperă și energie, în gospodărirea > judicioasă a ba
zei tehnico-materiale și a dotărilor exis
tente, precum și în creșterea disciplinei
pe șantiere.
Hotăriți să continue cu rezultate mai
bune realizările anului trecut. Trustul an
trepriză generală de construcții-montaj
Bihor adresează tuturor unităților de con

strucții-montaj din subordinea consiliilor
populare județene și al municipiului Bucu
rești o înflăcărată chemare la întrecere,
angajîndu-se să realizeze, în anul 1989, ur
mătoarele obiective :
1. Depășirea planului producției de con
strucții-montaj pe anul 1989 cu 20 milioane
lei și a planului la producția netă cu 10
milioane lei, prin aplicarea cu consecventă
a măsurilor din planurile tehnice și din
programele de perfecționare și moderni
zare a producției, prin creșterea gradului
de prefabricare și industrializare a lucră
rilor, îndeosebi a construcțiilor de locuințe.
2. Se vor da in folosință, peste plan, 120
apartamente, iar 500 apartamente vor fi
predate locatarilor în devans față de plan,
din care 300 apartamente cu 30 zile, iar
200 apartamente cu 60 zile. Totodată, 10
obiective din execuția trustului vor fi puse
în funcțiune mai devreme cu 15—60 zile.
3. Volumul de producție-marfă indus
trială va fi depășit cu 6 milioane lei, in
cadrul resurselor aprobate prin execuția
peste plan a 2 600 mc prefabricate din be
ton armat, 1 000 mp tîmplărie de lemn. 100
tone confecții metalice și armături faso
nate ș.a.
4. In anul 1989 se vor intensifica acțiu
nile pentru creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii, depășindu-se cu 3 000
lei pe om al muncii sarcina planificată,
prin aplicarea de noi tehnologii de execu
ție în construcția de locuințe, și anume :
la 1 200 apartamente se vor utiliza băi spa
țiale complet finisate și echipate din fa
brică, la 1 000 apartamente se vor realiza
elevații prefabricate, pentru 500 apartamen
te se vor folosi pereți despărțitori prefa
bricați din beton ușor cu cenușă de ter
mocentrală, iar parapeții pentru balcoane
vor fi prefabricați și finisați integral, din
care 80 la sută in atelierele proprii ; se va
extinde prefabricarea instalațiilor sanitare

Cu legitimă mîndrie patriotică șl satis
facție față de realizările fără precedent
dobîndite în dezvoltarea economico-socială
in anii care au urmat Congresului al
IX-lea al partidului, oamenii muncii din
întreprinderea pentru producerea și indus
trializarea legumelor și fructelor Tecuci,
județul Galați, adresează cu cele mai
profunde sentimente de dragoste și prețui
re un oald și vibrant omagiu conducătoru
lui înțelept și vizionar al partidului și al
țării, genialului strateg al României so
cialiste moderne, marelui erou al păcii și
înțelegerii intre popoare — tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu ocazia aniversării
zilei sale de naștere șl își aduc prinosul
de recunoștință și vie admirație pentru
îndelungata, neobosita și strălucita sa
activitate revoluționară, în slujba împlini
rii celor mai înalte aspirații ale poporului
nostru de libertate, independentă, propă
șire, demnitate și pace.
în același timp reafirmăm sentimentele
de aleasă stimă și înaltă prețuire față
de tovarășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, eminent militant revolu
ționar și savant de largă' recunoașțere in
ternațională, care a adus și aduce con
tribuții de o deosebită însemnătate la ela
borarea și înfăptuirea politicii interne și
externe a partidului și statului, la înflori
rea științei, învățămîntului și culturii ro
mânești.
Acționînd cu devotament șl înaltă răs
pundere pentru transpunerea in viață a
hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, a orientă
rilor și indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pentru îndeplinirea
exemplară, în continuare, a sarcinilor de
producție ce ne revin și creșterea pe mai
departe a contribuției unității noastre la
infăptuirea Programului partidului, adre
săm — în cinstea celei de-a 45-a aniversări
a victoriei revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă și
a Congresului al XIV-lea al partidului —
tuturor întreprinderilor pentru produce
rea și industrializarea legumelor și fructe
lor chemarea la întrecerea socialistă pen
tru realizarea și depășirea planului pe
acest an. asumindu-ne următoarele anga
jamente :
1. Vom acționa cu toată fermitatea șl
răspunderea pentru creșterea potențialu
lui productiv al pămîntului, însămînțarea
întregii suprafețe in structura stabilită prin
plan, introducerea în cultură a unor se
mințe din categorii biologice superioare,
folosirea cu randament maxim a amenajă
rilor de irigații, executarea întregului
complex de lucrări agricole la termen și
la un nivel calitativ superior, astfel incit
să depășim cu 9 la sută producția' de
legume și fructe prevăzută.
2. Prin obținerea unei producții supli
mentare de 4 000 tone legume și fructe,
precum și prin valorificarea superioară a
materiei prime vom realiza peste plan

300 tone conserve de legume, 400 tone
pastă de tomate, 200 tone suc de tomate
și 200 tone conserve de fructe ; prevederile
planului vor fi depășite cu produse in
valoare de 11 milioane lei la producția
marfă industrială și cu 4,1 milioane lei
la producția netă.
3. Vom livra economiei naționale cantități
sporite de produse depășind prevederile
planului cu cel puțin 10 la sută. La export
vom livra suplimentar produse în valoare
de 11 milioane lei.
4. Productivitatea muncii (calculată pe
baza producției marfă realizate pe fiecare
om al muncii) va fi, în medie, pe an, cu
cel puțin 11 000 lei mai mare, iar cheltuie
lile la 1 000 lei producție marfă vor fi cu
2,10 lei mai mici decît cele planificate. în
acest scop vom acționa pentru moderni
zarea fluxurilor tehnologice la liniile de
prelucrare a legumelor, creșterea indicilor
de utilizare a instalațiilor tehnologice,
perfecționarea organizării producției și a
muncii, îmbunătățirea pregătirii profesio
nale a personalului muncitor și întărirea
ordinii și disciplinei în toate sectoarele de
activitate.
5. Asigurind gospodărirea judicioasă a
resurselor de materii prime, materiale,
energie și combustibili, întărirea discipli
nei tehnologice și aplicarea largă a iniția
tivei „Contul de economii al grupei sindi
cale", vom realiza, în medie, economii de
2 200 lei pe fiecare om al muncii și vom
economisi 400 tone combustibil conven
țional și 175 MWh energie electrică.
6. Prin creșterea producției și a produc
tivității muncii, reducerea cheltuielilor ma
teriale, aplicarea fermă a tuturor prin
cipiilor mecanismului economico-financiar,
ale autoconducerii și autogestiunii, vom
realiza beneficii peste plan de 3 mili
oane lei.
7. In cadrul programului de dezvoltare a
capacităților de producție vom pune în
funcțiune în devans lucrări de investiții in
valoare de 6.2 milioane lei.
8. Preocupîndu-ne de îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de viață ale oamenilor
muncii, vom asigura funcționarea cores
punzătoare a cantinei și microcantinelor,
dezvoltarea activității gospodăriilor anexe,
cazarea in bune condiții a personalului
muncitor.
întregul colectiv de muncă, sub . condu
cerea organelor și organizațiilor de partid,
va acționa neabătut pentru realizarea
exemplară a sarcinilor de plan și a anga
jamentelor asumate în întrecerea socialistă,
aducindu-și contribuția la continua îmbu
nătățire a aprovizionării populației cu pro
duse agroalimentare, la progresul și pros
peritatea țării.
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întreprinderea poligrafică Sibiu către toate
întreprinderile poligrafice
Aniversarea zilej de naștere și îndelun
gatei activități revoluționare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu sporește lumina săr
bătorească a acestui început de an pe
care îl dorim și mai rodnic în realizări.
Strălucita epocă inaugurată de Congresul
al IX-lea al partidului ilustrează forța
gindirii și acțiunii creatoare a marelui
nostru conducător, care cu o neegalată
abnegație, cu o profundă înțelegere a
cursului istoriei, a năzuințelor de veacuri
ale poporului român de dreptate socială,
independență și suveranitate și-a consa
crat viata făuririi noului destin socialist
și comunist al patriei. Adînc recunoscători
pentru neobosita activitate desfășurată in
scopul bunăstării și fericirii fiilor acestei
țări. îi dorim din toată inima ani multi,
putere de muncă și creație spre a ne con
duce cu aceeași inegalabilă cutezanță re
voluționară spre înaltele culmi de progres
și civilizație.
Hotărit să-și consolideze rezultatele ob
ținute anul trecut și prestigiul de unitate
distinsă cu titlul de „Erou al Muncii So
cialiste", colectivul întreprinderii poli
grafice din Sibiu iși exprimă dorința fier
binte de a îndeplini și depăși, în condiții
de calitate și eficiență sporită, prevederile
planului pe 1989, traducînd în fapte de
muncă insuflețitoarele îndemnuri și orien
tări cuprinse în magistrala Expunere pre
zentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la
forumul democrației muncitorești-revoluționare din noiembrie 1988.
Acționînd cu abnegație, colectivul nos
tru va face totul pentru realizarea unui
volum sporit de lucrări editoriale, spre a
contribui la formarea orizontului larg de
cunoștințe al omului nou al noii noastre
societăți. Animat de aceste înalte teluri,
tipografii șibieni adresează tuturor uni
tăților din ramura poligrafică chemarea la
întrecerea socialistă pe acest an, angajîn
du-se să realizeze următoarele obiective :
1. Depășirea cu 4 la sută a producției
marfă planificate, cu 4,5 la sută a produc
ției marfă vîndute și încasate și cu 6 la

sută a producției nete prin mai buna or
ganizare a producției și a muncii, perfec
ționarea tehnologiilor, asimilarea unui nu
măr de 20 produse noi.
2. Depășirea cu 5 la sută a planului de
producție destinat exportului.
3. Creșterea productivității muncii cu 4,5
la sută peste sarcina planificată și a be
neficiilor cu 10 la sută, realizări supli
mentare care vor fi obținute prin intro
ducerea mai accentuată a progresului teh
nic, aplicarea programelor de perfecționa
re a organizării și modernizarea procesu
lui de producție, intensificarea mișcării in
ventatorilor și inovatorilor.
4. Vom acționa pentru creșterea gradu
lui de folosire a timpului de lucru cu unu
la sută față de cel planificat, eliminarea
absențelor nemotivate și diminuarea la
minimum a învoirilor.
5. Pentru a valorifica și mai bine capa
citatea de creație a cadrelor vom acorda
o atenție sporită ridicării gradului de pre
gătire profesională a personalului munci
tor din întreprindere, cuprinzînd la cursu
rile de perfecționare un număr de 340 per
soane, la cursurile de policalificare 109
muncitori, iar la faza de masă a concursu
lui profesional „Cartea de aur" un nu
măr de 500 oameni ai muncii.
6. Prin aplicarea generalizată a inițiati
vei „Contul de economii al grupei sindi
cale" vom reduce cheltuielile totale și ma
teriale la 1 000 lei producție marfă cu 4 lei,
respectiv cu 3,5 Iei, și vom depăși planul
de recuperare la hirtie cu 5 la sută, ceea
ce va însemna realizarea unui volum de
economii de 2 000 lei/om al muncii.
7. Pentru realizarea unor condiții de
muncă din ce în ce mai bune pentru oa
menii muncii din întreprinderea noastră
vom lua măsuri pentru îmbunătățirea mi
croclimatului în toate secțiile și atelierele,
prevenirea accidentelor de muncă și a Îm
bolnăvirilor profesionale. Vor fi. de ase
menea, luate măsuri pentru realizarea de
amenajări suplimentare la grupurile socia
le și sanitare ale întreprinderii.

8. în domeniul muncii politico-ideologice
și educative vom desfășura o susținută
activitate de cunoaștere și însușire de că
tre toți oamenii muncii din întreprindere
a documentelor de partid și legilor țării, a
grijii pentru apărarea și sporirea avutului
obștesc, pentru întărirea ordinii și disci
plinei in muncă, promovarea normelor eti
cii și echității socialiste.
Oamenii muncii din întreprinderea poli
grafică Sibiu, chemînd la întrecere socia
listă toate colectivele din unitățile de pro
fil, vor acționa cu pasiune și spirit revo

luționar pentru realizarea angajamentelor
luate, conștienți că astfel iși vor aduce
contribuția la înfăptuirea marilor obiecti
ve stabilite de Congresul al XIII-lea și
Conferința Națională ale partidului, pentru
progresul și prosperitatea scumpei noastre
patrii.
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întreprinderea pentru contractarea, achiziționarea
și păstrarea produselor agricole județul Olt către toate
unitățile de contractare, achiziționare și păstrare
a produselor agricole
în acest început de an încărcat de mo
mente sărbătorești, scumpe întregului
popor, prilejuite de aniversarea zilei de
naștere și a indelungatei, eroicei și pil
duitoarei activități revoluționare ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, aducem, în
numele tuturor oamenilor muncii din în
treprinderea noastră, un vibrant și res
pectuos omagiu eminentului conducător
al partidului și statului nostru, care și-a
consacrat întreaga viață împlinirii idealu
rilor supreme de libertate, independență
și progres ale poporului, triumfului socia
lismului, comunismului și păcii în lume
și care, cu înțelepciunea, cutezanța și
nesecata energie ce-i sînt proprii, a ■ des
chis, după Congresul al IX-lea al partidu
lui, epoca celor mai mari împliniri din
istoria poporului român.
Cu inimile pline de recunoștință, adre
săm, intr-un glas cu întreaga națiune,
secretarului general al partidului, ctitorul
de geniu al României socialiste moderne,
marele Erou al păcii, urarea călduroasă
de multă sănătate si fericire, aceeași nese
cată putere de muncă, viață lungă în
fruntea partidului și a țării pentru a ne
călăuzi pe mai departe spre visul de aur
— comunismul.
In același timp, adresăm cu adine res
pect cele mai vii mulțumiri tovarășei
Elena Ceaușescu, militant de frunte al
partidului și statului nostru, savant de
largă recunoaștere internațională, pentru
contribuția remarcabilă pe care o are la
elaborarea și înfăptuirea programelor de
ridicare a patriei pe noi culmi de progres
și civilizație, la afirmarea puternică a
științei, culturii șl învățămîntului, ca fac
tori hotăritori ai dezvoltării multilaterale
a patriei.
Răspunzînd mobilizatoarelor îndemnuri
și chemări adresate de secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în Expunerea prezentată la ședința comună
a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor
democratice și organizațiilor de masă și
obștești — program de muncă și de luptă
al partidului, al întregului popor —, oa
menii muncii din întreprinderea noastră
cheamă Ia întrecere toate întreprinderile
de profil din țară pentru îndeplinirea
exemplară a sarcinilor ce le revin din
Planul de dezvoltare a agriculturii și
industriei alimentare pe anul 1989, angajîndu-ne să realizăm următoarele obiec
tive :
.'.,r
f.-.i
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.1. Depășirea livrărilor la fondul de stat
de produse agricole cu 5 Ia șută, prin
îmbunătățirea activității de contractare,
urmărirea permanentă, de către împuterniciții statului, a modului în care se
aplică tehnologiile de cultură stabilite in

toate unitățile agricole de producție și
sprijinirea acestora prin acordarea ope
rativă a avansurilor bănești cuvenite.
2. Respectarea întocmai a sarcinilor și
termenelor de livrare, la fondul pieței, a
produselor prevăzute în programul de autoaprovizionare, în condițiile de calitate sta
bilite prin standarde.
3. Reducerea cu 10 la sută a cheltuielilor
de recepționare, depozitare și conservare
a produselor agricole, prin gospodărirea
rațională a resurselor energetice și com
bustibililor, folosirea surselor de energie
neconvenționale.
Prin redarea în circuitul productiv a
materialelor refolosibile, a pieselor și
subansamblelor recondiționate se va eco
nomisi un milion lei.
4. Reducerea cheltuielilor de livrare a
produselor cu 15 la sută, în principal prin
optimizarea transporturilor, diminuarea
cheltuielilor de incărcare-descărcare și eli
minarea refuzurilor și reclamațiilor de
calitate.
5. Aplicarea cu consecvență a princi
piilor mecanismului economico-financiar,
astfel incit beneficiul planificat al între
prinderii să fie depășit cu peste 10 mili
oane lei, în principal prin reducerea
cheltuielilor de circulație.
6. Realizarea la termen și de calitate. a
lucrărilor de investiții ; punerea în func
țiune în devans cu 20 zile a obiectivelor
prevăzute pentru campaniile agricole de
vară și de toamnă : platforme multifunc
ționale pentru 14 000 tone, șoproane pen
tru 7 000 tone și 300 de pătule circulare,
7. Gospodărirea și înfrumusețarea tu
turor subunităților întreprinderii, prin
efectuarea unui număr de 50 000 ore muncă
patriotică.
8. îmbunătățirea condițiilor de muncă și
viață ale personalului muncitor din între
prindere prin mecanizarea lucrărilor
grele, aplicarea unor soluții ergonomice
Ia locurile de muncă și înființarea a 5
microcantine.
Sîntem ferm hotăriți ca, sub conducerea
organelor și organizațiilor de partid, prin
aplicarea unor măsuri politico-educative,
tehnice și organizatorice, să muncim mai
bine, intr-un spirit de înaltă ordine și
disciplină, incit să ne aducem o contribu
ție importantă; alături de întregul popor,
la traducerea exemplară în viață a istori
celor.ho,tărîți ,ale .Congresului al XIII-lea
și Conferinței Naționale ale partidului.

Comuniștii, toți oamenii muncii din ca
drul întreprinderii comerciale de stat pen
tru alimentație publică Satu Mare, in
tr-un glas cu întregul popor, adresează,
din adîncul inimilor, secretarului general
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
Erou intre eroii neamului, genial gînditor
și ctitor al României moderne, cu ocazia
aniversării zilei de naștere și a îndelun
gatei activități revoluționare, un vibrant
omagiu, cele mai alese sentimente de să
nătate, fericire și nesecată putere de mun
că. de viată lungă în fruntea partidului și
a tării pentru a ne conduce pe mai de
parte pe drumul luminos al socialismului
și comunismului.
Angajat plenar în înfăptuirea exemplară
a sarcinilor stabilite de Congresul al
XIII-lea si Conferința Națională ale parti
dului, puternic mobilizat de tezele, ideile
și orientările secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. for
mulate in magistrala Expunere la marele
forum democratic din noiembrie 1988, co
lectivul de oameni ai muncii de la între
prinderea comercială de stat pentru ali
mentație publică Satu Marg, avind la bază
rezultatele deosebite obținute in realizarea
sarcinilor de plan pe anul trecut, concre
tizate în depășirea volumului de desfacere
de mărfuri cu 26,6 milioane lei. a benefi
ciului cu 4,3 milioane lei, cheamă la în
trecerea socialistă pe anul 1989 toate în
treprinderile de alimentație publică, propunindu-și următoarele obiective :
1. Depășirea cu 6 la sută a pianului de
desfacere prin : valorificarea
supe
rioară a întregului
fond de mate
rii prime și adaptarea cantitativă și
structurală a fondului de marfă la
cererea de consum ; utilizarea raționa
lă a bazei tehnico-materiale și înființarea
a 20 noi puncte de desfacere ; asigurarea
ritmicității optime a aprovizionării cu
mărfuri.
2. Realizarea unei producții industriale
cu 10 la sută mai mare fată de prevederi
prin : introducerea in fabricație a 100 de
noi rețele cu un pronunțat caracter local
și folosirea unor materii prime specifice
zonei ; realizarea față de anul 1988 cu 10
la sută mai multe preparate tip „gospodi
na" ; individualizarea ofertei acestor pro
duse si localizarea lor în puncte de mare
interes ale rețelei comerciale.
3. Depășirea cu 10 la sută a planului de
producție proprie, punind un accent deo
sebit pe : diversificarea gamei sortimen
tale ; îmbunătățirea calității si modului de
prezentare și expunere a produselor ; spo
rirea ponderii producției de preparate cu
linare pentru consumul la. domiciliu ; or
ganizarea de expoziții pentru sondarea
gustului consumatorilor și lansarea în
consum a noi produse și preparate ; rea
lizarea unor meniuri echilibrate, conform
principiilor alimentației științifice, în ca
drul cantinelor-restaurant.
4. Creșterea cu 6 Ja sută, față de nive
lul planificat a productivității muncii >
prin : sporirea gradului de utilizare a ca
pacității de producție și desfacere ; per
fecționarea fluxurilor operaționale ; în
ființarea de unități care să folosească for
me avansate de vinzare a mărfurilor.
5. Sporirea cu 5 la sută fată de preve
deri a desfacerilor la 1 000 lei fonduri

fixe, acționînd în acest sens pentru : dota
rea unităților cu utilaje și mijloace de
muncă mecanizate ; utilizarea judicioasă a
suprafeței comerciale ; modernizarea și re
profilarea unităților în funcție de specifi
cul și localizarea cererii de mărfuri,
6. Creșterea cu 5 zile față de plan a vi
tezei de circulație a mărfurilor, utilizind
următoarele modalități : asigurarea de
stocuri optime la toate produsele și mate
riile prime ; aprovizionarea cu fond de
marfă adecvat structural cererii de con
sum ; adaptarea rapidă la solicitările de
consum specifice anumitor perioade ale
anului.
7. Reducerea cheltuielilor de circulație
cu cel puțin 3 lei la 1 000 lei desfacere și
obținerea pe această cale de beneficii su
plimentare față de plan cu 10 la sută prin :
exploatarea judicioasă a mijloacelor fixe ;
reducerea consumurilor de combustibil și
energie ; optimizarea rutelor de transport
atît pentru parcul auto propriu, cit și în
cazul altor mijloace de transport închiriate.
8. Ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională al tuturor lucrătorilor din cadrul
întreprinderii prin cuprinderea acestora la
cursurile de perfecționare, precum și prin
policalificarea unui număr de 40 de
lucrători.
9. Aplicarea în toate unitățile a Iniția
tivei muncitorești „Contul de economii al
grupei sindicale" și realizarea, pe această
cale, a unor economii de minimum 2 000
lei pe fiecare om al muncii, ceea ce revine
pe total întreprindere circa 2 milioane
lei. economii concretizate în : reducerea
consumului de energie electrică, precum
și a celui de combustibil convențional cu
cite 10 la sută fiecare ț scăderea pierderi
lor normate la mărfuri și ambalaje cu 30
la sută față de anul 1988 ; depășirea sar
cinilor de plan la materialele refolosibile
cu 8 la sută la sticle, borcane și cioburi
de sticlă, cu 5 la sută la materiale textile
și cu 3 la’sută hirtie și cartoane.
10. Realizarea cu cel puțin 30 de zile
mai devreme a tuturor obiectivelor de in
vestiții programate în cel de-al patrulea
an al cincinalului.
11. Intensificarea și creșterea eficienței
muncii politico-ideologice și cultural-edu
cative, în scopul ridicării nivelului de
conștiință al întregului personal muncitor,
reducerea timpului de lucru neproductiv,
întărirea ordinii și disciplinei la
toate
locurile de muncă, apărarea și dezvoltarea
proprietății socialiste și eliminarea pagu
belor din avutul obștesc.
încrezători în forța și capacitatea lor
creatoare, oamenii muncii din cadrul în
treprinderii comerciale de stat pentru ali
mentație publică Satu Mare, sub îndru
marea organelor și organizațiilor de partid,
sînt ferm hotăriți să acționeze cu abnega
ție pentru realizarea obiectivelor pe care
și le-au propus, intimpipînd astfel cu noi
și remarcabile succese împlinirea a 45 de
ani de la victoria revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și antiim
perialistă și cel de-al XIV-lea Congres al
Partidului Comunist Român.
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£
întreprinde rea comerciala de stat pentru alimentație
publică Satu Mare către toate întreprinderile
de alimentație publică
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TELEGRAMA ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România,

de participantele la plenara Consiliului Național al Femeilor
Joi a avut loc Plenara Consiliului
Național al Femeilor. In spi
ritul Expunerii
tovarășului
Nicolae Ceaușescu la ședința comu
nă a plenarei C.C. al P.C.R., a or
ganismelor democratice și organiza
țiilor de masă și obștești din noiem
brie 1988, s-a analizat activi
tatea desfășurată de comitete
le și comisiile de femei , pentru
transpunerea în viață a tezelor, in
dicațiilor și orientărilor secretarului
general al partidului. Au fost adop

tate măsuri menite să asigure
participarea susținută a milioanelor
de femei din întreaga țară la înde
plinirea obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea și Conferința Na
țională ale partidului.
Participantele la plenară au adre
sat o telegramă tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Desfășurată în atmosfera de puternică vibrație patriotică prilejuită de
aniversarea zilei dumneavoastră de naștere și a îndelungatei activități
revoluționare, sărbătoare scumpă întregului popor, plenara Consiliului
Național al Femeilor s-a constituit intr-o manifestare grăitoare a sen
timentelor de aleasă stimă, înaltă prețuire, nețărmurit devotament și
profundă recunoștință, față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, strălucit conducător al partidului și statului nostru,
patriot înflăcărat și revoluționar consecvent, Erou între eroii neamului, ctitor
al României socialiste moderne, personalitate proeminentă a lumii contem
porane, de numele căruia sînt legate toate marile izbînzi ale epocii intrate
pentru totdeauna în istoria patriei drept „Epoca Nicolae Ceaușescu".
Cu inaltă stimă si aleasă considerație, participantele la plenară aduc,
totodată, un cald și respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent
militant revoluționar, om de știință de înalt prestigiu internațional, pentru
contribuția deosebită la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe
a partidului si statului nostru. Ia înflorirea științei, invățămîntului și culturii
românești, la afirmarea demnă în lume a patriei noastre socialiste.
în numele femeilor tării ne exprimăm adeziunea deplină și cea mai înaltă
apreciere fată de modul strălucit în care dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, ați definit căile și direcțiile de acțiune în vederea
continuării neabătute a procesului revoluționar de edificare a socialismului
și comunismului în patria noastră, cu poporul și pentru popor, prin apli
carea fermă, creatoare, a principiilor fundamentale ale socialismului, prin
întărirea continuă a rolului conducător al clasei muncitoare, perfecționarea
activității partidului ca forța politică conducătoare in societate, centru vital
și conștiința vie ale națiunii, prin întărirea și dezvoltarea proprietății socia
liste. ca singura bază pentru creșterea continuă a avuției naționale, a bună
stării materiale și spirituale a celor ce muncesc, prin afirmarea largă a
democrației muncitorești revoluționare.
Participantele la plenară au dat cea mai înaltă apreciere modului strălucit
în care se asigură in patria noastră drepturile fundamentale ale oamenilor
la o viată demnă, egalitatea deplină în muncă și educație, accesul neîngrădit
la cuceririle științei și tehnicii, intr-un climat corespunzător înaltelor norme
ale eticii și echității socialiste, exprimind, totodată, cea mai profundă recu
noștință pentru noile măsuri de creștere a retribuțiilor, dc care au beneficiat
în primul rînd femeile și tinerii.
Perfectionind continuu stilul șl metodele noastre de muncă, promovînd
cu consecventă spiritul revoluționar, așa cum ne îndemnați dumneavoastră,
Consiliul Național, comitetele și comisiile femeilor vor acționa cu fermita
te pentru ca in fiecare unitate, la fiecare loc de muncă să file îndeplinite
exemplar planurile și programele stabilite, acordind o atenție deosebită
creșterii calității producției, în primul rînd a celei destinate exportului, înfăp
tuirii măsurilor de organizare superioară și modernizare a producției care să
conducă la sporirea productivității muncii, la reducerea consumurilor de
materii prime, combustibili și energie, la accentuarea eficienței întregii
activități.
Și cu acest prilej dăm expresie profundei noastre recunoștințe față de
dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, fată dc mult
iubita și stimata tovarășă Elena Ceaușescu, pentru grija permanentă acor
dată întăririi familiei, pentru viața fericită a copiilor noștri. Ne angajăm
să acordăm, in continuare, cea mai mare atenție educării maselor largi
de femei, in spiritul responsabilității fată de îndeplinirea misiunii nobile
de a asigura tinerețea veșnică a națiunii, de a crește și educa tinăra gene
rație, copiii României, pentru a deveni constructori de nădejde ai socia
lismului in patria noastră.
Participantele la plenară exprimă adeziunea deplină a tuturor femeilor
României socialiste față de politica externă a partidului și statului nostru,
al cărei fășrjțor și promotor sinteti dumneavoastră, mult stimate tovarășe
secretar general, recunoscut și apreciat în intreaga lume ca Erou al Păcii,
militant neobosit pentru înfăptuirea aspirațiilor legitime ale popoarelor de
independență națională, de dezvoltare liberă si demnă. Ca soții și mame,
profund preocupate de asigurarea viitorului pașnic al copiilor noștri, spri
jinim pe deplin concepția și acțiunile dumneavoastră pentru înfăptuirea
dezarmării, care să cuprindă eliminarea concomitentă a armelor nucleare,
a celor chimice și a altor arme de distrugere în masă, ca și reducerea sub
stanțială a armelor convenționale, numai pe această cale puțind fi asi
gurată pacea și independența popoarelor, dezvoltarea lor pe calea progre
sului și prosperității.
în numele milioanelor de femei de pe întreg cuprinsul patriei, ne
angajăm să acționăm cu abnegație și dăruire, in spirit revoluționar, pentru
a înfăptui, împreună cu întregul popor, mărețele și cutezătoarele obiective
de înălțare a României spre minunatele culmi ale civilizației socialiste
și comuniste, întimpinind cu noi și remarcabile realizări Congresul al
XîV-lea al partidului și aniversarea a 45 de ani de la victoria revoluției
de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la
23 August,

(Urmare din pag. I)
a gîndi și acționa. Chiar și
de a trăi. Cristurenii în
vățau să pășească prin
porțile deschise ale cu
noașterii". .
Pe aceeași platformă in
dustrială au apărut apoi
moderna fabrică de în
călțăminte și complexul
cooperației meșteșugărești,
în întregime modernizat.
Paralel, și in sectorul agricol au luat ființă în
treprinderea „Avicola", cea
de nutrețuri combinate, în
treprinderea de stat pen
tru creșterea și îngrășarea porcilor, ferme spe
cializate în creșterea ani
malelor de rasă, noi uni
tăți ale cooperației. Cristuru Secuiesc intră însă de
plin în circuitul economic
al țării afirmîndu-și cu
prestigiu contribuția de
gind și faptă creatoare a
muncitorilor și specialiști
lor săi in clipa în care-și
aprinde luminile produc
tive întreprinderea de oțe
luri speciale forjate. Din
acel moment, Cristuru Se
cuiesc nu mai este nici
decum o localitate de im
portantă zonală — orașul,
prin produsele sale, parti
cipă cu toată competenta
la un complex proces in
dustrial la scara întregii
țări, avindu-și
sarcinile
sale precise și in do
meniul exportului. Poves
tește acum, după ce au
trecut peste zece ani de
atunci, inginerul Iuliu Florișcă, directorul Întreprin
derii : ..Au fost zile și
nopți de strădanie neîn

treruptă. Era un început.
Si, ca la început, erau pro
bleme de tot felul, dar mai
ales cele privind forța de
muncă, probleme cu califi
carea ei. Orașul și-a mo
bilizat toate resursele —
pot să afirm asta acum,
fără teama de a greși, pen
tru că am trăit cu toată
forța aceste evenimente —
și-a îndrumat fiii la licee
de specialitate, la facultăți

0 concepție originală de amplă deschidere
privind rolul factorului politic
în procesul dezvoltării societății socialiste
(Urmare din pag. I)
terea rolului conducător al partidu
lui și perfecționarea sistemului de
mocrației muncitorești-revoluționare
în țara noastră. Indisolubil legat de
întregul proces de evoluție a socie
tății noastre, principiul afirmării ro
lului conducător al partidului în
toate domeniile de activitate impu
ne, astăzi mai mult ca oricind, di
namism, angajare, căutarea perma
nentă a celor mai bune metode pen
tru a traduce în viață mărețele pro
grame de dezvoltare a patriei. în
Expunerea la ședința comună a Ple
narei C.C. al P.C.R., a organismelor
democratice și organizațiilor de masă
și obștești, din 28 noiembrie 1988,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a rele
vat că experiența țării noastre de
monstrează necesitatea de a se ac
ționa cu toată hotărirea pentru creș
terea tot mai puternică a rolului
conducător al partidului în toate sec
toarele de activitate, cerința de** a se
lua atitudine împotriva oricăror ten
dințe lichidatoriste și de slăbire a
rolului partidului.
Textele inserate în volum eviden
țiază cerința obiectivă a afirmării
rolului conducător al partidului, fap
tul că dezvoltarea democrației Ia
toate nivelurile impune ca o necesi
tate obiectivă intensificarea activi
tății partidului, creșterea răspunderii
cadrelor de partid, a activului, a co
muniștilor în toate domeniile. îm
pletirea justă a rolului partidului cu
creșterea răspunderii și a rolului or
ganelor de stat, a organismelor de
mocratice reprezintă factorul deter
minant al întăririi unității și forței
de acțiune a poporului, al înfăptuirii
cu succes a obiectivului strategic al
actualei etape — trecerea României
într-un nou stadiu, superior, de dez
voltare.
Perfecționarea conducerii unitare
a societății socialiste presupune di
versificarea funcțiilor statului demo
crației ' muncitorești-revoluționare.
dezvoltarea sistemului de organisme
democratice ale oamenilor muncii
din toate sectoarele — element de
natură să asigure înfăptuirea obiec
tivelor fundamentale ce trebuie rea
lizate prin angajarea întregului nos
tru popor, cu o tot mai largă parti
cipare a cetățenilor, a tuturor oame
nilor muncii. Concepția partidului
nostru, a secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, despre
conducerea unitară a societății so
cialiste relevă rolul planului național
unic in perfecționarea activității de
organizare și conducere a economiei
naționale. Paginile volumului de
monstrează în mod convingător ideea
că perfecționarea conducerii și pla
nificării in etapa actuală pornește și
trebuie să pornească de, la principiul
îmbinării armonioase a rolului pla
nului național unic, coordonării
unitare cu lărgirea autonomiei economico-financiare a unităților adminis
trative și de producție, cu întărirea
autoconducerii muncitorești, cu autogestiunea întreprinderilor. O ase

tv
19,00 Telejurnal
19,25 Tezele și orientările formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu —
program de muncă și acțiune re
voluționară
(color). Dezvoltarea
economiei socialiste —- baza ridi
cării nivelului de trai
19,45 România in lume (color). Docu
mentar
20,05 înalta răspundere patriotică, revo

secretarul comitetului de
partid. Producem astăzi
bare și blocuri forjate din
oțeluri rapide și aliate,
necesare confecționării scu
lelor așchietoare. Omolo
găm anual în întreprindere
3—4 mărci de oțeluri spe
ciale, ne preocupăm de in
troducerea noilor tehnologii,
precum turnarea diferi
telor scule de prelucrare
prin așchiere prin metoda

Noile dimensiuni
ale unui străvechi oraș
de profil, și-a chemat
acasă specialiștii formați
in alte colturi de tară",
„Am pășit pe poarta în
treprinderii în vara anului
1979, proaspăt absolvent al
facultății din Brașov —
mărturisește Kolumban Alexandru, șeful secției for
jă. M-am născut aici și.
aici mi-am aflat locul de
muncă. Orașul avea nevoie
de mine". Și ca acest in
terlocutor al nostru mărtu
risesc la fel zeci și sute de
alți muncitori, tehnicieni,
ingineri, oameni pe care
uzina i-a format, le-a for
tificat personalitatea. „De
fapt, drumul întreprinde
rii. în acest deceniu, este
drumul
colectivului de
muncă spre închegarea și
maturizarea lui — spunea
subinginerul Lorincz loan.

modelelor ușor fuzibile, de
valorificarea superioară a
otelului • prin
creșterea
gradului de prelucrare.
Orașul are nevoie de
cei mai buni oameni ai
lui, de cei pasionați de tot
ceea ce este nou, de cei
preocupați permanent să-și
perfecționeze
măiestria
profesională. Prin oamenii
aceștia, împătimiți ai nou
lui în profesia lor, crește
orașul, întinerește, devine
mai frumos. Aceștia sînt
oamenii oare-i asigură o
producție industrială în va
loare de peste 1.1 miliarde
lei.
împreună cu primarul
Cristurului, tovarășul Ște
fan Zoltani, străbatem noi
le cartiere ale orașului.
Din cind în cînd este oprit
de cetățeni, discută, infor

0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Ioneștli — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Vassa Jeleznova — 18 ; (sala
Atelier) : Jocul ielelor — 18,30
• Filarmonica
,.George
Enescu41
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : I. Ionescu-Galați.
Solist : Dan Grigore —- 18
e Opera Română
(13 18 57) : Don
Quijote — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : O
noapte la Veneția — 18
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): Tre
nurile mele — 18 ; (sala Grădina Icoa
nei. 11 95 44) : Dansatorul magic (pre
mieră) — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu —* 18,30

batul și femeile — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Slugă
la doi stăpîni — 18
• Teatrul „Nottara41 (59 31 03, sala
Magheru) : într-o dimineață — 18 ;
(sala Studio) : O noapte furtunoasă
— 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Solness, constructorul — 18 ;
(sala Giulești, 18 04 85) : Jo&n, fiul lui
Ion — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase44
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy
— 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Caval
cada rîsului — 18
© Ansamblul
artistic
„Rapsodia
Română41 (13 13 00) :
Cintă, ciocîrlie
— 18
• Teatrul „Ion Creangă41 (50 26 55) :
Nota zero la purtare — 9 ; Muzicanții
veseli — 18
• Teatrul „Țăndărică41 (15 23 77, sala
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie
— 11 ; Vitejii cetății Bade-Bade — 15 ;
(sala Cosmonauților, 11 12 04) : Visul
unei nopți de vară — 17

mează. Orașul își are pro
blemele lui, mereu își în
noiește chipul, iși schim
bă
dimensiunile.
Toate
acestea se înfăptuiesc prin
oamenii lui. prin locuitorii
lui, care-i sînt și construc
tori in același timp. „Ora
șul este ca un singur om
— spifne primarul. Vedeți,
cristurenilor localitatea na
tală, cum este și firesc,
le este foarte aproape de
suflet. Cei care au plecat
în perioada în care Cris
turu nu prea avea ce să le
ofere nu s-au înstrăinat,
s-au întors cînd au fost
chemați, cînd orașul a por
nit pe drumul construcției
unei industrii moderne".
Ne însoțesc, în drumul
nostru, blocurile noi, noile
edificii
social-culturale,
construite în ultimul timp,
noile unități comerciale
amplasate în spații modeme
acoperind o suprafață de
peste patru mii de metri
pătrați. Cristuru de-abia acum cunoaște străzile as
faltate. echipamentul ur
ban modern, canalizarea
și așa mai departe.
Cristuru Secuiesc. Unul
din cele 9 orașe ale jude
țului Harghita, are acum
peste 13 000 de locuitori.
Un oraș mic, s-ar spune
la prima vedere, dar cu
mari ambiții. Cristurenii
discută acum mult mai mult
despre prezent și viitor
decît despre trecut. Pentru
că, intr-adevăr, în prezent
și în viitor își văd ei cu
prisosință împlinită che
marea de oameni ai fapte
lor. pe măsura timpului so
cialist pe care-1 trăiesc.

• Circul București (10 41 95) : Stelele
circului — 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59):
Prof. dr. Omu — 18,30

cinema
• Mari regizori, mari actori : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Chirița în Iași: POPULAR (35 15 17)
— 15; 17; 19, ARTA (213186) — 13;
15; 17
0 Muzica e viața mea : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Expediția : GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
11; 13; 15; 17; 19, AURORA (36 04 66)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Moștenire cu bucluc : SALA MICA
A PALATULUI — 17; 19,30
• Miracolul : STUDIO (59 53 15) — 10;
12,30; 15; 17; 19, DACIA (50 35 94) — 9;
11; 13; 15; 17; 19

menea viziune de sinteză, ce impli
că în cel mai înalt grad prezența
factorului politic, solicită totodată
afirmarea și mai puternică și-creș
terea rolului consiliilor populare in
conducerea dezvoltării
economicosociale a tuturor localităților, astfel
îneît acestea să devină tot mai le
gate de mase, să acționeze cu efi
ciență sporită pentru soluționarea
justă și operativă a problemelor
dezvoltării economico-sociale în pro
fil teritorial.
Fundamentînd ideea că socialismul
și democrația muncitorească-revoluționară sînt de nedespărțit, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a promovat o vi
ziune nouă, adine originală, cu pri
vire la rolul și funcțiile democrației.
Așa cum sublinia în cuvîntarea ros
tită la 26 ianuarie cu prilejul sărbă
toririi zilei de naștere .și a îndelun
gatei sale activități revoluționare,
„Avem deplina încredere că numai
socialismul poate să asigure adevă
rata egalitate intre oameni — atît
socială, cit și națională —, să creeze
condiții pentru afirmarea personali
tății umane, pentru ca fiecare om
să-și poată pune în valoare, în strînsă colaborare și unitate cu semenii
săi, aptitudinile creatoare în orice
domeniu de activitate".
Sistemul democrației muncitoreștirevoluționare, bazat pe o reală par
ticipare a maselor la conducere, pe
o antrenare efectivă a lor in discu
tarea și soluționarea problemelor,
reprezintă de fapt o strălucită ex
presie a tezei înfăptuirii socialismu
lui cu poporul și pentru popor.
Elaborînd o viziune novatoare, de
largă perspectivă, cu privire la rolul
factorului politic în dezvoltarea so
cială, — se desprinde din volum —
tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat
rolul organizațiilor de masă și ob
ștești în înfăptuirea politicii partidu
lui de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, a pus in
lumină rolul sindicatelor, al organi
zațiilor de tineret și femei, sarcinile
uniunilor de creație, ale celorlalte
organizații de masă și obștești care
sînt astăzi angajate plenar în pro
movarea sistemului de valori ale so
cietății socialiste. O expresie a ori
ginalității sistemului politic al socie
tății românești o reprezintă consti
tuirea Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, for larg reprezen
tativ, mărturie elocventă a democra
tismului societății noastre. Este
edificator faptul că organizația de
mocratică largă a celor care nu sint
membri ai partidului — Organizația
Democrației și Unității Socialiste —
numără astăzi peste patru milioane
de membri.
Viziunea novatoare, de amplă des
chidere a partidului nostru, a
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu privind rolul
factorului politic în condițiile societă
ții românești de astăzi este indisolu
bil legată de dialectica dezvoltării
conștiinței socialiste revoluționare.
Subliniind că în tara noastră, ca Re
zultat al profundelor transformări ce
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luționară a tineretului pentru
viitorul României (color).
Copiii cîntă patria și partidul (co
lor). Program literar-muzical-coregrafic susținut de formații artistice
pionierești laureate ale Festivalu
lui național „Cîntarea României44
învățămînt
Cercetare ■— Produc
ție. Perfecționarea invățămîntului
pe coordonate de calitate — oglin
dă a aspirației patriei spre progres
și civilizație (color)
Omul si sănătatea. Riscurile automedicâției
Univers, materie, viață (color).
Telejurnal
închiderea programului

au schimbat structural înfățișarea
patriei, s-au obținut rezultate im
portante în lărgirea orizontului cultu
ral. în ridicarea nivelului politic și
ideologic. în formarea conștiinței so
cialiste a maselor, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a relevat in
același timp faptul că in activitatea
ideologică
continuă să persiste
anumite rămîneri in urmă, că se im
pune de aceea in continuare o inten
să activitate de ridicare a conștiinței
politice pentru înțelegerea sensului
dezvoltării societății românești. Este
necesar, se subliniază în volum, să
crească tot mai puternic rolul muncii
politico-ideologice si cultural-educa
tive, pentru ca aceasta să contribuie
într-o măsură sporită la formarea
omului nou. constructor conștient al
celei mai drepte orinduiri sociale.
Amplul proces istoric de construcție
a societății socialiste multilateral
dezvoltate in România presupune, cu
necesitate, sporirea conștiinței politi
ce a tuturor cetățenilor patriei, im
plicarea lor tot mai profundă în
marele proces de transformări socia
le. în ridicarea țării noastre pe noi
culmi de progres și civilizație.
Concepția originală, de amplă
semnificație teoretică și practică a
secretarului general al partidului cu
privire la rolul activ al politicului in
societatea românească contemporană
exprimă clarviziunea si înțelegerea
profundă a realităților noi ale socie
tății noastre, a cerințelor dezvoltării
sale de perspectivă, care impun cu
necesitate asigurarea unui caracter
științific, consecvent democratic și
eficient întregului proces al conduce
rii politice a societății noastre. Intemeindu-se pe analiza atentă a fe
nomenelor
societății
românești,
pornind de la cerința aplicării legită
ților generale la condițiile concrete
ale tării noastre, tovarășul
Nicolae Ceaușescu are meritul
inestimabil de a fi fundamentat o
concepție clară, științifică, armonios
elaborată și structurată, cu privire la
rolul și funcțiile factorului politic in
societatea românească de azi.
Apariția recentului volum din gîndirea filozofică a președintelui Româ
niei „Rolul factorului politic in dez
voltarea socială" se înscrie în suita
unor apariții editoriale prestigioase,
care pun in lumină direcții fun
damentale ale gindirii politice și
strategiei revoluționare românești le
gate indisolubil de numele secretaru
lui general al partidului. Cunoașterea
si însușirea remarcabilelor teze cu
privire Ta rolul factorului politic,
semnificația sa in societate, căile și
direcțiile întăririi si
desăvîrșlrii
acțiunii transformatoare a acestuia in
întreaga viață socială contribuie la
înțelegerea și conștientizarea impor
tantei pe care politicul este chemat,
acum șl în perspectivă, să-l aibă în
dezvoltarea societății românești, a
cerinței transpunerii în viată a tezei
edificării socialismului cu ponorul șl
pentru popor, ca proces definitoriu al
actualei etape de construcție socia
listă.

De la Ministerul Sănătății
între 5 și 10 februarie 1989, în
întreaga tară se va efectua campania
de vaccinare antirujeolică a copiilor
născuți între 1 decembrie 1987 și
30 aprilie 1988, precum și a copiilor
rămași nevaccinati în anul 1988.
Sint invitați să se prezinte la dis
pensarele medicale cu copiii din
această grupă de vîrstă atit localni
cii. cit și cei cu domiciliu flotant.
(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
ATLETISM. Sîmbătă și duminică,
în Sala sporturilor din Bacău se vor
desfășura Campionatele republicane
de atletism pe teren acoperit, care
constituie unul dintre criteriile de
selecție pentru participarea la Cam
pionatele europene programate in
zilele de 18 și 19 februarie la Haga.
In prima zi a competiției, în reuniu
nea de după-amiază, care va începe
la ora 15, vor fi atribuite titlurile de
campioni la 400 m, 60 m garduri
feminin, 60 m plat masculin, 1 500 m
feminin, înălțime bărbați,- lungime
și greutate femei, precum și la
ștafetele de 4X200 m, în timp ce
duminică sint programate
(de la
aceeași oră) finalele la 200 m, 60 m
garduri masculin, 60 m plat feminin,
800 m și 3 000 m.
FOTBAL © La Malines (Belgia) s-a
disputat meciul tur contînd pentru
„Supercupa Europei" la fotbal din
tre formația F.C. Malines, cîstigătoare a „Cupei cupelor", și P.S.V.
Eindhoven,
deținătoarea
„Cupei
campionilor europeni". Partida s-a
încheiat cu victoria echipei belgiene
cu scorul de 3—0 (2—0). • în semi
finalele „Cupei Italiei" la fotbal
(meciuri tur), formația Sampdoria
Genova, adversara echipei Dinamo
București in sferturile de finală ale
„Cupei cupelor", a întrecut, in de
plasare, cu scorul de 3—2 (0—0) pe
Atalanta Bergamo. în cealaltă parti
dă, Napoli a dispus, tot în deplasa
re, cu 2—0 (1—0), de formația Pisa,

ȘAH © în runda a 6-a a turneului
internațional feminin de șah de la
Tallin au fost consemnate următoa
rele rezultate : Otilia Ganț (Româ
nia) — Zolomanova (Cehoslovacia)
1—0 ; Fomina (U.R.S.S.) — Bașajici
(Iugoslavia) 1—0 ; Viorica Ionescu

• Extemporal la dirigenție î LIRA
(31 71 71) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
0 Sosesc păsările călătoare: DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19
0 Misterele Bucureștilor : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17: 19
0 Acțiunea „Autobuzul11 : COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 oricare fată iubește un băiat î
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30
0 Sacrificiu
suprem ;
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
0 Sonata Kreutzer :
FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 12; 15; 18
0 Sora 13 : BUCUREȘTI (15 61 54) —
9: 11,30; 14; 16,30; 19, GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 17; 17,15;
19,15, MIORIȚA (14 27 14) — 8,30; 10,30;
12,45; 15; 17,15, 19,30
0 Zece negri mititei : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 12; 15; 18
0 Călătorie peste mări ; VICTORIA
(16 28 79) — 9; 12; 15,15; 18,30

(România) — Bilunova (U.R.S.S.)
remiză ; Prudnikova (U.R.S.S.) —
Piaripuu (U.R.S.S.) 1—0 ; Kahiani
(U.R.S.S.) — Șeikova (Cehoslovacia)
remiză ; Pasigangas (Finlanda) —
Sahatova (U.R.S.S.) 0—1. în clasa
ment conduce Svetlana Prudnikova,
cu 5 puncte, urmată de Laesson —
3,5 puncte (1). Viorica Ionescu ocupă
locul șapte, cu 2,5 puncte și două
partide întrerupte • Prima partidă
suplimentară a meciului de șah
dintre marii maeștri Artur Iusupov
(U.R.S.S.) și Kevin Spraggett (Ca
nada). din cadrul sferturilor de finală
ale turneului candidatilor la titlul
mondial, s-a încheiat remiză la mu
tarea a 27-a. Scorul este în conti
nuare egal : 3,5—3,5 puncte, astfel că
se va juca a 2-a partidă suplimen
tară, in care Spraggett va avea pie
sele albe.

BASCHET. în semifinalele „Cu
pei cupelor" la baschet mascu
lin s-au calificat formațiile Real
Madrid. Snaidero Caserta (Ita
lia), Jalghlris Kaunas și Cibona
Zagreb. în ultimele partide din
grupele preliminare s-au înregistrat
următoarele . rezultate :
Snaidero
Caserta — Cholet (Franța) 80—70 ;
Real Madrid — Hapoel Galii (Israel)
100—81 ; Jalghiris Kaunas — Steiner
Bayreuth 124—84 ; Cibona Zagreb —
A.E.K. Atena 94—82. • La Novo
sibirsk (U.R.S.S), în meci contînd
pentru „Cupa campionilor europeni"
la baschet feminin, echipa Italiană
Primigi Vicenza a întrecut cu sco
rul de 93—67 (44—23) formația lo
cală Dinamo.

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES,
DIN 1 FEBRUARIE, 1989
Extragerea I : 28 38 45 8 31 17.
Extragerea a II-a : 33 6 13 39 7 12.
Fond total de cîștiguri : 697 662 lei.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 3 februarie, ora 20 — 6 fe
bruarie, ora 20. în țară : Vremea va fi
caldă pentru această dâtă, îndeosebi
în primele zile, iar cerul mai mult
senin în cea mai mare parte a interva
lului, exceptînd regiunile vestice, cen
trale și de nord, unde va fi mai mult

Domnului CARLOS ANDRES PEREZ
Președintele Republicii Venezuela
CARACAS
Cu prilejul învestirii dumneavoastră pentru a doua oară In înalta
funcție de președinte al Republicii Venezuela, am deosebita plăcere să vă
adresez, in numele poporului român și al meu personal, calde felicitări
și succes deplin in îndeplinirea misiunii de mare răspundere care v-a fost
încredințată, irppreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire
personală, de pace și prosperitate pentru poporul venezuelean prieten.
Folosesc acest prilej pentru a exprima dorința de a acționa împreună
pentru dezvoltarea și mai puternică a relațiilor româno-venezuelene in toate
domeniile de activitate. în folosul celor două țări și popoare, pentru pro
movarea unei politici de pace și colaborare egală între toate statele lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Adunare cu prilejul împlinirii a 41 de ani de la încheierea
primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență
mutuală dintre România și Uniunea Sovietică
Cu prilejul celei de-a 41-a aniver
sări a primului Tratat de prietenie,
colaborare și asistență mutuală din
tre România și Uniunea Sovietică,
la întreprinderea de piele și încăl
țăminte „Progresul" din Capitală a
avut loc, joi, o adunare organizată
de Asociația de prietenie românosovietică.
Au participat activiști de partid și
de stat, reprezentanți ai Asociației
de prietenie româno-sovietică. Insti
tutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, numeroși oa
meni ai muncii.
Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei Uniunii Sovietice

la București, precum și delegația
Asociației de prietenie sovieto-română. care ne vizitează țara.
Despre semnificația evenimentu
lui aniversat au vorbit Nechita Con
stantin, directorul întreprinderii, și
V. N. Rișko, membru în conducerea
centrală a Asociației de prietenie
sovieto-română. Vorbitorii au relie
fat importanta tratatului în dezvol
tarea continuă a legăturilor de prie
tenie și colaborare multilaterală
dintre partidele, țările și popoarele
noastre, rolul hotăritor al întilnirilor
și ințelegerilor convenite la nivel
înalt în amplificarea relațiilor româno-sovietice, în folosul reciproc, al
cauzei socialismului și păcii.

Din țările socialiste
R. S. CEHOSLOVACĂ :

Orizonturi energetice
Una din putinele țări europene
fără ieșire la mare. Cehoslovacia
are. probabil, cele mai multe oglinzi
de apă intilnite în zone cu diverse
forme de relief. Sint un fel de „micromări". semănate în inima conti
nentului. ca o compensație pentru
lipsa orizonturilor marine propriuzise. Le împrumută un aer de au
tenticitate stolurile de pescăruși ce
se agită neliniștiți în căutare de peș
te. Căci o mare parte din micromări alcătuiesc de fapt rețeaua de
eleștee creată anume pentru pescă
rie încă de acum patru secole si îm
bogățită de atunci continuu, pînă la
nivelul de astăzi, cînd se practică o
piscicultura modernă. Lucrătorii ei,
alcătuind o categorie distinctă. îmbrăcati în uniformă. îsi desfășoară
în bună măsură activitatea în labora
toare. în stații de furajare și în
mulțire a peștilor. Cu mult folos. întrucît, cum ni s-a spus, de pe un
hectar de eleșteu se obține, in me
die. un venit considerabil mai mare
decît de Pe un hectar de teren agricol. cu toate că agricultura ceho
slovacă are ea însăsi un randament
înalt.
Multe dintre luciurile de ană întilnlte de-a’ lungul si de-a latul tării
sînt lacuri de acumulare, mai mici
sau mai maxi, apărute ne cursurile,
uneori vijelioase, ale rîurilor si pîraielor. cu scopul principal de a Pro
duce energie electrică. Asemenea
lacuri devin tot mai numeroase pe
măsură ce extinderea activităților
economice, mai ales a celor indus
triale. reclamă cantități sporite de
curent electric.
Materializată In simple stăvllare.
executate cu cheltuieli minime de
către locuitorii vreunui sat. sau în
adevărate lucrări de inginerie, ope
rația de strunire și conversiune a
cailor-putere din undele rîurilor avansează rapid. în baza unul plan de
sporire substanțială, a valorificării
potențialului hidroenergetic al tării,
a cărui utilizare de abia depășește o
treime. Desigur, există în această
privință obiective mari, inclusiv pe
Dunăre, dar în cele mai multe ca
zuri e vorba de microhidrocentrale,
avînd fiecare o producție modestă,
uneori doar pentru nevoile citorva
familii, dar. luate laolaltă, produc
ția lor nu e deloc neglijabilă. în
Plus, au si avantajul multiplicării
lesnicioase si ieftine, pe lingă aspec
tul regularizării cursurilor de apă,
îndeosebi ale celor montane. Cîteva
sute de asemenea hidrocentrale se
află de acum în funcțiune în întrea
ga țară, iar gazdele ne spun că în
mulțirea obiectivelor de acest gen
înseamnă si reînvierea unei tradiții,
că mai de mult existau în Cehoslova
cia vreo 15 000 de microunități, aban
donate după război din rațiuni de
rentabilitate. Optica s-a schimbat,
bineînțeles, o dată cu scumpirea energiei în general.
Entuziasmul, fie șî justificat, al
partizanilor hidroenergiei este tem
perat de prognozele specialiștilor,
care spun că. în materie de energie,
speranțele vor fl încă mult timp le
gate în primul rînd de cărbune,
chiar dacă acesta își va reduce pon
derea în balanța generală. Progno
zele au ca punct de sprijin rezerve
le mari de cărbune de la poalele
masivului Krusne Hory. unde se
prevăd activități extractive pentru
cîteva zeci de ani.
Supremația cărbunelui se află deo
camdată în afară de orice îndoială
la Ostrava, cetatea siderurgică de
frunte din nordul Moraviei. unde
s-au descoperit noi zăcăminte. Ce-i
drept, vechea si respectabila cetate
industrială este cunoscută mai cu
seamă ca ..inima de otel" a Ceho
slovaciei. iar din minele ei — unele
avînd intrările chiar în centrul ora
șului — se extrage cu precădere căr
bune superior pentru cocsificare, dar
si rezervele de cărbune energetic
din zonă rămîn totuși considerabile.
O pădure de coșuri fumegînde și
un persistent iz de cărbune sint două
din elementele lesne detectabile în
peisajul orașului, alături de miș
carea continuă a trenurilor care
„hrănesc" cu huilă numeroasele oțelării, spre a menține întîietatea acestui tradițional centru siderurgic.

Cu prețul unei frecvențe mai mari
de ploi acide, ale căror efecte asu
pra solului și vegetației se cer neu
tralizate, măcar parțial, cu calciu.
Prognoza privind supremația du
rabilă a cărbunelui este privită cu
o anumită condescendență de cei ce,
la Temelin, în Cehia de Sud, lu
crează la cea de-a patra atomocentrală electrică din țară. Specialiștii
de aici, probabil ca și omologii lor
de pretutindeni, socotesc, bineînțeles,
că, în materie de energie, speran
țele cele mai mari trebuie îndrep
tate spre atom. Alături de limitele
ținind de combaterea poluării me
diului înconjurător, de faptul că pe
trolul și gazele se importă, argu
mentele lor au în vedere, deopotrivă,
existența unor resurse naturale apreclabile, eficiența de perspectivă
a investițiilor în acest domeniu și
dinamica însăși a sectorului. Sub
acest din urmă aspect, faptele ,'»int
deosebit de grăitoare, etalînd o creș
tere rapidă, ilustrată de faptul că
în 1990 centralele nucleare urmează
să producă circa o treime din ener
gia electrică, față de 18 la sută în
1985. Ritmul alert al promovării acestei surse, care trezește unora
mari speranțe, iar altora mari neli
niști, este oricum o realitate. Cum
sînt, de altfel, și discuțiile pe teme
energetice. Se schimbă interlocuto
rii, dar tema energiei revine insis
tent peste tot.
Prioritatea acordată acestui subiect
este explicabilă : nici un proiect de
dezvoltare industrială nu este viabil
fără un suport energetic. Există un
consens asupra faptului că pentru a
dispune de energie nu-i suficient
să o produci, că aproape tot atit de
important este să o folosești cu
chibzuință. Tocmai de aceea, pe lin
gă sporirea resurselor energetice de
toate felurile, programele în vigoa
re prevăd micșorarea ponderii mari
lor consumatori industriali de ener
gie și materiale în favoarea indus
triei electrotehnice, electronice și
altor sectoare de virf. Aceasta re
prezintă una din direcțiile majore
ale dezvoltării economico-sociale
cehoslovace, traducînd grija de a asigura și pe viitor progresul indus
triei naționale, adică factorul care
a determinat și pină acum profilul
economic al țării. Se știe că Ceho
slovacia era și înainte de eliberare
o tară dezvoltată industrial, cu atît
mai semnificativ apărînd faptul că
volumul producției sale industriale
este astăzi de peste treisprezece ori
mai mare. Nu mai puțin de o trei
me din populația activă lucrează în
industrie, sectorul dominant al eco
nomiei cehoslovace, care furnizează
mai bine de 65 la sută din venitul
national și nouă zecimi din produ
sele de export, intre ele mașinile
și echipamentele complexe fiind
preponderente.
Orientările stabilite de Congresul
al XVII-lea al P. C. din Cehoslova
cia pun accentul pe sporirea eficien
tei industriei șl tocmai in acest sens
converg preocupările atît în sfera
producției, cît și a cercetării știin
țifice. O amplă gamă de produse noi,
cu parametri superiori, au fost in
troduse în fabricație, cu deosebire în
sferele electrotehnicii și electronicii.
Multe din realizări au legătură,
direct sau indirect, cu folosirea ju
dicioasă a energiei. Astfel, între pro
dusele industriale din ultima vreme
se numără motoare cu un consum
mai redus de combustibil sau de curent electric, Instalații de exploatare
minieră cu un grad sporit de recu
perare a zăcămintelor, înlocuitori de
materiale energointensive și așa mai
departe. Pe aceeași linie se înscriu
obiectivele de multiplicare de zece
ori a roboților industriali și a
manipulatoarelor în cursul actualu
lui cincinal. Există de acum între
prinderi care utilizează roboții pe
scară destul de largă, începînd cu
industria de automobile sau cu cea
metalurgică.
Asemenea realizări exprimă în
mod elocvent preocuparea pentru
dezvoltarea intensivă a industriei
cehoslovace, factorul determinant al
progresului general al țării.

noros și vor cădea precipitații slabe, ia
Început Izolate, sub formă de burniță,
iar la sfîrșitul intervalului, pe alocuri,
sub formă de burniță, ploaie, lapoviță
sau ninsoare. In celelalte zone, precipi
tații cu totul Izolate. VIntul va sufla
slab pină la moderat, cu intensificări
locale In sud-vestul țării și izolat in res
tul teritoriului din sector predominant
sudic, precum și la munte, din sector
vestic. Temperaturile minime vor fl cu
prinse intre minus 6 șl plus 4 grade.
Izolat mai coborîte în depresiuni, iar
cele maxime între 4 și 12 grade, mal

ridicate în sud-est, în primele zile, dar
mai coborîte în vest in ultima zi. Pe
alocuri se va produce ceață. In Bucu
rești : Vremea va fl caldă
pentru
această dată, îndeosebi in primele zile,
iar cerul, mai mult senin la început, va
deveni in ultima zi parțial noros, cind
sint condiții de precipitații, mai ales
sub formă de burniță și ninsoare slabă.
Vîntul va sufla slab pînă la moderat.
Temperaturile minime vor oscila între
minus 4 și minus 2 grade,
Iar cele
maxime intre 6 și 10 grade, mal coborîte
în ultima zi.

V. OROS

• «

Dezarmarea
- cerință stringentă a actualității
Pentru crearea de zone libere
de arme nucleare și chimice în Europa
BONN 2 (Agerpres). — In capi
tala R.F. Germania a avut loc o
conferință a activiștilor sindicali și
a reprezentanților consiliilor de în
treprindere desfășurată sub lozinca
„Pentru o Europă a păcii și înțe
legerii între popoare", informează
agenția A.D.N. într-o rezoluție adoptată de participanți se relevă că
pacea constituie o premisă indis
pensabilă pentru edificarea unei so
cietăți umaniste și se subliniază că

povara politicii de forță și înarmare
este suportată întotdeauna de oame
nii muncii. în document se relevă,
totodată, faptul că zonele libere de
arme nucleare și chimice ar consti
tui un pas important în direcția
dezarmării și se respinge ideea mo
dernizării armelor nucleare, deoarece
o asemenea acțiune ar pune în pe
ricol procesul de destindere in Eu
ropa.

Tratativele cu privire la reducerea trupelor
și armamentelor și măsuri adiacente
în Europa centrală
VIENA 2 (Agerpres). — La Viena
s-a desfășurat, joi, ultima reuniune
plenară în cadrul tratativelor cu pri
vire la reducerea trupelor și arma
mentelor și măsuri adiacente în Eu
ropa centrală (M.B.F.R.). S-a conve
nit ca aceste tratative ț— începute
în 1973 — să se încheie, avîndu-se

în vedere că în luna martie a aces
tui an vor începe, tot la Viena, in
cadrul procesului C.S.C.E., negocie
rile referitoare la reducerea trupelor
și armelor convenționale în Europa,
se subliniază în comunicatul dat
publicității.

împotriva unor noi acțiuni de înarmare
BERLIN 2 (Agerpres). — Bjoern
Engholm, premier al landului vestgerman Schleswig-Holstein, s-a pro
nunțat, la o conferință de presă, la
Berlin, împotriva unor noi acțiuni
de înarmare, inclusiv sub pretextul
modernizării rachetelor cu rază
scurtă de acțiune, apreciind că în

acest domeniu se impune o a treia
„opțiune zero". Totodată, el a re
levat că reducerea cu 50 la sută a
armelor ofensive strategice ale
S.U.A. și U.R.S.S. ar constitui un
pas important în direcția asigurării
păcii în Europa și pe plan interna
tional mai larg.

Conferință internaționala
în problemele dezarmării
TOKIO 2 (Agerpres). — în zilele
de 19—20 aprilie a.c., în orașul Kyo
to din Japonia va avea loc, sub
auspiciile Organizației Națiunilor
Unite, o conferință internațională în

problemele dezarmării, a anunțat
Ministerul nipon de Externe.
La lucrările conferinței vor parti
cipa oficialități și specialiști în pro
bleme de dezarmare din mal multe
țări ale lumii.

Amplă manifestație de protest la Nurnberg
față de activitatea elementelor neonaziste
BONN 2 (Agerpres). — Sub lo
zincile „Naziștii afară din orașul nos
tru!" și „Să nu se mai repete holo
caustul — stopați-1 pe Schoenhuber
acum !“, la Nurnberg mii de antifas
ciști au participat la o demonstrație
împotriva ținerii în acest oraș a unei
reuniuni a formațiunii de extremă
dreaptă autointitulate „Republicanii"
care are în fruntea ei pe fostul
SS-ist Franz Schoenhuber. La mitin
gul organizat cu acest prilej, pre
ședintele sindicatelor D.G.B. din zona

Nurnberg, Harald Weininger, a re
levat : „Apariția neonaziștilor ne-a
făcut să ieșim pe stradă. De mai
mulți ani, în R.F.G. săracii devin mai
săraci și bogății mai bogați. Aceasta
dă naștere la un climat în care anu
mite cercuri politice pot pescui in
ape tulburi. Avem nevoie de mun
că pentru toți, pace, înțelegere între
popoare, dezarmare, și nu reînarmare.
Dorim ca în Europa să- fie promovată
destinderea, proces prin care viața
noastră devine mai sigură".

„Pacea și războiul în sudul Africii"
Seminarul internațional de la Harare
HARARE 2 (Agerpres). — în ca
pitala Republicii Zimbabwe, Harare,
se desfășoară un seminar internațio
nal avînd ca temă „Pacea și războiul
în sudul Africii", participanții relevînd, in intervențiile lor, faptul că
situația din această zonă a continen
tului african va rămine încordată,
date fiind menținerea regimului ba
zat pe apartheid și actele agresive
întreprinse de guvernanții de la Pre

toria împotriva statelor vecine. De
asemenea, s-a arătat că acest climat
de instabilitate împiedică dezvoltarea
economică normală a țărilor africa
ne „din prima linie", care sînt ne
voite să aloce însemnate resurse
pentru a se apăra fie Împotriva ac
țiunilor directe ale forțelor R.S.A.,
fie a actelor de sabotaj întreprinse
de grupări susținute de rasiștii sudafricani.

1988 — cel mai călduros an din toate timpurile
LONDRA 2 (Agerpres). — tn în
treaga lume, anul 1988 a fost cel
mai călduros din toate timpurile,
iar în cursul deceniului ce se
apropie de sfîrșit s-au înregistrat
cele mai ridicate temperaturi din
întregul secol, relevă o analiză a
biroului meteorologic al Marii
Britanii.
Temperatura medie a anului tre
cut s-a situat cu 0,34 grade Celsius
peste media obținută timp de 30
de ani, pină în 1979, fiind de 14
grade Celsius. Calculul a fost făcut
pe baza măsurătorilor realizate de

mai multe ori pe zi de 500 de
posturi meteorologice situate in
diverse puncte ale globului, precum
și în largul mărilor.
Specialiștii presupun că fenome
nul s-ar putea datora așa-numitului „efect de seră", generat de po
luare. Pe de altă parte însă, spe
cialiștii reamintesc faptul că tem
peratura Pămintului înregistrează
fluctuații considerabile datorită
unor cauze naturale, pentru mo
ment neputindu-se
stabili cone
xiuni certe între aceste fenomene.

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a semnării primului
Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală
dintre România și Polonia

Întîlnire prietenească
VARȘOVIA 2 (Agerpres). — Cu
prilejul celei de-a 40-a aniversări a
semnării primului Tratat de priete
nie, colaborare și asistentă mutuală
dintre România și Polonia, la am
basada țării noastre din Varșovia a
avut loc o întîlnire prietenească.
A fost prezentată o expoziție de
carte cuprinzînd volume din gîndirea
social-politică și economică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, apărute
in limba polonă și in limbi de cir
culație internațională. Au fost ex

puse, de asemenea, lucrări ale to
varășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu.
La întilnirea prietenească au par
ticipat Janus Kubasinwicz, membru
supleant al Biroului Politic al C.C.
al P.M.U.P., primul secretar al Co
mitetului voievodal Varșovia al
P.M.U.P., Marian Stepien, secretar
al C.C. al P.M.U.P.., Aleksander
Krawczuk, ministrul culturii și ar
tei, alte persoane oficiale.

Plenara C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
BELGRAD 2 (Agerpres). — La
Belgrad s-au încheiat lucrările
plenarei C.C. al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia. în cadrul dezba
terilor — relatează agenția Taniug —
participanții au adoptat concluziile
C.C. al U.C.I. cu privire la situația
politică actuală din țară și relațiile
din cadrul U.C.I., precum și. sarci
nile ce revin comuniștilor. Plenara
a hotărît pregătirea și organizarea,

pină la sfîrșitul anului 1989, a Con
gresului al XIV-lea al U.C.I. Comi
tetul Central urmează să decidă la
viitoarea plenară, din luna februa
rie, data și principalele programe
care urmează să fie dezbătute de
congres.
în încheierea lucrărilor plenarei,
președintele C.C. al U.C.I., Stipe
Suvar, a rostit o cuvîntare — rela
tează agenția Taniug.

Vizita în China a ministrului
de externe al U.R.S.S.

Consultări
româno-cehoslovace

BEIJING 2 (Agerpres). — în ca
drul convorbirilor purtate joi la
Beijing de miniștrii de externe ai
R. P. Chineze și U.R.S.S. — infor
mează agențiile China Nouă și
T.A.S.S. — cele două părți au afir
mat că principalul țel al acestor
convorbiri îl reprezintă pregătirea
întîlnirii la nivel înalt
sovietochineze menită să marcheze norma
lizarea deplină a relațiilor chinosovietice. Convorbirile continuă.

PRAGA 2 (Agerpres). — La Praga
au avut loc consultări între conduce
rile ministerelor afacerilor externe
ale Republicii Socialiste România și
R.S. Cehoslovace, la nivel de ad
junct al ministrului.
în spiritul convorbirilor și înțele
gerilor la nivel înalt, au fost anali
zate stadiul actual și posibilitățile
de dezvoltare în continuare a rela
țiilor româno-cehoslovace. S-a efec
tuat, de asemenea, un schimb de
păreri cu privire la unele probleme
internaționale de interes reciproc.

Manifestări dedicate centenarului
Mihai Eminescu
PARIS 2 (Agerpres). — La Biblio
teca Română din Paris a avut loc o
manifestare care deschide ciclul ac
țiunilor dedicate centenarului Mihai
Eminescu.
A fost inaugurată o expoziție care
cuprinde ediții românești ale operei
poetului nostru national,
*
traduceri
în limbi de circulație internațională,
precum și monografii și studii ce i
s-au consacrat, numere speciale ale
publicațiilor literare, albume, foto
grafii, discuri conținînd texte emi
nesciene în lecturi celebre și piese
muzicale pe versuri ale poetului.
Prof,. Paul Miclău a prezentat con
ferința „Mihai Eminescu sau naște
rea unui geniu", ilustrată cu frag
mente poetice in limba română și in
limba franceză.
A fost vernisată, de asemenea, o
expoziție de pictură cu lucrări În
chinate vieții și operei lui Mihai
Eminescu.
La manifestare au luat parte ca
dre didactice universitare, cercetă
tori, studenți, scriitori, ziariști,
★

VIENA 2 (Agerpres). — Manifes
tările din Austria prilejuite de mar
carea centenarului marelui poet ro
mân Mihai Eminescu au fost inau
gurate printr-o seară de poezie și
muzică organizată sub auspiciile Asociatiei „Unirea- — Prietenii Româ
niei în Austria". Asoeiatiei Austria
— România și Lectoratului de limbă

română din cadrul Institutului de
romanistică al Universității vieneze.
A fost relevată valoarea creației eminesciene și s-a evocat rolul pe
rioadei vieneze în viața marelui nos
tru poet.
Cei prezenți au asistat la un re
cital de poezie din creația emines
ciană, în traducere germană, susținut
de studenți și cadre didactice de la
Institutul de romanistică. Un grup
de soliști au interpretat lieduri pe
versuri de Mihai Eminescu și Niko
laus Lenau.
Au participat membri ai celor
două asociații de prietenie, profesori
universitari, cercetători și studenți
de la Universitatea din Viena. direc
torii unor institute de cultură străi
ne '-din- Viena, membri ai corpului
diplomatic. -

★

ROMA 2 (Agerpres). — La sediul
Asociației „Espresione Latina" s-a
desfășurat o manifestare culturală
dedicată marelui poet Mihai Emines
cu, acțiune desfășurată sub auspi
ciile „Anului eminescian", care mar
chează centenarul morții luceafăru
lui poeziei românești. Un grup de
tineri, membri ai Asociației „Espre
sione Latina" au recitat poezii de
Eminescu în limbile română și ita
liană.
La manifestare au participat pro
fesori și cercetători, studenti și elevi,
membri ai Asociației.

În favoarea întăririi rolului mișcării de nealiniere
NICOSIA 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Ciprului, Ghiorghios Vassiliou, s-a pronunțat pentru întărirea
rolului mișcării de nealiniere pe arena
internațională. într-un interviu acor
dat agenției Taniug, în preajma vizi

tei pe care președintele Prezidiului
R.S.F. Iugoslavia, Raif Dizdarevici, o
va face la Nicosia, el a subliniat că
între problemele ce vor fi abordate
cu acest prilej va fi și situația din
Cipru.

„DECENIUL DECOLONIZĂRII"

T

s-au afirmat noi principii de relații
între state, au apărut și s-au dez
voltat puternic mișcarea țărilor ne
aliniate și mișcarea țărilor- în curs
de dezvoltare, alte organisme inter
naționale care au un rol tot mai
mare in viața mondială, in soluțio
narea problemelor complexe ale lu
mii contemporane".
Semnificativ pentru amploarea
procesului de decolonizare este fap
tul că, dacă în 1945 jumătate din
populația globului — totalizînd în
acea vreme circa 1,5 miliarde de oa
meni — trăia sub dominație colonia
lă, patru decenii mai tîrziu lichidarea
acestui sistem anacronic este in linii
generale încheiată. Vestigiile foste
lor imperii coloniale sînt, în fapt,
un număr de 19 teritorii, care însu
mează o suprafață egală cu mai pu
țin de 1 la sută din suprafața te
restră și o populație de circa 2,5 mi
lioane locuitori. în general este vor
ba de mici insule răspindite pe vaste
întinderi oceanice.
Ultimul mare bastion al colonialis
mului este Namibia. Cunoscută și
sub numele de Africa de Sud-Vest,
Namibia are o suprafață de 824 292
kmp și o populație de aproape 1,5
milioane locuitori. Ea a fost acapa
rată în urmă cu mai multe decenii
de către Republica Sud-Africană,
care a transplantat aici rînduielile
rasiste de pe propriul său teritoriu,
desfășurînd un adevărat război în
încercarea de a înăbuși lupta pentru
independență a poporului namibian
sub conducerea Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.). în această politică,
condamnată cu hotărire de opinia
publică mondială, rasiștii sud-africani au fost sprijiniți de unele pu
teri occidentale și de marile com
panii transnaționale, direct intere
sate în exploatarea imenselor bogății
ale subsolului namibian, și în pri
mul rind a uraniului.
în ultimul an, sub presiunea opi
niei publice internaționale, R.S.A.
s-a văzut nevoită să-și modifice po
ziția și să accepte organizarea
de negocieri în vederea soluțio

CARACAS 2 (Agerpres). — Șefi
de stat și de guvern din America
Latină și zona Caraibilor au parti
cipat, la Caracas, la „un act de uni
tate regională" pentru întărirea so
lidarității în lupta consacrată depă
șirii dificultăților cu care se con
fruntă aceste țări. Participanții au
făcut apel la întărirea unității pen
tru realizarea obiectivelor S.E.L.A,

Senatori filipinezi se opun
condițiilor cerute de F.M.I.
MANILA 2 (Agerpres). — în con
textul reluării la Manila a negocie
rilor dintre Filipine și Fondul Mo
netar Internațional (F.M.I.) pentru
acordarea unor noi împrumuturi,
un grup de senatori filipinezi au de
clarat că se opun adoptării condi
țiilor cerute de F.M.I., condiții care
ar subordona economia țării capita
lului străin.

nării politice a problemelor Africii
de Sud-Vest. Acordurile încheiate la
sfirșitul
anului
trecut
prevăd,
între altele, ca la 1 aprilie 1989 să
se treacă la traducerea în viață a
Rezoluției 435 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. cu privire la acor
darea independenței Namibiei. Așa
dar, după o lungă perioadă de
lupte grele,
de mari jertfe,
se
deschide perspectiva ca anul 1989 să
devină un an decisiv în înfăptuirea
năzuințelor la libertate ale poporului
namibian.
Pornind tocmai de la această si
tuație, în cadrul recentei sesiuni a
O.N.U., salutînd noile evoluții din
Africa de Sud-Vest. Adunarea Ge
nerală a exprimat, totodată, adinca
neliniște a comunității internaționale
în legătură cu faptul că, la aproape
trei decenii de la adoptarea Decla
rației de decolonizare, in lume con
tinuă să mai existe o serie de teri
torii neautonome, ale căror popoare
sînt lipsite de dreptul de a dispune
liber de propriile destine. Rezoluția
prin care anii ’90 sînt proclamați
„Deceniul internațional pentru era
dicarea colonialismului" reafirmă
incompatibilitatea față de Carta
O.N.U, a colonialismului, sub toate
formele sale de manifestare. Ea so
licită secretarului general al O.N.U.
să prezinte celei de-a 44-a sesiuni a
Adunării Generale a O.N.U., careva
începe in toamna acestui an, un ra
port, pentru a oferi forului mondial
posibilitatea de a examina și apro
ba un plan de acțiune menit să facă
din secolul al XXI-lea un secol în
care vor fi fost eradicate orice
vestigii ale colonialismului.
Desigur, proclamarea independen
tei politice a reprezentat și repre
zintă o condiție esențială, funda
mentală pentru dezvoltarea liberă,
de sine stătătoare a popoarelor. în
treaga evoluție a vieții internațio
nale arată însă că o reală indepen
dentă politică este de neconceput
fără lichidarea oricăror forme de ex
ploatare și asuprire străină, fără con
solidarea independenței economice.
Or, se știe că fostele puteri colo
niale, în general marile monopoluri,

caută prin toate mijloacele să men
țină și în prezent vechile colonii în
tr-o situație de dependență prin per
petuarea situației lor de producătoa
re de materii prime. Mai mult, în
virtutea pozițiilor lor dominante pe
piața mondială, marile monopoluri
impun țărilor lumii a treia nu nu
mai ce și cit să producă, ci și pre
turile la care să vîndă. reducind
astfel drastic veniturile lor din ex
porturi. Povara asfixiantă a dato
riilor externe, al cărei serviciu de
pășește, în multe cazuri, nivelul acestor venituri, frinează, în și mai
accentuată măsură, dezvoltarea., eco
nomică.
Tocmai pornind de la aceste reali
tăți dramatice, România socialistă,
președintele Nicolae Ceaușescu au
subliniat și subliniază în permanență
necesitatea ca decolonizarea politică
să fie însoțită, pentru a deveni cu
adevărat efectivă, de cea economică,
în această lumină, importanța „De
ceniului decolonizării", proclamat de
O.N.U., rezidă nu atît în lichidarea
statutului colonial al celor aproape
20 de mici teritorii, cit în statorni
cirea condițiilor unei reale decoloni
zări economice, ale lichidării subdez
voltării și creării unor economii via
bile în ansamblul tinerelor state in
dependente. Instituirea noii ordini
economice internaționale, în favoa
rea căreia țara noastră se pronunță
și acționează în modul cel mai ferm,
se constituie, astfel, într-o condiție
de bază deopotrivă a progresului acestor țări și, în ultimă instanță, a
ducerii pină la capăt a procesului
decolonizării.
România — declara recent pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — va
sprijini și în viitor, cu toată hotârirea, lupta pentru lichidarea orică
ror forme de colonialism și neoco
lonialism, pentru independență na
țională, pentru afirmarea liberă, in
dependentă a fiecărei națiuni. Este
o poziție statornică, principială, care
întrunește cea mai largă apreciere
pe toate meridianele globului.

Ceremonia instalării oficiale in funcție
a noului președinte al Venezuelei
CARACAS 2 (Agerpres). — La Ca
racas a avut loc ceremonia instală
rii oficiale in funcție a noului pre
ședinte al Republicii Venezuela,
Carlos Andres Perez.
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a fost reprezentat la ceremonie de
tovarășul Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Stat.
în cuvîntui rostit după depunerea
jurămîntului, președintele a cerut

RAPORT. Secretarul general al
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a
I primit raportul asupra rezultatelor
vizitelor făcute de Jan Eliasson,
reprezentantul său personal, în
Iran și Irak. într-o declarație făIcută presei, purtătorul de cuvînt
al secretarului general al O.N.U.
a apreciat că tratativele purtate
Ide Eliasson la Bagdad și Teheran
vor contribui la realizarea păcii.
S-a exprimat speranța că miniș
trii de externe ai celor două țări
vor relua la o dată cit mai aproI piață posibil convorbirile directe.

ÎNTREVEDERE. Secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, s-a întîlnit, la New York,
cu primul-ministru al Japoniei,
Noboru Takeshita. întrevederea a
prilejuit discutarea unor probleme
ce privesc creșterea rolului Națiunilor Unite în soluționarea proble
melor cu care se confruntă in pre
zent omenirea, în primul rînd cele
Ice privesc dezarmarea și conflic
tele regionale.

I
I

VIZITA. La invitația ministrului
de externe al Turciei, Mesut
I Yilmaz, la Ankara a sosit, în vi
zită oficială de prietenie, ministrul
I afacerilor externe al R.P.S. Alba
nia, Reis Malile. într-o declarație
făcută la sosire, ministrul albanez
Ia relevat că vizita va prilejui, pe
lingă evaluarea stadiului relațiilor
bilaterale și a modalităților de
promovare în continuare a acestoIra, examinarea posibilităților de
cooperare în Balcani, a altor pro
bleme de interes reciproc.

CONVORBIRI. La New Delhi au
avut loc convorbiri intre primulministru al Indiei, Rajiv Gandhi,
I și președintele Franței, Francois
Mitterrand, aflat în vizită oficială
în capitala indiană. Au fost discuItate modalitățile de extindere a
relațiilor economice bilaterale și
s-a făcut un schimb de opinii asuIpra unor aspecte actuale ale vieții
internaționale.

•

COMUNICATUL COMUN publicat în capitala egipteană la în
cheierea vizitei oficiale întreprinse
de președintele Nigeriei, Ibrahim
Babangida, relevă necesitatea in
tensificării acțiunilor diplomatice

I
.

poporului venezuelean o participare
mai activă și mai dinamică pentru
realizarea unei economii naționale
solide, independente și invulnerabile
la factorii externi, pentru edificarea
unei Venezuele moderne, libere și
democratice.
Pe plan extern, a arătat președin
tele, Venezuela va acționa in spiri
tul înțelegerii, solidarității și coope
rării cu toate țările și popoarele
lumii.

Sesiunea Consiliului Europei occidentale
STRASBOURG 2 (Agerpres). —
Adunarea parlamentară a Consiliului
Europei occidentale, întrunită în se
siune la Strasbourg, a aprobat cere
rea Finlandei de a adera la această
organizație. începînd cu data de 5
mai, Finlanda va deveni cel de-al
24-lea stat membru al Consiliului Eu-

E DE PRESA
scurt

I

0 amplă inițiativă, în consens cu imperativele contemporaneității:
Ultimul deceniu al acestui secol va
fi „Deceniul decolonizării". Hotărîrea adoptată în acest sens de Adu
narea Generală a O.N.U. la recen
ta sa sesiune pornește de la rea
litatea că, la trei decenii de la adoptarea „Declarației cu privire la
acordarea independenței țărilor și
popoarelor coloniale", din I960, în
lume continuă să existe o serie de
teritorii și popoare care se află incă
sub dominație colonială. O realita
te inacceptabilă în acest sfîrșit de
secol XX, reprezentînd un profund
anacronism, o negare a dreptului
sacru al fiecărui popor de a fi stăpîn pe propriile destine.
Fără îndoială, elaborarea Declara
ției de decolonizare a marcat
începutul unor uriașe transformări.
Pe harta politică a lumii au apărut
zeci de noi state independente, care
au un rol tot mai important în viața
internațională. Nu întimplător anul
1960, . anul în care o mare parte a
continentului african a rupt lanțu
rile dominației străine, a fost denu
mit „Anul Africii". Procese asemă
nătoare au avut loc și în alte re
giuni ale globului.
Așa cum se știe, în spiritul po
liticii sale principiale de solidarita
te cu cauza independenței popoare
lor, România s-a situat in mod con
stant de partea popoarelor angaja
te in lupta de eliberare. Țara noas
tră nu numai că s-a numărat prin
tre coautorii Declarației de decolo
nizare, dar a susținut din punct de
vedere politic, moral și. material miș
cările de eliberare națională, a sa
lutat cu satisfacție apariția noilor
state independente. în acest sens,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,
în Expunerea prezentată in cadrul
marelui forum democratic de la sfîr
șitul lunii noiembrie, sublinia : „Am
sprijinit activ lupta de eliberare na
țională a tuturor popoarelor și con
solidarea independenței statelor care
și-au cucerit independența după cel
de-al doilea război mondial. In ge
neral, în viața mondială s-au pro
dus mari schimbări și transformări
revoluționare. A fost lichidată — se
poate spune — dominația colonială,

Apel la întărirea unității
țărilor Americii Latine

menite să ducă la soluționarea
conflictelor regionale, cum sînt
cele din Orientul Mijlociu sau din
sudul Africii. Totodată, părțile
s-au pronunțat pentru creșterea,
rolului Organizației Unității Afri-’
cane în rezolvarea unor stări conflictuale de pe continent, precum
și în favoarea unei conferințe in
ternaționale destinate găsirii de
soluții privind înlăturarea dificul
tăților generate de uriașa datorie
externă a țărilor în curs de dez
voltare.
PRIMIRE. Președintele Pakista
nului, Ghulam Ishaq Khan, l-a
primit pe ministrul de externe al
Iranului, Aii Akbar Velayati, aflat
în vizită la Islamabad. In timpul
convorbirilor au fost analizate po
sibilitățile de lărgire a cooperării
bilaterale și dezbătute o serie de
probleme regionale și internaționa
le de interes comun.
COLABORARE IN DOMENIUL
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR. La
Moscova a avut Ioc o întîlnire cu
participarea unor parlamentari din
Uniunea Sovietică, Danemarca,
Finlanda, Islanda, Norvegia. Sue
dia și Canada în probleme privind
ecologia Nordului. Reuniunea s-a
pronunțat pentru extinderea co
laborării în domeniul controlului
mediului din zona arctică, elabo
rării unor norme care să asigure
protecția zonei împotriva poluării
și altele.
COOPERARE. Somalia și Etiopia
au seirinat uh acord și un protocol
referitor la cooperarea bilaterală
de perspectivă — se arată într-un
comunicat comun dat publicității
la Mogadiscio. Principalele, domenii
de cooperare sînt transporturile
rutiere, aeriene și maritime, pre
cum și telecomunicațiile.
ÎNTR-O DECLARAȚIE făcută la
Caracas, Carlos Rafael Rodriguez,
vicepreședinte al Consiliului de
Stat și al Consiliului de Miniștri
ale Republicii Cuba, a subliniat
necesitatea ca S.U.A. să suspende
blocada economică anticubaneză și
să acționeze pentru normalizarea
raporturilor dintre cele două țări.
El a arătat, de asemenea, că tre
buie realizată și retrocedarea către

ropei occidentale, informează agenția
Efe.
Luînd cuvîntui în cadrul sesiunii,
președintele Comitetului Ministerial
al organizației, ministrul de externe
olandez, Hans Van Den Broek, a de
clarat că soluționarea problemei ci
priotă trebuie să se facă fără inter
venții din afară.

Cuba a bazei militare navale ame
ricane de la Guantanamo.
PROTOCOL COMERCIAL. La
Varșovia a fost semnat protocolul
privind schimburile de mărfuri
și plățile între Polonia și R.P. Chineză pe anul 1989. Documentul
prevede o creștere a comerțului
bilateral în raport cu nivelul atins
în cursul anului trecut.

MANEVRE MILITARE. Prin sosirea a 600 de parașutiști americâni la baza Palmerola din Hon
duras. în această țară au început
manevrele comune ale forțelor ar
mate honduriene și americane.
Pină la sfîrșitul lunii februarie, pe
teritoriul hondurian vor fi efec
tuate o serie de exerciții tactice
și strategice ale forțelor armate din
cele două țări, s-a anunțat la Tegucigalpa.

POPULAȚIA ȚARILOR ARABE
este de 210 000 000 locuitori. Statul
cu cel mai mare număr de locuitori
este Egiptul — 53 000 000. cele mai
mici fiind Qatarul și Djibouti cu
cite 300 000 fiecare.
DEȘEURI RADIOACTIVE. Kenya
se pronunță pentru interzicerea
descărcării deșeurilor industriale
radioactive și toxice în țările, afri
cane — a declarat la Nairobi
adjunctul ministrului însărcinat
cu protejarea mediului ambiant și
valorificarea resurselor naturale,
Josia Kememia. El a arătat că țara
sa cere statelor africane să ia măsuri în comun pentru a împiedica
transferul de substanțe nocive din
Europa occidentală și America de
Nord in Africa.
TESTARE. S-a încheiat prima
etapă a testării avionului sovietic
supergreu „AN-225" — „Spe
ranța".
Proiectantul
principal
al aeronavei,1 Pietr «Balabuev, a
arătat că la decolare avionul poate
avea greutatea de 600 tone, cu o
sarcină utilă de 250 tone. In cala
avionului pot fi introduse. 60—80
de autoturisme sau o coloană de
autocamioane. Construcțiile agabaritice pot fi transportate fixate pe
fuselajul avionului cu ajutorul
unor dispozitive speciale.

FESTIVAL. La cea de-a X-a edi
ție a Festivalului internațional al
filmului pentru copii și tineret,
desfășurat in orașul portughez Tomar, filmul românesc „Zîmbet de
Soare", de Elisabeta Bostan, a ocu
pat locul al doilea, atribuit de juriul popular al filmului pentru ti
neret.

Duel transoceanic in umbra protectionismului
Substanțele anabolizante (folosite
pentru accelerarea proceselor de
sinteză din organism), care și-au
dobîndit un trist renume la Olim
piada de anul trecut, cind alergăto
rul canadian Ben Johnson și alți
sportivi de frunte au fost descoperiți că au încercat să-și îmbunătă
țească performanțele recurgind pe
ascuns la ajutorul lor, interzis de
regulamente, se află din nou în
centrul atenției, dar intr-un con
text cu totul diferit, și anu
me cel al relațiilor comerciale
interoccidentale, unde au dat naș
tere unui scandal ce amenință să-l
întreacă, prin proporții și conse
cințe, pe cel olimpic. Concret, este
vorba de interdicția cu începere
de la 1 ianuarie a importului de
către Piața comună vest-europeană a cărnii de vită din S.U.A.,
provenind din sacrificarea unor animale a căror creștere a fost sti
mulată artificial prin administra
rea de hormoni anabolizanți. Con
sumul unei astfel de cărni ar pu
tea fi dăunător sănătății, și-au jus
tificat măsura autoritățile Pieței
comune, în timp ce, de peste
ocean, replica a venit imediat, în
sensul că nu există nici o dovadă
în sprijinul acestei afirmații, că
substanțele hormonale respective
sînt utilizate de peste două dece
nii de crescătorii americani fără
să se observe vreun efect asupra
consumatorilor, interdicția dictată
fiind de aceea apreciată ca „total
nejustificată". Cu alte cuvinte, că
substratul ei este de altă natură,
și anume de protejare a propriilor
interese economice.
Lucrurile nu se opresc însă aici,
întrucît Washingtonul a anunțat
că, începînd tot cu 1 ianuarie, va
majora cu sută la sută taxele va
male la o serie întreagă de pro
duse agroalimentare exportate de
țările Comunității Economice Eu
ropene, între care carnea de porc
și de vacă. conserve de roșii,
sucuri de fructe și băuturi slab
alcoolizate, ceea ce, practic, echi
valează cu interdicția importului
de asemenea produse. Producătorii
vest-europeni
vor înregistra, în
acest fel, pierderi cifrate la 100
milioane dolari anual, de unde și
corul de proteste ce a acompaniat
anunțul american. Comisarul C.E.E.
pentru relațiile externe, Willy de
Clercq, a calificat măsurile de răs
puns adoptate ca „lipsite de temei
și contrarii regulamentelor inter

naționale". Mai mult, cercurile co
munitare au avertizat că, dacă se
va trece la aplicarea represaliilor
anunțate, se va recurge la contramăsuri, respectiv la majorarea, tot
cu sută la sută, a taxelor vamale
aplicate unui șir de produse ali
mentare importate din S.U.A., valorînd o sumă echivalentă cu cea a
pierderilor suferite de producătorii
vest-europeni, in perspectiyă gama
acestor produse puțind fi chiar
extinsă. O decizie in acest sens ur
mează a fi adoptată în cursul lunii
actuale. Pentru a nu se lăsa mai
prejos, autoritățile de resort ame
ricane au ripostat, dînd de înțeles
că, în cazul unor asemenea măsuri
de retorsiune, ar putea suspenda
orice importuri de carne din C.E.E.,
ceea ce pentru țările exportatoare
ar însemna o pierdere, dintr-un
condei, de 500 milioane dolari. De
altfel, aceleași autorități au desco
perit, ca din „întîmplare", că și
crescătorii din Piața comună utili
zează hormoni pentru sporirea ar
tificială a greutății animalelor a că
ror carne este destinată exportului,
trăgînd de aici concluzia că,, in con
secință, trebuie protejată sănătateaconsumatorilor americani în ace
eași măsură în care se manifestă
o grijă similară pentru sănătatea
consumatorilor din Europa occi
dentală... Nimeni nu poate ști,
deocamdată, potrivit înseși apre
cierilor experților occidentali, unde
va duce acest „război al hormo
nilor", această veritabilă escala
dă a măsurilor și contramăsurilor,
unii comentatori neexcluzînd even
tualitatea ca, pină la urmă, cioc
nirea de interese economice să
aibă repercusiuni directe și asupra
relațiilor politice intre părțile în
cauză.
Oricum, o dată mai mult se do
vedește cit de fragil este mult
trimbițatul principiu al liberei
concurențe, în jurul căruia adepții
economiei de piață fac atîta caz.
Principiu care acționează numai în
măsura și numai atît timp cit nu
intră in joc interesele vreunui
partener, după care se transformă
în exact opusul său, luînd înfăți
șarea unor bariere și opreliști protecționiste dintre cele mai rigide și
greu de trecut. S-ar putea spune
că protecționismul nici nu are ne
voie de „hormoni" speciali de creș
tere : mecanismele capitaliste ale
pieței și-i fabrică singure și în

doze masive... Spre deosebire de
sport, discreditați nu sînt cițiva
indivizi în goană după performan
țe cu orice chip, discreditat este
un înfreg sistem.
Se cunosc, de altminteri, tocmai
ca expresie a acestui „transformism" în materie de principii, di
feritele „războaie comerciale" des
fășurate de-a lungul anilor între
S.U.A. și Piața comună, cum ar fi,
de pildă, războiul pastelor făinoa
se, cel al citricelor ș.a., pentru a
nu mai vorbi de conflictele simi
lare dintre S.U.A. și Japonia sau
dintre Japonia și Piața comună
pentru acapararea unor zone cît
mai largi din piața mondială a
automobilelor, a instalațiilor video,
a computerelor și a altor produse
electronice etc. Și, în fine, nu se
poate face cîtuși de puțin abstrac
ție de măsurile profund discrimi
natorii la care ansamblul țărilor
dezvoltate ale lumii capitaliste su
pun țările „lumii a treia", îngustîndu-le posibilitățile de progres
economic și accentuînd polarizarea
bogați-săraci la scară planetară.
Nu este de mirare că, în aceste
condiții, recenta reuniune de la
Montreal în cadrul negocierilor
G.A.T.T., avînd ca scop stabilirea
unor norme de bază ale schimbu
rilor comerciale și reglementărilor
tarifare în perspectiva secolului
următor, s-au soldat cu un eșec.
Iar una din cauzele principale au
constituit-o divergențele de pozi
ții dintre S.U.A., pe de o parte, și
țările Pieței comune, pe de alta,
In jurul produselor agricole, res
pectiv al subvențiilor acordate acestor produse, divergențe care
acum au îmbrăcat, cum se vede,
o nouă și acută formă.
Actuala răbufnire, cu neașteptată
virulență, a contradicțiilor econo
mice interoccidentale sub înfățișa
rea „războiului hormonilor" arată
că, departe de a dispărea, spectrul
protectionismului
continuă să-și
facă din plin simțită prezența. Și
totuși, cît de lesne ar putea fi alungat dacă s-ar asigura cale li
beră
principiilor
reciprocității
avantajelor, echității și respectării
intereselor partenerilor. Ciudat
este că tocmai cei ce se declară
în vorbe în sprijinul unor aseme
nea principii li se opun cu străș
nicie atunci cind trebuie aplicate
în viață.

Romulus CAPLESCU

Nicolae N. LUPU
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