
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ! PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pa ambasadorul Regatului Nepal,

cu prilejulPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, luni, 19 ianuarie, pe Bishweshwar Prasad
prezentării scrisorilor de acreditareRimai, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipoten țiar al Regatului Nepal în țara noastră. (Continuare In pagina * III-a).
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Adunările și conferințele pentru dări de seamă și alegeri

UN MOMENT IMPORTANT PENTRU PERFECȚIONAREA 
ACTIVITĂȚII TUTUROR ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
Plenar* angajat în înfăptuirea grandioaselor obiective stabilite de Cortgresul al XIII-lea al partidului, poporul nostru a pășit, cu deplină încredere în forța și capacitatea sa, jn cel de-al doilea an al actualului cincinal, care va conferi noi dimensiuni dezvoltării economico-sociale a țării. In această atmosferă de amplă mobilizare a potențialului de muncă și creație al națiunii noastre, 1987 se înscrie și ca anul unor evenimente politice majore, care pun pregnant în evidență esența profund democratică a sistemului nostru de conducere politică a societății, în acest an va avea loc Conferința Națională a Partidului Comunist Român. De asemenea, potrivit prevederilor Statutului și hotărîrii Secretariatului Comitetului Central, în acest an se vor desfășura e- șalonat, între 1 februarie și 31 martie, adunările și conferințele pentru dări de seamă și alegeri în toate organizațiile de partid, pînă la cele municipale inclusiv.Regularitatea cu care au loc in partidul nostru adunările și conferințele pentru dări de seamă și alegeri, respectarea cu strictețe a normelor și principiilor care stau la baza activității sale, participarea directă a comuniștilor la analizarea și dezbaterea, in cadru organizat, a tuturor aspectelor dezvoltării economico-sociale, a tuturor problemelor legate de asigurarea bunului mers al unităților și instituțiilor economice șl sociale, de înflorirea localităților. a întregii țări, atestă cu putere faptul că partidul nostru este un partid cu un profund caracter democratic, larg deschjs tuturor opiniilor și soluțiilor menite să accelereze progresul economic și social al țării. în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, arăta cu claritate că „democrația de partid este o cerință a bunei funcționări a partidului, a întăririi forței- și ca
în spiritul sarcinilor subliniate la ședința^ 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

0 cerință, o îndatorire, 1 
un îndemn: ECONOMISIȚI ENERGIA!

In fiecare întreprindere - un regim rațional 
DE LUCRU PE TOATĂ DURATA ZILEI ȘI A SĂPTĂMÎNII

In Întreaga economie, precum șl In sec
toarele neproductive se acționează cu toată 
hotărirea pentru aplicarea neabătută a măsu
rilor stabilite, de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., in lumina indicațiilor secretaru

lui general- al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru economisirea severă 
a energiei, gospodărirea judicioasă a fiecărui 
kilowatt In ansamblul măsurilor aplicate, un rol

deosebit de Important revine celor care pri
vesc asigurarea, in toate intreprinderile, a unui 
regim rațional de lucru pe toată durata zilei 
și a săptăminii. In acest sens se impune :

raitWfopoitr
File de muncă și gîndire revoluționară în lumina 

^vizitelor de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescuj

......

MODERNIZAREA

pacității de luptă a partidului, a unității sale, dar constituie totodată și o parte componentă a democrației socialiste, muncitorești in România". Astfel, creșterea continuă a rolului conducător al partidului în societate, activitatea sa laborioasă — politică, organizatorică și ideologică — de unire și concentrare a strădaniilor tuturor oamenilor muncii spre înfăptuirea neabătută a obiectivelor făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism reprezintă
Anul 1987 trebuie să determine o schimbare radicală 

în activitatea organelor noastre de partid și de stat, în ridi
carea nivelului muncii organizatorice la nivelul rolului 
hotărîtor pe care partidul îl are în desfășurarea, în bune 
condiții, a întregii activități.

NICOLAE CEAUȘESCU

chezășia -funcționării ireproșabile a sistemului democrației muncitorești revoluționare. între viața și activitatea partidului și viața și activitatea societății există un raport dialectic. o legătură organică : centrul vital al întregii națiuni, partidul acționează din interiorul societății, al organismelor economice și sociale, împreună cu poporul și slujind permanent interesele poporului.Este o realitate care confirmă cu deosebită pregnanță adevărul că, de la Congresul al IX-lea al P.C.R., cînd in fruntea gloriosului nostru partid a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, partidul comuniștilor s-a transformat intr-un puternic partid de masă, legat trup și suflet de popor. Practic nu există unitate, colectiv de muncă în care șă nu acționeze o puternică organizație de partid, iar prin organizațiile sale, prin împletirea tot mai strînsă a activității acestora cu activitatea organizațiilor de masă și obștești, partidul se află într-o simbioză indisolubilă cu întregul popor. Prin organizare, prin înaltă disciplină, prin largul spirit democratic 

și rigoarea științifică în care analizează etapele străbătute, rezultatele obținute și cauzele neajunsurilor ivite într-un domeniu sau altul, prin modul în care concepe, cu realism și cutezanță revoluționară, programele dezvoltării economico-sociale a tării, partidul nostru și-a deschis larg porțile receptivității la ideile novatoare. Adversar hotărît al închistărilor dogmatice, imobilismului și rutinei, partidul nostru a imprimat întregii vieți politice, economice și sociale dinamism, prospețime, 

spirit de angajare, de luptă revoluționară pentru împlinirea idealurilor de ridicare a patriei socialiste pe noi ciilmi de civilizație și progres, în acest climat de efervescență creatoare, ampla dezbatere în partid, prilejuită de adunările și conferințele pentru dări de seamă și alegeri, este menită ca, in lumina documentelor adoptate de către Congresul al XIII-lea al P.C.R., a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, stabilite în cadrul forurilor naționale ce au avut loc în perioada care a trecut de la ultimele alegeri, a consfătuirilor de la C.C. al P.C.R. și in cursul desfășurării vizitelor de lricru din județe, să pună în evidență experiența dobîndită în organizarea și conducerea tuturor domeniilor activității economice și sociale, să contureze și mai clar rolul activ, de conducător politic, exercitat de organizațiile de partid, să jaloneze cu limpezime direcțiile prioritare în care vor acționa comuniștii, toți oamenii muncii pentru înfăptuirea obiectivelor actualului plan cincinal, a progra

melor de dezvoltare economlco-so- cială a țării.Evident, conținutul dărilor de seamă. al dezbaterilor va fi determinat, în bună măsură, de sarcinilespecifice locului de muncă în care-și desfășoară activitatea organele șiorganizațiile de partid respective. Astfel, comuniștii din unitățile industriale vor analiza modul în care s-a acționat pentru dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, realizarea tuturor indicatorilor de plan, îndeosebi cei privind producția fizică și 11- , vrările la export, rjdicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor și sporirea mai accentuată a productivității muncii, concomitent cu îndeplinirea programelor de modernizare și organizare științifică a producției și a muncii, realizarea programelor de investiții, creșterea eficienței întregii activități economice. în agricultură vor fi examinate cu precădere măsurile întreprinse și rezultatele obținute în înfăptuirea noii revoluții agrare, realizarea de producții sigure și stabile la toate culturile, creșterea efectivelor și a producțiilor animaliere. sporirea contribuției unităților socialiste, precum și a gospodăriilor populației la formarea fondului centralizat ăl statului. în dările de seamă și intervențiile comuniștilor din adunările și conferințele organizațiilor de partid care-și desfășoară munca în domeniul cercetării și proiectării, al învățămîntului, în organisme și instituții cu funcții educaționale, un accent deosebit se va pune pe aplicarea în producție a celor mai noi > cuceriri ale revoluției tehnico-științifice, pe ridicarea continuă a nivelului de cunoștințe tehnico-științifice și de cultură generală al tuturor oamenilor muncii.în toate unitățile economico-sociale, în toate localitățile, dările de
(Continuare în pag. a Ill-a)

Un nou volum in cdeciia „Rin gimirea soaal-piilitirâ 

a președintelui României, NICOLAE CEAUSESCU"

Remarcabilă contribuție la definirea științifică» ’ ’

a rolului activității ideologice și politico-educative 
în formarea omului nou, în dezvoltarea societății
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contemporane româneștiOmagierea de către' întreaga țară a zilei de naștere și îndelungatei activități revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu — secretarul general-al partidului, președintele Republicii — personalitate proeminentă a lumii contemporane, eminent conducător politic, revoluționar și ginditor, înflăcărat patriot și militant de frunte al mișcării , comuniste internaționale, constituie un eveniment sărbătoresc, care aduce, în fiecare an, în prim-planul actualității nenumărate însemne ale prețuirii, recunoștinței și gratitudinii, atașamentului și admirației față de conducătorul partidului și statului, față de contribuția șl rolul decisiv pe care le are în întreaga operă de construcție socialistă în România. Promotor curajos al noului, al autenticului spirit revoluționar, al deschiderilor teoretice și practice de largă perspectivă istorică, al aplicării creatoare a adevărurilor generale, a principiilor fundamentale ale materialismului dialectic și istoric, ale socialismului științific la realitățile specifice țării noastre, la etapele procesului revoluționar actual, tovarășul Nicolae Ceaușescu este fondatorul noii Viziuni asupra procesului revoluționar românesc, inițiatorul unul puternic suflu înnoitor in întreaga dezvoltare a societății noastre socialiste.Parte integrantă, inseparabilă a operei teoretice și practice, atotcuprinzătoare a tovarășului Niqolae Ceaușescu, domeniul gîndirii social-poli- tice și ideologice ocupă un loc și rol deosebit, determinat de însuși locul șl rolul factorului politic și ideologic în ansamblul procesului de edificare conștientă a noii orîn- duirî. Situînd în centrul întregii sala opere, îndeosebi a celei social-po- litice și ideologice, problematica omului și umanismului, formarea șl dezvoltarea multilaterală a personalității, a omului nou, conducătorul partidului și statului nostru a fundamentat o concepție unitară, închegată, un sistem da teze, idei, concluzii și orientări, un original model și proiect strategic, științific determinat, de transformare revoluționară continuă nu numai a existenței și condiției sociale a omului, ci, implicit, a omului în

suși, a calităților sale umane, reallzînd dezideratul concordanței dintre omul nou și noua sa condiție de existență. Concentrată pe o asemenea problematică deosebit de complexă, dar șj generoasă, inspiratoare de optimism și robustețe spirituală. în aceste zile în Editura po-

litlcă a apărut o nouă șl remarcabilă culegere de texte din gîndirea social-politică șl filozofică a conducătorului partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ir»» titulat „Activitatea Ideologică și po- litico-educativă — puternică forță a dezvoltării", volumul include pagini și paragrafe selectate din întreaga operă teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, oferind o imagine de ansamblu, sintetică asupra vastei arii tematice și profunzimii tezelor și ideilor elaborate în acest

domeniu de conducătorul partidului și statului nostru.Premisa concepției giei umaniste a Nicolae Ceaușescu enunțată în volumul esență, noi, nem,
șl strate- tovarășulul este admirabil de față : „In comuniștii, ne propu- de fapt, să venim, dacă se poate spune astfel, în sprijinul naturii, care a sintetizat în om forma superioară de organizare a materiei-, acțio- nînd prin toate mijloacele pentru stimularea însușirilor celor mai nobile ale acestuia, pentru dezvoltarea sensibilității sale, a dorinței și voinței de autodepășirc, pentru amplificarea continuă a cunoașterii sale, pentru împlinirea visurilor sale celor mai cutezătoare de progres, dreptate și fericire. Aș putea spune — continua secretarul general al partidului — că, în fond, și în acest domeniu acționăm în spiritul materialismului dialectic. Noi nb propunem a- cum să perfecționăm produsul cel mai înalt al naturii — omul, creatorul a tot ce exîs- . tă In societate". Temeiul unei asemenea proiecții transformatoare rezidă in conținutul umanist și revoluționar al concepției materialist-dialecti- ce despre determinismul social, despre raportul existent ță-conștiință. Lectura volumului evidențiază complexitatea acestui nobil proiect de edificare umană : „Transformarea oamenilor, înarmarea lor cu concepția înaintată despre viață și societate — materialismul dialectic și Istorie —, cu cele mai noi cunoștințe și concluzii ale științei, constituie una din cele mal complicate probleme, cu mult mal grea, in multe privințe, decit dezvoltarea economiei" ; „fără nici o exagerare, trebuie spus Însuși viitorul comunist al patriei noastre depinde de dezvoltarea cu succes a acestei munci". Realismul unor asemenea concluzii teoretico- metodologice, faptul că socialismul și comunismul nu pot fi concepute de- cît ca rezultat al creației conștiente a maselor au stat la baza elaborării, de către secretarul general al partidului, a unei viziuni realmente origi-

Conl. dr. Andrei SIDA
Universitatea din Cluj-Napoca

(Continuare în pag. a III-a)
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® Toate întreprinderile care lucrează 
într-un schimb vor fi programate să lu
creze prin rotație — unele în schimbul I, 
altele în schimbul III, în cadrul progra
mului stabilit pe județ de echilibrare a 
consumului energetic pe toată durata zi
lei (de 24 de ore) și cele 7 zile ale săp- 
tămînii.

• în sectoarele calde ale unităților 
care lucrează în două schimburi, produc
ția va fi organizată în schimburile I și III.

• Atelierele de reparații și întreține
re, sectoarele auxiliare, celelalte secții și 
subunități din întreprinderile cu foc con
tinuu, dar care nu sînt direct legate de 
funcționarea instalațiilor tehnologice, vor 
lucra într-un singur schimb prelungit, iar 
cele care trebuie să lucreze în două 
schimburi vor fi programate în schimbu
rile I și III, în așa fel încît să se evite con
sumul de energie intre orele 17—23.

® Cuptoarele electrice de topit metal 
și instalațiile aferente vor fi astfel pro
gramate încît fazele tehnologice care ne
cesită consumuri mari de energie să fie 
în afara orelor 17—23.

In leqătură cu modul în care se acțio
nează concret în întreprinderi pentru în
făptuirea acestor măsuri prezentăm cltevu 
concluzii desprinse din ancheta „Scînteîi" 
efectuată ieri în mai multe întreprinderi 
industriale.

ÎN PAGINA A 11-A

j CETĂȚENI, OAMENI Al MUNCII! j 
! î 
) Prin spirit gospodăresc, exigență in j 
i economisirea severă a energiei se poate \ 

j asigura desfășurarea normală a producției, j 
j a întregii activități economico-sociale. Acțio- j 
I nați, așadar, pe toate căile, zi de zi și ceas j 
j de ceas, acasă și la locul de muncă, pentru \ 

j economisirea energiei! ț

- însuflețitor program de acțiuneSălaj. Am parcurs cu emoție un itinerar de suflet, de muncă și de viață, acum, la început de an, cu dorința de a surprinde cî- teva momente care să vorbească cititorului despre puternica emulație creatoare menită să transpună în practică, zi de zl, prețioasele orientări și indicații date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în timpul vizitei de lucru efectuate, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în mai 1986.Retrăim unul dintre momentele esențiale ale vizitei. Acela în care, cu limpezimea scrutării viitorului Sălajului de către ctitorul României socialiste moderne, indicațiile date s-au înmănuncheat într-un realist, temeinic și profund program de ac

țiune pentru organizația județeană de partid, pentru comuniști, pentru toți oamenii muncii din județul a cărui imagine de azi constituie o creație dintre cele mai elocvente ale „Epocii Nicolae Ceaușescu".Recent, într-o ședință a biroului comitetului județean de partid a fost analizat stadiul îndeplinirii sarcinilor izvorîte din orientările și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și iată o primă constatare : la 29 decembrie, organizația județeană de partid raporta realizarea integrală a sarcinilor de plan la pro- ducția-marfă industrială pe anul 1986. Urmare a unei mobilizări fără precedent a tuturor oamenilor muncii din industria. Sălajului în vederea onorării angajamentului pe

care și l-au luat în fața celui de a cărui neobosită activitate se leagă indisolubil și existența platformelor industriale în care ei muncesc. Succes despre care tovarășul loan Mureșan, primul secretar al Comitetului municipal de partid Zalău, ne spune :• — Nimic nu poate fimai onorant pentru comuniști, pentru toți oamenii muncii din Zalău — unde se concentrează peste 75 la sută din potențialul industrial al județului — decit faptul de a fi putut raporta tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, Îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor de plan, a angajamentului asumat în timpul vizitei de lucru efectuate In Sălaj. Subliniez că produc-

ția-marfă industrială a fost realizată înainte de termen, în primul rînd ca urmare a îmbunătățirii programelor de perfecționare a organizării și de modernizare a proceselor de producție, a aplicării îo devans a o serie de măsuri cuprinse în aceste programe, reanalizate după vizită, reeșalonate potrivit cerințelor formulate de secretarul general al partidului. Dacă prin aplicarea a 433 de măsuri s-a realizat în industria județului un spor de pro- ducție-marfă în valoare de' aproape 1,5 miliarde lei, este de Ia sine înțeles că cea mai mare parte a
Eugen TEGLAȘcorespondentul „Scînteîi*
(Continuare 
în pag. a III-a)

Arhitectonică nouă, modernă, în municipiul Zalău Foto : E. Dichiseanu
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cerință, o îndatorire, 
un îndemn:

]
ECONOMISIȚI ENERGIA!

în fiecare întreprindere-un regim rational de lucru 
pe toată durata zilei și a săptămînii

Cum s-a muncit ieri în unități industriale pentru realizarea acestei importante sarcini

S-A DOVEDIT CĂ SE POATE: PRODUCȚIA, 

DEPĂȘITĂ; CONSUMURILE, SUBSTANȚIAL REDUSESituîndu-se între unitățile economice cu un consum mediu ridicat de energie electrică, colectivul întreprinderii „IMATEX" din Tîrgu Mureș, pe lingă preocuparea statornică pentru creșterea continuă a producției, face eforturi deosebite pentru diminuarea consumurilor e- nergetice. In scopul economisirii severe a energiei electrice și combustibililor, aici au fost luate, în timp, o serie de măsuri, între care se numără optimizarea proceselor de tratare termică în cuptoarele electrice, modernizarea unor tehnologii de fabricație, realizarea cu forțe proprii a instalațiilor pentru recuperarea căldurii din gazele fierbinți de la cuptoarele industriale, încărcarea la capacitatea nominală a tuturor ma- șinilor-unelte. Acestora li se adaugă programarea execuției pieselor mici pe mașini de frezat universale, ceea ce duce la realizarea acestor piese cu consum de energie de trei ori mai mic.Pentru a diminua consumul de e- nergie electrică, și cu deosebire in orele de vîrf de sarcină, ideea care a stat la baza organizării activității în cele trei schiipburi a fost aceea că, fiind o unitate economică integrată, trebuie să-și asigure cu forțe proprii toate serviciile — de la tur-
CUPTOARELE Șl INSTALAȚIILE METALURGICE 

LUCREAZĂ NUMAI IN SCHIMBURILE I Șl IIIColectivul oamenilor muncii de la întreprinderea „Feroemail" din Ploiești este puternic antrenat în realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe această lună, perioadă care coincide cu introducerea în fabricație a unor noi produse intens solicitate de economie, aplicarea unor procese modernizate de fabricație, menite să conducă la ridicarea nivelului tehnic și calitativ al întregii producții.Pentru a nu periclita realizarea acestor obiective, comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii din unitate au luat o serie de măsuri, în vederea desfășurării normale a producției, în condițiile încadrării stricte în cotele de energie și combustibil alocate. Directorul unității, inginerul Mircea Dan, ne-a prezentat aceste măsuri, asigurin- du-ne că și în continuare se vor căuta soluții care să se materializeze în îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan. Astfel, utilajele și procesele tehnologice care impun 

nare, prelucrare și pînă la montaj, astfel îneît în fiecare schimb activitatea să se deruleze fără perturbări pe întreaga filieră a producției. De aceea măsurile luate au vizat ca, prin trecerea unor activități productive din schimburile I și II în schimbul de noapte, să se asigure ca, între orele 22 și 6, toate secțiile și atelierele de bază și, în special, secțiile uzinaj și tratamente termice, atelierele de sculărie, prototipuri și turnătorie să lucreze din plin. Turnătoria, fiind un mare consumator de energie, lucrează numai în schimburile I și III. Practic, aici— unde se toarnă, între altele, piese pentru războaiele de țesut și mașinile de cusut, o serie de benzi transportoare pentru minerit etc.— se acționează astfel : în schimbul I lucrează un singur cuptor electric din cele 4 existente, iar in schimbul III — 3 cuptoare. Aceste măsuri, odată aplicate în practică de către muncitorii și specialiștii de la „IMATEX", care nu de puține ori au efectuat ore suplimentare pentru a suplini perioadele întreruperilor în alimentarea cu energie, au făcut ca și în aceste condiții mai grele sarcinile de producție să poată fi îndeplinite. (Gheorghe Giurgiu).

consumuri mari de energie electrică — cuptoarele cu arc pentru elaborarea oțelului — au fost programate să funcționeze cu prioritate în schimburile I și III, inclusiv duminica, în afara orelor de vîrf de sarcină.Pentru echilibrarea consumurilor de gaze pe cele trei schimburi s-a micșorat numărul cuptoarelor de emailat aflate în funcțiune, iar pentru a nu afecta capacitatea de emailare, derularea procesului de producție s-a programat uniform, pe întreaga săptămină.Atelierul de sablaj, care funcționa numai în două schimburi, a fost programat să lucreze pe trei schimburi, cu încărcare unifomjă prin echilibrarea forței de muncă intre schimburi și programarea corespunzătoare a utilajelor din dotare.O altă măsură de natură organizatorică o constituie crearea unui dispecerat permanent în întreprindere • care are sarcina să urmărească intrarea ritmică pe flux a producției, conform programelor de fabricație 

șl de. preintimpinare a stagnărilor. Dispeceratul ține legătura permanent cu stația de transformare a Întreprinderii, pentru a lua cele mai
MARI CONSUMATORI - MARI POSIBILITĂȚI 

DE ECONOMISIREPentru limitarea la strictul necesar a consumului de energie electrică în sectoarele productive, în toate unitățile industriale din județul Olt au fost luate măsuri de reducere a consumului tehnologic, de încadrare strictă a tuturor consumatorilor în limitele repartițiilor zilnice și pe paliere, au fost anulate căile de risipă. S-a interzis încălzirea cu mijloace electrice, iar iluminatul in incinta întreprinderilor, din uzine, secții și ateliere,'*  ca și consumul pentru utilități, a fost redus la minimum necesar, pentru buna desfășurare a producției. Toate acele activități nelegate strict de fluxul productiv din orele de vîrf de sarcină sînt programate și se desfășoară în afara orelor 1-7—23. Totodată, întreprinderile care își desfășurau acti-
GRAFICE ORARE RIGUROASE PENTRU REALIZAREA 

PRODUCȚIEI Șl ÎNCADRAREA IN COTELE ALOCATEPrin specificul proceselor sale de fabricație, întreprinderea de mașini grele București este unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică și combustibili din Capitală. In aceste zile de iarnă aspră, efortul oamenilor muncii din această unitate-pivot a economiei naționale vizează două aspecte: realizarea ritmică, zi de zi, a planului la producția fizică și încadrarea în cotele de energie electrică și combustibili stabilite. Amănunte despre măsurile concrete luate în aceste direcții ne prezintă tovarășul Năstase Ioniță, secretarul comitetului de partid din întreprindere.— în urma recentei ședințe a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a Indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, consiliul oamenilor muncii, comisia energetică din cadrul întreprinderii au adpptat măsuri concrete, eficiente privind organizarea muncii, astfel îneît să ne încadrăm în cotele de energie electrică alocate în condițiile realizării integrale a mobilizatoarelor sarcini de plan. Prima acțiune pe care am întreprins-o se referă la trecerea marilor consumatori în schimburile de noapte. în acest sens, utilajele energofage din cadrul fabricii metalurgice (cuptoarele din secțiile oțe- lărie, forjă, tratamente termice) lucrează numai după ora 23, asigurîn- 

eficiente măsuri de încadrare în cotele de energie alocate și a nu se produce întreruperi în producție. (Ioan Marinescu).

vitatea productivă în schimbul II au fost reprogramate să-și desfășoare activitatea în schimbul III. La comitetul județean de partid se urmărește în mod permanent consumul de energie electrică la principalii consumatori și pe paliere și se intervine prompt cînd se constată neîn- cadrări in repartițiile date. Ca urmare a măsurilor întreprinse, în perioada care a trecut de la începutul acestui an, în marile unități industriale din județ s-a înregistrat o economie de aproape 4 000 MW, în principal Ia întreprinderile de a- luminiu, de piese turnate din aluminiu și pistoane auto și de produse cărbunoase din Slatina, de anvelope Caracal, de osii și boghiuri Balș. (Mihai Grigoroșcuță).

du-se încărcarea lor Ia capacitatea maximă. De asemenea, în cadrul secțiilor turbine și mecanice am întocmit grafice de lucru pentru toate mașinile-unelte de performanță care sînt mari consumatoare de energie.Așadar, pe baza bilanțurilor energetice a fost identificat cu rigurozitate fiecare consumator în parte, sta- bilindu-se, totodată, cu exactitate, nivelul de putere necesar bunei desfășurări a producției la fiecare loc de muncă. La I.M.G.B. problema energiei nu intră numai în atribuțiile lucrătorilor din compartimentul de specialitate. Așa cum se stabilește foarte exact necesarul de materiale pentru diferite lucrări, și energia electrică este repartizată judicios și cunoscută de fiecare secție șl formație de lucru. Printr-un complex de măsuri tehnico-organizatorice, prin întronarea .unui spirit de înaltă exigență, oamenii muncii de aici depun eforturi susținute zi de zi, oră de oră pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan și încadrarea strictă în cotele de energie alocate.Iată bilanțul zilei de ieri al colectivului de la întreprinderea de mașini grele București : s-au economisit 25 000 kWh in condițiile realizării integrale a planului la toate reperele și subansamblele necesare montajului primei turbine de 700 MW.

MĂSURI FERME, 

EFICIENTE PENTRU 

APLATIZAREA 
VlRFULUI DE SARCINĂ— Pentru folosirea judicioasă a e- nergiei electrice și a combustibililor ne-am întocmit, atît la nivelul combinatului, cît și pe sectoare și secții de producție, un program amănunțit de măsuri pe întregul an, astfel că urmărim nu numai să ne încadrăm în consumurile de energie repartizate, ci și șă obținem o economie a- nuală de 9 000 MWh și 5 500 tone combustibili convenționali — ne spune tovarășul Mihai Mustață, in- ginerul-șef al sectorului mecano-e- nergetic și investiții de la Combinatul de utilaj greu din Iași.în acest scop; încă din primele zile ale acestui an s-a urmărit ca utilajele să aibă o încărcătură optimă de lucru și cu deosebire cuptoarele cu arc electric din oțelărie și turnătoria de oțel, ca și cuptoarele din turnătoria de fontă care sînt utilajele cele mal mari consumatoare de energie. Astfel, numai prin optimizarea încărcărilor acestor cuptoare se economisesc 1 400 MWh energie electrică pe an.Acum, în perioada de iarnă, cînd este necesară o și mai judicioasă folosire a energiei, în combinat se a- plică o serie de măsuri pentru economisirea severă a resurselor energetice. Astfel, pentru limitarea consumului în perioada virfului de sarcină s-a programat ca sectoarele de activitate care lucrează în două schimburi (sculărie, oțelărie, utilaj tehnologic, complex ușor, întreținere etc.) să lucreze între vîrfurile de sarcină de la 8 la 16 și noaptea. Pentru un consum judicios în perioada vîrfurilor de sarcină utilajele energofage din oțelărie și turnătoria de oțel, presele din forjă sînt programate să lucreze numai după virfui de sarcină.Demn de subliniat este faptul că prin judicioasa organizare a producției, prin mai temeinica programare a fabricației pe toate zilele săptă- mlnii s-a reușit o aplatizare bună a consumurilor de energie, astfel că repartițiile de energie pot- fi urmărite și coordonate îndeaproape, controlate în fiecare oră în sistem de dispecerat. O mare atenție acordă colectivul de aici limitării și chiar înlăturării consumurilor de energie neproductive. Astfel, s-au montat dispozitive de limitare a mersului ’în gol al utilajelor de sudură, a fost sectorizat iluminatul în secții. (Ma- nole Corcaci).Grupaj realizat de

Gheorghe IONITA

Echipamente energetice livrate înainte de termenColectivul de Ia întreprinderea „Electrotehnica" din Capitală este puternic mobilizat în aceste zile pentru finalizarea în cel mai scurt timp a instalațiilor și echipamentelor necesare industriei energetice și exploatărilor miniere. Sînt concentrate toate forțele pentru execuția și expedierea în avans către beneficiari a invertoarelor, redre- soarelor de curent și a stabilizatoarelor de tensiuni și frecvențe. Totodată, au fost expediate echipamente pentru acționarea generatoarelor de mare putere centralelor electrice de la Turceni, Rovi- nari, Giurgiu și București-Pro- gresul. De asemenea, au fost livrate către Combinatul siderurgic din Galați converțizoare de mare putere și instalații de automatizare pentru sectoarele calde. Se asigură astfel condiții pentru realizarea unor importante economii de ener

gie electrică șl combustibili la beneficiari. Adriana Manoliu, maistru în secția echipare electrică, ne spune : „Ne-am organizat astfel munca îneît să putem onora cu cel puțin zece zile înainte de termenele fixate comenzile de instalații necesare obiectivelor energetice naționale. Aceste produse, dintre care cea mai mare parte au și fost expediate; sint destinate întreprinderilor electrocentrale de la Turceni, Iași, Craiova, Dro- beta-Turnu Severin, Oradea, Ro- vinari și întreprinderii de distribuție a energiei electrice din Tîrgu Mureș.în fotografie : Un aspect de muncă din secția circuite imprimate, unde la standul de simulare se testează funcționarea blocurilor electronice din componența echipamentelor de automatizări. (Eugen Dichiseanu).
Stil de muncă modern, eficient în conducerea activității economice Prima „brazdă" în noul an agricol

COMISIILE PE DOMENII ÎNVĂȚĂTURĂ!
între cerințele legii și consecințele formalismului Invățămîntu! agrozootehnic de masă în atenția comitetului comunal de partid

încheiem seria de materiale despre activitatea comisiilor pe domenii, ce funcționează în calitate de organisme obștești pe lingă consiliile oamenilor muncii, cu un sondaj in... sondaj. Mai exact, am adresat cadrelor cu cea mai importantă învestitură în organele de conducere colectivă — președinți și prim-vicepreședinți ai consiliilor oamenilor muncii, respecțiv secretari ai comitetelor de partid și directori de întreprinderi care, prin natura preocupărilor lor, sînt cei mai vizați să se ocupe de activitatea acestor organisme — întrebarea : Cum apre- ciați eficiența muncii comisiilor pe domenii, ce credeți că trebuie făcut pentru perfecționarea activității lor 7Iată, pe scurt, cîteva din opiniile exprimate :„Aprecierile pe care le fac la adresa comisiei pentru calitate — subliniază tovarășul Teodor Sumănaru, președintele consiliului oamenilor muncii de la Combinatul pentru prelucrarea lemnului Suceava — nu au ca sursă numai concluziile reieșite din informările prezentate de aceasta în fața organului nostru de conducere colectivă, ci și participarea mea în calitate de membru al acestei comisii la activitatea ei.In domeniul îmbunătățirii calității produselor, unitatea noastră a înregistrat în ultimul timp progrese remarcabile. Ca dovadă, avem acoperită integral producția pentru trimestrul I, și în mare parte și pentru întregul an, cu comenzi ferme. Dar, cu toate acestea, activitatea comisiei o consider, pe ansamblu, unilaterală și, în bună parte, cu un caracter mai mult constatativ. Dacă problemele legate de ceea ce se în- tîmplă în timpul execuției produsului sint urmărite — și e bine că se face acest lucru, pentru că au loc astfel intervenții la timp pentru corectarea unor deficiențe — comisia nu abordează în mod global problemele calității, pe baza unei strategii clare, de la recepționarea materiilor prime pînă la introducerea unor metode moderne de asigurare a calității. Cred că este necesar să imprimăm activității comisiei noastre mai multă fermitate în urmărirea hotăririlor stabilite in acest sens de adunările generale, de consiliul oamenilor muncii. Observațiile pe care le-am formulat reprezintă în fapt critici și la adresa activității mele, ca membru al acestei comisii, dar și concluzii pe care le-am tras în calitate de președinte al consiliului oamenilor muncii pentru perfecționarea activității acestui organism obștesc. Cred, pe baza ex

perienței proprii, că este absolut necesar ca din comisiile pe domenii să facă obligatoriu parto toate cadrele de conducere — director, director tehnic, inginer-șef, contabil- șef — in funcție de problemele pe care Ie coordonează și de profilul comisiei".Convorbirea pe această temă cu directorul-întreprinderii integrate de in din Zalău, Viorel Hanu, a pornit de la faptul că în anul trecut unitatea a înregistrat circa 80 de reclama- ții de la beneficiari la produsele livrate. „Nu credeți — l-am întrebat — că e un certificat de calitate nu prea favorabil nici la adresa colectivului, nici a comisiei de specialitate ce funcționează pe lingă consiliul oa
Soluțiile de perfecționare sînt bune. 

Să se treacă la fapte!
menilor muncii ?“ „Explicații ar fi multe pentru o unitate nouă ca a noastră. Am hotărit, după analiza ce a avut loc la sfîrșitul anului trecut, ca activitatea comisiei de calitate s-o coordonez eu personal. Ea trebuie să devină cel mai competent, mai informat și mai important organism, care să determine deciziile consiliului oamenilor muncii în domeniul calității. Pină acum comisia și-a îndeplinit atribuțiile prin a sesiza deficiențe, ceea ce reprezintă doar o etapă în asigurarea calității produselor. Este momentul ca, prin competența ei, comisia să determine o strategie clară in realizarea unei inalte calități, prin urmărirea programului existent și completarea Iui cu noi măsuri, prin antrenarea tuturor forțelor și, nu în ultimul rînd, prin inițierea unor acțiuni de educație tn domeniul calității. Comisia trebuie să fie, în viziunea mea, organism de intervenție directă, de concepție și de educație. Acestea sînt trăsăturile pe care le va avea comisia noastră pentru calitate tn acest an, și pentru asigurarea materializării lor voi răspunde personal în fața consiliului oamenilor muncii".O serie de argumente vizînd creșterea eficienței comisiilor pentru calitate a adus și tovarășul Eugen Pop, președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea 

„Metalotehnica" din Tîrgu Mureș : „Noi avem — afirmă dînsul — o comisie bună, activă. Dar problemele calității sînt complexe, ele nu pot fi rezolvate întotdeauna numai prin e- forturile colectivului. Pe lîngă preocupările pe care le avem noi, consiliile oamenilor muncii, de a valorifica contribuția acestor organisme investite prin lege să acționeze pentru îmbunătățirea calității, ar fi bine ca și organele de stat cu atribuții in acest domeniu — inspectoratele județene — să conlucreze, prin intermediul organelor de conducere colectivă, mai strîns cu aceste comisii. Pe de o parte, am în vedere antrenarea acestora la acțiunile de control ale organelor de stat de specia

litate, iar, pe de altă parte, preluarea de către acestea a unor concluzii din controalele comisiilor vizînd răspunderile pentru asigurarea calității ce revin centralelor și ministerelor. Concret, mă refer la faptul că dotarea cu aparatură de control, cu standuri de probă nu este rezolvată — cel puțin în unitatea noastră — la nivelul cerințelor, al sarcinilor stabilite de conducerea partidului".Tovarășul Crăciun Banc, președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea „Sinteza" din Oradea, aduce in discuție o altă problemă deosebit de importantă : „Conducerea activității în domeniul calității nu se mai poate face — subliniază acesta — prin metode obișnuite, empirice. E nevoie în acest domeniu de rigoare științifică și de o strategie clară. Am citit în presă că la noi în țară se aplică în unele unități, cu bune rezultate, metoda „gestiunii calității". Am încercat s-o implementăm cu forțe proprii șl în unitatea noastră. N-am reușit. Mă gîndesc că în această direcție atît organele de conducere colectivă din unități, cît și comisiile de calitate ar putea fi ajutate mai mult de consiliile județene ale oamenilor muncii, fie prin inițierea unor schimburi de experiență, fie prin pu- nerea la dispoziție a unor materiale ajutătoare ori prin contactarea unor cadre din învățămîntul superior 

care să ne inițieze in asemenea acțiuni".Spațiul nu ne permite să facem loc și altor opinii vizînd perfecționarea activității comisiilor pe domenii ce funcționează, conform Legii nr. 5/1978, în calitate de organisme obștești, pe lîngă consiliile oamenilor muncii. Ce relevă, în esență, cele consemnate mai sus ?Există posibilități certe — de la cele vizînd structura organizatorică pînă la cele referitoare la stabilirea unei strategii clare in fiecare unitate — pentru perfecționarea activității acestor organisme obștești, pentru creșterea substanțială a contribuției lor la afirmarea atît a unei gindiri noi, superioare, cît și a unei calități efectiv noi. Cu două condiții esențiale. Prima, ca organele de conducere colectivă, în primul rînd, să-și reconsidere optica față de activitatea acestor comisii, să le determine să treacă de la faza culegerii de informații la analiza profundă, temeinică a problemelor calității — începînd cu intrarea materiilor prime în procesul de producție pină la produsul finit — care să aibă eficiență și să determine decizii judicioase în acest domeniu. A doua, ca adunările gfenerale ale oamenilor muncii, care învestesc de fapt comisiile pe domenii cu răsounderea de a aplica prevederile legii, să-și exercite și ele controlul asupra modului în care organele de conducere colectivă folosesc aceste comisii.Reținem, în finalul acestui sondaj, și o problemă de principiu. Aproape toți cei care și-au exprimat opiniile, cu o singură excepție, s-au referit în exclusivitate numaî la problemele de calitate de care s-au ocupat comisiile și n-au abordat nici măcar în treacăt aspecte legate de cea de-a doua importantă sarcină a acestor organisme — cea referitoare la eficiența producției. Ceea ce înseamnă că, în practică, comisiile cu acest profil nu pot aborda o problematică atît de complexă — cea vizînd calitatea și cea vizînd eficiența. Ultima, cum bine se șție, este rezultatul întregii activități de producție, de la aprovizionarea cu materii prime pînă Ia produsul finit O asemenea departajare impusă de practică face cu atît mai mult necesar ca problemele calității să se bucure și de cuvenita consecvență In abordare, și de cuvenita eficiență.
Constantin PRIESCU 
pe baza relatărilor 
corespondenților „Scinteii*

Discuția a pornit de la o nedumerire izvorîtă din datele conținute în- tr-o informare a comitetului comunal de partid cu privire la prezența la cercurile învățămîntului agrozootehnic de masă. Se arăta că la dezbaterile primei teme participarea a fost de 90 la sută, la a doua — 98 la sută, iar la a treia... 104 la sută.— Nu este o greșeală — ne explică Rafael Ciurăscu, secretarul comitetului comunal de partid și primarul comunei. In afara cooperatorilor înscriși la cercurile învățămîntului agrozootehnic, la dezbateri iau parte tot mai des și alți oameni : cadre didactice. funcționari, muncitori navetiști care au loturi în acord global, precum și cooperatori mai in vîrstă. Ne-am gîndit ca pe cei în jur de 70 de ani să nu-i mai chemăm la cercuri. Dar mulți vin neinvitați. Unii s-au și supărat că nu sînt strigați pe nume atunci cînd se face prezența.Analiza activității desfășurate de comitetul comunal de partid în a- ceastă privință demonstrează o experiență bună. Ea constă, in primul rînd, în faptul că întreaga activitate de organizare a celor șase cercuri — pe ferme vegetale și zootehnice — numirea lectorilor, stabilirea temelor, ca și a modalității de desfășurare a dezbaterilor au fost analizate și precizate, în faza pregătirilor, intr-o ședință a biroului comitetului de partid cu participarea secretarilor organizațiilor de bază, a conducerilor unităților agricole, a cadrelor tehnice. Cu acest prilej s-au stabilit nu doar măsurile organizatorice amintite, ci și răspunderile nominale pentru înfăptuirea acestora la termenele prevăzute. Fiecare membru al biroului, în frunte cu secretarul comitetului comunal de partid, a primit sarcina să- participe și să răspundă direct de buna desfășurare a activității unui cerc de învățămint. Dar simpla stabilire a unor măsuri organizatorice, oricît de bune ar fi fost acestea, fără o muncă efectivă pentru înfăptuirea lor, fără un control permanent, și unde a fost cazul și de un ajutor concret, nu ar fi dus la rezultatele scontate. Tocmai de aceea, chiar a doua zi după dezbaterile primei teme, biroul comitetului de partid a analizat, într-o ședință operativă, modul de desfășurare a cercurilor de învățămînt. Fiecare membru al biroului a informai! pe scurt despre cum s-au desfășurat dezbaterile la care a participat, despre prezența oamenilor, ce crede că mai trebuie făcut pentru ridicarea nivelului, a eficienței acestora. S-a stabilit ca regulă ca la fiecare ședin

ță de birou, pe perioada desfășurării învățămîntului, cei care răspund de activitatea cercurilor să raporteze concret cum asigură buna lor desfășurare.— Adică să nu ne spună vorbe, „observații" sau „concluzii", ci cum și ce au întreprins ca activitatea cercului respectiv să se desfășoare în cele mai bune condiții — ține să sublinieze secretarul comitetului comunal de partid.Așa cum ne-am convins, ceea ce asigură interesul și participarea efectivă, fără mobilizări speciale, a tuturor cursanților la dezbaterile cercurilor este conținutul acestora, faptul că ele nu sînt organizate formal, numai de dragul de a fi organi-
Insemnări 

din Livezile — Mehedințizate, ci că oferă într-adevăr cunoștințe noi și interesante participanți- lor. „Discuțiile pe care le avem periodic cu lectorii — ne spune secretarul comitetului comunal de partid — instruirea acestora la nivelul județului, o serie de materiale ajutătoare primite contribuie la asigurarea unui conținut corespunzător dezbaterilor". De fapt, înseși temele stabilite, informațiile și noutățile prezentate în cadrul expunerilor, modalitățile concrete de organizare a dezbaterilor, folosirea unui bogat material propagandistic, grafice comparative, panouri demonstrative de aplicare a unor metode agrotehnice, filme documentare, ca și organizarea unor demonstrații practice, a unor schimburi de experiență, prezentarea propriei experiențe de către fruntașii fermelor — toate asigură într-adevăr noi cunoștințe utile, practice cursanților. Ni s-a părut interesant faptul că, pe baza experienței anilor trecuți, comitetul comunal de partid a cerut lectorilor ca în cadrul dezbaterilor să folosească mal insistent unele modalități cu „priză" directă asupra cursanților. In primul rînd, metoda comparației, a comparării rezultatelor obținute de comună cu cele ale fruntașilor pe țară, ale metodelor muncii celor care au obținut deja producții la nivelul celor cerute de noua revoluție agrară. Apoi compararea concretă a propriilor rezultate bune obținute cu cele mai puțin bune înregistrate de diferite brigăzi, 
echipe și oameni.

— Șl asemenea exemple avem destule — consideră Mihai Rîță, in- ginerul-șef al C.A.P. Livezile. Toate sînt comparate, puse față în față, analizate in cadrul cercurilor. De ce, de pildă, de pe toată suprafața de 50 de hectare, terenuri în pantă — ca de altfel întreaga suprafață a comunei aflată fntr-o zonă colinară — echipa comunistului Nicolae Dăncău a obținut 11 000 kg porumb știuleți la hectar, iar pe alte suprafețe asemănătoare, vecine chiar, s-au realizat numai 4 000 kg ? Sau de ce cooperatorul Gheorghe Negulescu de pe lotul cultivat in acord global a obținut o producție de 20 000 kg știuleți porumb la hectar ? Sau de ce îngrijitori de animale ca Ion Badea sau Vasile Porcărin cîștigă pe lună cîte 3 500—3 600 lei, iar alții, vecini de muncă ,ai lor, numai cîte 1 600—1 800 lei ? Ceea ce urmărim să demonstrăm cooperatorilor în amănunțime, își continuă ideea ingine- rul-șef, este aceea că rezultate deosebite se pot obține numai șl numai printr-o calitate deosebită a muncii.Sigur, chiar în organizarea și desfășurarea dezbaterilor cercurilor învățămîntului agrozootehnic din co- ■ muna Livezile sînt încă multe posibilități de îmbunătățire, așa cum recunosc înșiși membrii biroului comitetului comunal de partid. Mihai Pelteacu, președintele C.A.P. Livezile : „Au fost cazuri cînd cu prea multă ușurință, din cauza unor treburi ale lectorilor în afara comunei. Începerea dezbaterilor a întîrziat" ; Adriana Butașcu, ingineră, șefa fermei I de cimp : „Dorim să dezvoltăm puternic sectorul legumicol. Dar acestei probleme i-am acordat încă un spațiu prea mic în cadrul dezbaterilor" ; Elena Armașu, ingineră, șefa fermei zootehnice din C.A.P. Izvoran : „Au fost și dezbateri Ia cercul pe care îl conduc la care m-am pregătit în grabă, ceea ce s-a reflectat în numărul mare de Întrebări care mi s-au pus". S-au exprimat și alte păreri. Cert este însă că în rîndurile comuniștilor, ale majorității cetățenilor comunei Livezile, datorită activității organizației comunale de partid, s-a încetățenit convingerea puternică, sănătoasă, că astăzi fără a învăța continuu, fără a cunoaște experiența fruntașilor, metodele lor de muncă, tot ceea ce este nou în știința șl tehnologia lucrării pămîntului nu se pot obține producțiile cerute de noua revoluție din agricultură.
AI. PINTEA 
VlrgiUu TATARU
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ambasadorul Regatului Nepal,

Perfecționarea activității 
tuturor organizațiilor de partid

cu prilejul
(Urmare din pag. I)Inmînind scrisorile de acreditare, ambasadorul BISHWESHWAR PRASAD RIMAL a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea regelui Nepalului, Birendra Bir Bikram Shah Deva, cele mai bune urări de sănătate și fericire, de progres și bunăstare pentru poporul român.In cuvîntarea prezentată de ambasador sînt evidențiate bunele raporturi de prietenie dintre Nepal și România, precum și dorința țării sale de a acționa pentru dezvoltarea pe mai departe a acestora. Este subliniat interesul cu care slnt urmărite In Nepal realizările obținute de poporul român, sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, politica externă principială a României,

Remarcabilă contribuție la definirea științifică a rolului 
activității ideologice si paliticn-educative in formarea 

omului nou, in dezvoltarea societății contemporane românești
(Urmare din pag. I)nale, creatoare în domeniul activității ideologice, cu un conținut și caracter unitar și integrator. Strălucitele valori ale concepției secretarului general al partidului privind importanța activității ideologice și politico-educative sînt cu atît mai bine reliefate în acest volum cu cît sînt structurate și sistematizate pe cîteva idei-forță. Așa, de pildă, în primul capitol al volumului, selecția și ordonarea textului original sînt realizate in funcție de problematica înțelegerii, explicării și promovării activității politico- educative, ca parte componentă a operei generale de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, în care, din perspectiva unității și interacțiunii dintre teorie și practică, sînt grupate, într-o înlănțuire logică, tezele novatoare, referitoare la raportul existență socială — conștiință socială în socialism, la rolul, conținutul și funcțiile conștiinței și spiritului revoluționar, la demonstrarea și argumentarea caracterului depășit al tezei cu privire la tendința „inevitabilă" a rămînerii in urmă a conștiinței față de existența socială, la necesitatea obiectivă a permanentei înnoiri și îmbogățiri a teoriei revoluționare, a promovării noului în gîndire. „Nu de înnoire trebuie să ne temem — accentua tovarășul Nicolae Ceaușescu — ci de stagnare in gîndire, de păstrarea formelor învechite! Pericolul pentru socialism nu constă in căutarea noului, ci în păstrarea vechiului". în deplin consens feti asemenea principii metodologice, cu asemenea atitudine față de teoria și practica procesului revoluționar, secretarul general al partidului a promovat și promovează fluxul permanent al creativității, al reconsiderărilor inspirate de realitatea în permanentă schimbare și dezvoltare. înnoirea ideologică, dezvoltarea pe această bază a nivelului teoretic, profesional, politic și de cultură generală al maselor devin vitale în condițiile în care, în epoca noastră, existența și cunoașterea umană traversează cea mai accelerată și mai adîncă perioadă de prefaceri și schimbări revoluționare. Fără o asemenea ancorare a teoriei, a concepției și activității politico-ideologice în miezul realității, al cunoașterii științifice a legităților dezvoltării ei, aceasta riscă să piardă funcțiile cognitive, mobilizatoare și formative. De aici și imperativele noii calități, ale eficienței superioare a întregii activități ideo-
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■

(Urmare din pag. I)acestui spor se localizează în unitățile economice din municipiul Zalău. Și din cele 320 milioane lei — re- prezentînd sporul producției destinate exportului — cea mai mare parte se regăsește tot în unitățile industriale din orașul reședință de județ. Totodată, se cuvine menționat faptul că prinde viață o altă cerință formulată de secretarul general al partidului : accelerarea ritmului de asimilare și introducere în fabricație a unor produse noi, cu parametri tehnici calitativi de un înalt nivel, competitive pe plan internațional.
„Trebuie să devenlți o 

uzină de prim rang nu 
numai in țară, dar și in 
Europa, și aveți această 
posibilitate". Cuvinte-pro- gram rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la în- tîlnirea cu oamenii muncii de la cea mai mare unitate industrială a județului, întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel din Zalău, întreprindere care și-a realizat și depășit sarcinile de plan și în 1986. Intr-adevăr, cei aproape 7 000 de muncitori, ingineri și tehnicieni au înțeles în profunzime semnificația acestor cuvinte.— Cuvintele secretarului general al partidului constituie o expresie a încrederii în capacitatea noastră tehnică și organizatorică, o apreciere a maturității colectivului, dar, firește, în primul rind, un însuflețitor. îndemn — ne spune ingine- rul-șef al întreprinderii, Vasile Ruzici. Una dintre indicațiile date cu prilejul vizitei de lucru a fost a- ceea de a asimila o serie de armături necesare economiei naționale care provin din import. Ca urmare, în intervalul care a trecut de la vizită, in întreprinderea noastră au fost asimilate și introduse în fabricație 23 tipuri de

prezentării scrisorilor deconsacrată păcii și progresului omenirii.Primind scrisorile de acreditare, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat regelui Nepalului cordiale urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate pentru poporul nepalez.In cuvîntarea de răspuns a șefului statului român sînt relevate relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Nepal, precum șl posibilitățile existente pentru extinderea lor în continuare,,îndeosebi a schimburilor comerciale și a cooperării economice pe baze reciproc avantajoase.Totodată, In cuvlntare se arată 
că România acordă’ o atenție deose- 

logice și educative. Din optica unei abordări similare, a strînsei unități dintre teorie și practică, un bogat grupaj de referințe se concentrează în jurul conținutului Programului ideologic al partidului ca bază a practicii politico-ideologice și educative, punind în evidență deopotrivă structura și articulațiile obiectivelor programatice, cît și resorturile explicative ale conținutului acestora și ale programului în ansamblul său.De o mare actualitate, interes și Importanță teoretico-metodologică și practică, politică este îngemănarea și sistematizarea intr-un capitol al volumului — intitulat „Materialismul dialectic și istoric, socialismul științific — concepția revoluționară despre lume și societate a Partidului Conjunist Român" — a unui bogat set de texte și referințe ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la o serie de probleme : elaborarea programului general al partidului nostru — expresie a aplicării creatoare a materialismului dialectic și istoric, a socialismului științific la condițiile României — fundamentarea ideologică și teoretică a strategiei făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, creșterea combativității revoluționare, partinice, necesitatea studierii și însușirii temeinice a documentelor programatice ale partidului. intensificarea pregătirii ideo- logico-politice a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii. Prin pasaje și extrase edificatoare se demonstrează și argumentează contribuția de inestimabilă valoare a tovarășului Nicolae. Ceaușescu, exemplul magistral al demersului său creator, revoluționar de îmbogățire în noile condiții șl particularități concret istorice și naționale a materialismului dialectic și istoric.Testele incluse în volum relevă cu putere că una din caracteristicile e- sențiale ale muncii ideologice este combativitatea revoluționară, trăsătură ce trebuie să se evidențieze atît în substanța ideatică a activității politico-ideologice, cit și în formele sale de obiectivare practică. Accentul statornic pe care secretarul general al partidului îl pune în toate împrejurările pe acest conținut al muncii, gin- dirii și atitudinii în planul dialogului și confruntărilor de idei, pe caracterul ofensiv, pe militantismul și partinitatea consecventă este cea mai grăitoare și expresivă ilustrare a calității noi pe care trebuie s-o dobîndeas- că și să o afirme întregul nostru front ideologic. Este o cale principală prin care devine posibilă înfăptuirea necesității de a elimina din

armături pentru industria petrochimică. In deplin consens cu oerințele formulate privind realizarea unor produse de nivel tehnic mondial, competitive pe piața externă, a fost pus în funcțiune atelierul specializat in producerea de armături destinate exportului. Concomitent, se efectuează lucrări pentru dezvoltarea producției de armături din fontă și oțel prin realizarea unor mașini-agregat de mare productivitate, la dotarea turnătoriilor cu

de 720 milioane Iei, adică jumătate din sporul producției . industriale a întregului județ. Productivitatea muncii a crescut aici cu 37 Ia sută, cheltuielile s-au redus cu 54,7 la 1 000 lei producție- marfă, exportul s-a realizat integral.— O altă indicație a secretarului general al partidului se referea la diversificarea sortimentală a produselor și la asimilarea țevilor pentru programele energetice...— în această privință —

lucra în contul producției suplimentare în valoare de 45 milioane lei, pe care a și realizat-o pînă la sfîrșitul anului. Imediat după vizită ne-am concentrat eforturile spre realizarea noilor produse, împreună cu ing. Marius Olah, maistrul Vasile Erdei, muncitorul loan Costea și mulți alții, am elaborat tehnologia de producere a trei noi sortimente de țesături din fire de sticlă destinate industriei electrotehnice. Anul trecut am și livrat
Modernizarea — însuflețitor 

program de acțiune
linii automate și semiautomate de formare etc.Subliniind faptul că la întreprinderea de conductori electrici emailați — unitate reprezentativă din domeniul electrotehnicii și electronicii — au fost asigurate mașinile și tehnologia de ' fabricație a conductoarelor ultra- subțiri, că la întreprinderea de anvelope se acționează intens la modernizarea preselor, a mașinilor de confecționat, în spiritul orientărilor și indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de tovarășa Elena Ceaușescu, să facem un alt popas la întreprinderea de țevi ; una dintre cele mai tinere unități industriale vizitate șl al cărei colectiv este angajat într-un alert ritm de modernizare — acțiune care, la cerința expresă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, trebuie să se finalizeze in anul 1988 și nu în 1990, cum se prevăzuse inițial. Ritmul alert este atestat de faptul că, prin aplicarea unor măsuri de modernizare, în anul trecut s-a realizat un spor de producție în valoare

ne răspunde maistrul loan Călugăru, secretarul comitetului de partid din întreprindere — au fost asimilate și introduse in fabricație țevile pentru conducte și construcții industriale cu diametre de 51 și 108 mm și cu pereți de grosimi cuprinse intre 3 și 10 mm, foarte solicitate și de partenerii externi. Exportăm masiv din aceste repere. Totodată, am produs și primele cantități de țevi-cazane pentru programele energetice.Răspuns la obiect, cu acoperire în fapte, care se constituie într-un semnificativ omagiu adus de oamenii muncii de aici, ca de altfel din întregul județ, celui mai iubit fiu al națiunii noastre.— întreprinderea de materiale izolatoare din Șimleu Silvaniei este primă unitate industrială vizitată în mai 1986 de secretarul general al partidului și tot prima întreprindere care și-a realizat planul înainte de termen — ne informează maistrul Alexandru Cadar. Practic, în lunile noiembrie și decembrie, colectivul nostru

7 000 mp din produsele respective. Totodată a fost asimilată și impisli- tura din fibre de sticlă.Dar cite alte fapte de acest fel n-ar putea fi consemnate ! Ele stau mărturie unei susținute activități menite să transforme în realități cotidiene ambițiile și energiile creatoare ale oamenilor muncii din industria Sălajului, care i-au avut ca oaspeți dragi pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu.Dar și în agricultură, în investiții, în domeniul sistematizării localităților, peste tot se simte pulsul nou, tonifiant imprimat muncii și vieții sălăjenilor de vizita secretarului general al partidului în luna mai 1986. Una dintre cele mai importante sarcini stabilite în cursul acestei vizite de lucru privește punerea în valoare a terenurilor slab productive, creșterea suprafeței arabile. în spiritul indicațiilor date de secretarul general al partidului, în 1986 au fost „produse" 700 ha pămînt fertil (redate Ia arabil), au fost înnobilate alte cîteva mii

acreditarebită evoluției situației internaționale, militează ferm pentru reducerea, încordării, pentru o politică de pace, independență și largă conlucrare între toate statele și națiunile lumii. Este reliefată necesitatea creșterii rolului țărilor mici și mijlocii, al țârilor în curs de dezvoltare și nealiniate în soluționarea constructivă a problemelor mondiale.După prezentarea scrisorilor de acreditare, președintele Nicolae Ceaușescu a avut o convorbire cu ambasadorul Regatului Nepal, Bishweshwar Prasad Rimai.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat loan Totu, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial șl al Consiliului de Stat.

sfera vieții și relațiilor noastre sociale și interumane a oricăror forme ale concepțiilor și manifestărilor retrograde, a rămășițelor vechii orîn- duiri, respingerea încercărilor de infestare ideologică și a amestecului și influențării din afară a vieții noastre spirituale.De o atenție deosebită se bucură în volum problemele formării și dezvoltării conștiinței socialiste — ca factor esențial in procesul de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Sînt conturate un ansamblu de orientări, direcții, sarcini și obiective convergente formării conștiinței socialiste, a omului nou, care evidențiază caracteristicile acestui proces complex multilateral, de durată, precum și necesitatea intensificării, a creșterii eficienței și calității întregii activități educative, a lichidării rămînerii în urmă a unora din laturile și componentele vieții și activității educative. Cititorul află, în continuare, un tablou de valori și cerințe teoretico-metodologice elaborate de tovarășul Nicolae Ceaușescu privitoare la necesitatea însușirii și respectării principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale Codului eticii și echității socialiste, creșterea rolului mijloacelor de informare în educarea maselor, în dezvoltarea conștiinței socialiste, în educarea și formarea omului nou, răspunderile organizațiilor de masă și obștești, ale instituțiilor culturale în modelarea conștiinței socialiste a oamenilor, ale școlii ,ca factor hotărîtor în educația patriotică, revoluționară a tineretului, în ridicarea nivelului de cultură și civilizație al întregului popor.Noua apariție editorială se recomandă ca una din cele mai așteptate și binevenite culegeri din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care cercetătorii, specialiștii, activiștii pe tărîmul muncii politico-ideologice, educative, tineretul, întregul popor dispun de un prețios îndreptar în propria jnuncă, în activitatea de formare a conștiinței ■ revoluționare a maselor. Sînt idei și teze formulate și fundamentate in spiritul celor mai elevate exigențe ale cunoașterii și generalizărilor teoretice, creatoare, cu limpezimea, clarviziunea și forța de convingere caracteristice gîndirii și activității revoluționare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu ; sînt idei, teze, orientări ce degajă legitimă satisfacție și mîndrie patriotică, fermă hotărîre de a acționa pentru împlinirea mesajului lor umanist

TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la Plenara Consiliului Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere 

a Mărfurilor - CENTROCOOP
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Organizațiile cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, acționind permanent pe baza orientărilor, indicațiilor și îndemnurilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, au depus o intensă activitate pentru realizarea sarcinilor ce le revin din holăririle Congresului al XIII-lea al partidului.Desfășurată in zilele premergătoare unei scumpe sărbători — aniversarea zilei de naștere și a îndelungatei dumneavoastră activități revoluționare — plenara a reafirmat profunda prețuire pe care toți oamenii muncii din acest domeniu, asemenea întregii națiuni, o dau contribuției dumneavoastră determinante-la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la fundamentarea și transpunerea in viață a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a țării, la creșterea prestigiului și rolului României socialiste in lume, la promovarea cauzei păcii, dezarmării, înțelegerii și colaborării internaționale.Ingăduiti-ne să folosim acest prilej pentru a exprima, in numele celor 8 milioane de membri cooperatori, al întregii noastre organizații, sentimentele de deosebită stimă, de profund respect și întreaga gratitudine față de îndelungata și remarcabila dumneavoastră activitate revoluționară, • mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și să vă adresăm, din adin- cul inimilor, cele mai alese felicitări și urări de sănătate, fericire și putere de. muncă, spre binele poporului român și înflorirea multilaterală a patriei socialiste.

★Luni a avut loc Plenara Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor — CENTROCOOP, care a analizat modul de îndeplinire a sarcinilor pe 1986, precum și măsurile ce se impun pentru reali-
TIMIȘ : Livrări suplimentare la exportPunînd pe primul plan ‘al activității productive îndeplinirea e- xemplară a sarcinilor la export, care în acest an sînt cu 20 la sută mai mari față de cele din 1986, unitățile economice din județul Timiș au reușit să-și îndeplinească integral obligațiile contractuale cu termene scadente în prima jumătate a lunii ianuarie, livrînd totodată in avans, la cererea partenerilor externi, importante cantități de produse industriale și bunuri de consum. Astfel, colectivul întreprinderii „Electrotimiș" a expediat partenerilor străini întregul lot de ștanțe și matrițe cu termen de livrare în prima lună a anului. în proporție de două treimi
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19, EXCELSIOR (65 49 45) — 8,30;

20,25 Industria românească tn Epoca 
Nicolae Ceaușescu. (Documentar) 
(color)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 ianuarie (ora 20) — 23 ia
nuarie (ora 20). In țară : vremea va fi 
rece, geroasă, noaptea și dimineața, în 
cea mal mare parte a țării. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros, îndeosebi In 
jumătatea estică a țării, unde local va 
ninge. In restul' teritoriului, ninsorile 
vor avea un caracter Izolat. Vintul va 
sufla moderat, cu intensificări în Mol
dova și în zona de munte, cu 35—70 km 
pe oră, viscolind sau spulberind trecă
tor zăpada Ia începutul intervalului. 
Temperatura aerului va scădea. Valori
le minime nocturne vor fi cuprinse 
între minus 20 șl minus 13 grade, ta

de hectare, s-au însă- mînțat și supraînsămînțat 7 025 ha pajiști naturale, s-au fertilizat 55 820 ha pajiști. De altfel, și producțiile vegetale obținute de județ în 1986 sînt sensibil superioare anilor anteriori, ca urmare a unei amplasări mai judicioase a culturilor, așa cum a cerut secretarul general al partidului.Nu putem încheia aceste rînduri fără a face un popas in fața machetelor, schițelor de sistematizare a municipiului Zalău și orașului Șimleu Silvaniei, regindite din perspectiva orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu prilejul unei vizite anterioare, secretarul general al partidului spunea că „Zalău! va deveni un oraș de nerecunoscut". Așa s-a și în- tîmplat. Iar faptul că, în mai anul trecut, întîiul om al țării a străbătut cu pasul centrul reședinței de județ, dînd noi rezolvări privind sistematizarea, constituie garanția unui nou și important progres urbanistic, a creșterii calității vieții. Ținînd seama de larga perspectivă a orientărilor și indicațiilor date de secretarul general, a căror cuprindere vizează întregul cincinal, mai sînt încă o serie de probleme care trebuiesc urmărite și rezolvate cu toată a- tenția, fie în mod nemijlocit in cadrul județului, fie cu sprijinul • și colaborarea organelor centrale, și se acționează în consecință.Toate aceste remarcabile fapte și împliniri surprinse pe itinerarul de muncă, de viață al vizitei de lucru a secretarului general al partidului — expresii ale dragostei și recunoștinței sălăjenilor, alături de întregul popor, față de cel mai iubit fiu al națiunii — se constituie acum, în preajma aniversării sale, într-un profund și fierbinte o- magiu. 

★zarea prevederilor de plan pe acest an.în încheiere, participanții au a- doptat, într-o atmosferă de puternic entuziasm, o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.
au fost onorate și contractele încheiate de întreprinderea de aparate electrice de măsurat pentru luna ianuarie. Substanțiale avansuri au înregistrat,„ în realizarea producției pentru export, și colectivele întreprinderilor „Electromotor", „Electrometal", de prelucrare a lemnului și altele din Timișoara, care au expediat unor firme din U.R.S.S., S.U.A., Anglia, Franța, R.F. Germania, Italia, Belgia, Egipt, Kenya motoare și micromo- toare electrice, aparataj de joasă tensiune, repere tehnice din mase plastice, garnituri de mobilă stil și alte mărfuri. (Cezar Ioana).
20,40 Unire — unitate ta patria română. 

Versuri și ctatece patriotice, re
voluționare (color)

20,55 Seară de balet (color). Cu An
samblurile Teatrului Mare din 
Moscova și Teatrului „Kirov" din 
Leningrad. Selecțiuni din „Lacul 
lebedelor" de P. I. Cealkovskl, 
„Spartacus" de A. Haciaturlan

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

regiunile nordice șl centrale, șl Intre 
minus 13 și minus 3 grade ta rest, izo
lat mal ridicate ta sud-estul extrem, 
iar cele maxime diurne între minus 12 
și minus 2 grade. Local se vor sem
nala ceață șl chiciură. în București : 
vremea va fi rece, geroasă noaptea și 
dimineața, în a doua parte a interva
lului. Cerul va fl variabil. Va ninge 
slab. Vintul va sufla predominant mo
derat. Temperatura aerului in scădere. 
Valorile minime nocturne vor fi cu
prinse între minus 12 și minus 8 grade, 
iar cele maxime diurne intre minus 7 
și minus 3 grade. Se vor semnala cea
tă și chiciură.

INFORMAȚII SPORTIVE• întrecerile primei zile a concursului internațional de natație ce se desfășoară la Cannes, în Franța, au fost dominate de sportivele românce, care au ocupat primul loc în trei probe. La 50 m liber, campioana mondială Tamara Costache a terminat cîștigătoare detașat, fiind cronometrată în 25”37/100. Pe locurile următoare s-au situat Simone Holemann (R. F. Germania) — 26”81/100 și Daniela Aeschliman (Elveția) — 27”09/100. De asemenea, Tamara Costache a terminat învingătoare la 200 m liber, în l’59”92/100, fiind urmată de coechipierele sale Noemi Lung (2’01”74/100) și Stela Pura (2’04”33/100). In proba de 200 m mixt, Noemi Lung s-a situat pe primul loc, cu timpul de 2’15”71/100, iar la 100 m fluture, cursă cîștigată de Ilaria Tocchini (Italia), în l’01”69/100, Stela Pura s-a clasat pe locul secund, fiind cronometrată în l’03”75/100.în ziua a doua a concursului Internațional de natație de la Cannes, Tamara Costache a stabilit cea mai bună performanță mondială în proba de 50 m liber (bazin de 23 m), fiind cronometrată cu timpul de 25”08/100. Precedenta performanță (25”28/100, în 1982), aparținea sportivei Karen Metschuk (R. D. Germană)...• 'Handbalistele de Ia Știința Bacău și Chimia Rîmnicu Vilcea s-au calificat în sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" șl, respectiv, „Cupei cupelor". Băcăoancele și-au asigurat calificarea datorită scorului obținut pe teren propriu
teatre

• Teatrul National (14 71 71, sala 
mare) : Nu sg știe niciodată — 18; 
(sala Atelier) : Faleza — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Comori 
camerale". Victoria Bașta — vioară, 
Vasile Țugui — violoncel, Dan Ata- 
nasiu — pian — 18
• Opera Română (13 18 57) : Aida 
— 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la 
sala mică a Teatrului Național) : 
Contesa Maritza — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Neinsemnații — 18; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Dimineață pier
dută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Ana-Lia — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pețitoarea — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Amintirile Sarei 
Bernhardt — 18; (sala Studio) ; EX 
— 18'30
• Teatrul Glulești (sala Giulești, 
18 04 85) : Simple coincidențe — 18

(Urmare din pag. I)seamă și dezbaterile care vor avea loc sînt chemate ca, o dată cu relevarea succeselor obținute, să examineze, cu exigență și răspundere, într-un puternic spirit critic și autocritic, neajunsurile privind modul de organizare și conducere a activității din diferite domenii, cauzele care au determinat unele rămîneri tn urmă, punerea insuficientă în valoare a rezervelor existente. „Nu avem nevoie de justificări — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. Nu avem nevoie de hîrtii și de dosare care să demonstreze că nu s-a putut face un lucru, ci de activitate vie, de pasiune revoluționară pentru soluționarea problemelor". Iată de ce, com- bătînd cu fermitate tendințele de a se apela la explicații de circumstanță, de a se invoca fără discernămint cauze obiective pentru justificarea unor deficiențe, dările de seamă și intervențiile comuniștilor vor trebui, totodată, să propună adunărilor și conferințelor soluții, căi și modalități de îmbunătățire și perfecționare a activității de conducere, de organizare, care să ducă nu numai la înlăturarea lipsurilor existente, ci să prevină pe viitor apariția unor situații necorespunzătoare, asigurînd astfel condiții optime traducerii în viață' a programelor de dezvoltare economico-socială a țării.în practica construcției socialiste, comuniștii, ceilalți oameni ai muncii au dobîndit o vastă experiență în toate domeniile vieții politice, economice și sociale, au elaborat șl aplicat metode înaintate de muncă, au lansat inițiative valoroase, stabilind noi recorduri de producție în industrie și agricultură. Aproape că nu există colectiv care să nu aibă inovatorii lui, talentele lui organizatorice, oameni care se disting, înainte de toate, prin pasiunea în promovarea noului. Această experiență a devenit un bun de mare preț al partidului, al poporului, al societății noastre. Iată de ce este necesar ca dările de seamă, participanții la adunări și conferipțe să pună cu pregnanță în evidență experiența pozitivă, metodele înaintate de muncă în domeniile de activitate respective, să militeze cu fermitate pentru promovarea și generalizarea lor, criti- cînd, totodată, manifestările de formalism și birocratism, de inerție și rutină, care uneori barează pătrunderea noului, aplicarea inițiativelor valoroase, desfășurarea neîngrădită a amplului proces de înnoire, de perfecționare și modernizare a muncii și producției.Adunările și conferințele pentru dări de seamă și alegeri trebuie considerate de fiecare comunist ca un bun prilej de analizare a propriei activități, de a evalua cu exigență și corectitudine, în ce măsură și-a valorificat propria capacitate profesională, politică și organizatorică, astfel îneît ampla dezbatere din partidul nostru să se constituie într-un important moment de mobilizare a energiilor întregului partid. Cu cît fiecare comunist în parte se dovedește a fi un bun revoluționar, tenace, perseverent, devotat întru totul idealurilor comuniste, cu atît mai puternic este partidul in întregul său. „Putem spune cu deplin temei : partidul sîn- tem noi, membrii săi, reprezentanții poporului — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu. EI nu este nici mai bun, nici mai rău decit sintem noi, clarviziunea sa este clarviziunea colectivă a membrilor săi, a conducerii sale. Sintem astăzi intru totul îndreptățiți să afirmăm : partidul este poporul, reprezentat prin cei mal buni fii al săi". In aceasta rezidă forța fiecărei organizații de partid, a partidului in ansamblul său.Spiritul critic și autocritic trebuie să străbată ca un fir roșu întreaga desfășurare a adunărilor și confe-
(30—19 ; la Szczecin au pierdut ta fața echipei locale Pogon cu 25—21), iar vîlcencele au învins pe Union Admira Landhaus Viena șl în partida retur (31—27, la Rîmnicu Vîlcea). Echipa Rulmentul Brașov, participantă în „Cupa Federației internaționale", a cîștigat pe teren propriu (27— 18 cu Buducnost Titograd), dar în sferturi s-au calificat handbalistele iugoslave, învingătoare, la Titograd, cu 30—18.• La campionatele Internaționale de patinaj viteză ale României, desfășurate la Suceava, pe primul loc la multiatlon s-a clasat Tiberiu Kopacz (România), care în ultima zi de întreceri a repurtat victoria în două probe. T. Kopacz a cîștigat cursa de 1 500 m, cu timpul de 2’07”9/10 și s-a situat pe locul întîl la 5 000 m în 7’41”8/10. In concursul feminin, primul loc la multiatlon a fost ocupat de Olga Pleșkova (U.R.S.S.), urmată de sportivele românce Mihaela Das- călu și Cerasela Hordobețiu. Olga Pleșkova a terminat învingătoare în probele de 1 500 m (2’22”2/10) și 3 000 m (5’00”).• In runda a 7-a a turneului Internațional feminin de șah de la Jaițe (Iugoslavia), marea maestră româncă Dana Nuțu a învins-o, ju- cînd cu piesele negre, ta 32 de mutări pe Veroczl (Ungaria). In clasament conduce marea maestră sovietică Irina Levitina (cu 5,5 puncte). Dana Nuțu Ocupă locul 7 (cu 3,5 puncte).O Campionatul mondial de bob—4 persoane, desfășurat în stațiunea elvețiană de sporturi de iarnă Saint
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tâna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo șl ceai — 18,30; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 15 ; Pe sub cetini la izvoare — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tinăr printre alții — 9
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Puiul — 10; Aventuri cu 
Scufița Roșie — 15: (sala Cosmonau- 
ților, 11 12 04) : Amnarul fermecat
— 15
• Circul București (10.41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30

cinema 

rințelor pentru dărî de seamă și alegeri. Pentru ca să aibă finalitate, critica și autocritica nu trebuie să se limiteze doar la o simplă constatare a unor lipsuri și neajunsuri, oi să vizeze direct, fără ocolișuri, pe cei răspunzători de unele stări de lucruri negative, să prevaleze, în exercitarea acestora, dorința și mai ales voința comuniștilor ca, prin propuneri și sugestii, prin participarea directă în aplicarea lor, acolo unde s-au manifestat dificultăți, lucrurile să fie puse pe făgașul lor normal, iar acolo unde s-a muncit bine să se muncească cu și mai mult spor. De asemenea, trebuie combătută cu vigoare tendința unor membri de partid de a privi lucrurile din afară, ca simpli observatori, fără a se considera Implicați în ceea ce este bun și, mai ales, în ceea ce nu merge bine în domeniul și în colectivul în care activează. Asemenea mentalități, pe care adunările și conferințele nu trebuie să le treacă cu vederea, se întîlnesc și la unii comuniști cu funcții dp răspundere la nivelul întreprinderilor, instituțiilor, unităților agricole, chiar la organele de partid, de stat și obștești teritoriale, care se declară ei înșiși degrevați de răspunderea față de anumite stări de lucruri negative, privind critic doar spre eșaloanele inferioare, și neconsiderînd necesar să-și analizeze propria lor muncă, modul în care și-au onorat sarcinile încredințate.Pentru a conduce șl mobiliza colectivele de muncă la înfăptuirea obiectivelor celui de-al XIII-lea Congres al partidului, a programelor de dezvoltare economico-socială a patriei este necesar ca înseși organele și organizațiile de partid să situeze, printre preocupările lor principale, ridicarea la un nivel calitativ superior a muncii politico-organi- zatorice, pentru a imprima stilului și metodelor de muncă o eficiență sporită. In spiritul exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P^C.R. din decembrie anul trecut, în hotărî- rile adoptate de adunările și conferințele pentru dări de seamă și alegeri să fie incluse măsuri și prevederi concrete privind mal buna planificare a muncii și repartizarea judicioasă a forțelor, întărirea controlului pe toate treptele, integrarea mai puternică a organelor și organizațiilor de partid, a comuniștilor în activitatea organismelor muncitorești. revoluționare, a organizațiilor de masă și obștești, legarea mai strînsă a muncii politico-educative de imperativele formării omului nou, spre a elimina cît mal grabnic deficiențele din acest domeniu, criticate de secretarul general al partidului, referitoare la o anumită ră- mînere în urmă a muncii de educație în raport cu dezvoltarea forțelor de producție.Apropiatele adunări șl conferințe de partid urmează, totodată, să aleagă noile organe de partid. Criteriile de bază ale acestor opțiuni trebuie să le reprezinte înaltele calități politice, profesionale și morale ale celor care vor fi aleși în organele de partid, modul în care el răspund în viața de zi cu zi cerințelor statutare, principiilor șl normelor etice ale partidului nostru.Eveniment politic de o deosebită importanță ta viața societății noastre, apropiatele adunări și conferințe pentru dări de seamă și alegeri vor semnifica o grăitoare manifestare a unității Indestructibile șl coeziunii de granit a întregului nostru popor în jurul Partidului Comunist Român, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a hotărîrii de neclintit a întregii noastre națiuni de a înfăptui mărețele obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, spre a asigura înaintarea fermă a României spre țelurile luminoase ale socialismului și comunismului.
Moritz, s-a încheiat cu victoria primului echipaj al Elveției (pilot Hans Hilterbrand), cronometrat în patru manșe cu timpul toțal de 4’22”65/100. Pe locurile următoare s-au situatR.D. Germană (la 26/100) șl Elve-ția II (la l’Tl/100).• La Lisabona, într-un med con- tînd pentru Campionatul european de rugbi, reprezentativa Italiei a in- trecut cu scorul de 41—3 (30—0) formația Portugaliei.• Competiția internațională de fotbal „Turneul veteranilor", care a reunit in Brazilia reprezentativele Argentinei, Braziliei, Uruguayului, Italiei și R.F. Germania (alcătuite din jucători de peste 36 de ani), s-a încheiat cu victoria formației Argentinei, care a învins în finală (pe stadionul „Pacaembu" din Sao Paulo) cu scorul de 1—0 (0—0) selecționata Braziliei.
ADMINISTRAȚIA DE STAT 

LOTO—PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ :NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA „LOTO 2", DIN 18 IANUARIE 1987EXTRAGEREA I : 32 36 26 4.EXTRAGEREA A II-A : 58 1315 16.EXTRAGEREA A III-A : 7 6052 53.FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :861 610 LEI.

10,30; 12,30; 14,45; 17; 19,15, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program pentru copii — 8,45; 11; 
13, Actorul și sălbaticii — 15; 18 : 
DOINA (16 35 38).
• Domnișoara Aurica : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45, 
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Liceenii: DRUMUL SĂRII (3128 13)
— 15; 17; 19
• Un oaspete la cină : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Acrobatele: LIRA (317171) — 15; 
17; 19
• Adio arme : SCALA (11 03 72) — 
9; 12,15; 15,30; 19
• 100 000 pentru complicitate : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, DACIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Păsările îșl iau zborul : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Luptătorii din valea misterioasă : 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19
• Oliver Twist : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, VOL
GA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Muzica și filmul : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Provocarea dragonului : FLACA- 
RA (20 33 40) — 15: 17; 19
0 Acțiunea Topolino : CULTURAL 
(83 50 13) — 9: 11 ; 13; 15; 17.15; 19,30. 
ARTA (21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
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Un mod nou de abordare
a problemelor păcii și războiului

„In viața mondială s-a creat o situație nouă ca rezultat al noilor arme, 
și îndeosebi al armelor nucleare, care, folosite, pot distruge însăși viața pe 
planeta noastră. Aceasta impune o abordare nouă a căilor de soluționare 
a. problemelor mondiale".

NICOLAE CEAUȘESCU
Sub conducerea înțeleaptă și clarvăzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, țara noastră a desfășurat șl desfășoară o politică externă deosebit de dinamică, participînd activ la dezbaterea tuturor marilor probleme ale contemporaneității. Analiza profundă, realistă a fenomenelor lumii in care trăim, caracterul novator și constructiv al soluțiilor propuse, inițiativele neobosite în slujba dezideratelor de pace și progres ale poporului român și ale tuturor popoarelor planetei i-au adus tovarășului Nicolae Ceaușescu o unanimă prețuire și considerație, care se răs- frîng nemijlocit asupra prestigiului și demnității țării.Una din trăsăturile esențiale ale gîndirii și activității politice ale conducătorului partidului și statului nostru este capacitatea de a sesiza tendințele și procesele noi ale dezvoltării sociale și de a formula, pe această bază, concluzii teoretice și practice de excepțională importanță. Un exemplu în această privință. îl constituie optica nouă prin care trebuie abordată în prezent problema păcii și războiului.
Noua etapă în evoluția so

cietății impune judecăți și con
cepte noi. Această abordare nouă este legată în mod determinant de realitățile lumii de azi, de salturile uriașe Înregistrate în dezvoltarea științei și tehnicii contemporane, inclusiv în domeniul militar. Ca atare, au încetat să mai fie valabile judecățile din trecut, modul in care erau privite chestiunile tinînd de domeniul războiului și al păcii, imnunîndu-se judecăți, puncte de vedere si eoncepțji cum nu au mai existat pină acum.Războiul a fost, desigur, un Însoțitor nefast al omenirii de-a lungul întregii sale istorii. Ce poate fi mai concludent decît .faptul că, potrivit calculelor oamenilor de știință, în cele cinci milenii de cînd există documente scrise, omenirea a cunos-- cut 20 000—25 000 de războaie, in care au pierit un număr de ființe umane ce se apropie de actuala populație a planetei ? Nu este însă mai puțin adevărat că aceste înfruntări militare aveau un caracter local, limitat, fiind circumscrise la părțile aflate în conflict și la zonele controlate de acestea. Abia in secohil nostru s-a ajuns, pentru prima oară, la apariția unui nou tip de războaie, la extinderea acestora pe scară mondială. Astfel, la primul război mondial au luat parte 38 de state, fiind chemați sub arme 75 milioane de combatanți, conflictul soldîndu-se cu 10 milioane de morți. Dacă atunci au rămas, totuși, regiuni întinse care nu au fost afectate direct — deși și din aceste regiuni, respectiv din teritoriile coloniale au fost recrutate trupe — cel de-al doilea război mondial a căpătat o extindere și amploare si mai mare : numărul statelor participante s-a ridicat la 72. al celor care au îmbrăcat haina militară la 110 milioane, în timp ce pierderile de vieți omenești s-au cifrat la 55 milioane.Or, în cele patru decenii și mai bine care au trecut de atunci, perspectiva „mondializării" efective, rapide și totale a unei noi conflagrații a devenit inevitabilă. In primul rînd, deoarece, figurativ vorbind, Pămin- tul și-a micșorat dimensiunile in sensul reducerii extraordinare a distanțelor, ca urmare a tehnicii noi din comunicații și transporturi. Astăzi se poate spune că statele sînt cu mult mai aproape unele de altele : dacă odinioară a face ocolul pămin- ttțlui in 80 de zile era subiect de literatură utooico-fantastică, în’ prezent un satelit ocolește globul în 80 de minute, iar o rachetă strategică poate străbate distanța intercontinentală cea mai mare într-o jumătate de oră. Concomitent cu reducerea distanțelor geografice, interdependențele politice și economice dintre țările lumii au devenit tot mai accen

ACORDUL INTERGUVERNA- MENTAL BRITANO—SOVIETIC privind colaborarea în domeniile științei, învățămintului și culturii pe perioada 1987—1989 a fost semnat la Londra, anunță agenția T.A.S.S. Acordul prevede o lărgire a contactelor în domeniile menționate.PREȘEDINTELE INDONEZIEI, Suharto, va candida la funcția supremă în Indonezia pentru un nou mandat în cadrul scrutinului prezidențial din 1988, anunță agenția Taniug, citind o declarație a președintelui parlamentului indonezian Amir Machmud. El a subliniat că 23 de provincii indoneziene l-au desemnat pină acum pe președintele Suharto drept candidat unic la această funcție. In cadrul alegerilor generale de la 27 aprilie anul acesta vor fi reînnoite și cele 400 de locuri din parlamentul indonezian, pentru care au desemnat candidați trei partide politice.CONVOCAREA CONGRESULUI P.C. DIN AUSTRIA. Ziarul „Volk- stimme" publică hotărîrea C.C. al P.C. din Austria privind convocarea celui de-al XXVI-lea Congres al partidului în perioada 27—29 martie 1987. Pe ordinea de zi a congresului figurează raportul Co- mitetu’ui Central, ranortul Comisiei Centrale de Revizie, alegerea organelor de conducere ale partidului, transmite agenția T.A.S.S.L

tuate. Toți acești factori, micșorarea distanțelor, legăturile strînse, sistemele de pliante care s-au creat ar face ca vîlvătăile unui al treilea război mondial să se extindă cu și mai multă repeziciune, să nu se mai limiteze doar la un anumit număr de state, respectiv la cele direct angajate în conflict și la eventualii lor allați și prieteni, ci să capete, Intr-adevăr, un caracter global, mondial.
Armele nucleare : factorul 

decisiv al primejdiei globale. La toți acești factori se mai adaugă unul, cu valoare decisivă : este vorba de faptul că, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, un nou război mondial ar fi purtat cu arme de exterminare în masă, în primul rînd cu arme nucleare — care, prin forța lor uriașă de distrugere și prin consecințele și efectele lor asupra mediului ambiant, se deosebesc radical de toate celelalte arme cunoscute în trecut. Un conflict nuclear în nici un caz nli ar putea fi circumscris la aria statelor beligerante, bombele atomice nu ar ține seama de cei care sînt implicați direct și cei care nu sînt, după cum nu ar ține seama nici de deosebirile de orîndui- re socială sau de sistem politic, de concepții filozofice sau de altă natură ; radiațiile, norii de pulbere radioactivă nu s-ar opri la bornele de frontieră — ei fac, de altfel, înconjurul întregii planete chiar și în cazul „simplelor" experiențe nucleare. Practic, nici o țară, nici un colțișor, oricît de îndepărtat al globului, nu ar fi la adăpost.Astfel, se poate spune că primejdia nucleară este o primejdie globală, care amenință toate statele, atit cele posesoare, cit și cele neposesoare de armament atomic, atît cele care fac parte din alianțele militare, cit și cele neutre și nealiniate, oricît de dornice ar fi acestea din urmă să se țină departe de orice conflict. Și ceea ce este valabil pentru armamentul nuclear este valabil. într-o măsură mai mică sau mai mare, și pentru celelalte arme de exterminare în masă, cum ar fi cele chimice, bacteriologice, armele așa-zise meteorologice ș.a.Dar un război nuclear ar însemna un conflict generalizat nu numai „pe orizontală", în sensul extensiei pe suprafața planetei, el ar avea implicații de o excepțională gravitate și „în profunzime". Spre deosebire de toate războaiele din trecut, care se soldau cu inerentele victime și distrugeri, după care, prin trecerea timpului, viața își relua cursul normal, un război nuclear ar însemna nimicirea a înseși condițiilor menținerii vieții pe Pămint. Știința a demonstrat că, după exploziile nucleare, pe lingă cumplitele ravagii provocate de unde de șoc, de efectul caloric și de radiațiile ucigătoare, asupra planetei s-ar instala „iarna nucleară", ce ar produce modificări ireversibile ale mediului înconjurător, frigul și întunericul instaurate ducînd la nimicirea formelor de viață ; poate s-ar mai menține un timp anumite tipuri de-insecte. Tntr-un asemenea război, care ar fi și ultimul pe care l-ar cunoaște istoria, nu ar mai exista nici învingători, nici învinși, învinsă ar fi întreaga omenire, care ar dispărea cu desăvîrșire ; un noy război mondial ar însemna sinuciderea colectivă a umanității. Intr-un cu- vint, s-a produs o schimbare radicală a însuși modului in care se pune astăzi problema războiului ; omenirea se află într-o etapă nouă, o situație cum nu a mai cunoscut in întreaga sa istorie, pentru prima oară fiind amenințată de pericolul propriei dispariții, a totalei anihilări.In aceste condiții, și problema păcii apare într-o lumină nouă, se pune în termeni noi. Apărarea păcii nu mai poate fi considerată o problemă de natură să preocupe doar citeva state, ci a devenit și ea o problemă globală, o problemă vitală, primordială, a tuturor statelor.

Agențiile de presa 
l - pe scurt

TlRGUL INTERNAȚIONAL DE LA KOLN, ediția 1987, s-a încheiat. Alături de 1 50(J firme din 35 de țâri, au participat și întreprinderi ale industriei republicane și unități ale cooperației meșteșugărești din România. Prin concepția originală și calitate, mobila românească a suscitat și de această dată un viu interes în rîndul specialiștilor, al oamenilor.de afaceri din numeroase țări. Participarea industriei noastre la Tîrgul de la Koln a pri-, lejuit încheierea unor noi tranzacții privind dezvoltarea și diversificarea exportului de mobilă românească.MANIFESTAȚIE. Peste 30 000 de persoane au participat la o manifestație la San Salvador cerînd încetarea războiului intern și reluarea dialogului dintre guvern și forțele patriotice insurgente, precum și renunțarea la noile impozite impuse de regimul președintelui Jose 

Acestea sînt realități obiective, schimbări esențiale intervenite în natura celor două fenomene sociale, războiul și pacea. Revine tovarășului Nicolae Ceaușescu meritul istoric de a fi pus în lumină că aceste condiții noi cer și impun o nouă gîndire politică, noi modalități de aborda're și de acțiune.
Excluderea războiului, asi

gurarea unui climat de des
tindere, de cooperare. In viziunea profund novatoare a secretarului general al partidului, acest nou mod de gîndire și abordare politică înseamnă în esență și impune ca o necesitate legică renunțarea fermă și clară la calea războiului ca mijloc de rezolvare a litigiilor ori a diferendelor dintre state. Omenirea a ajuns în stadiul anticipat de materialismul dialectic și istoric, care a dezvăluit că perfecționarea continuă a tehniciț militare va duce, pină la urmă, la negarea însăși a războaielor. Dacă războiul ar provoca anihilarea omenirii, înseamnă că acesteia -nu-i ră- mîne decît să asigure anihilarea războaielor. Dacă înainte războiul era considerat ca „o continuare a politicii cu alte mijloace", astăzi se poate spune că politica presupune excluderea mijloacelor războiului, excluderea ideii recurgerii Ia arme în practica .relațiilor internaționale.Aceasta constituie piatra de temelie a noii gîndiri, în lumina căreia se impune reevaluarea radicală a concepțiilor de pînă acum.Pornind de la faptul că războiul a devenit de neconceput, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat, ca primă concluzie ce se impune, caracterul inutil, aberant, irațional al cursei înarmărilor, al goanei după supremația militară. Intr-o formă sau alta, cursa înarmărilor a constituit, din păcate, un fenomen constant în viața omenirii, fiecare epocă a cunoscut noi progrese ale tehnicii de luptă, noi arme. Acum se pune însă problema. — cu totul nouă ! — a încetării unei asemenea curse, pentru că s-a ajuns la situația producerii unor arme de nefolosit, de neutilizat, întrucît ar duce la distrugerea întregii populații a planetei — și nu o dată, ci de cîteva zeci de ori — ceea ce este, desigur, și absurd („datori sintem cu o singură moarte", cum spune poetul), și monstruos. De aici și corolarul logic, că un echilibru al forțelor poate și -trebuie să fie stabilit la niveluri nu tot mai înalte, ci, dimpotrivă, tot mai reduse, pînă la completa lichidare a armamentului nuclear, paralel cu o diminuare substanțială a armamentului clasic,* 1 a cărui capacitate de nimicire a crescut și ea apreciabil. *

VIENTIANE 19 (Agerpres). — La Vientiane s-au desfășurat lucrările unei conferințe naționale în cadrul căreia Kaysone Phomvihane, secretar general al C.C. al P.P.R.L.,'președintele Consiliului de Miniștri al R.D.P. Laos, a relevat — după cum transmite agenția K.P.L. — că stabilirea unui nou mecanism economic conform condițiilor și realității naționale laoțiene constituie o sarcină nouă și dificilă pentru economia ță

BONN. — Organizația progresistă vest-germană „Uniunea germană pentru pace" a adresat de- putaților Bundestagului o scrisoare in care se cere să fie luate măsuri neîntîrziate pentru încetarea experiențelor nucleare, care stituie o gravă amenințare la sa păcii. încetarea acestor riențe, se menționează în ment, ar permite realizarea pași concreți pe calea înfăptuirii dezarmării.

CIUDAD DE GUATEMALA (A- gerpres). — Problema datoriei externe constituie unul din cele mal grave obstacole în calea dezvoltării Americii Latine și a zonei Caraibilor, se arată în declarația adoptată la încheierea primei reuniuni ministeriale asupra produselor de bază, organizată în capitala guatemaleză sub egida S.E.L.A. (Sistemul Economic Latino-American), la care au participat miniștrii economiei din 26 de state din regiune.Declarația subliniază că, în pofida unor enorme eforturi făcute de țările din regiune, nu pot fi atinse si
în diferite țări europene conti

nuă să se facă simțite rigorile ier
nii. Astfel, in Italia condițiile me
teorologice se mențin dificile in 
Piemont, unde de mai multe zile 
ninge fără întrerupere, un număr de 
sate răminînd izolate. Pe coasta U- 
gură s-au înregistrat furtuni puter
nice, ca și in insulele Eoliene, in 
apropierea Siciliei. în diferite re
giuni, viteza vîntului a fost intre 100 și 140 km pe oră.în R. F. Germania, mențtnindu-se 
frigul, s-a semnalat și un grad spo
rit de poluare, vîntâi fiind prea slab 
pentru a purifica aerul. De cîteva 
zile, In mai multe zone persistă 
ceața.

In Belgia, și îndeosebi la Bruxel
les, ce'ața și o oarecare creștere a 
temperaturii au provocat noi difi
cultăți : pericolul de inundații și mai 
multe întreruperi ale curentului elec
tric. Patru persoane și-au pierdut 
viața.

In Olanda, canalele continuă să 
fie înghețate pretutindeni in țară.

De la premisa lnâdmisibilității războaielor, subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, este imperios necesar să se ajungă, mai mult ca oricînd, la înțelegerea adevărului că tratativele, mijloacele pașnice constituie singura cale de soluționare a disputelor, a problemelor de orice fel — unica alternativă a negocierilor. oricît de îndelungate și dificile, fiind o catastrofă fără precedent. Dialogul politic devine o necesitate absolută și nici un fel de considerente, legate de orînduire, de sistemul politic, de ideologie ș.a., nu trebuie să constituie un obstacol in calea sa. Situația nou creată impune din partea factorilor de răspundere ai statelor, a oamenilor politici cerința de a acționa cu reținere, cu luciditate, de a trece peste orice idei preconcepute și interese înguste șl a pune, mai presus de toate, interesele supreme ale supraviețuirii speciei umane.Pentru asigurarea unui climat da destindere, de cooperare, nimic nu poate fi mai important, în noile condiții, decît conștiința unicității destinelor omenirii, conștiința responsabilității istorice unice față de soarta generațiilor de azi și de mîirie. Statele, popoarele, ori vor supraviețui

Napoleon Duarte de la începutul acestei luni.LUPTA ÎMPOTRIVA MAFIEI. Sub deviza „Problemele democrației, puterea politică și lupta împotriva Mafiei", la Palermo ș-a desfășurat cea de-a doua conferință națională a Partidului Comunist Italian, consacrată luptei împotriva crimei organizate.DECLARAȚIE. Conducătorul delegației R.P.D. Coreene la convorbirile economice dintre Nordul și Sudul Coreei a cerut, într-o declarație citată de agenția A.C.T.C., ca delegația sud-coreeană la aceste convorbiri să depună eforturi pentru a determina autoritățile de la Seul să răspundă favorabil propunerii R.P.D. Coreene privind inițierea de negocieri politico-milita- re între Nordul și Sudul Coreei. EI a subliniat că acest lucru ar duce la crearea condițiilor necesare re

împreună, respectiv vor trăi în bună înțelegere și colaborare, ori vor pieri împreună : cale de mijloc nu există.Din comunitatea generală a destinelor decurge una din ideile centrale ale gîndirii și acțiunii practice ale tovarășului Nicolae Ceaușescu — respectiv, principiul necesității ca toate statele, fără excepție, să participe și să-și spună cuvintul asupra problemelor de care depinde soarta lumii. Dacă in trecut conflictele dintre două sau mai multe state le priveau numai pe acestea și numai ele suportau consecințele, acum, din moment ce consecințele vizează absolut toate statele, ele devin, toate, „parte vital și inalienabil interesată", în toate problemele privind pacea lumii. De aici dreptul mai mult decit legitim și, totodată, datoria lor firească să-și facă auzit glasul în dezbaterea acestor probleme, să contribuie la cristalizarea de soluții în conformitate cu interesele tuturor. Perseverența, tenacitatea cu care România, președintele Nicolae Ceaușescu militează în sprijinul acestui drept și al acestei datorii reprezintă, astfel, nu un deziderat subiectiv, ci, dimpotrivă, o cerință obiectivă a modului nou în care trebuie gîndit și acționat pentru un viitor liniștit, pașnic al popoarelor.
Mai mult ca oricînd, popoa

rele — factorul hotăritor. Con_ comitent cu răspunderile tot mal sporite care revin acțiunii la nivel statal, noile condiții existente pe plan mondial scot în evidență, cu șl mal multă putere, rolul hotăritor al popoarelor in lupta pentru evitarea cataclismului unui război și apărarea păcii. Dintot- deauna greul războaielor, ca expresie a ciocnirilor de interese dintre cercurile conducătoare sau clasele dominante din diferite țări, a fost purtat de popoare, din rîndul popoarelor au căzut, de-a lungul secolelor, atitea și atîtea victime. Acum insă nu mai este vorba de un număr, chiar măre, de pierderi de vieți omenești, ci de perspectiva tragică a dispariției tuturor popoarelor, a omenirii in ansamblu. In această lumină, de o excepțională însemnătate este ideea, necontenit subliniată de către secretarul general al partidului, a marelui imperativ al unirii eforturilor tuturor popoarelor lumii pentru înlăturarea primejdiei nucleare și salvgardarea păcii, a vieții pe planeta noastră. Desigur, marea mișcare mondială pentru pace, împotriva războiului nu și-a spus încă ultimul cuvint. Noile procese mondiale au evoluat atît de rapid, mijloacele de distrugere s-au dezvoltat atît de vertiginos îneît conștiința socială nu a putut, peste tot, ține pasul cu aceste schimbări. Or, neîndoios, conștiința, este un proces care merge în sensul cerințelor istorice și, ca atare, mișcarea universală peptru pace, chiar dacă temporar și local poate cunoaște unele stagnări sau reculuri, se va extinde și va deveni tot mai viguroasă.Tocmai în virtutea acestei convingeri, _ Partidul Comunist Român, România socialistă își string necontenit legăturile cu forțele social-po- litice cele mai largi de pretutindeni în vederea realizării marelui obiectiv spre care năzuiesc toate conștiințele lucide ale planetei, făurirea unei lumi fără arme și războaie, a păcii, securității și înțelegerii intre popoare.Și nu poate fi motiv mal profund de satisfacție, izvor mai îndreptățit de mîndrie patriotică decit acela de a constata că ideile și conceptele cutezătoare. nobile ale celui mai iubit fiu al națiunii noastre socialiste, întreaga sa activitate politică, demersurile sale necurmate îndreptate spre asigurarea Unui viitor pașnic al umanității se bucură de unanima prețuire a popoarelor lumii, întrunesc binemeritatul lor omagiu.
Romulus CAPLESCU

luării convorbirilor economice șl a negocierilor la nivel înalt.INCIDENTE. Un grup de membri ai organizației rasiste, extremiste americane Ku Klux Klan s-a dedat la o serie de manifestări huliganice în localitatea Cumming, din statul Georgia, molestînd parti- cipanții la un marș pentru drepturi civile în favoarea negrilor — a anunțat un purtător de cuvint al poliției locale. Mai mulțl partici- panți la acest marș pașnic au fost răniți. Poliția-a arestat nouă membri al Ku Klux Klanului.DECLIN COMERCIAL. Producătorii japonezi de automobile au anunțat, luni, la Tokio, un declin al exporturilor lor de vehicule in anul 1986, datorat reducerii comenzilor din Orientul Mijlociu și alte zone geografice. Astfel, compania „Toyota" a făcut cunoscut că exporturile sale au fost în 1986 de

ANGLIA

Manifestare cu prilejul 

aniversării unirii 

Principatelor Romane
LONDRA 19 (Agerpres). — Aso

ciația de prietenie Marea Britanie— 
România a organizat o manifestare 
dedicată aniversării unirii Principa
telor Române. Programul a cuprins 
o expunere privind permanența ideii 
de unitate in istoria poporului nos
tru, înfăptuirea actului din ianuarie 
1859 și însemnătatea sa pentru ev0~ 
luția ulterioară a statului român. Ex
punerea a fost prezentată de Jim 
Ballantyne, vicepreședintele asocia
ției-

A fost organizată, de asemenea, o 
expoziție de carte românească, la 
loc de frunte fiind expuse lucrări 
din opera președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. A fost prezentat 
un film documentar și s-a audiat 
muzică populară românească.

Spre relansarea eforturilor 
de pace In America CentralăCIUDAD DE PANAMA 19 (Agerpres). — în capitala Republicii Panama s-a desfășurat, duminică, o reuniune a miniștrilor relațiilor externe din țările membre ale „Grupului de la Contadora" și ale „Grupului de sprijin", la care au luat parte secretarii generali ai O.N.U. și O.S.A., Javier Perez de. Cuellar și Joao Bae- na Soares.într-o declarație făcută la încheierea reuniunii, ministrul panamez al relațiilor externe, Jorge Abadia Arias, a precizat : „A fost o reuniune prelungită, dar am ajuns la acorduri în legătură cu turneul nostru de pace în America Centrală*.Scopul vizitelor îl constituie revi- tallzarea eforturilor de pace în A- merica Centrală ale „Grupului de la Contadora" și „Grupului de sprijin".

Situația din LibanBEIRUT 19 (Agerpres). — Forțele israeliene de ocupație au întreprins o nouă acțiune agresivă împotriva sudului Libanului. Luni, trei nave militare israeliene aflate în a- propierea litoralului din sudul teritoriului libanez au bombardat poziții palestiniene din apropiere de Maghdousheh, la est de Saida. Surse ale poliției libaneze au anunțat că patru persoane au fost rănite.Pe de altă parte, surse palestiniene au afirmat că milițiile organizației Amal au bombardat luni taberele de refugiați palestinieni Sha- tila și Bourj El Barajneh, din sudul Libanului.în orașul sud-libanez Salda, în urma unei explozii produse într-un oficiu poștal, trei persoane au fost ucise.AMMAN 19 (Agerpres). — Forțele israeliene de ocupație au prelungit cu încă patru zile măsura de a menține închisă Universitatea An Najah, din teritoriul de pe Malul de vest al Iordanului, care urma să se deschidă luni, informează din Amman agenția Kuna.
CONFLICTUL 

DINTRE 
IRAN Șl IRAKTEHERAN 19 (Agerpres). — Potrivit agenției IRNA, forțele iraniene au lansat rachete sol-sol cu rază medie de acțiune asupra unor fortificații și centre militare irakiene, în cadrul operațiunii Karbala-5. Pe de altă parte, IRNA arată că avioane de luptă iraniene au bombardat fortificațiile irakiene pentru a permite înaintarea trupelor iraniene în regiunea Shalamcheh, în timp ce artileria la mare distanță iraniană a continuat focul asupra unor centre economice irakiene. Artileria antiaeriană a respins o încercare a avioanelor de luptă Irakiene de a bombarda orașul Qom, a- daugă agenția IRNA.BAGDAD 19 (Agerpres). — După cum transmite agenția I.N.A., avioane de luptă irakiene au întreprins raiduri asupra orașelor iraniene Qpm, Dezful, Isfahan și Tabriz, cauzînd pierderi de vieți omenești și pagube materiale. Un purtător de cuvint 'militar irakian, citat de I.N.A., a afirmat, pe de altă parte, că forțele irakiene au distrus, în timpul luptelor, cea mai mare parte a două unități de infanterie iraniene, susținute de artilerie, care au lansat un atac în sectorul corpului 2 de armată irakian, obligîndu-1 să se retragă.

1 875 763 autovehicule, ceea ce reprezintă o scădere de 5,3 la sută față de 1985. A doua companie ca mărime, „Nissan", a exportat anul trecut 1 308 376 unități, respectiv cu 8,9 la sută mai puține ca în anul anterior.PROCEDURI. Norvegia a Inițiat, la Bruxelles, procedurile în vederea unei serii de contacte in urma cărora autoritățile acestei țări să a- dopte o hotărîre cu privire la o e- ventuală aderare la Piața comună. O încercare anterioară a Norvegiei— țară membră a Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)— de a adera la C.E.E. a fost respinsă în anul 1972 de norvegieni, in cadrul unui referendum național.DECES. Celebrul pictor italian Renato Guttuso a încetat duminică din viață, în vîrstâ de 75 de ani. Născut în 1912 în localitatea Ba- gheria, de lingă Palermo, Guttuso a evoluat în anii ’30 sub influența lui Picasso, într-o manieră cubistă, pentru a se exprima ulterior în- tr-un stil realist și, respectiv, expresionist. Renato Guttuso era membru al P.C. Italian din 1940 și reprezenta această fdrmațiune politică în Senatul țării.NAUFRAGIU. — Nava filipineză „Noknokon Princesse" s-a scufundat la 8 km de insula Bohol. După cum relatează agenția T.A.S.S., din cei 180 de pasageri aflați la bordul vasului au putut fi salvați 130.

Uniunea Sovietică va continua 
dezarmare si securitate 

Un mesaj al secretarului generalMOSCOVA 19 (Agerpres).Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a transmis șefilor de stat sau de guvern ai Argentinei, Greciei, Indiei, Mexicului, Suediei și Tanzaniei un mesaj în legătură cu declarația adoptată de aceștia cu prilejul Anului Nou, informează agenția T.A.S.S.Mesajul subliniază că Uniunea Sovietică împărtășește îngrijorarea celor șase state cu privire la pericolul distrugerii structurii de înțelegeri vizînd limitarea armamentelor strategice, ceea ce ar putea avea consecințe imprevizibile pentru soarta păcii. U.R.S.S. intenționează să urmeze și pe mai departe cu hotărîre și consecvență linia de dezarmare și creare, a unui sistem atotcuprinzător de securitate.în cazul în care S.U.A. ar adera la moratoriul unilateral al Uniunii
Dezvoltarea economiei U.R.S.S. în 1986MOSCOVA 19 (Agerpres). — La Moscova a fost dat publicității comunicatul Direcției Centrale de Statistică privind rezultatele îndeplinirii planului de dezvoltare economică și socială a U.R.S.S. pe anul 1986. Venitul național — informează a- genția T.A.S.S. — a crescut cu 4,1 la sută, iar volumul producției industriale — cu 4,9 la sută, față de anul precedent.Unele rezultate pozitive au fost obținute și în sectorul agroindustrial, se arată în comunicat, precl- zindu-se că volumul producției a- gricole globale a crescut cu 5,1 lâ
R. D. P. LAOS

Conferință națională consacrată dezvoltării economice

pentru oprirea cursei înarmărilor
Să înceteze neîntîrziat experiențele nucleare 1
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con- adre- expe- docu- unor
Pentru interzicerea armelor de distrugere în masăROMA. — La Florența, în Italia, s-a încheiat reuniunea reprezentanților orașelor din regiunea Toscana, care s-au declarat zone lipsite de arme nucleare. Participan- ții la reuniune au lansat un apel pentru intensificarea luptei împotriva cursei înarmărilor nucleare șl

Cereri de lichidare a arsenalelor atomice»PARIS. — La Paris s-au desfășurat lucrările unui simpozion științific dedicat problemei ocrotirii mediului înconjurător, la care au participat cunoscuți oameni de știință francezi, membri ai parlamentului, personalități ale vieții sociale. Participanții — relatează agenția T.A.S.Sr — au subliniat necesitatea
Necesitatea promovării unui comerț fără discriminări 
relevată la reuniunea ministerială din Cludad de Guatemala

RIGORILE IERNII

să militeze pentru 
internațională

*

al C.C. al P.C.U.S.Sovietice asupra experiențelor nucleare — continuă mesajul — cauza dezarmării nucleare ar putea progresa rapid. Uniunea Sovietică consideră interzicerea completă a experiențelor cu arma nucleară ca o măsură primordială pe calea reducerii armamentelor nucleare și lichidării lor ulterioare. Ea propune ca această problemă să fie soluționată fără intîrziere.Reafirmînd poziția U.R.S.S. față de problemele controlului asupra experiențelor nucleare, secretarul general al C.C. al P.C.U.S. relevă necesitatea cooperării tuturor statelor, mari și mici, la lupta pentru pre- întîmpinarea cursei înarmărilor in Cosmos și pentru încetarea cursei înarmărilor nucleare. Uniunea Sovietică este gata să-și aducă aportul activ la această cauză comună, se arată în încheierea mesajului.
sută, recolta de cereale fiind de 210,t milioane tone. A sporit, de asemenea, producția in sectorul zootehnic.Paralel cu rezultatele pozitive obținute, noile metode de gospodărire s-au aplicat în unele sectoare in- cet și nu au atins în profunzime problemele. Au existat lipsuri importante în ceea ce privește ritmicitatea producției, realizarea planului pe sortimente și calitatea. Nu au fost folosite în suficientă măsură rezervele producției, au existat pierderi și depășiri de consumuri la resursele materiale, arată comunicatul.

rii șl a subliniat necesitatea de a se depune eforturi asidue în acest sens. După ce a relevat că aplicarea noului mecanism economic și transformarea tuturor unităților economice în unități de producție socialiste sînt cerințe ale actualului stadiu al dezvoltării, vorbitorul a reliefat importanța ridicării eficienței întregii activități, în vederea îmbunătățirii nivelului de trai al oamenilor muncii.

Pe de altă parte Comitetul coordonare a mișcării vest-germa- ne pentru pace a dat publicității o declarație prin care condamnă intenția S.U.A. de a efectua, în luna februarie, o nouă explozie nucleară experimentală. Coriducerea comitetului a făcut apel la Întreaga opinie publică democrată din R.F.G. să participe la acțiunile de protest în vederea împiedicării acestui nou test, care poate determina U.R.S.S. să reia propriile experiențe, transmite agenția T.A.S.S.
pentru interzicerea producerii de noi tipuri de arme de distrugere în masă, anunță agenția T.A.S.S. Documentul final propune organizarea unei reuniuni internaționale a orașelor lipsite de armament nuclear pentru coordonarea strategiei luptei pentru pace.
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*tuturor arsenaleloradresa mediului în- i existenței omenirii. ’
adoptării unor măsuri urgente pentru lichidarea ____ ________.nucleare, care constituie principala ț amenințare la adresa mediului în- i conjurător, a existenței omenirii. ' Forța atomului trebuie să servească interesele păcii, s-a evidențiat în i cadrul lucrărilor.
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multan obiectivele dezvoltării regionale, și îndeplinite obligațiile decurglnd din acoperirea serviciului datoriei externe, ajunsă la 368 miliarde dolari, ceea ce reprezintă 41,4 la sută din datoria externă a lumii a treia. De aceea, se arată în declarație, „datoria externă nu poate fi rambursată în condițiile actuale, cînd, prețurile la materiile prime cunosc o scădere, iar accesul. produselor de bază pe piețele internaționale se deteriorează simțitor, ca urmare a politicilor protecționiste aplicate de statele industrializate".
Termometrele nu urcă peste minus 
cinci grade Celsius, dar se înregis
trează și minus 10 grade.

Bilanțul victimelor frigului In Spa
nia s-a ridicat la 16. Se estimează 
insă că vremea se ameliorează.

în Austria, două persoane și-au 
pierdut viața, fiind găsite înghețate in zăpadă, ca urmare a gerului deo
sebit de aspru. în estul și sudul 
țării, ninsorile abundente au provo
cat accidente rutiere, multe auto
turisme răminînd blocate de zăpadă. 
Transportul in comun funcționează 
cu mari dificultăți in capitala țării.

în perioada 16—18 ianuarie, in 
nordul Poloniei temperatura s-a 
menținut la minus 26—28 grade Cel
sius, iar în regiunile centrale și su
dice ea a fost in medie de minus 10 
grade. Datorită eforturilor depuse de 
detașamentele de deszăpezire, trenu
rile au început să circule cu mai 
mare regularitate, cu toate că au 
continuat să se înregistreze nume
roase intirzieri, transmite agenția 
P.A.P. (Agerpres)
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