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ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE

DEZBATERE RESPONSABILĂ, ANGAIARE FERMA
PENTHU «EAUZAREA PIANULUI!
nificație majoră și prin faptul că se
desfășoară in climatul de profundă
efervescență politică și activitate creatoare generat de magistrala
Expunere
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu prezentată lâ
ședirița comună a plenarei C.C. al
P.C.R., a organismelor democratice și
organizațiilor de masă și obștești
din noiembrie anul trecut — docu
ment adoptat ca program de muncă
și acțiune revoluționară al partidu
lui, al întregului popor.
în lumina tezelor, conceptelor,
ideilor și orientărilor de excepțio
nală
însemnătate
cuprinse
în
magistrala Expunere a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, adunările
generale ale oamenilor muncii sînt
chemate să analizeze cu inaltă res
ponsabilitate, intr-un profund spirit

decidă asupra modului în care con
siliile oamenilor muncii și-au înde
plinit mandatul încredințat, au con
dus activitatea pentru îndeplinirea
planului pe anul trecut și pregătirea
producției acestui an.
Dezbaterile din adunările generale
trebuie să constituie înainte de toate
un prilej de analiză exigentă a nea
junsurilor care s-au manifestat în
cursul anului trecut în ce privește
realizarea indicatorilor de plan, pen
tru identificarea celor mai eficiente
căi și modalități de înlăturare a
acestora în noul an de muncă. Ca
atare, nimic din ceea ce a frinat bu
nul mers al activității să nu fie tre
cut cu vederea, să nu fie lăsat să
se înțeleagă „printre rinduri", indi
ferent că lipsurile aparțin consiliu
lui oamenilor muncii, centralei, mi
nisterului
oră
unora dintre ca
drele aflate în
conducerea aces
tora.
în același timp,
adunările gene
rale trebuie să-și
propună drept obiect.iv
cardinal
mobilizarea
in
tensă a tuturor
oamenilor muncii ia efortul de
folosire integrală a bazei tehnicomateriale existente, pentru Îndepli
nirea'întocmai a planurilor și pro
gramelor adoptate, astfel incit in cel
de-al patrulea an al actualului cin
cinal să'se obțină cele mai mari rea
lizări, în condiții de calitate și efi
ciență economică ridicate.
De bună seamă, dezbaterile con
sacrate problemelor planului pe
acest an trebuie să aibă in atenție
adoptarea celor mai eficiente mă
suri pentru îndeplinirea exemplară
a producției fizice la toate sortimen
tele, acordindu-se atenție definitivă
rii contractării întregii producții, fi
nalizării programelor de cooperare
in producție, respectării disciplinei
contractuale, asigurării tuturor con
tractelor și repartițiilor de materii
prime și materiale, utilizării cu ma
ximă eficiență
a puternicei baze
tehnico-materiale de care dispune
fiecare unitate.
Din perspectiva realizării acestui
indicator fundamental al planului, o
importanță deosebită trebuie acor
dată finalizării neabătute a progra
melor din domeniul minier, petrolier,
chimiei, metalurgiei, al materialelor
de construcții, cit și din celelalte
ramuri care asigură produsele nece
sare bunei desfășurări a producției.
Cu maximă responsabilitate vor tre
bui să se manifeste oamenii muncii
și în adunările generale organizate
în unitățile care concură la realiza
rea obiectivelor energetice pentru
lichidarea rămînerilor în urmă sur
venite in acest domeniu.

în adunările generale
ale oamenilor muncii
critic și autocritic, cu exigență revo
luționară, rezultatele obținute,
pe
bază de bilanț, in îndeplinirea pre
vederilor planului și bugetelor de
venituri și cheltuieli pe anul 1988
și, totodată, să adopte ansamblul de
măsuri menit să asigure realizarea
exemplară a sarcinilor de plan pe
anul 1989 la toți indicatorii și a an
gajamentelor asumate în întrecerea
socialistă.
Constituind axul dezbaterilor, ală
turi de această cuprinzătoare dare
de seamă, ordinea de zi a adunărilor
generale cuprinde, desigur, și alte
probleme importanțe, cum ar ți, bu
năoară, rapohtul consiliului oameni
lor muticii asupra aducerii la înde
plinire a prevederilor contractuluiangajament ; programul de măsuri
tehnico-economice și politico-organizatorice pentru realizarea integrală
a prevederilor de plan și angaja
mentelor asumate în întrecerea so
cialistă pe anul 1989; contractul co
lectiv de muncă pe anul 1989 ; pro
gramul de reexaminare și îmbunătă
țire a normelor de muncă ș.a.
Chiar și numai trecerea in, revistă
a principalelor puncte înscrise pe
ordinea de zi atit de bogată- a actua
lelor adunări generale ale oameni
lor muncii atestă importanța majoră
a actualei runde de lucru a forurilor
reprezentative ale democrației noas
tre muncitorești-revoluționare, me
nită să asigure afirmarea plenară a
conștiinței și calității de proprietari,
producători și beneficiari a oameni-,
lor muncii asupra părții din avuția
națională încredințată de societate .
spre administrare și dezvoltare, să

Există un tradițional simț al dato
condiții devine caducă înțelegerea
riei, transmis din generație in gene
mărginită, funcționărească, „de aici
rație. Moștenit de-acasă, învățat in
pină aici", a răspunderii. Prin esen
școală, dar mai presus de toate în
ța ei, răspunderea de tip superior
sușit cu eforturi, addsea cu sacrifi
promovată de societatea noastră,
cii, la școala severă a muncii și vie
răspunderea comunistă, expresie a
ții. Datoria primordială față de lu
spiritului revoluționar, generează o
mea în care trăiești, față de umani
permanentă stare de nemulțumire,
tatea cu care ești solidar. Datoria
creatoare.
muncitorului de a crea bunurile ci- ■
vilizației, datoria țăranului de a da
între „treaba altora”
piine țării, datoria dascălului față
de schimbul de miine. într-un cuși „treaba noastră”
vint, datoria de a fi folositor colec
tivității căreia ii aparții cu inDesppe această stare de. spirit vie,
treaga-ți ființă, datoria de a lăsa
opusă stagnării și inerției, alimen
ceva în urma ta. Străveche lege,
tată de conștiința răspunderii per
scrisă și nescrisă, a omeniei româ
sonale față de comandamentele ge
nești. Preluînd-o, noua orînduire a
nerale, conștiință a autodepășirii și
redimehsionat și a îmbogățit înțele
exigenței comuniste, ne-au vorbit
sul acestei fundamentale valori so
majoritatea participanților la preciale, atît în sub
stanță, cit și în
formele sale de
manifestare. . A
remodelat-o, i-a
conferit sensuri
superioare în ra
port cu țelul su
prem al socialis
mului, al poli
ticii umanist-revoluționare
a
partidului : de a
făuri
<o
lume
nbuă. O lume a
libertății și dreptății, a partizenta anchetă social-politică. A fost
cipării c'onștiente a omului la
și tema
abordată la Institutul de
propria
sa
istorie,
a muncii
cercetări, inginerie tehnologică și .
creatoare și a angajării ferme în
proiectări nentru minereuri neferoa
făurirea luminosului Viitor comu
se din Baia Mare, de către cores
nist. Țeluri înalte, obiective insuflepondentul ..Scinteii". Gheorghe Pârțitoare a căror transpunere impune
ia. O unitate științifică aliată, prin
însăși rațiunea sa de existență, in
o conștiință nouă, revoluționară ce
își află expresia într-o nouă atitu
tr-unui din avanposturile noului.
dine față de muncă, statuată pe o
Răspunderile institutului privesc, în
înțelegere superioară a îndatoririlor
principal, dezvoltarea și diversifi
sociale, pe ridicarea răspunderii per
carea bazei de materii prime, stabi
sonale la înălțimea intereselor ge
lirea soluțiilor de cercetare geologi
nerale.
că. elaborarea studiilor de exploa
tare industrială și a celor de valo
Un orizont generos, nelimitat de
rificare, creșterea gradului de recu
afirmare a personalității umane
perare și valorificare a minereurispre care îndeamnă neîncetat secre
lor
din zăcămintele în exploatare.
tarul general al partidului, subli
niind că socialismul nu poate fi de— Cu prilejul vizitei de lucru a
cîț opera unui om nou, animat de
secretarului general al partidului.
conștiința revoluționară a răspunde
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in ju
rii față de popor și partid. Cu o
dețul Maramureș, institutul nostru a
strălucită forță de argumentâre dez
primit orientări și indicații valoroa
voltă această idee tezele și. orientă
se, mai ales cu privire la creșterea
rile din Expunerea din noiembrie
gradului de recuperare și îmbunătă
1988, situind-o la baza conducerii
țirea calității concentratelor —spune
democratice a societății, a înfăptui
ing. Ștefan Cozma, directorul ad
rii principiului „cu poporul pentru
junct al unității. Am înțeles cu toții,
popor". Este ideea-forță a răspun
cercetători și proiectanți, că ni se
derii colective și personale în înde
încredințează spre realizare obiecti
plinirea fără preget, exemplară a
ve de mare însemnătate pentru eco
îndatoririi încredințate de societate.
nomia națională, că ni se cere din
O răspundere de tip superior, care
partea tuturor, și în primul rînd a
impune o continuă reevaluare criti
comuniștilor, asumarea unor noi șt
că și autocritică în lumina coman
importante răspunderi. Pentru a
damentelor sociale calitativ noi, pe
transpune în viață aceste obiective
coordonatele majore ale noii etape
de interes național, j organizația
de dezvoltare intensivă, de neconte
noastră de partid a desfășurat și
nită perfecționare pe toate planuri
desfășoară, in lumina sarcinilor din
le, de ofensivă a noului. In aceste
Expunere, o serie de acțiuni' politi-
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co-educatîve pe linia întăririi spiri
tului revoluționar ip viața institutu
lui, a promovării noului, luind mă
suri pentru lichidarea unor neajun
suri prin creșterea responsabilității
personale Ia fiecare loc de muncă, la
elaborarea cercetărilor și proiectelor.
— Despre ce neajunsuri este vor
ba și cum se acționează pentru în
lăturarea lor ?
— De multe ori rezolvările nu
s-au situat in grafic, durata de apli
care fiind mai lungă, atit da
torită lipsei de perseverentă a cer
cetării, cit și datorită unor inerții
manifestate in unitățile beneficiare.
Există și carențe ce derivă din slaba
aprofundare a literaturii de specia
litate, dar și din cunoașterea uneori
superficială a condițiilor . geologice
și miniere. După cum se vede, sint
lipsuri subiecti
ve, . apărute în
cazuri cind răs
punderea perso
nală nu a func
ționat corespun
zător, așa cum a
reieșit și la re
centa
adunare
generală a oa
menilor muncii.
De aceea, unui
dintre obiective
le majore ale or
ganelor noastre
colective de conducere îl conmai profundă cunoașstituie o ■mai
tere a realităților și tnecesităților producției. In această privință.
pentru a fundamenta mai temeinic
studiile și proiectele, și totodată
pentru a grăbi elaborarea și valori
ficarea lor, am învestit cu responsa
bilități sporite colective mixte for
mate din cercetători și proiectanți,
din specialiști dîn producție și mun
citori de înaltă calificare. Rezultatele
obținute validează încrederea in această formă impusă de viață, de
complexitatea obiectivelor ce ne
stau în față, vădesc o marcată creș
tere a răspunderii colective și indi
viduale. Răspundere care înseamnă
neodihna cercetării, pasiune față de
nou, conștiința participării într-o
direcție prioritară a dezvoltării.
în prelungirea firească a acestui
dialog pe tema
raportului dintre
răspunderea colectivă și cea perso
nală se înscriu și opiniile consem
nate la Filatura de fire melana din
Botoșani. O unitate nouă, care abia
a împlinit zece ani de la înființare.
Dar „valoarea nu așteaptă numărul
anilor"... Colectivul de aici, tînăr șl
ambițios, a reușit să ocupe in
ultimii ani, consecutiv, locuri frun
tașe în întrecerea pe ramură, dobîndind în citeva rinduri „Ordinul
Muncii". Pe 1988, valoarea producției-marfă a fost depășită cu 20 mi-

Răspunderea personală
la înălțimea intereselor generale

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

La recenta ședință a Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., o
dată cu dezbaterea și aprobarea Co
municatului cu privire la îndepli
nirea planului național unic de dez
voltare economico-socială a țării pe
1988, s-a analizat și raportul referi
tor la îndeplinirea planului pe luna
ianuarie și măsurile pentru reali
zarea integrală a prevederilor de
plan pe luna februarie și trimestrul
I al acestui an. Cu acest prilej,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, a insis
tat asupra necesității de a se ac
ționa cu hotărîre, la toate nivelu
rile și in toate domeniile, pentru
realizarea producției fizice prevăZute in contracte, pentru incadrarea
strictă in normele aprobate, reducerea continuă a consumurilor de
materii
prime,
materiale și energie,
pentru
respectarea
riguroasă a disci
plinei de plan,
întărirea ordinii
și a spiritului de
răspundere în în
făptuirea planuui Ia toti indi
acatorii.
In
celași timp, s-a subliniat că trebuie
să se manifeste o preocupare spo
rită pentru aplicarea fermă a pro
gramelor de modernizare, de ridi
care a nivelului tehnic și calitativ
al produselor, de creștere mai ac
centuată a productivității muncii și
a eficienței economice.
Toate acestea sint, de fapt, pro-,
bleme care trebuie să stea in cen
trul dezbaterilor din adunările gene
rale ale oamenilor muncii care se
desfășoară in perioada actuală.
întrunirea acestor largi forumuri
democratice, care oferă cele mai
largi posibilități de exprimare a vo
inței de acțiune a milioane și mili
oane de oameni ai muncii, are sem
nificația unui autentic eveniment in
viața colectivelor de muncă. Le con
feră acest generos calificativ deopo
trivă amploarea desfășurării, prin
atragerea la actul de conducere și
decizie a tuturor oamenilor muncii,
fără excepție, cit și valoarea deose
bită a problemelor aflate pe ordinea
de zi a dezbaterilor, a hotărîrilor și
măsurilor adoptate în acest moment,
ce coincide cu debutul unui nou
m de muncă, cind trebuie de
finitivate, pină^la ultimul detaliu,
condițiile pentru îndeplinirea sarci
nilor ce revin întreprinderilor și cen
tralelor din Planul național unic de
dezvoltare
economico-socială
a
României pe anul 1989 — an hotă
râtor în îndeplinirea cu succes a ac
tualului cincinal, al cărui obiectiv
de bază este ridicarea patriei noastre
la un stadiu superior de dezvoltare
economică.
Actuala rundă a adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii are o sem-

DINAMICA PERFECȚIONĂRII

TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ARGEȘ : însemnate

cantități de produse
peste prevederi
Colectivele unităților econo
mice din județul Argeș au în
scris in bilanțul realizărilor ob
ținute în perioada parcursă din
1989 un spor de producție-marfă
evaluat la 203 milioane lei. în
acest interval au fost puse la
dispoziția economiei naționale
importante cantități suplimen
tare de bunuri materiale, între
care lignit, gaze naturale utili
zabile, produse ale industriei
de mecanică fină și electroteh
nice, polietilenă, toluen, cauciuc
sintetic,
benzi
transportoare
din cauciuc, cherestea, confec
ții textile. între fruntași se află
oamenii muncii de la Combina
tul petrochimic, Combinatul de
articole tehnice din cauciuc,
Trustul
antrepriză
generală
pentru construcții industriale,
Antrepriza de construcții hidro
energetice Argeș din Pitești, în
treprinderea minieră și Combi
natul de lianți din CîmpulungMuscel, Schela de producție pe
trolieră Moșoaia.
(Agerpres)

Victor VÂNTU
(Continuare in pag. a IlI-a)

REPERE ALE DEZVOLTĂRII ECONOMICE IN ANUL 1988
Creșterea producției globale agricole
— în procente

Dinamica productivității muncii
pe o persoană în industria republicană
— în procente
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(Continuare in pag. a II-a)

• reportaje • însemnări •

Uria din culturile agricole ce prezintă o importantă deosebită este
cartoful. Realizarea producțiilor stabilite la această cultură de
imare valoare alimentară și tehnică, producții ce sînt in deplină, concor
dantă cu baza tehnică și materială de care dispun unitățile agricole și
cu experiența dobîndită în acest domeniu, impune pregătirea temeinică,
sub toate aspectele, a lucrărilor din campania de primăvară pină la
recoltare si depozitare. ’ Important este ca în toată această activitate
măsurile stabilite să fie aplicate cu rigurozitate. Aceasta cu atît mai
mult cu cît anul trecut, nu doar din cauza condițiilor naturale nefavo
rabile, ci mai ales datorită neglijențelor manifestate in aplicarea
corectă a tehnologiei acestei culturi. în multe unități agricole
s-au obținut producții slabe, cu mult sub posibilitățile existente. Ne vom
referi. în continuare, la preocupările și pregătirile ce se întreprind in
această perioadă in unul din județele mari cultivatoare de cartofi —
Brașovul, pentru a se crea condiții optime realizării producțiilor mari
prevăzute în acest an.
în județ va trebui să se realize acordat totdeauna atenție în trecut.
ze în acest an o producție me
Pină la ora actuală, din cele
die la cartofii de toamnă de circa 4 580 ha prevăzute a fi fertili
36 000 kg la hectar, pe întreaga su zate cu îngrășăminte organice, au
prafață de aproape 12 000 hectare
ocupată cu această plantă in sectorul
socialist. Din producția totală pla
nificată. mal bine de 133 600 tone re
prezintă cartofi de sămință, atit
pentru necesitățile proprii, cit și
pentru alte județe. In plus, agricul
torii brașoveni și-au propus ca, incepind cu acest an. să producă în
tregul necesar de cartofi de vară in
județ. Cum se acționează pentru
realizarea acestor sarcini ? Ce pro
bleme sint de soluționat acum, cu
puțin timp înaintea Începerii cam
paniei de primăvară ?
— In mod practic, ne spunea ing.
Ioan Bujgoi, directorul general al
direcției agricole, noi am început
pregătirile pentru producția de car
tofi din acest an incă de la sfirșitul fost realizate peste 3 000 ha. Se im
anului trecut, o dată cu stabilirea pune însă ca ritmul de lucru să fie
suprafețelor pe care va fi amplasată intensificat deoarece in unele uni
această cultură, în raport de cele tăți această lucrare este întirziată,
trei destinații : cartofi de sămînță, așa cum intîrziată este și asigu
cartofi de consum și cartofi indus rarea îngrășămintelor chimice. O
triali. în același timp, amplasarea mult mai mare atenție se acordă
s-a făcut și in funcție de plantele calității și stării de sănătate a car
premergătoare favorabile, respectiv tofilor de sămință. care se apreciază
după cereale, leguminoase, ierburi a fi mai bună decît in ultimii ani.
anuale și perene, pe soluri cu tex Și aceasta datorită atit faptului că
tură ușoară și mijlocie, bine struc însilozarea s-a făcut cu răspundere,
turate. De fapt, amplasarea judicioa cit și controlului permanent efectuat
să a culturii de cartofi este una din de specialiști — Inclusiv de cei de la
tre verigile cele mai importante ale direcția agricolă, intervenindu-se
Șanțului tehnologic, căreia nu i s-a operativ acolo unde apar probleme.

Cu aceeași răspundere s-a acțio
nat. încă din momentul însilozării,
pentru calibrarea , cartofilor de , sămînță — verigă esențială pentru
asigurarea densițății și a producțiilor
planificate. „In general, arăta ing.
Iulian Stancu, directorul trustului
horticol, această lucrare s-a efectuat
pe" două și chiar trei fracții de mă
rime, încă din toamnă, dar ea
va fi reluată in luna februarie,
în așa fel încit întreaga can
titate de sămință să fie recalibrată pină în momentul declanșării
plantatului. în acest fel se evită
situațiile din' trecut, cind în unele
unități se întrerupea plantatul din
cauza suprapunerii acestor două lu
crări. Aceasta impune ca operația
de calibrare să premeargă celei de
plantare, iar mașinile de plantat să

Despre modul concret în care se
acționează ne-am convins in raidul
întreprins prin citeva dintre unită
țile agricole cultivatoare. „Din ex
periența ultimilor ani — ne declara
ing. David Nedeluț, președintele
C.A.P. Codlea — am tras citeva în
vățăminte de mare valoare, de care
ținem seama în pregătirea producției
de cartofi din acest an. Mă refer in
primul rînd la pregătirea solului, în
așa fel incit să putem realiza biloane
care să asigure, pe de, o parte, dez
voltarea . nestingherită a tuberculilor
și, pe de altă parte, efectuarea plan
tării in condiții optime, adică la în
ceputul lunii martie, pe un teren
zvîntat, fără pericol de tasare. Pe
suprafețele unde am respectat aceste
cerințe, am obținut chiar anul tre
cut o producție de 35—37 tone car
tofi la hectar și invers, producțiile
s-au situat, la jumătate unde nu au
fost respectate aceste condiții". La
C.A.P. Codlea, calibrarea cartofilor
de sămință se face pe trei fracții de
mărime, spre deosebire de două in
anii trecuți, creindu-se astfel condi
ții pentru creșterea densității pină
ia 60 000—65 000 de cuiburi la hectar.
La cooperativa agricolă din Prejmer, unde cartoful este cultura de
bază a unității (aproape 600 ha), am
plasarea lui s-a făcut pe terenurile
cele mai bune, care dau garanția ob
ținerii unei producții medii de peste
40 tone la ha. La un asemenea nivel
de producție este îndreptățit apelul
cooperatorilor de aici către unitățile
furnizoare de îngrășăminte chimice
fie reglate încă din start pe frac să livreze la timp cantitățile stabi
țiile respective, ceea ce va conduce lite. Aplicarea îngrășămintelor după
la realizarea . unui ritm de lucru ce cartofii au fost plantați — așa
intens și obținerea densității optime cum s-a întimplat anul trecut —
prevăzute". Respectarea momentului conduce la pierderi mari de produc
optim de plantat este determinantă ție.
In încheierea investigației între
pentru obținerea unor producții
mari. Tocmai pentru a se evita gre prinse, am solicitat și părerea ing.
șelile anilor trecuți, direcția agri A. Gorea, directorul Institutului de
colă a stabilit ca în fiecare unitate , cercetări și producție a cartofului
agricolă cultivatoare pregătirile să Brașov. „Pentru a se realiza producfie încheiate din timp, astfel încit
Nicolae MOCANU
începerea plantatului să se facă cit
mai devreme posibil, intr-un sol cu
corespondentul „Scinteii"
o. umiditate optimă și cu temperatu
ra de 6—8 grade.
(Continuare in pag. a II-a)

ci si metodele de muncă

Ce promit, pentru acest an, cultivatorii
de cartofi din județul Brasov

Ce ne poate spune harta
economică a Zalăului din
anul 1968, anul in care această localitate devenea
orașul de reședință a nou
lui județ Sălaj ? Legenda
din subsolul acestei hărți
este ușor de consemnat în
citeva rinduri : industrie
locală, cooperație mește
șugărească. un fel de... in
dustrie ușoară, care se apropia de ceea ce se nu
mea pe atunci
industrie
casnică și... cam atit. Pro
ducția industrială a acelui
Zalău de acum două de
cenii urca spre 200 milioa
ne lei anual — cam cit
produce în prezent o sec
ție oarecare dintr-o între
prindere de pe moderna
platformă a orașului. Pe
ansamblu — este bine de
știut acest lucru — între
prinderile de pe platforma
industrială a Zalăului de
azi furnizează o produc
ție de peste 60 de ori mai
mare decit cea din 1968.
Practic. întreaga producție
industrială a anului 1968
se realizează in prezent în
mai puțin de 2 săptămîni.
Noul pe această platformă
este reprezentat de obiec
tive cum sint : întreprin
derea de armături indus
triale din fontă și otel. în
treprinderea de țevi, în
treprinderea de conductori
electrici emailați. între
prinderea de prelucrare a
lemnului, întreprinderea fi
latura de bumbac, intreprinderea de anvelope, în
treprinderea integrata de
in, întreprinderea electrocentrale, cea de produse
ceramice și asa mai depar
te. Am enumerat citeva
dintre cele mai importante.
Lor trebuie însă să li se
adauge și întreprinderile
din zona agrpindustrială a
Zalăului, cum ar fi între
prinderea „Avicola", cea de
selecționare, creștere și îngrășare a porcilor, între
prinderea de
nutrețuri
combinate etc. Toate aces

te obiective înseamnă ma
terializarea unui volum de
investiții de
aproape 20
miliarde lei. Fapt care a
dus la transformarea din
temelii a Zalăului.
Transformări de sub
stanță se
regăsesc, cum
este și firesc, in peisajul
social al localității. Numă
rul meseriilor practicate in
această urbe cu două de
cenii în urmă putea fi so
cotit pe degete. în momen
tul de față, numărul aces
tor meserii trece de 250.

nora Moșilă. cercetător ști
ințific din cadrul atelieru
lui cercetare-proiectare. de
la întreprinderea de con
ductori electrici emailați, o
bijuterie a industriei elec
trotehnice românești :
— La
Întreprinderea
noastră, posesoare a nume
roase brevete de invenții
semnate de muncitori, teh
nicieni, ingineri, noutățile
de ultimă oră intră în cate
goria PERFORMANTE. Cea
mai însemnată realizare
cu titlul acesta o reprezin

Ce e nou pe noua
hartă a Zalăului
Dar nu este vorba numai
de numărul lor, ci, înde
osebi, de
complexitatea
structurii profesiilor prac
ticate. Cine vorbea pe atunci la Zalău de\pre con
structori de mașini, cu
largul evantai de specia
lități pe care-1 cuprinde,
despre metalurgiști, chimiști etc., oameni care
acum contribuie la reali
zarea a 65 la sută din va
loarea întregii producții in
dustriale a județului ?
— Totul este nou. la Za
lău — ne spunea loan Mureșan, primarul municipiu
lui. Și totuși, se poate vor
bi, în aceste condiții, de ce
este nou chiar pe această
hartă nouă industrială a
orașului.
Deci ce este nou pe
harta nouă a Zalăului? Intrebarea, sugerată de pri
mar. am pus-o in mal
multe locuri. în mai multe
întreprinderi de pe noua
platformă industrială. Ne
răspunde, mai întii, Eleo

tă asimilarea în fabricație,
în premieră națională, a
conductoarelor
emailate
ultrasubțiri, de 20 microni.
Fac parte din familia con
ductoarelor speciale. Ar fi.
iarăși, de consemnat apa
ratul șl tehnologia de con
trol a pierderilor prin pe
licula de email a conduc
toarelor, care asigură ope
rativitate crescută și o con
ducere sigură a procesului
de emailare.
Tot în domeniul perfor
manțelor. au un cuvint im
portant de spus muncitorii,
tehnicienii și inginerii de
Ia întreprinderea de armă
turi industriale din fontă și
oțel.
— La cît se cifrează sortotipodimensiunile de pro
duse asimilate la întreprin
derea dumneavoastră ? —
l-am întrebat pe Teodor
Țurcaș, inginer-șef.
— Numărul lor a trecut
de două mii în anul 1988.
— Care dintre aceste
produse vă reprezintă cel

mai bine atît în țară, cît și
peste hotare ?
— Supapele de siguran
ță, robineții cu ventil in
tr-o gamă foarte variată,
separatoarele
termodina
mice, armăturile petrochi
mice, criogenice etc.
Aflăm apoi că, la între
prinderea de armături in
dustriale (in care-și desfă
șoară activitatea aproape
șapte mii de muncitori, in
gineri,
maiștri și tehni
cieni), unde ponderea de
armături din oțel destina
tă exportului reprezintă 98
la sută din totalul produc
ției, prin aplicarea măsuri
lor din programul de mo
dernizare s-a obținut un
spor de producție de peste
30 milioane lei in anul tre
cut.
Noutăți la fel de impor
tante la Întreprinderea de
țevi : în ultimul timp au
fost, asimilate în fabricație
țevile de cazane clasele a
II-a și a III-a, pentru pro
gramele energetice priori
tare, țevile schimbătoare
de căldură. produse de
înaltă complexitate solici
tate atit pe piața internă,
cit și pe cea externă.
Am putea continua in
vestigațiile în domeniul
performanțelor de ultimă
oră pe platforma industria
lă a Zalăului. Din acest
punct de vedere s-ar putea
consemna numeroase izbinzi ale muncitorilor, teh
nicienilor, inginerilor din
aceste ținere și moderne
întreprinderi. Ele se în
scriu ca noutăți cu totul
grăitoare pe noua hartă
economică a orașului, demonstrînd, în fond, capa
citatea creatoare a colecti
velor muncitorești sălăjene. ele însele de o tinerețe
puternic animată de gene
roasa idee a transformării
performanțelor în regulă
a activității de zi cu zi.
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La întreprinderea'„ Electroaparataj
din Capitală

Buna organizare a muncii se bazează

i pe principii, dar se confirmă prin fapte

în precedentul articol consacrat „tehnologiei" aplicate de întreprin
derea ..Electroaparataj" București in scopul perfecționării in ritm rapid
a activității desfășurate (articol publicat in ziarul „Scînteia" din 5 fe
bruarie 1989) am insistat asupra sistemului organizatoric foarte bine pus
la punct pentru aplicarea efectivă a tuturor măsurilor cuprinse în pro
gramul de modernizare. Dar oricît de perfectă ar fi organizarea moder
nizării. ea rămîne fără obiect dacă măsurile propuse sînt sărace și puține
— ceea ce nu se intimplă la „Electroaparataj". Cum se explică „ava
lanșa" propunerilor de perfecționare ?

Roadele unei strategii
coerente. Ar fi un (,cmcrs sim

colectivă să adopte măsurile organi
zatorice necesare.

plist și simplificator să căutăm o
singură explicație a numărului mare
de propuneri de perfecționare, ce
acoperă, practic, toate domeniile de
activitate, mobilizmd in acest scop
colectivul în ansamblul său. De fapt,
avem de a face cu o adevărată stra
tegie pentru stimularea și valorifica
rea creativității oamenilor muncii,
ale cărei roade se regăsesc în rezul
tatele tehnico-productive și economico-financiare — constant foarte
bune — ale întreprinderii. Care sînt
principalele trăsături ale acestei stra
tegii ?
• Pregătirea profesională a tutu
ror categoriilor de oameni ai muncii
cunoaște un neîntrerupt proces de
perfecționare printr-un program cu
obiective precis stabilite. Programe
le cursurilor, cu o tematică diversă,
sint stabilite întotdeauna de condu
cerea întreprinderii în funcție de
nevoile concrete ale producției. La
absolvirea cursului, fiecare cursant
prezintă o lucrare ce rezolvă o anu
mită problemă de la locul său de
muncă; nu este lipsit de semnifica
ție faptul că atestatul de absolvire se
t acordă după ce propunerea a fost
aplicată, materializîndu-se în redu
cerea consumurilor normate de ma
teriale și manoperă, in îmbunătăți
rea nivelului calitativ al produselor,
în valorificarea unor resurse refolosibile etc,
Un asemenea curs a fost cel de
analiza valorii, absolvit pînă în prezent de 20 ingineri și proiectanți.
Rezultatul ? Aplicînd in activitatea
curentă de proiectare tehnicile aces
tei metode moderne de optimizare a
funcțiilor și costurilor produselor,
într-un singur an s-au redus consu
murile de manoperă cu 82,5 mii ore,
iar cele materiale — cu 5,7 milioane
lei. Ceea ce arată că perfecționarea
pregătirii profesionale nu este un
scop în sine, ci o activitate menită să
îmbunătățească rezultatele producției.
• Structuri organizatorice bine
cunoscute în întreaga țară — precum
comisia inginerilor șt tehnicienilor,
cercurile de calitate etc. — desfă
șoară la „Electroaparataj" o activi
tate consistentă, creatoare, ferită de
formalismul care le-a anihilat efi
ciența în destul de numeroase alte
întreprinderi.
O Promovarea în categorii de în
cadrare sau funcții superioare nu
este un drept ce se cîștigă o dată cu
vechimea, ci prin contribuții la îm
bunătățirea rezultatelor economice
ale întreprinderii — iată un princi
piu care se aplică de mulți ani la
„Electroaparataj". în timp s-a con
stituit și un circuit clar pentru colec
tarea propunerilor, adoptarea, vălo-”'
rificarea și extinderea aplicării lor
în producție, un rol însemnat în acest proces revenind serviciului de
organizare a producției și a muncii.
O mare parte a măsurilor cuprinse
in diferitele secțiuni ale programului
de modernizare aici își au sorgintea.
Acestea sint, foarte succint, prin
cipalele forme prin care este stimu
lat și valorificat potențialul creator
al oamenilor muncii. După cum se
poate lesne remarca, nimic nu este
extraordinar, toate căile se află la
îndemîna oricărui colectiv. Esențial
este „doar" ca organul de conducere

Din timp in timp, conducerea între
prinderii lansează acțiuni pentru a
îmbunătăți un anumit produs sau
operație tehnologică. Dar în unitate

Totul

pentru

eficiență I

serviciului de organizare a produc
ției și a muncii — atit în etapa de
stabilire și ierarhizare a obiectivelor,
cît și în cea de implementare și ur
mărire a efectelor lor economice.
Iată de ce am considerat nimerit ca,
în locul altor concluzii, să prezen
tăm în final cîteva din opiniile ex
primate de inginerul Vasile Caisăn,
șeful serviciului organizarea produc
ției și a muncii.
— Nu este un secret pentru ni
meni că rezultatele în producție de
pind în bună măsură de calitatea
actului decizional. Dacă în consiliul
oamenilor muncii nu se discută mai
departe de planul anual, dacă direc-

• „Metoda A.B.C.”

® De la șase minute la o sută de mii de ore.
• Organizarea... organizării este prima
sarcină a conducerilor din întreprinderi.
Q

se realizează peste 1 200 tipuri di
ferite de produse. Pot fi perfecțio
nate toate acestea ? Teoretic, este
posibil. Practic însă, nu se justifică
din punct de vedere economic. Sint
selectate atunci produsele care au
pondere dintr-un punct sau altul de
vedere — după „metoda ABC". în ce
constă aceasta ? Teoria economică
afirmă că, ordonînd o mulțime după
un anumit criteriu, primele 20 la sută
din elemente vor concentra 80 la sută
din totalul caracteristicii urmărite.
Acestea formează grupa „A“ a mul
țimii, asupra elementelor căreia se
vor îndrepta și eforturile de imbunătățire. Șau, pornind de la datele
concrete ale întreprinderii, în cazul
_
celor 1 203 produse aflate in fabri
cație și cuprinse în studiul pentru
creșterea productivității muncii, 80
Ia sută din timpul total de muncă
era consumat pentru a realiza 188 de
produse. Asupra acestora s-a con
centrat atenția unor echipe comple
xe de muncitori, ingineri, tehnicieni,
economiști, iar rezultatele nu au întirziat să apară. Astfel, analiza de
detaliu a operațiunilor executate pe
linia de montaj a unui produs a per
mis modificarea conținutului a 55 de
operațiuni, prin mecanizare, automa
tizare, comasare sau chiar anulare.
Ca urmare, durata montajului a scă
zut de la 31 la 25 minute. O econo
mie de numai șase minute la o bu
cată, dar care, la nivelul unui an,
echivalează cu o sută de mii ore de
muncă. Remarcabilă eficiența econo
mică obținută printr-o singură „lo
vitură" precis direcționată !
De altfel, grija pentru maximiza
rea efectului economic al fiecărei
inițiative este deosebită. Orientarea
eforturilor spre operațiunile și pro
dusele cu adevărat reprezentative
este numai o dovadă in acest sens.
Iată și o altă dovadă : Reorganizarea
fluxului de fabricație, prin transfer
de operații, pentru simplificarea cir
cuitului parcurs de un reper se do
vedește întotdeauna extrem de efi- rcientă deoarece costurile implicate
sint, practic, nule, iar efectele sînt
remarcabile. Eliminarea încrucișări
lor și transferurilor succesive intre
secții a fost realizată pentru nu mai
puțin de 157 de repere diferite, reducind distanța de transport cu pes
te 15 mii tone-metri pe an și sporind
productivitatea muncii, în medie, cu
15 la sută.

torul se lasă „sufocat" de probleme
le — multe și mărunte — ale activi
tății curente, perspectivele nu pot fi
dintre cele mai bune. în întreprin
derea noastră există opinia că prima
sarcină a conducerii este să organi
zeze bine.... organizarea, pentru ca
aceasta, la rîndul ei, să sprijine prin
informații cit mai complete actul
decizional.
— Am observat că unitatea dispu
ne de evidențe foarte minuțioase
pentru acțiunile și programele urmă
rite. Nu se consumă mult timp și...
multă hîrtie pentru toate acestea ?
— Ba da. Dar aceste consumuri

sînt infinit mai mici decit cele evi
tate prin aplicarea riguroasă a mă
surilor de perfecționare prevăzute.
De aceea, un om în minus la servi
ciul de organizare poate să însemne
mulți alții în plus într-o secție sau
alta; un kilogram de hîrtie consuma
tă pentru evidențe duce la economi
sirea unui kilogram de argint. Atunci, ce este mai eficient ?
— Vorbind despre eficiență : cum
reușește întreprinderea „Electroapa
rataj" să reducă nivelul costurilor
intr-un ritm atît de rapid și... con
stant ?
— Principala explicație constă în
unitatea deplină de vederi care exis
tă între organizația de partid și con
ducerea administrativă a întreprin
derii. Toate programele sînt anali
zate temeinic de comitetul de partid
și de consiliul oamenilor muncii, de
ciziile și prioritățile se stabilesc nu
mai prin consens, iar pentru înfăp
tuirea lor acționează, ca să spun
așa, toate forțele întreprinderii.
Astfel, din ziua în care se aplică o
măsură ce reduce consumul de me
tal, la un reper, cu 10 la sută, din
ziua respectivă norma de consum
este diminuată cu 10 la sută. Sau,
iată un caz concret : Ia secția de
montaj întrerupătoare automate, ve
chiul sistem de transport al produ
selor finite — cu ascensorul — a fost
înlocuit cu unul mult mai simplu :
s-a construit un tobogan, iar coletele coboară gravitațional. Pe lingă
economia de energie electrică, s-a
redus personalul indirect productiv
cu 4 persoane. Cele patru muncitoa
re lucrează deja în secție, la banda
de montaj. în prezent, extindem
măsura — ce s-a dovedit foarte prac
tică — la alte secții. Și aceasta este
o cale de îmbunătățire a rezultate
lor — aplic'înd inițiativele ce și-au
demonstrat eficiența în toate locurile
unde este posibil.

Revenind la punctul de pornire al anchetei noastre, Încheierea nu
poate suna decit astfel : iată o experiență deosebită, care merită a fi
extinsă în cît mai multe unități, din toate ramurile economiei. Merită
și poate fi extinsă deoarece realizările întreprinderii „Electroaparataj"
nu au depins de o dotare tehnico-materială specială, ci numai și numai
de BUNA ORGANIZARE A ACTIVITATH.

Euqen RADULESCU

INTR-UN PROCES CONTINUU DE PERFECȚIONARE
sesizeze tendința de a se planifica
astfel luate în evidență o seamă de
Este firesc ca realizarea progra
idei și soluții pentru aplicarea cărora
scadenta unor măsuri către sfîrșimelor de organizare și modernizare
tul anului. Iată situația : din cele 42
există în unitate toate condițiile, fără
a producției, prin influența deoseoim„suri prevăzute in program, 25 sînt
a se apela la fonduri de investiții.
tă pe care o are asupra îndeplinirii
scadente in semestrul II (din care 12
Este de datoria comitetului de partid,
planului și promovării progresului
— aproape jumătate ! — în luna de
a biroului său să controleze periodic
tehnico-științific, cu consecințe im
cembrie). Nu este aceasta o dovadă
cum sînt urmărite aceste direcții de
portante asupra creșterii productivi
de
formalism, de tergiversare a re
acțiune, acordindu-se, la nevoie, pe
tății muncii, înnoirii produselor șl
zolvării sarcinilor, care deschide de
parcurs, și sprijinul necesar. De
tehnologiilor, ridicării calității, re
pe acum portița către justificarea în
aceea, l-am întrebat pe inginerul
ducerii consumurilor de materii pri
toamnă a eventualelor nerealizări ?
Gheorghe Marton, președintele con
me și de energie și deci a valorifi
siliului de control muncitoresc, ce ac
cării mai eficiente a potențialului în
La întreprinderea de produse re
țiuni au fost întreprinse în acest sens,
treprinderilor. să ocupe un loc cen
fractare, prin programul de moder
„în anul trecut, nici una". Apoi, inter
tral in activitatea organelor și ornizare se caută soluții cît mai efi
locutorul se justifică: „Să mă contro
ganizațiilor de partid. în acest dociente la o serie de cerințe : buna
lez eu pe mine?! Ca șef al biroului de
meniu, organele și organizațiile de
funcționare a instalațiilor, creșterea
partid au un teren fertil — așa cum
organizare a producției și a muncii,
productivității muncii, mărirea ciclu
se subliniază în Expunerea din nourmăresc din partea consiliului oa
lui de utilizare a vagoneților de la
iembrie a secretarului general al
menilor muncii realizarea progra
cuptoarele de ardere și altele. Dova
partidului — în bătălia pentru
mului de modernizare. N-ar fi o
dă. prograrpul pe acest an. care cu
formalitate ?“.
nou, pentru promovarea curajoa
prinde un mare număr de măsuri :
Desigur, o asemenea suprapunere,
să a gîndirii novatoare și sti
mularea creației tehnice originale.
dublare a atribuțiilor, pe care corni-' 47. Lunar, consiliul oamenilor mun
cii este informat succint despre bu
tetul de partid trebuia să o evite, nu
Tocmai de aceea organizațiile de
este de natură să ofere organului de
partid au datoria de a milita consec
nul mers al acțiunii de moderni
partid, activității sale organizatorice
vent pentru ca fiecare măsură în
zare.
mai multă eficiență și dinamism,
scrisă în aceste programe, fiecare
Prin ce mijloace s-a Implicat co
după cum nu asigură nici mobiliza
contribuție la perfecționarea produc
mitetul de partid din întreprindere
rea unui număr cît mai mare de co
ției să-și găsească împlinirea depli
în impulsionarea acestei acțiuni, in
muniști, de cadre competente la sonă. Sînt oare in această importantă
deschiderea unor
acțiune comitete
noi perspective ?
le de partid de la
Ce inițiative au
nivelul întreprin
apărut și au fost
derilor adevărate
concretizate în astate-majore ale
cest sens? Faptul
perfecționării or
că în anul trecut
ganizării și mo
comitetul de par
dernizării
pro
tid nu a conside
ducției ? Repre
rat
oportun să azintă acestea nu
bordeze proble
cleul de la care,
mele moderniză
prin
Intervenții
rii nu înseamnă
ferme și oportu
că aici lucrurile
ne, se imprimă
merg bine. în
modernizării un
1988 nu au fost
ritm susținut și
realizate
două
obiective
înalte
măsuri de mare
din sfera perfor
însemnătate penmanței ?
tru activitatea întreprinderii: îmbu
luționarea la timp a măsurilor pre
Sondajul efectuat în mai multe
nătățirea sistemului de inzidire a va
văzute în programul de modernizare.
unități din municipiul Alba lulia, țigoneților CT 1 pentru mărirea numă- "
O situație oarecum asemănătoare
nind seama de considerentele enun
rului de cicluri de funcționare șl
am întîlnit și la întreprinderea meca
țate, a dus la concluzia că, în bună
creșterea duratei de funcționare în
nică, situată pe aceeași platformă in
parte, activitatea unor organe și or
dustrială a municipiului. Aici, aproa
tre două reparații a morilor cu bile
ganizații de partid trebuie ea însăși
prin căptușirea acestora cu blindaje
pe jumătate din membrii consiliului
să cunoască un proces de perfecțio
din cauciuc. Posibilități de inter.
de control muncitoresc fac parte și
nare în acest domeniu, de întărire a
venție ar fi fost, așa cum rezultă
din comisia de pe lîngă consiliul oa
laturii organizatorice a muncii lor.
din
planul
de
mutică
al
consiliului
menilor muncii care se ocupă de
Analizînd, în luna septembrie 1988,
de control muncitoresc, al comitetu
problemele de modernizare a pro
preocuparea organizațiilor de partid
lui de partid din întreprindere, dșr ele
ducției. Să fie oare aceasta explica
pentru înfăptuirea programului de
au rămas încopciate în dosar. Astfel,
ția faptului că în anul trecut comi
organizare și modernizare, biroul
pentru iunie 1988 se prevedea un con
tetul de partid, prin consiliul său de
comitetului de partid de la între
trol cu privire la modul de realizarg
control muncitoresc, nu a efectuat
prinderea de utilaje din Alba lulia
a măsurilor din programul de orga
nici o investigație cu privire la soar
a constatat că la acea dată existau
nizare și modernizare, care urma să
ta măsurilor de modernizare ? Care
restanțe în aplicarea măsurilor sta
fie efectuat de un colectiv nomina
este
punctul
de
vedere
propriu
al
bilite. Adîncind analiza, s-a stabilit
lizat pe hîrtie. în septembrie, spre
comitetului de partid în legătură cu
că în mare parte cele oinci măsuri
a se impulsiona înfăptuirea măsuri
desfășurarea acțiunii de moderniza
nerealizate nu prezentau un interes
lor din programul de modernizare,
re în întreprindere ? „Noi, biroul,
major și nu erau strîns legate de
se preconiza reluarea controlului pe
discutăm» așa, în mod neorganizat,
desfășurarea producției. Biroul co
această temă de către același colec
mereu despre modernizare ; tovară
e.
mitetului de partid n-a trecut peste
tiv. Concluziile acestor controale ur
șul director este membru al biroului,
acest amănunt. Ce a urmat ? Iată ce
mau
să
fie
puse,
de
fiecare
dată,
la
tovarășul
Filip
Cristescu,
secretarul
ne spune tovarășul Petru Năsui, se
dispoziția biroului comitetului de
cu probleme organizatorice, este șef
cretarul comitetului de partid din
partid pentru analiză.
al biroului de organizare a produc
întreprindere: „Am ajuns la conclu
ției și a muncii, unde se înnoadă toa
Prevederi bune, oportune, care nu
zia necesității de a reanaliza oportu
te firele modernizării" — încearcă o
s-au regăsit însă și în planul de
nitatea celorlalte măsuri, a recalcu
explicație tovarășul Vasile Sopa, se
muncă al biroului pentru lunile iulării eficienței lor. De fapt, a fost
cretarul comitetului de partid. Ade
nie și septembrie, cînd acesta și-a
declanșat un proces cu implicații
vărul
este
că
în
anul
trecut
comi

fropus și a analizat cu totul altceva.
mai largi de reevaluare a Întregului
tetul
de
partid
nu
și-a
propus
nici
mpreună cu tovarășul loan Oțoiu,
program de modernizare. Măsurile
în plenare și nici în ședințe de birou
secretarul comitetului de partid din
cu eficiență scăzută au fost înlocuite
să
analizeze
stadiul
înfăptuirii
pro

întreprindere,
încercăm să clarifi-.
cu altele cu eficiență mai mare. De
gramului de modernizare. Abia cu
căm această situație. Cu greu—deși
asemenea, unele măsuri au fost re-în față
trei zile înainte de sfîrșitul anuluil®s argumentele erau
erau-in
față — secre^ •fi im
programate în sensul urgentării rea
1988, la în'dicățfa secretariatului «6comitetului de partid reculizării lo'r. Observasem chlăt 6 fendinți de a se împinge spte. trimesT
mîtdtului municipal de partid, biroul
Mrr”ă că es,te
5/1?
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Modernizarea producției.
nu a... dosarelor!

Sondaj în organizații de partid
din municipiul Alba lulia

La pupiirul camerei de comandă a furnalului nr. 2, din cadrul Combina
tului siderurgic Reșița, furnal ce și-a reluat activitatea în condițiile unor
complexe automatizări, concepute și realizate in țară
Foto : Agerpres

atunci au trecut patru luni. Ce a
rezultat ? „în acest an, în urma rea
lizării măsurilor de modernizare,
prevedem obținerea la producțiamarfă a unui spor de 40 milioane lei.
După programul Inițial, acest sp~r
antecalculat era de 23 milioane lei".
Deci analiza a fost oportună. în
urma ei a fost lansat și un studiu
de organizare și modernizare a pro
ceselor tehnologice pentru funda
mentarea investițiilor pe perioadele
1989—1990 șl 1991—1995. Totodată, a
fost lărgită baza de elaborare a mă
surilor, pornindu-se, cum de altfel
ar fi trebuit să se procedeze de la
început, din secții, prin angajarea
unui număr cît mai mare de comu
niști, de oameni ai muncii. Au fost

dere a analizat, într-o ședință comună cu consiliul oamenilor muncii,
„preocuparea pentru îndeplinirea
programului de perfecționare a or
ganizării și modernizare a proceselor
de producție". Pe parcursul acestei
analize a prevalat punctul de vede
re al consiliului oamenilor muncii,
care a constat intr-o abordare teh
nicistă a problematicii, în justificări,
fără a fi precizate cadrele care poar
tă răspunderea nerealizării unui nu
măr de măsuri decalate pentru acest
inventariere
an, precum și într-o
superficială a sarcinilor pe 1989.
Dacă ar fi fost o analiză responsa
bilă, temeinică, un adevărat control de partid, membril biroului
comitetului de partid ar fi putut să

ducție viticolă Murfatlar și din ca
drul organelor județene de speciali
tate. Lucrările s-au desfășurat pe
parcursul a doi ani. A rezultat o
amenajare complexă cu 295 hectare
pomi și 77 hectare vie, la care se
mai adaugă peste 250 hectare de pă
duri. Amplele lucrări de amenaja
re in terase a terenurilor de aici au
schimbat complet înfățișarea aces
tor locuri. Pe aceste terase cresc acum caiși și piersici, care dețin pon
derea în ansamblul plantațiilor, ci
reși, vișini și migdali. întinderile de
vie par a se contopi acum cu linia
orizontului. Taluzele teraselor au
fost însămințate cu sparcetă. care
nu numai că a consolidat terenul.

este de natură să îmbogățească șl
să ridice nivelul calitativ al hor
ticulturii județului Constanța. Tot
odată, ele vor încadra într-un nou
peisaj, îneîntător, acest punct cu adinci rezonanțe in istoria poporului
nostru. Aici, lucrările continuă
și in sezonul rece. Ele ar putea fi
mult intensificate dacă s-ar asigu
ra. în mod ritmic, carburanții ne
cesari tractoarelor folosite la pre
gătirea terenului.
Arătam la început că există reale
posibilități să fie îndeplinite preve
derile din program privind realiza
rea plantațiilor viticole și pomicole.
Cum au fost obținute aceste rezul
tate ? Gheorghe Iagăru, inginerul-

pomiculturil, a fost analizată perio
dic de comitetul județean de partid,
în toamna trecută, la indicația co
mitetului județean de partid, trustul
horticol a făcut o analiză exigentă a
modului cum se desfășoară lucrările.
Nu numai că au fost criticate răminerile in urmă la plantarea viței de vie
la unitățile agricole Coslusea. Dună
reni și Viile, iar la pomi — la în
treprinderea agricolă de stat Nazarcea, ci au fost stabilite și măsuri
concrete în vederea impulsionării
lor. Ca urmare, plantările au con
tinuat pînă toamna tîrziu, atîta vre
me cît timpul a permis.
Realizările de pînă acum consti
tuie și un prilej de învățăminte pen
tru lucrările ce
vor fi efectuate
în viitor în județ.
Inginerul Mujda
ba Fichret, direc
torul stațiunii de
cercetare și pro
ducție
viticolă,
este de părere că
lucrările de ame
najare și punere
în valoare a tere
nurilor în pantă
prin plantarea lor
cu viță de vie
trebuie privite și
desfășurate în perspectivă. Terasele
trebuie făcute din timp și lăsate un
an-doi pentru a se consolida, ceea ce
este de natură să prevină apariția unor
fenomene păgubitoare. O opinie în
dreptățită. La trustul horticol exis
tă o notă de constatare a unor de
ficiente la executarea lucrărilor de
amenajare a terenurilor in scopul
înființării noilor plantații de vii la
asociația economică de stat și co
operatistă Satu Nou. Aici, în une
le zone cu exces de umiditate, in
suprafață de 21 hectare, s-au pro
dus alunecări de terase care au
cauzat distrugerea vițelor plantate
pe o suprafață de 7 hectare. S-a
stabilit ca I.E.E.L.I.F. Constanța să
refacă sau să consolideze aceste lu
crări.
Desigur, din situația relatată vor
fi trase învățămintele necesare. Pen
tru că, așa cum ni se spune la trus
tul horticol, îndeplinind prevederi
le din program pe acest cincinal pri
vind dezvoltarea viticulturii și pomiculturii, alte suprafețe vor fi des
tinate noilor plantații.

Un dialog instructiv. In tot
acest sistem organizatoric, un rol im
portant revine, așa cum este firesc,

Dezbatere responsabilă, angajare

STILUL DE MUNCĂ AL ORGANELOR ȘI ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

neaiunsuri în
în activitatea organizato
organizato-
neajunsuri
rică.
îmbucurător și chiar necesar ar fi
ca din acest sondaj să tragă învăță
mintele necesare și Comitetul muni
cipal de partid Alba lulia. Atit in
ceea ce privește conținutul controlu
lui, îndrumării și sprijinului pe care
le exercită, cit și în privința inițierii
unui schimb de experiență între co
mitetele de partid din unitățile in
dustriale cu privire* la modul în
care acestea acționează pent/u ca
modernizarea producției să se des
fășoare într-un ritm susținut, în
strînsă legătură cu realizarea pla
nului pe acest an, pa întregul cincinai.

Ștefan D1N1CA

corespondentul „Scînteii*

fermă pentru realizarea planului!
(Urmare din pag. I)
Avind permanent în atenție apre
cierile făcute de secretarul general
al partidului cu privire la impor
tanța deosebită pe care o are activi
tatea de comerț exterior, participanților la adunările generale li se cere
să dezbată și să stabilească măsuri
concrete care să determine lichida
rea grabnică a rămînerilor în urmă
din acest domeniu și să asigure rea
lizarea ritmică, zi de zi, lună de
lună, a producției pentru export, li
vrarea la timp și la un înalt nivel
calitativ a întregului fond de marfă
prevăzut in contractele cu benefi
ciarii de peste hotare, valorificarea
superioară a tuturor produselor pe
piețele externe.
Desigur, pe lingă aceste două pro
bleme care privesc practic toate uni
tățile din economie, de certă actua
litate și cu valoare de generalizare
sint deopotrivă problemele care vi
zează creșterea mai accentuată a
productivității muncii, folosirea ra
țională a materiilor prime, respecta
rea neabătută a normelor de consum,
materiale și energetice, reducerea
continuă a acestora, folosirea depli
nă a capacităților de producție, uti
lizarea rațională a forței de muncă,
sporirea eficienței economice a în
tregii activități.
O mare atenție acordă conducerea
partidului acțiunii de perfecționare
a organizării și modernizare a pro
ducției. Conferindu-i valoare de pîrghie esențială în dezvoltarea calita
tivă, intensivă a economiei națio
nale, tovarășul Nicolae Ceaușescu
sublinia in ampla cuvintare ’ rostită
cu prilejul omagierii zilei sale de
naștere că este necesar „Să facem
totul pentru înfăptuirea programelor
de modernizare și organizare mai
bună a întregii activități.
Există,
realmente, posibilitatea ca rea'.izînd
programele de modernizare și de
mai bună organizare a muncii — să
obținem în următorii 4—5 ani, cu
actualele mijloace, o creștere de cei
puțin 50 Ia sută a producției indus
triale, fără nici o altă investiție, in
clusiv fără materii prime și combus
tibil in plus, printr-o mai bună or
ganizare și folosire a lor". In virtu
tea acestui adevăr, actuale'e adunări
generale trebuie să insiste asupra
modului în care se desfășoară pro
gramele de perfecționare a organi
zării și modernizare a producției —
baza asigurării înfăptuirii in acest
cincinal a obiectivelor Congresului
al XIII-lea al partidului.

în funcție de profilul ramurii sau
sectorului din care face parte — in
dustrie,
agricultură,
construcții,
transporturi,
cercetare-proiectare,
prestări servicii, comerț, turism, sec
torul social-cultural — în dezba
terile din fiecare unitate tre
buie să-și afle locul cuvenit pro
blemele de maximă stringență pe
care le ridică specificul activității.
Oricare ar fi domeniul de activitate,
cerința expresă formulată de secre
tarul general al partidului este ca,
prin întreaga lor desfășurare, adu
nările generale ale oamenilor mun
cii să se afirme ca foruri supreme
ale autoconducerii muncitorești, în
măsură să determine creșterea răs
punderii tuturor oamenilor muncii,
in tripla lor calitate de proprietari,
producători și beneficiari, față de
continuarea cu fermitate a dezvoltă
rii și întăririi proprietății socialiste,
administrarea și gospodărirea efi
cientă a avuției naționale. Aceasta
înseamnă că fiecare reprezentant al
oamenilor muncii prezent la aduna
rea generală trebuie să se simtă răs
punzător pentru tot ceea ce se dez
bate șl se decide în acest for, să
participe cu propuneri concrete la
soluționarea tuturor problemelor
aflate in dezbatere, să interpeleze
— atunci cînd este cazul — pe cei
care nu clarifică problemele sau care
la adăpostul conducerii colective
eludează răspunderile personale.
în cadrul actualei runde a adună
rilor generale deosebit de tranșan*
trebuie să se afirme și răspunderea
reprezentanților centralei și minis
terului de resort in ce privește mo
dul în care sînt rezolvate problemele
din competența acestora. Minis’erele economice, organele centrale de
sinteză și centralele industriale au
datoria să clarifice la fata locu’ui.
în unități, toate problemele privind
planul pe anul 1989, repartizînd ca
dre cu munci de răspundere pe ju
dețe șl întrenri”deri. as'fel ’neît
adunările generale să poată defini
tiva programele de măsuri adon'nto
în adunările din toamna anului 1988
în vederea realizării integrale a tu
turor indicatorilor de plan.
Nici o reuniune a forurilor supre
me ale democrației muncitorești nu
trebuie să rămînă cu probleme ne
clarificate. nesoluționate, fără fun
damentarea pînă la amănunt a posi
bilităților de Îndeplinire a sarcinilor
de plan. Numai în acest mod adună
rile generale ale oamenilor muncii
iși pot îndeplini importantele atri
buții conferite de lege, participînd
efectiv la conducerea activității economico-sociale a întreprinderilor.

în perioada 1986—1990, potrivit
prevederilor, în județul Constanța
trebuie să se planteze 3 870 hectare
cu viță de vie și 2 200 hectare cu
pomi fructiferi, suprafețe deloc ne
glijabile dacă avem in vedere — lu
cru cunoscut de toți cei care au tra
versat Dobrogea — pe ce terenuri abrupte și cu ce eforturi se fac aseme
nea lucrări. Care sînt realizările de
pînă acum in ce privește îndeplini
rea prevederilor din program ? „In
cei trei ani care au trecut din acest
cincinal, în județ s-au plantat 2 300
hectare cu viță de vie și 1 200 hec
tare cu pomi, sarcinile la zi la efectuarea acestor lucrări fiind de
pășite — ne spune Marin Tudoran,
directorul trustu
lui horticol. Mo
dul in care este
organizată întrea
ga acțiune ne
oferă garanția că
programul va fi
îndeplinit și chiar
depășit. în aceas
tă primăvară, de
exemplu, se plan
tează o suprafață
de 744 hectare cu
viță de vie, iar cu
ce se va planta in
toamnă vom rea
liza programul pentru întregul cinci
nal. Urmărim, totodată, îmbunătățirea
structurii soiurilor de viță de vie
cultivate, punind accent pe creșterea
ponderii celor pentru struguri de
masă și a sortimentului la pomi".
Sint realizări de seamă, rod al
unei activități responsabile, desfășu
rate cu perseverență pentru a în
vinge. in multe cazuri, greutățile de
terminate de configurația terenuri
lor din această zonă.
Cu trei ani in urmă, la marginea
satului Crucea se întindeau dealuri
golașe și văi adinei, urmare a ero
ziunii
solului.
Peste
cocoașele
golașe, arse de soare, se aflau doar
mici ochiuri de verdeață săracă,
unde turmele de oi nu aveau ce paș
te. S-a hotărît plantarea acestor
dealuri cu pomi și viță de vie. Pen
tru unii, ideea părea de domeniul
fantasticului, afirmînd că nu meri
tă nici măcar să încerci, darmite să
te inhami la o muncă atît de difi
cilă. S-a întocmit un plan de lucru,
studiat și completat în amănunțime,
în așa fel incit să nu fie omis nici
cel mai mic detaliu, nici cel mai
neînsemnat element. S-a format un
adevărat stat-major, alcătuit din
specialiști cu experiență in acest do
meniu de la stațiunea de cercetare
și producție pomicolă Valu lui Tra
ian, stațiunea de cercetare și pro

Vii și livezi pe dealuri aride
Realizări de seamă în îndeplinirea programului de dezvoltare
a viticulturii și pomiculturii în județul Constanța
dar oferă și un furaj valoros. S-a
mers mai departe în ce privește
„modelarea naturii". Astfel, a fost
deviat după trebuință cursul unui
piriu, s-au ridicat două baraje, de
sigur la proporțiile locului, rezultind
lacuri de acumulare, care vor fi
populate cu pește, și va fi înființa
tă o crescătorie de rațe și giște. Și
tot aici, beneficiind acum de vege
tația crescută pe taluzele teraselor,
vor mai fi amenajate două ferme
zootehnice.
în ce privește viticultura, sînt cu
noscute plantațiile întinse efectuate
în ultimii ani la Ostrov, Murfatlar,
Medgidia, Cernavodă și Satu Nou.
Inginerul Mujdaba Fichret, directo
rul stațiunii de cercetare și produc
ție viticolă, ne prezintă noile plan
tații de la Adamclisi. Dealurile
golașe, asemănătoare cu multe alte
le din Dobrogea, au fost terasate.
Pe ele s-a plantat viță de vie : so
iuri cu struguri de vin,, pe cele si
tuate pe pante, și cu struguri
de masă și mixte — la baza pan
telor. Pînă acum s-au realizat
aici 200 hectare plantații noi, ca în
final să se ajungă la 450 hectare,
Constituind, practic, un nou centru
viticol pe harta Dobrogei. Noile
plantații pun în valoare terenuri
care nu erau folosite corespunzător
prin alte culturi agricole, ceea ce

șef al trustului horticol județean,
sublinia sprijinul deosebit din partea
comitetului județean de partid, care
acționează permanent în vederea în
deplinirii sarcinilor trasate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu privind pu
nerea în valoare a terenurilor situa
te in pantă prin plantarea lor cu viță
de vie și pomi fructiferi. Pe baza
unor proiecte întocmite judicios, în
treprinderea de execuție și exploata
re a lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare a efectuat amenajările antierozionale a suprafețelor în pantă, pre
cum și cele de irigații. Desfunda
rea și pregătirea terenurilor pentru
plantat se efectuează de către uni
tățile agricole, folosindu-se utilaje
le grele din dotarea stațiunilor pen
tru mecanizarea agriculturii. Pe baza
unei măsuri luate de organele ju
dețene, toate aceste utilaje au fost
constituite într-o formație mare, care
lucrează și în această perioadă. Cele
două stațiuni de cercetări coordonea
ză direct efectuarea lucrărilor de
dezvoltare a viticulturii și pomiculturii din județ. Nu numai atît.
Acestora li s-a atribuit o parte din
terenurile destinate viitoarelor plan
tații, ele devenind mari unități de
producție.
Realizarea prevederilor din pro
gram, referitoare la amenajarea te
renurilor și dezvoltarea viticulturii și

Ioan HERTEG
Lucian CRISTEA

Nu numai sămința
trebuie selectată, ci si metodele
de muncă .
(Urmare dm pag. I)
tia stabilită — ne-a relatat Interlo
cutorul — este necesar să fie apli
cate întocmai recomandările făcute
de institutul nostru. Este vorba, în
primul rind, de asigurarea elemen
telor nutritive necesare dezvoltării
cartofilor. Să nu se repete situa
țiile aniior trecuti, cînd nu s-au
administrat îngrășămintele necesare
în raport de producția stabilită prin
plan. Practica a demonstrat că pro
ducții ridicate nu se pot obține fără
gunoi bine fermentat, dar nici nu
mai cu gunoi. Cartofului trebuie să
i se asigure toate elementele nutri
tive de care are nevoie. Experiența
anului trecut a mai demonstrat un
fapt important. Anume, unde lanu
rile au fost fertilizate corespunzător,
cartofii au rezistat mai bine la sece
tă și, bineînțeles, producția a fost
mai mare. Bazat pe această expe
riență, pentru producția acestui an,
institutul nostru a întocmit rețete de
fertilizare pentru toate unitățile pro
ducătoare de cartofi din județul
Brașov și, parțial, pentru cele din
județele Covasna și Harghita, cu
ajutorul calculatorului electronic,
care asigură optimizarea fertilizării
în funcție de soiul de cartof, de pro
ducția planificată și destinația ei. în
același timp, specialiștii institutului
se află în unitățile agricole, unde
controlează starea de sănătate a se
minței și participă la instruirea
oamenilor". Printre celelalte reco
mandări subliniate de directorul in
stitutului de cercetări și producție a
cartofului amintim : necesitatea asi
gurării unei densități de 55 000—70 000
cuiburi la hectar, protejarea plan
telor de cartofi împotriva boli
lor și dăunătorilor, prin tratamente
executate la timp și de bună calitate
(cu substanțe eficiente).
A mai rămas puțin timp pînă la
declanșarea campaniei de plantare a
cartofilor.
Măsurile stabilite pînă
acum, ca și a'enț’a care li se acordă
în con'inuare confirmă aprecierea că
în iu-le'ul Brașov este posibil să se
obțină in acest an producții ridicate
de cartofi.
...
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DIVERSIFICAREA SERVICIILOR
în strînsă corelație cu solicitările populației
Din datele uniunii județene de pro
fil — U.J.C.M. Arad — rezulta că în
localitățile urbane arădene (unde își
desfășoară activitatea cooperativele
meșteșugărești) funcționau la începu
tul actualului cincinal 596 unități
prestatoare de servicii. Număr care,
la acea dată, apărea ca suficient.
Intre timp, disponibilitățile bănești
ale localnicilor au sporit și, ca ur
mare, a crescut dotarea familiilor cu
bunuri de folosință îndelungată ce
trebuie întreținute de meseriași
(aparate de radio, televizoare, frigi
dere, mașini de spălat, aspiratoare,
autoturisme etc.), au apărut noi
genuri de solicitări de servicii. Așa
că și raportul cerere-ofertă s-a mo
dificat.
— Pornind tocmai de la evoluția
continuă a cerințelor — ne spunea
Jivoi Floare, președinta U.J.C.M.
Arad — am conceput diversificarea
serviciilor ca pe o acțiune continuă.
Ca atare, s-au organizat, an de an,
noi servicii, extinzîndu-se gama lor
în fiecare localitate. In nomenclato
rul elaborat de forul nostru de resort
—• UCECOM — se stabilise ca pină
în 1990 să asigurăm un barem minim
de servicii pe fiecare localitate în
funcție de populația existentă. Aceste haremuri au fost îndeplinite
încă de anul trecut. In acest an și,
în continuare, în 1990 vom organiza
noi unități, încît la sfîrșitul cin
cinalului ne-am propus să atingem,
pe ansamblul județului, un indice
mediu de diversificare, comparativ
cu baremul minintal al UCECOM, de
aproape 108 la sută. Aceasta ne va
permite să dublăm oferta de servicii
față de 1985, anul acesta avînd pla
nificat să realizăm un nivel mediu
de 3 010 lei/locuitor.
— Ținindu-se cont de procesul
Intens de' înnoire a localităților ju
dețului prin realizarea construcțiilor
de locuințe, în programul U.J.C.M.
s-a prevăzut apropierea unităților
prestatoare de domiciliul cetățenilor.
Cum se acționează pe această linie 7
— în primul rind, am renunțat la
sistemul construirii de complexe cen
tralizate, adoptînd formula amplasă
rii noilor unități la parterele blocu
rilor ce se construiesc. Ca atare, ori
de cîte ori s-au proiectat noi con
strucții de locuințe, am ținut seama
— pe baza consultării cetățenilor —
de cerința implantării atelierelor
meșteșugărești cit mai aproape de
locuințele solicitanților. Desigur, s-a
procedat diferențiat. Astfel, unitățile
care prestează servicii de cerere
curentă (frizerie, coafură, reparații
de încălțăminte, reparații de obiecte
de uz casnic) au fost amplasate chiar

în perimetrul cartierelor, iar unită
țile de servicii de cerere mai rară
le-am
amplasat in perimetrele
centrale ale localităților, pentru a
"hvea acces la ele întreaga populație.
— In programul cooperației meș
teșugărești arădene sînt stabilite
sarcini distincte pe linia moderniză
rii unităților. Cum se acționează în
acest sens 7
— In primii trei ani ai actualului
cincinal a fost modernizată aproape
60 la sută din rețeaua de ateliere
prestatoare de servicii, acțiunea continuînd să o aplicăm în acest an în
alte peste 100 de unități. Moderniza
rea a cuprins trei laturi : a) îmbu
nătățirea
dotării atelierelor cu
utilaje, scule, dispozitive, aparate de
măsură și control care să sporească

Rszidtats și preocupări
în cooperația
meșteșugărească
din județul Arad
operativitatea efectuării lucrărilor și
totodată calitatea lor ; b) mai buna
amenajare a spațiilor de servire prin
asigurarea unui mobilier adecvat și
creșterea gradului de utilitate a pe
rimetrului interior al unităților ; c)
asigurarea unui aspect cit mai plăcut
al vitrinelor, al fațadelor unităților
și reclamelor vizuale.
Cu ocazia modernizării s-a acordat
prioritate acelor unități cu un grad
mai înalt de solicitare din partea
populației : de întreținere și reparare
a agregatelor frigorifice cu compre
sor și de recondiționare a acestora ;
de întreținere și reparare a autotu
rismelor ; de executare în sistem
centralizat a comenzilor de încăl
țăminte, confecții (pantaloni) și tri
cotaje.
— Pentru acest an cooperația
meșteșugărească arădeană și-a pro
pus să recondiționeze, de la popu
lație, bunuri casnice, piese de schimb
și subansamble într-un volum de
2,4 ori mai mare decît în 1985. Cum
se va proceda 1
— Achiziționăm de la populație în
vederea revînzării, după ce bunurile
respective au fost recondiționate și
verificate calitativ (cooperativele
acordă în acest sens și certificate de
garanție), aparate electrocasnice (fri
gidere, mașini de spălat, congelatoa
re, aspiratoare, mixere etc.), aparate
electronice (televizoare, aparate de

REPORTAJE • NOTE • INFORMAȚII
în numărul din 5 februarie al zia
rului nostru am publicat prima par
te a reportajului „Călătoria cu me
troul... înainte de a o începe". Pu
blicăm azi ultima parte. Interlocu
torul reporterului rr? .același Inginer
Tiberiu Moldovan, șeful biroului
plan-dezvoltare al întreprinderii
de exploatare a metroului?
— Deci, după ce s-a odihnit în
dormitorul de la cap de linie, unde
a adus rama cu care a făcut ultima
cursă la ora 0,30, mecanicul își ia
rama din depou, spălată, revizuită
la 4,30 și...
— ... și mai e ceva înainte de a
porni la drum : controlul medical.
Tot atît de riguros ca și pentru
piloții de avioane ori mecanicii de
locomotive, înainte de a porni in
curse. Plus semnarea unei declara
ții prin care confirmă că e odihnit
și în stare să conducă rama de
metrou.
— Se întîmplă să fie respins la
un astfel de control 7
— Se întîmplă. Automat îi ia
locul unul din mecanicii de rezer
vă. Pentru a înțelege mai btne la
ce grad de siguranță a circulației
se operează m-aș opri și asupra
altor lucruri. Dacă mecanicul aflat
la bord, în plină cursă, nu execută
niște operații de rutină, in cîteva
zeci de secunde trenul se oprește
automat. Dacă, să zicem, n-a „ob
servat" semnalul roșu și vrea să
treacă mai departe, instalația electronică care veghează perma
nent nu-1 lasă, îl oprește și frînează automat trenul. Cum se deduce
din aceste succinte informații nu
există posibilitatea unei erori, a
unei greșeli.
— Să încercăm un tur statistic :
cîte călătorii se înregistrează in
tr-o zi cu metroul 7
— în medie, în jur de 800 000.
— Cînd s-a rotunjit miliardul 7
— Pe 5 noiembrie 1988. Și nu
la 28 septembrie, cum eronat s-a
anunțat în presă.
— Turnichetul de la miezul nop
ții, din ultima zi a anului 1988, a
cita călătorie a înregistrat 7
— Călătoria cu numărul 1 mi
liard 42 de milioane.
— Mal mult de o cincime din
populația Terrei, în mai puțin de

un deceniu de funcționare. Există
luni ..de vîrf" la metrou 7
— Desigur. Ianuarie, februarie,
martie sînt „vîrf" de circulație.
Curba scade, pentru a urca iar la
valori mari în octombrie, noiem
brie, decembrie.
t Cit de mult scade și urcă 7
— Vreți probabil un exemplu,
în luna martie din anul trecut
s-au înregistrat 27
milioane de
călătorii, pentru ca în august să se
ajungă la 17 milioane.
— Sînt și zile „de vîrf" 7
— Sînt. Un alt exemplu: în de-

cembrie trecut, în ziua cînd școla
rii au luat vacanță, traficul cu me
troul a înregistra^ 100 000 de călă
torii mai puțin, Ori ziua de duminică. Aceasta se caracterizează
printr-un trafic uniform, la circa
60. la sută din volumul unei zile
lucrătoare.
— Ce factori determină acest
flux și reflux 7
— Sint mai mulți. între cel
constatați, studiați de noi, se
numără concediile, vacanțele ori
începerea școlilor, zăpada, ploaia,
zilele frumoase, de lucru ori săr
bătoare.
— Stăruiți și asupra orelor „de
vîrf" dintr-o zi.
— Luni — vineri acestea sînt,
dimineața, între 6—7. După-amiaza
— între 14—17, cu remarca necesa
ră că nu se atinge decît circa 80
la sută din „vîrful" de dimineață.
Simbăta, maxima de dimineață se
păstrează. în schimb, cea de prînz
se integrează mai devreme, între
orele 12—14. Duminica, am spus-o,
avem un trafic uniform, cu va
loare mai mică.
— La cit se estimează sporul de
călătorii zilnice, o dată cu intrarea

Informații de la Inspectoratul General al Milifiei —
Direcția circulație'
Conducerea în siguranță a autove
hiculelor pe drumurile publice este
în strînsă dependență și de starea
psiho-fizică a oamenilor aflați la
volan, mai precis de atenția cu care
aceștia analizează și sintetizează ele
mentele dinamice din trafic, de
promptitudinea deciziilor în situații
critice, care, pe fondul oboselii ac
centuate, devin întîrziate și neadap
tate. Din acest motiv, riscul produ
cerii unor accidente rutiere datorate
neatenției pe fondul oboselii exce
sive este mai mare noaptea și la
sfîrșitul zilei, mai ales dacă automobiliștii respectivi urcă la volan
în stare de oboseală. Gradul de
atenție este astfel în mod direct le
gat de gradul de oboseală, ceea ce
se traduce, practic, prin somnolență,
diminuarea reflexelor și scăderea
accentuată a atenției. Faptul că un
automobilist din județul Vilcea a
străbătut în aceeași zi mai multe
sute <to kilometri fără a se odihni
a avut urmări nedori’e. Rulînd pe o
șose ■ d'n județu’ Gori, la ora trei
di’-'ine-to. el a a*ipit la volan, auto
turismul a părăsit calea de rulare si
s-a irbit de un conac. în urma acci
dentului. fiica celui de la volan și-n
pierdut viata. Alți automobilist au
plătit cu sănă’atea și viața lor ori
a altora nesocotirea nevoii de odih

nă a organismului, neapreclerea co
rectă a capacității de efort. Sufe
rinzii de diferite afecțiuni medicale
și automobiliștii de vîrstă înaintată
sînt mai predispuși să producă acci
dente pe fondul oboselii excesive,
drept care li se recomandă ca, îna
inte de a urca la volan, să țină sea
ma de starea psiho-fizică și de sănă
tate în care se află, să nu-și admi
nistreze medicamente contraindicate
pilotării autovehiculelor, să nu por
nească in călătorii lungi, mai ales
in timpul nopții.
Consecințele consumului de alcool
Starea de euforie ce urmează in
gerării unor băuturi alcoolice, sub
estimarea riscurilor proprie compor
tamentului in asemenea împrejurări
se materializează, pentru omul care
urcă la volanul unui autovehicul
aflindu-se sub influența alcoolului,
prin efectuarea unor manevre im
prudente, nesesizarea la timp a in
tențiilor altor participant la trafic,
rularea cu viteză excesivă și cu
agresivitate în conducere, toate pe
fondul unei apreciabile diminuări a
capacității de a conduce mașina. Conducînd sub influența alcoolului. Ma
rian Cristea, automobilist începător, a
pierdut controlul mașinii pe o șosea
din preajma Capitalei și, izbindu-se
de un copac, s-a accidentat grav.

a primului Tratat româno-sovietic
La Centrul de cultură și creație
„Cintarea României" din Buzău a
avut loc. luni, o adunare prilejuită
de cea de-a 41-a aniversare a pri
mului Tratat de prietenie, colabo
rare și asistentă mutuală dintre
România și Uniunea Sovietică.
Au participat activiști de partid
și de stat, oameni ai muncii din
unități economice buzoiene, membri
ai Asociației de prietenie românosovietică.
Au luat
parte, de
asemenea,
membri ai Ambasadei Uniunii So
vietice la București, precum și mem
bri ai delegației Asociației de prie
tenie sovieto-română care ne vizi
tează țara.
Despre importanța evenimentului
au vorbit Eugen Sandu, directorul
întreprinderii de sirmă și produse
din sirmă din Buzău, și R. G. Ia-

în funcțiune a magistralei 3 — Gara
de Nord — Dristor II 7
— La peste un milion. Traseul
este mult solicitat, el are tangență
cu numeroase artere de suprafață
care-1 vor încărca, desigur.
— Sînt și trasee grele la metțou 7
— Cele intens aglomerate, îndeo
sebi. Magistrala a 2-a, de exemplu.
Cînd publicul este înșâ disciplinata
cînd toți se conformează regulilor
obligatorii
cu un
—
—de
r- circulație
-------- -r—
«' aseUșile"
menea "modern mijloc’de “ tran'Spbrt
și sarcina celor care au răspun
deri în efectuarea și dirijarea
acestor călătorii devine mai ușoară.
— Apropo de dirijare. în ce
etapă de dispecerizare ne aflăm 7
— La magistrala a 2-a, dispecerul

de trafic trasează graficul de
circulație, iar operatorul urmărește
parametrii furnizați de calculator.
— E singura treabă a calculato
rului aici 7
— O, nu. La sfîrșitul programu
lui — ca să mă refer numai la o
el
altă atribuție a acestuia
întocmește o serie de statistici,
Oglinda operativă a zilei : cîte
trenuri au circulat, număr de
respectat
călătorii,
cum
s-a
graficul de trafic, minutele intîrziate etc. Situație analizată
în fiecare zi de conducerea metroului și în raport de care se în
treprind măsurile de perfecționare
a activității.
— Si... pe cînd pilotul automat 7
— înainte de a răspunde la în
trebare, o necesară remarcă : me
troul din capitala României se
distinge printr-un grad competitiv
de electronizare, automatizare. E
și firesc, de altfel. Este o con
strucție „tînără", în care inteli
gența tehnică românească a inves
tit și investește enorm; Evident că
și drumurile de aici duc sore o
automatizare complexă și. dacă ne
putem hazarda, completă. Aici

De cele mai multe ori, accidentele
rutiere datorate consumului de aL
cool sînt deosebit de grave. Este și
motivul pentru care testările alcoolscopice efectuate în rindul conducă
torilor de vehicule constituie . o
preocupare permanentă în preveni
rea accidentelor. Astfel. în ultimul
timp numărul accidentelor datorate
consumului de alcool s-a redus, iar
numărul celor depistați la volan sub
influența alcoolului a marcat un
curs descendent, chiar și în serile
zilelor de sîmbătă și în diminețile
zilelor de luni.
Atenție la tren !

Neoprirea autovehiculelor în vede
rea asigurării la trecerile la nivel
cu calea ferată nepăzite, ca și nerespectarea la pasajele semaforizate
a semnalelor de avertizare optică și
acustică s-au soldat, in cîteva cazuri,
cu accidente grave. La un pasai fe
roviar din județul Călărași, condu
cătorul unui autoturism nu s-a asi
gurat înaintea traversării căii ferate.
Ca urmare, a fost lovit în plin de un
tren de marfă. Soția sa, aflată pe
bancheta din dreapta, și-a pierdu',
viața, iar el a fost grav rănit. Esto
necesar ca toți condu-ătorii auto să
respecte întocmai regulile de traver
sare a drumului de fier și să ia ati
tudine împotriva celor care încalc”
flagrant normele rutiere, ori de cîto
ori sînt martorii unor asemenea
abateri.

novski, rectorul Academiei de științe
sociale de pe lingă C.C. al P.C.U.S.,
președintele conducerii centrale a
Asociației de prietenie sovieto-ro
mână. In cuvîntul lor, vorbitorii au
relevat bunele relații existente între
țările, partidele și popoarele noas
tre, importanta Tratatului in dez
voltarea colaborării dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, dintre
România și U.R.S.S. A fost subli
niată însemnătatea deosebită a întîlnirilor și convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Mihail
Gorbaciov în extinderea colaborării
și conlucrării dintre partidele, țările
și popoarele noastre, în folosul reci
proc, al cauzei păcii, socialismului
și înțelegerii în întreaga lume.
(Agerpres)

MIERCUREA-CIUC : Repere social-edilitare
Modernul municipiu, situat pe
cursul superior al Oltului, și-a
schimbat, în ultimii 20 de ani, în
fățișarea, devenind una dintre așezările cele mai frumoase ale pa
triei. Puternica sa dezvoltare in
dustrială, concretizată în apariția
a noi și noi unități economice, da
torită cărora producția-marfă in
dustrială din anul 1965 se reali
zează acum doar în 15 zile, a fost
însoțită și de importante fonduri
de investiții în domeniul socialcultural. S-au dat în folosință un
spital și o policlinică, 20 noi uni
tăți școlare, un centru al culturii
și creației „Cîntarea României",
un modern complex turistic, nu
meroase unități prestatoare de
servicii și unități comerciale cu un
bogat fond de marfă, care a de
terminat creșterea desfacerilor că
tre populație de circa 8 ori. Dar
aspectul edilitar modern, relevant,
este dat de impozantele ansam
bluri cu 12 000 apartamente con
struite în acești ani. Pe măsura
acest'ei impresionante dotări edi
litare se afirmă cu fiecare an. tot
mai mult, și spiritul gospodăresc
al locuitorilor municipiului, ei do
rind să-și facă așezarea în care

trăiesc șl muncesc mai frumoasă,
mai bine gospodărită. Astfel, dacă
în anul 1988 s-au efectuat, prin ac
țiuni de muncă patriotică, lucrări
în valoare de peste 44 milioane
lei, în acest an, după cum ne spu
nea tovarășul Dan Cristolovean,
secretarul comitetului executiv al
consiliului popular municipal, va
loarea lucrărilor prin acțiuni ce
tățenești va fi de peste 60 mili
oane lei. concretizate, în principal,
în amenajarea zonei de agre
ment „Șuta", definitivarea hipo
dromului,
modernizarea
băilor
Miercurea-Ciuc. Jigodin și Harghi
ta, alimentarea cu apă mezotermală a noului ștrand al munici
piului. Contribuția
cetățenească
este, de asemenea, destinată între
ținerii și înfrumusețării spațiilor
verzi din noile cartiere „Spicului",
„Harghita" și „Zona centrală", mo
dernizării arterelor de circulație,
finalizării variantei de ocolire.
Chiar dacă ne aflăm acum în pli
nă iarnă, în cartiere și în incin
tele unităților economice au loc
multiple acțiuni de bună gospo
dărire și curățenie, de colectare a
materialelor refolosibile. (Nicolae
Șandru).

CONSTANȚA : Oaspeți pe Litoral
Litoralul românesc se dovedește
a fi. chiar si în aceste zile de
iarnă, o gazdă deosebit de primi
toare pentru cei veniți să-șl în
grijească sănătatea sau să se
odihnească. Numeroși oameni ai
muncii din diferite zone ale țării
beneficiază de condiții excelente în
bazele de tratament din stațiunile
Eforie Nord și Techirghiol.
De

Mihai IONESCU

Călătoria cu metroul
...înainte de a o începe

BULETIN RUTIER
Oboseala la volan

radio, magnetofoane, casetofoane,
pick-upuri, stații de amplificare etc.),
autoturisme, mobilă și piese de mic
mobilier, obiecte de îmbrăcăminte
ș.a. Bunurile care nu se mai pot re
para sînt achiziționate de atelierele
de profil în vederea folosirii pie
selor de schimb ori a subansamblelor utilizabile.
— în ce alte forme va contribui
cooperația meșteșugărească arădeană
în acest an la satisfacerea cerințelor
de servicii ale populației ?
— Venind în întîmpinarea solicită
rilor locuitorilor, am organizat încă
din anul trecut
și vom extinde
în acest an — diverse servicii pe
bază de abonament : pentru întreține
rea aparatelor de radio, a televizoa
relor, a antenelor colective de la
blocuri. De asemenea,
avem în
vedere efectuarea unor servicii pe
bază de programare, spre exemplu
la întreținerea locuințelor etc. în
paralel, vom extinde realizarea de
bunuri diverse (confecții textile, în
călțăminte, tricotaje, obiecte de uz
casnic) produse „în întîmpinare".
Totodată, pe baza programului ju
dețean de autoaprovizionare vom
lărgi livrările de mărfuri de serie
scurtă pentru magazinele comerțu
lui local. Dacă în ultimii șapte ani
cooperația noastră meșteșugărească
și-a triplat volumul de activitate, în
acest an vom depăși pragul de 2
miliarde lei, din care aproape
jumătate vor fi servicii prestate
direct populației. La acestea se vor
adăuga mărfuri în valoare de aproa
pe o jumătate miliard de lei livrate la
fondul pieței. Avem apoi o activitate
extinsă de export, in 17 țări, unde li
vrăm articole de mic mobilier, încăl
țăminte, tricotaje, corifecții, articole
de metal, împletituri, covoare. Doresc
să remarc apoi, ca una din preocu
pările noastre importante, valorifi
carea superioară a materialelor recu
perabile și refolosibile, din care vom
realiza în acest ân mai bine de 20
la sută din volumul total de pro
ducție.
...Reușitele, ca și prevederile pen
tru 1989 ale cooperației meșteșugă
rești arădene dovedesc că, acolo unde
diversificării prestărilor de servicii
i se acordă atenția cuvenită, urmărindu-se în permanență corelarea
ofertei cu evoluția solicitărilor ce
tățenilor, se poate asigura satisface
rea la un nivel mereu mai ridicat a
cerințelor populației — sarcină de
prim ordin a tuturor organizatorilor
de servicii.

Adunare cu prilejul celei de-a 41-a aniversări

însă nu se pot sări etapele. Va
trebui să trecem prin experimen-’
tarea sistemului de oprire a tre
nului la punct fix... De identificare
automată a trenului... De corec
tare automată a abaterilor față
de graficul de circulație progra
mat. Și abia apoi la conducerea
automată a trenului.
-- Ce înseamnă asta, practic 7
— După
..Atenție» se închid
mecanicul va apăsa, pe un
buton de start." Se realizează aii-'
mentarea cu energie a sistemului
de tracțiune pînă la atingerea unei
viteze calculate. După acest mo
ment se taie automat curentul de
tracțiune și rama continuă să ru
leze în virtutea energiei cinetice
pînă la următoarea stație. Unde
sistemul de oprire la punct fix o
imobilizează cu o exactitate de
plus — minus... 0.5 metri.
— Acum apare mai limpede —
vorbesc pentru noi, simpli călători
cu metroul — îndeplinirea întoc
mai a condițiilor de care amin
teați. Faptul că nu se pot cu nici
un chip comprima etapele.
— Revenind la cursul argumen
telor privind metroul viitorului, mai
putem adăuga : în momentul în
care toate aceste condiții prelimina
re vor fi îndeplinite, punct cu
punct, se va putea aprecia că,
printr-un dialog om-calculator, tre
nul poate fi condus și fără... me
canic. .
— Va fi o performanță, nu 7
— Mă rog, eu, personal, am une
le rezerve că se va ajunge curînd
la așa ceva. Sigur, posibilitatea teh
nică pentru a realiza acest lucru
există. Dar... experimentările făcu
te în diverse metrouri ale lumii
în această privință.au decelat un
handicap la care prea puțini
s-au gindit. Este vorba despre
învingerea unei
bariere... psihologice. La care publicul călător n-a arătat dorință de... co
laborare în depășirea ei. Pe scurt :
trenul de metrou are mecanic în
carne și oase 7 Călătoresc cu el.
Nu ? Nu mă urc în vagonul care
circulă doar... automat, pe sub pămînt.
— N-ar fi singurele bariere psi
hologice care au capotat în secolul
nostru.
— De acopd. Știu că totul e o
chestiune de timp. Deci să lăsăm
timpul să decidă.

Iile TANASACHE

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 1 februarie (ora 20) — 10 fe
bruarie (ora 20). In țară : vremea va fi
relativ caldă, in prima parte a interva
lului, apoi se va răci, îndeosebi în ju
mătatea de est a țării. Cerul va fi par
țial noros, cu înnorări mai accentuate
la început în sud-est, iar spre sfîrșitul
Intervalului în nord, est și sud-est. Se
vor semnala precipitații slabe sub for
mă de burniță, ploaie, lapoviță sau nin
soare, izolat, la începutul intervalului,
în sud-est și, mai ales, sub formă de
ninsoare, pe alocuri, la sfîrșitul inter
valului, în nord-est și sud-est. vintul
va sufla slab pînă la moderat, cu unele
intensificări la sfîrșitul intervalului în
estul țării, din sectorul nordic, cu vi
teze cuprinse între 35—45 km pe oră și
la munte cu viteze pînă la 60—80 km
pe oră. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între minus 10 și zero grade,
mai coborîte în depresiuni, iar
cele
maxime, în general, între minus 2 șl
plus 6 grade. Se va produce ceață, în
centrul țării, pe alocuri, în prima parte
a intervalului. In București : vremea va
fi relativ caldă în primele zile, apoi se
va răci, iar cerul va fi parțial noros.
Condiții reduse de precipitații slabe, la
începutul intervalului, sub
formă de
burniță, ploaie, lapoviță și ninsoare, iar
ta sfîrșit sub formă de ninsoare. Vîntul va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între
minus 5 și minus 3 grade, iar cele ma
xime intre 2 și 5 grade.

asemenea, în stațiunea Neptun s-a
redeschis
complexul
balnear
„Doina",
specializat în tratarea
afecțiunilor aparatului locomotor.
Unitatea este înzestrată cu cele mai
moderne mijloace de tratament și
proceduri speciale, dispune de
piscină cu apă de mare încălzită
și alte dotări specifice activității
de turism. (Lucian Cristea).

INFORMAȚII SPORTIVE
HANDBAL. Turneul internațional
feminin de handbal desfășurat în
orașul cehoslovac Cheb s-a înche
iat cu victoria echipei României,
care a terminat întrecerea neînvin
să, totalizînd în turneul final 5
puncte, cu un golaveraj de 85—75.
Pe tocurile următoare s-au ctoșgț
U.R.S.S. (3 puncte). Cehoslovacia (3
puncte). R.D. Germană (1 DUnCl). în
ultima zi a competiției : România —
Cehoslovacia 28—21 (17—6). U.R.S.S.
— R.D. Germană 26—21 (11—12).
SCHI. Pe Valea Rîșnoavei de lin
gă Predeal s-au disputat întrecerile
competiției internaționale de biatlon
„Cupa Carpati". la care, alături de
sportivi din țara noastră, au fost
prezenți biatloniști din R.D. Ger
mană și Polonia. în proba de 20 km.
primul s-a clasat Imre Lestyan
(România I). în lh 00’33” (1 minut
penalizare), urmat de coechipierul
său Sorin Popa lh 2’21” (3), și de
polonezul Dariusz Koszlowskl —
lh 03’18” (2). Iată clasamentul final
în proba de ștafetă 4X7.5 km :
1. România I (Mihai Rădulescu,
Imre Lestyan. Nicolae Șerban, So
rin Popa) — lh 29’13” ; 2. Româ
nia II — lh 31’35”; 3. R.D. Ger
mană — lh 33’49”.
ATLETISM. In ziua a doua a
campionatelor republicane de atle
tism pe teren acoperit, disputate la
Bacău, s-au înregistrat cinci noi
recorduri naționale de seniori. Ast
fel. Iolanda Oancea (Rapid Bucu
rești) la 60 m plat (cu 7”32/100) și
la 200 m (24”08/100). Dorel Milică
(C.S.M. Reșița) la 5 km marș (în
20’09”56/100), Valentin Chiriac la
200 m (21 ”96/100) și Rapid București
la proba feminină de ștafetă
4X200 (l’40”77/100). Ciștigător al în
trecerilor seniorilor la săritura în
lungime. Tudor Bogdan (C.S.Ș. nr. 4
București) a stabilit, cu 7,80 m, un
nou record republican de juniori.
RUGBI. în turneul ce.lor 5 na
țiuni la rugbi. echipa Irlandei a în
vins în deplasare, la Cardiff, cu sco
rul de 19—13 (8—6) formația Țării
Galilor. La Londra, echipa Angliei
a terminat la egalitate : 12—12 (6—9)
cu reprezentativa Scoției.
HOCHEI. într-un meci internațio
nal amical de hochei pe gheață dis
putat la Fribourg (Elveția), selecțio
nata tării-gazdă a întrecut cu scorul
de 4—2 (1—1. 2—0. 1—1) echipa R.D.
Germane.
BASCHET. Rezultate înregistrate
în grupele sferturilor de finală ale
competiției internaționale masculi
ne de baschet „Cupa Koracl" : B.C.
Zadar — Olympiakos Pireu 77—66
(38—37); Philips Milano — Maes
Malines 93—72 (48—41); C.A.I. Zara
goza — Steaua Roșie Belgrad 97—61
(41—33) ; Partizan Belgrad — Estodiantes Madrid 102—93 (60—45); Divarese (Italia) — Assubel (Belgia)
103—80 (50
,. —43).
FOTBAL. în meci contînd pentru
preliminariile Campionatului mondial de fotbal, selecționata Emiratelor Arabe Unite a întrecut pe
. teren propriu, cu scorul de 1—0 (0—0)
formația Kuweitului.

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA
EXCEPȚIONALA LOTO
DIN 5 FEBRUARIE 1989
FAZA I
Extragerea I : 1 19 83 65 86 15 11
82 52 20 17 88.
Extragerea a II -a : 7 28 63 54 50
46 29 68 18 9 41 85.
Extragerea a III-a : 63 60 19 5 72
30 78 59 9 27 48 16.
Extragerea a IV-a : 51 86 13 57 68
42 15 53 25 80 87 8.
FAZA A II-A
Extragerea a V-a : 84 36 15 41 20 61.
Extragerea a Vl-a : 70 33 46
76 27 7.
Extragerea a VH-a : 58 40 75
65 78 6.
Fond total de ciștiguri : 1 650 297
lei.

Răspunderea personală
la înălțimea intereselor generale
(Urmare din pag. I)
lioane lei. Corespondentul „Scîn
teii", Eugen Hrușcă, a discutat cu
inginera-șefă a unității, Mihaela
Andreescu, despre felul cum s-a
reușit „construirea" capacității de
angajare și răspundere pe care o re
comandă rezultatele obținute.
— Cultivarea răspunderii a fost și
rămîne o preocupare de prim ordin
a autoconducerii noastre muncito
rești. Existase mai pe la început
ideea că răspunderea ar fi un fel de
„treabă a unora", în speță o prero
gativă sau o obligație a cadrelor de
conducere. Prin acțiuni la toate
nivelurile, organizația de partid, co
muniștii i-au făcut pe oameni să în
țeleagă că „e treaba tuturor", că
răspunderea, participarea la condu
cere constituie un drept și o înda
torire a tuturor membrilor colectivu
lui ; de la muncitor la șefui de
echipă, de la maistru la director, în
calitatea tor de proprietari și pro
ducători, deci de oameni Care răspund nemijlocit de bunul mers al
întreprinderii.
— Un principiu și o practică încetățenite în sistemul democrației
muncitorești-revoluționare...
— Așa este. Dar într-un colectiv
eterogen, aflat încă in formare, în
rodaj, cum era al nostru, aceste valqri moral-politice abia urmau să fie
însușite și asimilate pentru ca sim
țul de răspundere să devină un re
flex al modului de a gîndl și acționa.
N-a fost ușor. Veneau oameni din
diverse tocuri, de diverse calificări
profesionale, unii neexperimentați
și timizi, încă neîncrezători în pu
terile tor, alții, dimpotrivă, orgolioși
și autoritari, convinși că dețin toate
secretele meseriei. Trebuiau învățați
să vorbească aceeași limbă, a cola
borării și întrajutorării, a participă
rii neprecupețite, a interesului gene
ral. Ne-am confruntat cu diferite
mentalități și practici individualiste
care afectau răspunderea colectivă.
De pildă, cu tendința unora de a
pune mai presus de orice grija pen
tru „firma" personală. Sau de a ne
socoti ordinea și disciplina, contracarînd deciziile colective pe motivul
că „soluția mea e mai bună". Sau
de a pasa răspunderea în contul al
tora, sub cele mai diverse pretexte.
Avem însă astăzi satisfacția că multe
din aceste greutăți au rămas în
urma noastră, că oamenii se înțeleg
în aceeași limpede și frumoasă lim
bă a răspunderii, învățată la școala
autoconducerii muncitorești.
— Un capitol încheiat 7
— Un capitol firește încheiat, dar
o preocupare mereu prezentă : pro
cesul educării. responsabilității, al
creșterii acesteia, al asumării corec
te si totale a îndatoririlor nu se incheie, de fapt, niciodată, Ne mai
confruntăm cu înțelegeri strîmbe a
ceea ce constituie spiritul răspunderii autentice. Iată un exemplu. La o
ședință de analiză s-a formulat pro
punerea
de îmbunătățire a unui
utilaj. Soluție unanim salutată și ac
ceptată. pentru realizarea căreia 1
s-a încredințat sarcina, de fapt și de
drept, chiar celui ce venise cu pro
punerea. Dar el n-a mișcat un de
get ca s-o finalizeze. A socotit pe£iiîțzlȘ^câ p^ul We r
1 vdrbăUi îâpfă? sfr Iriulțumesc ctf vor-”'
ba și angajamentul, lăsindu-i pe alții
să se frăminte. să pună umărul. Ce
fel de răspundere e asta? După cum
se știe, una dintre ideile de bază ale
Expunerii secretarului general al
partidului, idee care revine de altfel
stăruitor în guvîntările sale, constă
în necesitatea întăririi răspunderii la
fiecare toc de muncă prin acordul
armonios dintre vorbă și faptă, din
tre declarațiile de intenții și reali
zări. De aceea vă spuneam, la în
ceputul convorbirii, că o preocupare
de prim ordin a autoconducerii noas
tre muncitorești a fost și rămîne
cultivarea răspunderii, cu un accent
deosebit asupra răspunderii perso
nale.

Un larg cîmp
de afirmare a spiritului
revoluționar
întărirea răspunderii — perma
nentă a conducerii științifice.
întărirea răspunderii — perma
nență a muncii politice, organizato
rice, educative.
Fiindcă viața arată că acolo unde
slăbește spiritul treaz al responsa
bilității apar practici și mentalități
izvorîte din inerție și delăsare, dîn
automulțumire, reflexe ale mersului
de la sine și ale „încetinirii motoa
relor".
— Dintre toate, parcă nimic nu e
mai dăunător decît formalismul. De
ce 7 Pentru că, la prima vedere, el

tv
19,00 Telejurnal
19,20 Dezvoltarea proprietății socialiste
— cerință legică, baza progresului
neîntrerupt al țării, a
ridicării
nivelului de trai al poporului
19,35 Industria — programe prioritare

nu se prezintă fățiș ca o abdicare de
la răspundere, deci ca un fenomen
vizibil, să-i spunem așa, cu ochiul
liber. Nu, formalismul și corolarul
său, superficialitatea, încearcă să se
adapteze înșelător exigențelor, cu
alte cuvinte să mimeze responsabi
litatea.
Pentru a-și argumenta această
opinie, tovarășul Eugen Chioran, se
cretar cu probleme organizatorice al
Comitetului municipal de partid Satu
Mare, i-a relatat corespondentului
„Scînteii", Octav Grumeza, un episod
ilustrativ. Cu un timp in urmă, cind
activiștii de la municipiu iși anun
țau la comitetul de partid de la în
treprinderea de utilaj minier inten
ția de a participa la unele adunări
de partid, devenise un obicei : să se
pregătească mai temeinic una-două
adunări, „de vitrină" cum s-ar zice,
pentru a face o „impresie" cit mai
bună. Iată însă că într-o zi hotărîtă
pentru control activiștii comitetului
municipal de partid nu s-au mai
mulțumit să participe la una sau
două, ci la toate cele șapte adunări
planificate la data respectivă. Ast
fel că, dincolo de adunările
7 1. mai
___ 1
„special" pregătite, a ieșit la iveală
obrazul nefardat al formalismului.
2_____ "____ l_„
Mai exact spus, una dintre adună
rile programate, cea a organizației nr.
47 din cadrul secției sculărie, a tre
buit să fie aminată ; materialele ce
urmau să fie prezentate s-au dove
dit a fi necorespunzătoare, superfi
cial pregătite, neputînd constitui o
bază temeinică pentru dezbaterea
problemelor înscrise pe ordinea de
zi și desprinderea concluziilor și a
măsurilor pentru îmbunătățirea acti
vității de viitor. Cazul a fost prelu
crat la comitetul de partid pe între
prindere, în toate organizațiile de
partid, desprinzîndu-se
cuvenitele
învățăminte. Faptul s-a petrecut
acum cîteva luni.
Corespondentul
s-a dus la fața tocului pentru a ve
dea în ce măsură învățămintele au
fost însușite.
— Principala concluzie pe care
am desprins-o — i-a declarat secre
tarul organizației de- partid nr. 47,
Nicolae Bob — constă în aceea că
răspunderea cu care ai fost învestit,
și cu atît mai mult responsabilitatea
actului de conducere în munca de
partid, trebuie exercitată continuu,
fără pauze și delăsări, cu maximă
exigență și competență.
— Și, în mod practic 7
— îmbunătățirea muncii de partid,
prin eliminarea hotărîtă a oricăror
manifestări de formalism, nu se
concretizează doar în pregătirea te
meinică a adunărilor, ci și, mai cu
seamă, în stimularea largă a unor
valoroase inițiative comuniste în ca
drul secției ; acțiuni orientate spre
realizarea exemplară a sarcinilor,
accelerarea măsurilor de moderni
zare, pregătirea schimbului de mîine. Urmărim în prezent cu mult mai
iftultă atenție eficiența muncii de
partid, angajarea concretă a fiecărui
comunist la toate aceste acțiuni.
Intr-adevăr, modul cel mai eloc
vent de manifestare a răspunderii
comunista se regăsește în creșterea
eficienței, în rezultatele practice. Un
larg, nelimitat cîmp de afirmare a
________
__ revoluționar. Concluzie pec
spiritului

montează acum, >n.
in finalul anchetei;
Mihai Ghiță. secretarul comitetului
de partid de la „Mecanică fină" :
— Sîntem angajați plenar la tra
ducerea in viață a orientărilor și
sarcinilor din Expunere' cu privire
la perfecționarea muncii de partid,
a conducerii științifice. Am stabilit
în acest sens un ansamblu de mă
suri politico-organizatorice, cu ter
mene și responsabilități nominaliza
te pentru întregul nostru activ de
partid, pentru toate cadrele de con
ducere, măsuri menite să asigure în
deplinirea în cele mai bune condiții
a producției acestui an, la toți indi
catorii, sub semnul calității și efi
cienței economice, într-un climat
responsabil de ordine și disciplină.
Ne-am propus să subordonăm în
mai mare măsură acțiunile organi
zatorice și politico-educative înnoirii
producției, ritmicității și
calității
produselor, să folosim la un nivel ca
litativ superior cadrul democratic al
organismelor noastre muncitoreștirevoluționare.
Este, în fapt, concluzia unanimă
ce se desprinde din larga dezbatere
și însușire de către toți comuniștii
a orientărilor din Expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu privind
întărirea responsabilității în toate
domeniile,
la toate eșaloanele. O
concluzie-angajament,
un angaja
ment de conștiință. Un răspuns al
faptelor la mobilizatoarea chemare a
secretarului general al partidului :
„Trebuie să facem totul pentru a
asigura păstrarea și dezvoltarea spiritului revoluționar, de răspundere
al tuturor cadrelor și activiștilor !“

19,55 Teatru TV (color). „Grădina cu
trandafiri44, de Andi Andrieș. In
distribuție : Virgil Andriescu, Mirela Nicolau, Răzvan
Vasilescu,
Coca Andronescu, Ion Lemnaru,
Cristian Sofron, Oanâ Sîrbu, Ma
rian Lepădatu, Violeta
Berbiuc,
Dumitru Dimitrie, Penea Traian.
Regia artistică : Constantin Dicu
21,30 Proba răspunderii (color)
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
————■

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala
mare) : Nu se știe niciodată — 18 ;
(sala Amfiteatru) : Un anotimp fără
nume — 18
• Filarmonica
„George
Enescu*
(15 68 75, Ateneul Român) : Orchestra
„QUODLIBET MUSICUM*. Dirijor :
Aurelian-Octav Popa. Lucrări pentru
orchestră de coarde de DVORAK — 18
• Opera Română (13 18 57) : Nabucco
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Suzana — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
(sala
Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Trenurile mele — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Astă-seară
stau acasă — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și femeile — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Scaiul — 18
• Teatrul „Nottara44 (59 31 03,
sala
Magheru) : Dansul morțli — 18
Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română44 (13 13 00) : Dacă e marți, e
spectacol — 18
I» Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) ;
Cenușăreasa — 15
a Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala
Victoria) : Aventuri cu Scufița Rosie
— 15 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) :
Punguța cu doi bani — 10 ; Cartea cu
jucării — 15
• Circul București (10 41 95) : Stelele
circului — 18,30

——

cinema
•Mari regizori, mari actori : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Expediția : GIULEȘTI (17 55 46) —
9; 11; 13; 15; 17; 19,
FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Chirița
In
Iași :
FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19, COTROCENI
(81 68 88) — 15; 17; 19
• Capcana mercenarilor : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17 ; 19
• Evadarea: PACEA (71 30 85) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Muzica
e viața mea :
MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Moștenire cu bucluc : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 12; 15; 18, FAVORIT
(45 31 70) — 9: 12; 15: 18
• Loma : TIMPURI NOI (15 61 10)
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Zece negri mititei : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 12; 15; 18
• Sora 13 : GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
11,30; 14: 16,30: 19, VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,30; 14: 16.30; 19, LIRA (317171)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Sentință
suspendată :
DACIA
(50 35 94) — 9î 11; 13; 15; 17; 19
• Sonata Kreutzer : UNION (13 49 04)
— 9; 12; 15; 18
• Călătorie peste mări : CULTURAL
(83 50 13) — 9; 12,15; 15,30; 18,45
• Oricare fată iubește un băiat :
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30
• Program
de desene animate ;
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13

Luări de poziție pentru
incetarea cursei înarmărilor
In vederea reconvertirii industriei de
armamente pentru construcția pașnică
BONN (Agerpres). — în locul'rea
lizării unor planuri de reinarmare
și modernizare a armamentelor, Gu
vernul R. F. Germania ar trebui
să-și concentreze în viitor eforturile
în direcția reconvertirii industriei de
armamente in producție pașnică,
arată experții social-democrați în
problemele lezarmării, Gert Weisskirchen și Albrecht Mueller, intr-un
articol publicat în buletinul de pre
să al fracțiunii P.S.D. in Bundes
tag. Această reconvsrtire constituie
un imperativ al momentului pentru
că numai astfel *pot fi . eliberate
mijloacele necesare pentru soluțio
narea problemelor sociale stringente

cu care se confruntă R.F.G., cum
sint șomajul de masă și poluarea.

BONN 6 (Agerpres). — Președinte
le fracțiunii Partidului Social-Demo
crat din Landtagul (parlamentul re
gional al Bavariei), Karl-Heinz Hiersemann. a chemat N.A.T.O. să nego
cieze eliminarea tuturor armelor nu
cleare din Europa. într-o declarație
făcută la Miinchen, citată de agenția
A.D.N., el a relevat că este necesar
să se renunțe la așa-numita moder
nizare a armelor nucleare și a apre
ciat că în spatele acestei idei pericu
loase se ascund interesele capitalului.

Propunere pentru declararea unui moratoriu
asupra creării de noi sisteme de arme
WASHINGTON (Agerpres). — O
comisie de expert! în problemele economice și militare din S.U.A.,
condusă de fostul . secretar de stat
Edmund Muskie, a propus declara
rea unui moratoriu asupra creării de
noi sisteme de arme, informează agenția A.D.N. Experții apreciază că
în acest context ar trebui să se re-'

nunțe și la intenția de a staționa
în curînd în Cosmos elemente ale
programului de militarizare a spa
țiului cosmic (S.D.I.). Această pro
punere face parte dintr-un plan de
măsuri vizind lichidarea enormului
deficit bugetar al S.U.A. propus Ca
sei Albe de comisia Muskie.

Amplu program de luptă pentru
interzicerea armelor nucleare
TOKIO 6 (Agerpres). — După cum
s-a anunțat la Tokio, Consiliul japo
nez pentru interzicerea armelor ato
mice și cu hidrogen „Gensuikyo" va
organiza in acest an conferințe anti
războinice în zilele de 3—5 august la.

Hiroshima și în zilele de 7—9 august
la Nagasaki. Consiliul și-a propus ca,
pînă în august, să desfășoare o am
plă campanie de stringere de sem
nături în vederea interzicerii arme
lor nucleare.

VARȘOVIA

Conferința P. AA. U. P. consacrată
problemelor teoretice și ideologice
VARȘOVIA 6 (Agerpres). — La
Varșovia s-au desfășurat lucrările
celei de-a treia Conferințe a Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez
(P.M.U.P.) consacrată problemelor
teoretice și ideologice, informează agenția P.A.P. în cadrul unor ședin
țe plenare și în grupe de lucru, spe

cialiști în domeniul științelor socia
le. activiști de partid au prezentat
referate și au procedat la un schimb
de păreri in legătură cu rolul și sar
cinile P.M.U.P. în actuala etapă de
edificare a societății socialiste, pre
cum și asupra situației politice, eco
nomice și sociale din Polonia.

Protecționismul și datoria externă periclitează
progresul țărilor în curs de dezvoltare
MADRID 6 (Agerpres). — într-un
Interviu publicat de cotidianul spa
niol „ABC“, ministrul industriei șl
comerțului exterior al Argentinei a
evidențiat necesitatea ca Statele
Unite și țările Pieței comune să
renunțe la măsurile protecționiste în
relațiile comerciale cu terțe state,
aceste măsuri afectind grav situația
țărilor în curs de dezvoltare. Auto
rul interviului a arătat, între altele,
că datoria externă a Argentinei se
ridică în prezent la 58 miliarde do
lari, țara sa înregistrînd și un trans

fer de resurse care provoacă difi
cultăți economiei argentiniene.
QUITO 6 (Agerpres). — Organiza
ții lătino-americănâ
a . energiei
(OLADE) s-a pronunțat, într-un do
cument publicat la Quito, in favoarea
unei mai puternice implicări a Ame
rică Latine in contextul mondial.
Se semnalează, totodată, că politi
cile monetariste și protecționismul
statelor puternic industrializate con
stituie, alături de problema datoriei
externe, serioase obstacole în calea
progresului economic al țărilor in
curs de dezvoltare.

Pentru realizarea unui climat durabil
de pace în America Centrală
SAN JOSE a (Agerpres). — Pre
ședinții
Guatemalei, Vinicio Cerezo, și Republicii Costa Rica, Oscar
Arias, s-au reunit, la San Jose,
pentru a analiza aspecte referitoare
la apropiata întilnire centroamericană la nivel înalt, programată să
aibă loc în zilele de 13 și 14 fe
bruarie la San Salvador. La întilnirea lor apropiată, cei cinci șefi
de stat din America Centrală — a
declarat un reprezentant al Minis
terului guatemalez al Relațiilor Ex
terne — urmează să abordeze, între
altele, probleme privind progrese
le în procesul de pace în zonă.

CARACAS 6 (Agerpres). — în pri
ma sa conferință de presă după in
stalarea oficială în funcție, președin
tele Venezuelei, Carlos Andres Pe
rez, și-a exprimat optimismul privind
realizarea unui climat real și durabil
de pace, securitate și cooperare în
America Centrală — relatează agen
ția Efe. El a subliniat că „Grupul ce
lor opt“, din care face parte și Vene
zuela, va acționa hotărît în direcția
amintită, precum și pentru rezolva
rea problemei datoriei externe a ță
rilor din regiune.

Noi acțiuni de protest împotriva recrudescenței
elementelor neonaziste
BONN 6 (Agerpres). — Procesul
de . denazificare din R.F. Germania
nu trebuie să se încheie, deoarece
in mintea unor vest-germani se mai
mențin reminiscențe ale ideologiei
naziste — a spus Guenter Christen,
reprezentant al sindicatelor „Ig
Druck und Papier", la un miting an
tifascist desfășurat la »Kiel. După
cum transmite agenția A.D.N., participanții la această acțiune de pro
test au cerut autorităților vest-germane să interzică grupările neona
ziste și toate formațiunile de extremă
dreaptă.
ROMA (Agerpres). — Președinte
le Federației Internaționale a Rezistenților (F.I.R.), Arialdo Banfi, a
lansat un apel tuturor forțelor de
mocratice și antifasciste de a ac
ționa in comun pentru eliminarea
pericolului neonazist. într-o decla
rație publicată la Milano, el a cri
ticat faptul că pentru prima dată
în perioada postbelică un partid
neonazist intră în parlament in

In spiritul extinderii
colaborării
și cooperării
în Balcani
ANKARA 6 (Agerpres). — Minis
trul de externe al R.P.S. Albania,
Reis Malile, și-a încheiat vizita ofi
cială de prietenie întreprinsă în
Turcia, la invitația omologului său
turc, Mesut Yilmaz. De ambele
părți s-a exprimat satisfacția față
de rezultatele fructuoase ale vizitei,
contribuția acesteia la dezvoltarea in
continuare a cooperării reciproc avantajoase, in numeroase domenii,
dintre cele două țări și popoare.

Berlinul occidental. „Prin intrarea
neonaziștilor in parlamentul vestberlinez, neofasciștii se stabilesc
tocmai acolo de unde au pornit
hoardele naziste în urmă cu 50 de
ani pentru a subjuga popoarele Eu
ropei", se spune in declarație.
BERLINUL OCCIDENTAL (Agerjpres). — Peste 15 000 de persoane
au participat, în -Berlinul occiden
tal,. la o manifestație de protest față
de intensificarea, în ultima perioa
dă. a activității unor grupări și elemente neonaziste în oraș. Parti
cipanta purtau pancarte pe care se
putea citi „Afară cu fasciștii !“, re
latează agențiile de presă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Problema dezarmării, sub multiplele ei aspecte, rămîne in continuare problema nr. 1 pe agenda vieții po
litice mondiale, de aceasta depinzînd înseși destinele
omenirii. Numai in ultimul timp dezarmarea s-a aflat în
centrul dezbaterilor unor importante reuniuni internațio
nale, între care sesiunea Adunării Generale a O.N.U.,
Conferința de la Paris privind interzicerea armelor chi
mice, Reuniunea de la Viena pentru securitate și coope
rare in Europa, iar începînd de astăzi. Conferința pen
tru dezarmare de la Geneva.
In ansamblul acestor dezbateri, România socialistă,
care a înscris înfăptuirea dezarmării ca o preocupare
neabătută a întregii sale activități externe, a fost și este
mereu prezentă, demersurile constructive și inițiativele de
larg interes ale tovarășului Nicolae Ceaușescu atestind,

Poziția principială, consecventă a
țării noastre in această privință por
nește de la necesitatea, pusă stator
nic în lumină de conducătorul parti
dului și statului nostru, de a privi
realitatea așa cum este, de a nu se
crea popoarelor iluzii, de a se evi
ta stările euforice, ținîndu-se sea
ma de faptul că, deși s-au inregistrat anumiți pași pozitivi, situația
internațională continuă să rămina
gravă și complexă, că in domeniul
dezarmării nu s-au înregistrat pro
gresele dorite, ci. dimpotrivă, cursa
înarmărilor s-a desfășurat și se des
fășoară mai departe nestinjenit, ar
mamentele de toate genurile —
nuclear, chimic, convențional — au
continuat să fie dezvoltate și per
fecționate. Tocmai în virtutea aces
tor realități de neocolit, ținind sea
ma de potențialul distructiv imens
al fiecăruia din aceste genuri de
arme în parte și al tuturor laolaltă,
de pericolul pe care ele ii prezintă
pentru insăși menținerea vieții pe
Pămînt, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a formulat teza de însemnătate deo
sebită potrivit căreia problematica
dezarmării trebuie abordată intr-o
viziune globa'ă. într-o concepție
unitară, de ansamblu.
O asemenea concepție are in ve
dere adoptarea de măsuri de dezar
mare in toate dcm-niile, urm'rind

o dată mai mult, o înaltă răspundere față de nobilul
deziderat al făuririi unei lumi fără arme și războaie.
In acest spirit, la ședința de săptămîna trecută a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., examinîndu-se,
între altele, propunerile privind participarea României la
sesiunea Conferinței pentru dezarmare de la Geneva, s-a
cerut delegației române să militeze activ pentru reali
zarea, concomitentă, a dezarmării nucleare și chimice,
pentru lichidarea tuturor mijloacelor de distrugere în
masă, subliniindu-se, în mod deosebit, că măsurile de
dezarmare trebuie să fie privite in mod unitar, ca părți
ale unui ansamblu de acțiuni. menite să contribuie la
stabilitate în lume, să situeze relațiile între state pe baze
noi, de egalitate și respect reciproc, deschizindu-se, ast
fel, omenirii perspectiva unei vieți libere, fără primejdia
unei conflagrații nucleare pustiitoare.

interzicerea și eliminarea armelor
nucleare, ca principala amenința
re la adresa umanității, și, si
multan cu aceasta, a armelor chi
mice, a tuturor armelor de distru
gere în masă. Așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu, pacea,
independența popoarelor nu pot fi
asigurate doar prin eliminarea uno
ra sau altora din aceste arme ; a
proceda așa înseamnă a deschide
calea pentru a se crea centre de pu
tere care să-și impună dominația
asupra lumii. Numai lichidarea con
comitentă a armelor chimice, nu
cleare și a altor arme de distrugere
în masă reprezintă garanția că ase
menea posibilități nu vor apărea.
în aceeași viziune unitară. Româ
nia se pronunță totodată pentru re
ducerea radicală a armelor conven
ționale, a efectivelor și cheltuieli
lor militare, ca tot atîtea părți inse
parabile ale unuia și aceluiași pro- »
ces al dezarmării generale.

Proiectele de „moderni
zare" și imperativul înlătu
rării primejdiei nucleare.

Această abordare profund realistă,
în favoarea căreia se pronunță
România, își are temeiul în acțiunile
unui șir de țări de modernizare am

BEIRUT 6 (Agerpres). — în sudul
Libanului situația s-a menținut luni
încordată. S-au înregistrat puternice
Schimburi de focuri între luptătorii
libanezi din rezistență și membri ai
forțelor de ocupație și milițiilor
așa-zisei „Armate'ța Libanului de
Sud“ — creată și finanțată de Is
rael.

cu gaze lacrimogene. Au fost ope
rate, totodată, numeroase arestări.
Se precizează că în diverse zone
s-au declanșat greve în semn de
protest față de actele de violență
ale militarilor israelieni.

plă a armelor nucleare șl chimice
și, în același timp, în mutațiile de
ordin calitativ intervenite în dez
voltarea armelor convenționale.
într-adevăr, sint cunoscute proiec
tele inițiate de N.A.T.O., care, sub
pretextul „compensării" rachetelor
cu rază medie de acțiune eliminate
în baza acordului sovieto-american,
urmăresc refacerea și chiar crește
rea potențialului existent Înaintea
încheierii acestui acord. Senti
mentul răspunderii față de soarta
păcii, a popoarelor impune să
nu se admită ca măsurile între
prinse în domeniul dezarmării nu
cleare să fie anulate prin asemenea
modernizări șl perfecționări. Dimpo
trivă, așa cum sublinia președintele
Nicolae Ceaușescu, acești pași —
mici după părerea României — se
cer urmați de noi pași, mai mari, de
măsuri mult mai substanțiale. O im
portanță deosebită ar avea, în acest
sens, încheierea, încă in anul în curs,
a tratatului dintre U.R.S.S. și S.U.A.
privind reducerea cu 50 la sută a
armelor nucleare strategice, care
ocupă ponderea principală în arse
nalele nucleare, constituind, prin
forța lor de nimicire, prin precizia
lor. prin capacitatea de a atinge ori
ce punct al globului, amenințarea
cea mai gravă la adresa umanității.
In același timp, in concepția țării
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TRANSMIT:
I VIZITA. Președintele Iranului,
I Seyyed All Khamenei, l-a primit
pe Iuli Voronțov. prim-adjunct ăl
. ministrului afacerilor externe, am
basadorul U.R.S.S. în Afganistan,
• care a efectuat o vizită la Teheran. Cu acest prilej, informează
agenția T.A.S.S., au fost abordate
aspecte legate de reglementarea
problemei afgane prin mijloace
■ politice.

■
I

I
|

TUNIS 6 (Agerpres). — într-un
i
document al Ligii Arabe, citat de
I
agenția M.A.P., se relevă că, în
1
cursul lunii ianuarie, 37 de palesti
în Cisiordania și Gaza a continuat
|
mișcarea de protest palestiniană îm
nieni și-au pierdut viața, iar alți 1 289
potriva ocupației. în ultimele 24 de
au fost răniți în cursuL manifesta 1 ÎNTREVEDERE. în cursul con- ®
ore, doi palestinieni au fost uciși,
țiilor împotriva regimului de ocupa
vorbirilor desfășurate la Sevilla în- ,
iar alți 28 răniți, informează agen
ție în Cisiordania și Gaza. Totodată,
tre președintele guvernului spaniol, I
ția T.A.S.S. Cele mai puternice ma
Felipe Gonzalez, și cancelarul l
autoritățile israeliene au arestat
nifestații au avut loc în Gaza, unde
R.F.G., Helmut Kohl, s-a subliniat
peste 1 300 de persoane, altele fiind
forțele israeliene de ocupație au
necesitatea unei „reduceri drastice" j
recurs la arme de foc și grenade
deportate.
a armelor convenționale și a ra- |
chetelor cu rază scurtă de acțiune
din Europa. în legătură cu pro- .
blema datoriilor externe, în cadrul I
convorbirilor s-a subliniat impor- •
În favoarea aplicării rezoluției O.N.U. privind
Itanța înlocuirii confruntării cu co
laborarea dintre statele industria- I
lizate și cele in curs de dezvoltare. |
soluționarea conflictului dintre Iran și Irak
Cei doi șefi de guvern au examinat. de asemenea, aspecte ale co- i
TEHERAN 6 (Agerpres). — La Te
BAGDAD 6 (Agerpres). — Pre
operării țărilor lor în cadrul C.E.E. I
heran au avut loc între miniștrii de
ședintele Irakului, Saddam Hussein,
externe ai Iranului, Aii Akbar Veși regele Hussein al Iordaniei, aflat
layati, și Franței,
Roland Dumas, I LA ATENA a început o nouă I
în vizită la Bagdad, au avut convor
convorbirile oficiale consacrate dez I rundă de negocieri eleno-america- I
biri consacrate dezvoltării. relațiilor
voltării relațiilor dintre cele două
bilaterale — informează agenția
ne în problema viitorului bazelor 8
țări. Cei doi miniștri de externe au . militare americane din Grecia.
I.N.A. De asemenea, cei doi șefi de
.
subliniat, totodată, necesitatea ca
stat au luat în dezbatere aspecte le
CONVORBIRI. La Nicosia a In- '
prevederile Rezoluției 598 a Consiliu 1
gate de progresele înregistrate în ne
lui de Securitate al O.N.U. privind
gocierile de pace dintre Irak și Iran,
ceput luni o nouă rundă de conîncetarea conflictului Iran-Irak să fie
potrivit Rezoluției 598 a Consiliului
vorbiri intre președintele Ciprului, I
îndeplinite cit mai curînd posibil.
de Securitate.
Ghiorghios Vassiliou, și liderul co- |
munității
turco-cipriote.
Rauf
I Denktaș. Convorbirile, ce se desfă- i
I șoară sub egida O.N.U., vizează gă- I
sirea unei soluții pașnice proble- 1
Imei cipriote. în luna martie, .
Ghiorghios Vassiliou și Rauf Denk- I
taș se vor întîlni cu secretarul ge- I
neral al O.N.U., Javier Perez de
| Cuellar,

I

I
I
I

I

I

DIN LUMEA CAPITALULUI

Șomajul la cote tot mai ridicate
••• si concedierile continuă
»

WASHINGTON (Agerpres). — în
condițiile în care numărul șomeri
lor din S.U.A. este de peste 6,5 mi
lioane, numeroase firme americane
anunță mari concedieri. Astfel, ad
ministrația companiei „General Mo
tors" constructoare de automobile a
anunțat că, incepînd de Ia 1 august
anul curent, va închide uzina sa din
orașul Framingham (statul Massa
chusetts), măsură care va duce la
concedierea a 3 300 de salariați. începind din 1986, „General Motors" a
închis alte patru dintre uzinele sale,
iar la alte două producția a fost
temporar suspendată.

BONN (Agerpres). — Publicarea
datelor statistice pe luna ianuarie,
care relevă o creștere a ratei șo
majului în R.F.G. față de luna de
cembrie, a provocat critici din par
tea partidelor de opoziție. Expertul
social-democrat Rudolf Dressier a
arătat că tot mai mulți șomeri nu
mai apar în statistici pentru că nu
se mai anunță la oficiile forțelor de
muncă, după ce timp de mai mul
te luni nu au reușit să găsească o
slujbă. La rîndul său, un reprezen
tant al Partidului Ecologist, citat de
agenția D.P.A., și-a exprimat îngri
jorarea în legătură cu faptul că

șomerii sint în pericol de a fi marginalizați social, mulți dintre ei
neputîhd să-și asigure nici măcar
minimul necesar existenței.

LONDRA (Agerpres). — Compa
nia „British Coal" preconizează re
ducerea a 20 000 locuri de muncă din
industria minieră britanică pînă la
sfîrșitul anului fiscal viitor, infor
mează publicația „Financial Times".
După cum a anunțat recent condu
cerea firmei, în perioada imediat ur
mătoare circa 1 300 de mineri vor fi
trecuți pe lista forței de muncă dis
ponibile.

RAPORT. în cadrul unei confeI rințe de presă organizate de ,mișI carea antiapartheid din Marea Britanie (M.A.A.), reprezentanții orgaInizației au relevat faptul că Marea
Britanie nu a respectat sancțiunile
economice
adoptate
împotriva
IR.S.A. M-A.A. a publicat un raport
în care sint prezentate numeroase
dovezi ale încălcării acordurilor cu
privire Ia impunerea de sancțiuni
economice Africii de Sud, conve.nite la reuniunile la nivel înalt ale
țărilor membre ale Commonwealth. ului și ale C.E.E.
CLEMENȚA. în paralel cu suc-

I

cesele obținute în acțiuni de luptă
I pentru eliminarea grupării antiguI vernamentale U.N.I.T.A.. autoritățile Angolei continuă să aplice o
I politică de clementă față de cei ce
renunță la lupta armată sau sint
dornici de a se reintegra în socier t’ate. Recent, guvernul Angolei a
eliberat un nou lot, cuprinzînd
I nouă membri ai grupării U.N.I.T.A..
în virtutea legii de amnistiere
I pentru toți cei ce se predau autorităților legale ale țării.

O imagine cotidiană la unul din birourile de plasare a brațelor de muncă din orașul

noastre, este necesar să se renunțe
la orice activitate de producere ' a
noi arme nucleare, să înceteze orice
experiențe cu aceste arme. Viața în
săși pune la ordinea zilei, ca un im
perativ stringent, încheierea unui
acord sau tratat general, cu partici
parea U.R.S.S. și S.U.A., a celorlal
te state posesoare de armament nu
clear — care nu pot rămine în afara
procesului dezarmării atomice —
precum și a statelor nenucleare,
acord care să ducă la eliminarea, în
mai multe etape, a tuturor armelor
nucleare. Desigur, aceasta implică
renunțarea la concepția perimată a
„descurajării nucleare". E greu de
vorbit de o nouă gîndire politică —
spunea președintele României —
in condițiile cînd vechea gîndire a
descurajării nucleare continuă să fie
afirmată atît de des și cînd se ac
ționează în acest sens.
Urmărind eliberarea planetei de
spectrul distrugerii nucleare, con
cepția globală de dezarmare promo
vată de țara noastră include, în mod
firesc, și incetarea oricăror acțiuni
de militarizare a Cosmosului. Este
iluzoriu să se creadă că împotriva
armamentului nuclear ar putea
exista, pe pămînt sau în spațiul cos
mic, vreun mijloc de apărare, sin
gurul „scut" eficient constituindu-1
prohibirea și lichidarea atestui ar
mament. Iată de ce România consi
deră necesară încheierea unui acord
general care să interzică folosirea
Cosmosului în scopuri militare, preconizînd utilizarea sa numai în sco
puri pașnice, sub un control cores
punzător.

Interzicerea armelor chi
mice — strîns legată de
dezarmarea nucleară. In V1‘
ziunea de largă cuprindere a țării
noastre, a președintelui ei, dezar
marea nucleară trebuie realizată în
strînsă și nemijlocită asociere cu
dezarmarea chimică. Constituie o
realitate de necontestat că pu
terea distructivă a armamentu
lui chimic a crescut atît de
mult incit, practic, este tot mai
greu să se stabilească o graniță în
tre acest armament și cel nuclear,
în pas cu spirala înarmărilor nu
cleare, armele chimice s-au dezvol
tat neîntrerupt, fiind in prezent or
ganic integrate programelor de înar
mare și tacticilor de luptă, împre
ună cu mijloacele nucleare și cele
lalte arme de distrugere in masă.
Actualele acțiuni de modernizare

și perfecționare a armelor nucleare
sint însoțite de acțiuni corespunză
toare și în ce privește armele chi
mice. Astfel, la scurtă vreme după
ce s-a incheiat Conferința de la Paris
privind interzicerea armelor chimice
— cu ale cărei concluzii S.U.A. s-au
declarat de acord 1 — Pentagonul anunța, potrivit înseși relatări
lor presei americane. Intrarea in
producție a unei noi „generații" de
arme binare, varianta cea mai peri
culoasă a gazelor de luptă.
Tocmai avind în vedere escalada
rea continuă a armamentelor chi-‘
mice. România se pronunță pentru
eliminarea lor concomitentă cu
cea a arsenalelor nucleare. în De
clarația Guvernului Republicii So
cialiste România în legătură cu adoptarea documentului final al Con
ferinței de la Paris se arată, cu cea
mai mare claritate, că orice hotărîre
referitoare la interzicerea armelor
chimice trebuie să fie parte compo
nentă a unui ansamblu de măsuri
care să vizeze interzicerea produce
rii, depozitării și folosirii oricăror
arme de distrugere in masă, in pri
mul rînd nucleare — un astfel de
curs corespunzind intereselor vitale
ale popoarelor, ale cauzei păcii in
lume.

în paralel — reducerea
substanțială a armelor și
forțelor convenționale. De‘
zideratul universal al păcii nu va
putea deveni realitate atît timp cit,
paralel cu vertiginoasa cursă a înar
mărilor nucleare și chimice, armele
convenționale sau clasice au atins,
ca urmare a perfecționărilor neîn
trerupte, un asemenea nivel de peri
culozitate incit, la ora actuală, re
prezintă o parte substanțială a mij
loacelor de distrugere care amenință
grav umanitatea, apropiindu-se și
ele, din acest punct de vedere, de
armele nucleare. O situație deosebit
de serioasă s-a creat in Europa,
unde sint amplasate o parte consi
derabilă a armelor convenționale și
sint staționate mari efective mili
tare. Pe de altă parte, nu se poate
face abstracție de faptul că, in an
samblul cheltuielilor militare, sume
le destinate întreținerii și dezvoltă
rii mijloacelor de luptă și forțelor
militare convenționale reprezintă
ponderea principală, privind astfel
sectoarele civile de resurse și fon
duri uriașe.
Acestea șînt considerentele în
baza cărora România pledează ca
lichidarea concomitentă a armelor
nucleare și chimice să fie însoțită de
reducerea substanțială a armamente
lor convenționale, mai cu seamă în
Europa și, evident, de reducerea co
respunzătoare a efectivelor și chel
tuielilor militare aferente.
Este de altfel cunoscut că, in con
formitate cu această poziție princi
pială, încă în 1986 țara noastră a
procedat în mod unilateral la o re
ducere cu 5 la sută a armamen
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tului și efectivelor convenționa
le și, practic, cu 10 la sută a
cheltuielilor militare. Pe aceeași li
nie in Declarația Republicii Socia
liste România in legătură cu docu
mentul final al Reuniunii C.S.C.E.
de la Viena se subliniază, pe bună
dreptate, importanța prevederilor acestui document privind apropiatele
negocieri — intr-un for nou — pen
tru reducerea forțelor armate și ar
mamentelor din Europa, exprimîndu-se, totodată, considerentele țării
noastre asupra modului lor de des
fășurare, astfel incit să asigure con
dițiile unei participări, pe bază de
egalitate, a tuturor statelor europe
ne, iar măsurile convenite să țină
seama de interesele tuturor.

Obiectivul
pei actuale.

major al eta
Toate aceste as

pecte se integrează unei viziuni
unitare, care, pornind tocmai de Ia
evoluțiile intervenite pe planul ge
neral al înarmărilor, fie ele nuclea
re, chimice sau convenționale, con
sideră că trecerea la măsuri de
dezarmare generală și totală, care
să cuprindă toate categoriile de
arme, reprezintă obiectivul ma
jor al etapei actuale. în această
viziune, realistă și constructivă,
securitatea popoarelor nu poate fi
garantată, ci, dimpotrivă, este grav
subminată prin acumularea și per
fecționarea armamentelor de orice
tip. Popoarele doresc să trăiască în
tr-o lume eliberată de coșmarul dis
trugerii, indiferent de forma pe care
ar putea-o îmbrăca sau de armele
care ar provoca-o, iar conceptul ro
mânesc al dezarmării, privit ca
un proces unitar, corespunde toc
mai acestui deziderat unanim. Nu
mai astfel va putea fi garantată
securitatea egală pentru toate sta
tele, numai astfel se va putea su
prima orice posibilitate de șantaj cu
folosirea unei arme sau alteia, se
va pune capăt politicii de forță sau
de amenințare cu forța în relațiile
dintre state?
Viitorul lumii, declara tovarășul
Nicolae Ceaușescu, trebuie să fie un
viitor din care să fie eliminate ar
mele de distrugere în masă — și
chimice, și nucleare — să fie reduse
armele convenționale, să se creeze
condiții de siguranță și dezvoltare
liberă, independentă a tuturor po
poarelor. a fiecărei națiuni. Deschizînd perspectiva nemijlocită ca, prin
lupta unită a popoarelor de pretu
tindeni — factorul hotăritor al dez
voltării istorice — un asemenea țel
să devină realitate, programul de
dezarmare pe care, intr-o concepție
unitară, profund umanistă, îl pro
pune România, se înscrie ca o eloc
ventă dovadă a atașamentului de
neclintit al țării noastre, al pre
ședintelui ei față de cauza generală
a păcii, fată de interesele supreme
ale umanității.
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MANEVRE. în Marea Mediterană au început manevre navale
1 franco-americane. la care partfciIpă trei portavioane șl 14 000 de
militari. Denumite codificat „Phinia ’89", manevrele militare franco-americane vor dura zece zile.
|
ÎNGRIJORARE. Valul de oferte

I
I
•

de cumpărare a unor firme și de
i achiziții de acțiuni în Canada, de
către corporații și investitori din
S.U.A., declanșat de Intrarea în
vigoare a acordului de liberalizare
a comerțului, provoacă Îngrijorarea
crescindă a opiniei publice canadiene. Opoziția aduce acuzația că
acordul, negociat de guvern, a
deschis larg porțile Canadei in fața
giganticețor și lacomelor corporații
americane care caută să pună stăpinire pe companii de importantă
vitală pentru viitorul Canadei.

,
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Dezarmarea - un proces unitar,
o cauză a tuturor popoarelor
Este intr-adevăr necesar să facem totul pentru a înlătura cu
desăvîrșire pericolul unui război nuclear, al unui război mondial,
în general pentru înlăturarea definitivă a armelor nucleare și chi
mice, a altor arme de distrugere în masă, pentru reducerea ra
dicală a armelor convenționale.
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• Situația se menține încordată in sudul Libanului • in Cisior
dania și Gaza continuă mișcarea de protest palestiniană împo
triva ocupației

După lovitura de stat
din Paraguay
Convocarea de alegeri
generale
ASUNCION 6 (Agerpres). — Noi
le autorități din Paraguay, care vj,nerl, 3’ februarie, l-au înlăturat de la
puțgre pf intr-o lovitură-der.stat-mir
litară pe Alfredo Stroessner, au anunțat convocarea de alegeri gene
rale în următoarele 90 de zile.
Președintele provizoriu al Para
guayului, generalul Andres Rodriguez, a dispus dizolvarea parla
mentului și a anunțat organizarea de
alegeri generale la 1 mai — infor
mează agențiile Prensa Latina și
Efe.
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STAȚIE DE CERCETĂRI IN
| ANTARCTICA. Lucrările de construcție la prima stație de cerceItări a R.P. Chineze din Antarctica
progresează rapid. în pofida dificultăților determinate de vînturile
puternice și furtunile ■ de zăpadă.
După cum transmite agenția China
| Nouă, membrii echipei lucrează
fără întrerupere, fiind hotărîți să
I termine construirea centrului de
cercetări pină la începutul lunii
viitoare.

CAPRICIILE VREMII. Masive
• căderi de zăpadă au fost semnalate, în ultimele două zile, în IorI dania, temperatura ajungînd. in
| mod neobișnuit, în unele zone, la
minus 11 grade Celsius. Potrivit
I primelor informații oficiale din
Amman, vremea rece a provocat
1 pagube recoltelor de cereale.

VIOLENȚA. în luna ianuarie.
1 în capitala S.U.A. s-au Înregistrat
149 de omucideri, relevă ziarul „The
Washington Post". în 1988, Washingtonul a depășit Detroitul, devenind orașul cu cele mai multe
I asasinate din S.U.A., raportat la
populație. Se estimează că traficul
de stupefiante continuă să fie una
, dintre principalele cauze ale acesI tei situații.
MASURI ÎMPOTRIVA POLUĂ
RII. La Milano -și în regiu■ nile limitrofe s-a înregistrat,
Iîn ultima săptămină, un grad
ridicat de poluare a atmosferei,
fapt ce a provocat îngrijorarea
. opiniei publice, a autorităților saI nitare și administrative. Acestea
din urmă au anunțat că acționea. ză pentru accelerarea adoptării
unor măsuri, așa cum s-a procedat
și în cazul altor zone metropoliItane din Italia. între care și in
terzicerea parcurgerii cu mijloace
auto a părții centrale a orașului.

INUNDAȚII. în urma inundații* lor provocate de ploile torențiale
Icare cad neîntrerupt de cîteva
săptămîni asupra insulelor filipineze Samor și Sikol, 55 de persoaIne și-au pierdut viața. Rîurile re
vărsate au inundat și distrus 2 500
de case de locuit. în total, au rămas fără adăpost aproximativ
150 000 de oameni. Se înregistrea
ză. de asemenea, numeroși răniți
și dispăruți.

Romulus CAPLESCU
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