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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

- tribună de dezbateri active, de măsuri concrete

SOLUTIONAREA OPTIMA A MUMELOR PRODUCȚIEI

Proprietatea socialista, ca proprietate a întregului 
popor, indiferent sub ce formă este - de stat sau coope
ratistă - întărirea și dezvoltarea ei reprezintă singura cale 
pentru înfăptuirea în viață a principiilor de echitate și 
dreptate socială, de dezvoltare puternică a forțelor de pro
ducție, de asigurare a bunăstării și independenței fiecărei 
națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU

întrunite în prima rundă de lucru pe acest an, forurile autoconducerii muncitorești sînt chemate — în spiritul ideilor călăuzitoare formulate de, tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — să examineze, cu înalt spirit critic și autocritic, activitatea desfășurată in 1986, primul an al actualului; cincinal, și să fundamenteze, în cadrul acestui important dialog democratic pe tema conducerii și gospodăririi întreprinderilor, programele de măsuri organizatorice și politico-educative pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan pe acest an.Ca toate dezbaterile autoconducerii muncitorești de la începutul anului, actualele adunări generale au o agendă de lucru foarte bogată. Pentru că analizează activitatea unui an întreg, a unui an important, și pentru că stabilesc strategia abordării unui an și mai important. Iar liniile directoare în jurul; cărora se axează analizele forurilor supreme ale proprietarilor și producătorilor sînt binecunoscute. Ele șînțr orientările stabilite cu claritate de conducerea partidului pentru înscrierea fermă a economiei românești pe coordonatele dezvoltării calitativ-intensive, ale progresului și competitivității. Ceea ce li se cere mai mult ca ori- cînd actualelor adunări generale ale oamenilor muncii este ca, în cadrul acestor orientări, să efectueze analize clare, exigente, asupra cîtorva domenii prioritare.în primul rind, asupra activității desfășurate in anul 1986. Dar nu analize consemnative, încărcate de cifre și vorbe, ci investigații profunde, viZind atit experiența pozitivă acumulată în înfăptuirea orientărilor privind accentuarea laturilor calitativ-intensive, afirmarea efectivă a autoconducerii și autogestiunii, a mecanismului economico-financiar, cît și cauzele care au generat și generează o înscriere mai lentă a activității unor colective pe coordonatele înaltei eficiente. Analize in care, așa cum îi stă bine oricărui dialog democratic, alături de cauze și fenomene, manifestate mai direct sau mai ascuns in activitatea unor colective de muncă, să fie stabilite și analizate și răspunderile nominale. Fie că e vorba de răspunderile unui om, ale unei echipe sau ale unei conduceri de unitate, de centrală ori minister. Adevărul și numai adevărul va face lumină în toate problemele-labirint ale activității unor întreprinderi.în al doilea rind. asupra activității desfășurate de cei investiți de adunările generale ale oamenilor mun

• în 1986 - rezultate de ansamblu nota
bile, dar nu pe măsura posibilităților din fie
care județ

• în 1987 - sarcini de mare amploare im
pun o puternică angajare de forțe pentru rea
lizarea lor

CREȘTEREA FERTILITĂȚII PĂMÎNTULUI
- prin îndeplinirea riguroasă a tuturor 

măsurilor stabilite în programul special adoptat

Ca niciodată pînă acum agricultura noastră socialistă începe un nou an agricol de la un nivel de pregătire pe toate planurile care dă garanția realizării și depășirii sarcinilor mari ce revin agriculturii în acest al doilea an al cincinalului actual.în acest context, între factorii promovați consecvent de conducerea partidului și statului nostru pentru modernizarea și dezvoltarea intensivă a agriculturii se impune a fi menționată, ca avind un rol hotărîtpr în sporirea potențialului agriculturii noastre in ansamblu, grija permanentă pentru folosirea cit mai bună a întregului fond funciar și realizarea neabătută a lucrărilor de creștere a fertilității pămîntului. „Pă- mintul reprezintă factorul decisiv, fundamental, al producției agricole ; el reprezintă bunul întregului popor — sublinia secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Trebuie să iubim, să îngrijim pămîntul ca pe cel mai de preț bun, care asigură existența, insuși viitorul națiunii noastre, victoria socialismului și comunismului !“ Această concepție a stat la baza elaborării unor programe ample privind extinderea irigațiilor, desecărilor și combaterea eroziunii solului. Mai mult, marcind trecerea într-o etapă nouă, avînd ca obiectiv îmbunătățirea sub aspect calitativ a tuturor categoriilor

cii să exercite conducerea democratică a întreprinderilor — consiliile oamenilor muncii și birourile executive ale acestora. „Organele de conducere colectivă, consiliile de conducere — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — trebuie să raporteze și să răspundă in fața adunării generale de felul cum și-au îndeplinit obligațiile". Aprecierii formulate cu toată claritatea de secretarul general al partidului, că în domeniul conducerii se înregistrează o anumită rămînere în urmă față de dezvoltarea forțelor de producție, trebuie să i se dea, în cadrul acestor foruri ale autoconducerii muncitorești, cîteva răspunsuri clare. De ce organele de conducere colectivă nu intervin întotdeauna cu promptitudine și eficiență în rezolvarea problemelor cu care se confruntă colectivele ? De ce unele cadre din fruntea acestora aleg calea justificărilor decît pe aceea a angajării propriilor forțe, a întregii capacități de muncă, în soluționarea respectivelor probleme ? De ce președinții consiliilor oamenilor muncii, în calitatea lor și de secretari ai comitetelor de partid, nu imprimă cu mai multă consecvență. în mod sistematic, activității acestor organe spiritul revoluționar de muncă, metodele moderne de conducere 1 De ce nu exercită întotdeauna rigorile controlului de partid asupra muncii lor? O dată cu întreprinderea unor asemenea analize, în funcție de concluziile lor, adunările generale sint chemate să desemneze în consiliile oamenilor muncii cele mai bune dintre cele mai bune forțe ale întreprinderii și să aprobe numirea pe funcțiile de conducere numai a acelora care și-au onorat prin fapte încrederea acordată.în al treilea rind, adunările generale să analizeze cu toata răspunderea programele de modernizare ce urmează a fi completate pentru a asigura îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an. Ele să aibă o temeinică fundamentare și să stabilească cu exactitate fiecărei măsuri termenele de realizare și cine poartă răspunderea îndeplinirii ei. Pentru că adunările generale sînt chemate să aprobe programe viabile, cu eficiență, și nu dosare de hîrtii care să impresioneze prin volumul lor.Așadar, dialoguri efective de lucru, de eficiență trebuie să fie actualele adunări generale ale oamenilor muncii — pe care ne propunem să le reflectăm sistematic in coloanele ziarului nostru.

de pămînt pentru creșterea potențialului lui productiv, la începutul anului trecut, din inițiativa și sub directa îndrumare a secretarului general al partidului nostru, a fost adoptat Programul special cu privire la organizarea teritoriului, introducerea asolamentelor și creșterea fertilității solurilor în perioada 1986—1990. Analiza rezultatelor înregistrate la sfîr- șitul anului trecut evidențiază cîteva învățăminte privind modul în care trebuie să se acționeze în continuare pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce decurg din program pentru acest an.De la bun început se impune precizarea că în înfăptuirea obiectivelor stabilite pentru anul trecut s-au înregistrat, în ansamblu, rezultate notabile. La aplicarea de amendamente pentru corectarea acidității solurilor și executarea arăturilor cu subsolier sarcinile au fost realizate în proporție de 129 și, respectiv, 192 la sută, în timp ce la administrarea îngrășămintelor organice și la scari- ficarea solurilor grele și puternic compactate realizările reprezintă 92 și, respectiv, 86 la sută din prevederi. Aceste rezultate, care din punct de vedere cantitativ echivalează cu realizările din aceste domenii din ultimii doi-trei ani luate la un loc, evidențiază în general, ca un fapt pozitiv; o creștere a preocupării organelor județene de partid și agrico

le, a conducerilor unităților agricole pentru aplicarea măsurilor agrope- doameliorative cu mai multă fermitate ca in trecut.Fără a minimaliza cu nimic rezultatele de ansamblu care, desigur, sint la un nivel satisfăcător, mai ales față de anii anteriori, trebuie arătat că analiza in detaliu evidențiază multe situații necorespunzătoare sub aspectul îndeplinirii sarcinilor de la un județ la altul. Dacă la administrarea de îngrășăminte organice, județele Olt, Suceava, Bihor. Sălaj, Prahova, Bistrița-Năsăud, Harghita, Argeș, Bacău, Cluj, Dîmbovița, Co- vasna, Iași, Mehedinți, Neamț, Sibiu, Vîlcea și Vrancea își realizează și depășesc sarcinile stabilite, în alte județe cum sînt Brăila, Constanța, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Teleorman, adică tocmai în județele cu o pondere mare în agricultură, realizările sînt cu totul nesatisfăcătoare, fiind cuprinse doar între 33 și 73 la sută din prevederi. La fel, și în ce privește amendarea solurilor acide există județe — Olt, Dîmbovița, Brașov, Mureș, Sectorul agricol Ilfov, Argeș, Bihor, Bacău, Bistrița-Năsăud, Cluj, Constanța, Harghita, Hunedoara, Mehedinți, Neamț, Prahova și Teleorman — care își realizează și depășesc sarcinile stabilite, în timp ce altele se înscriu cu realizări cu mult sub prevederi : Călărași — 8 la sută, Buzău — 12 la sută, Tulcea — 10 la sută, Ialomița — 19 la sută, Vaslui — 31 la sută, Iași și Vrancea cite 37 la sută, Gorj — 40 la sută. Botoșani — 54 la sută. Brăila — 59 la sută etc. Totodată, numai jumătate din județe și-au îndeplinit sarcinile privind scarificarea solurilor grele și puternic compactate, restul înregistrînd
Aurel PAPADIUC

(Continuare în pag. a II-a)

In pagina a 2-a, un comentariu de la adunarea generală a oamenilor muncii de Ia întreprinderea „Timpuri noi" din Capitală. Foto : E. Dichiseanu
SUCCESE IN PRODUCȚIE

BIHOR : Suplimentar 
15 000 tone lignitCapacitatea de mobilizare a colectivelor de oameni ai muncii din cadrul sectoarelor întreprinderii miniere Voivozi, instaurarea unui climat de ordine și disciplină la fiecare punct de lucru, în preluarea schimbului, ca și în pregătirea fronturilor și folosirea cu randamente sporite a complexelor mecanizate din abataje și ă combinelor de înaintare, se reflectă in realizarea ritmică a sarcinilor de plan. în prima lună a anului, minerii bihoreni au extras, peste prevederi, 15 000 tone lignit, îndeplinind in avans cu trei zile planul pe ianuarie. Cele mai bune rezultate le-au obținut sectoarele Budoi, Suplac și Vărzari. Semnificativ este faptul că, in perioada la care ne raportăm, producția-

Proprietatea socialistă se află în centrul concepției profund științifice, realiste și originale a secretarului general al partidului nostru, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, întrucît ea constituie relația fundamentală a siste
mului relațiilor de producție socia
liste, baza noii orinduiri social-eco- 
nomice, sursa propășirii materiale și 
spirituale a întregului popor. Pornind de la înțelegerea raportului dialectic dintre general și particular în edificarea socialismului, marele nostru conducător subliniază cu consecvență și fermitate revoluționară cerința aplicării creatoare a legjtățilpr generale obiective, a principiilor generale ale socialismului științific la condițiile concret istorice ale României, urmărind întărirea continuă a rolului și funcțiilor proprietății socialiste în fiecare etapă de dezvoltare social-economică.In anii edificării socialismului, cu deosebire în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, cînd, prin voința unanimă a comuniștilor, a întregului nostru popor, în fruntea partidului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu. genial om politic, personalitate de excepție, cu o deosebită capacitate de analiză a fenomenelor și proceselor social-economice, cu o impresionantă clarviziune revoluționară, se confirmă rolul mereu 
sporit al proprietății socialiste, în 
dezvoltarea complexă, echilibrată și 
eficientă a economiei naționale, in ri
dicarea nivelului de trai material și 
spiritual al tuturor membrilor socie
tății noastre. Cu prilejul recentei sărbătoriri a zilei sale de naștere și a îndelungatei activități revoluționare, secretarul general al partidului a subliniat din nou importanța hotărîtoare pe care o are proprietatea socialistă în făurirea societății socialiste. „Practica noastră— arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu— a demonstrat și demonstrează pe deplin că proprietatea socialistă, ca proprietate a întregului popor, indiferent sub ce formă este — de stat sau cooperatistă — întărirea și dezvoltarea eL. reprezintă singura bale pentru înfăptuirea in viață a principiilor de echitate și dreptate socială, de dezvoltare puternică a forțelor de producție, de asigurare a bunăstării și independenței fiecărei națiuni". Rezultă de aici atît chintesența concepției partidului nostru cu privire la această legitate obiectivă, cît și un întreg, program de acțiune pentru întărirea permanentă a proprietății socialiste și îndeplinirea consecventă a multiplelor sale funcții în progresul multilateral al patriei.Proprietatea, ca esență a relațiilor de producție, are un anumit conținut social-economic, ceea ce necesită înțelegerea și analiza ei ca raport, de producție complex și fundamental, ca legătură obiectivă ce apare între oameni, nu ca relație de voință in expresia ei juridică. Proprietatea socialistă ca ansamblu al raporturilor ce se formează între membrii societății în procesul stăpî- nirii in comun a mijloacelor de producție și a rezultatelor producției, de către întreaga societate sau de colective de producători socialiști, fo

marfă planificată a fost depășită cu 6 milioane lei, iar productivitatea muncii a înregistrat un spor de 1000 lei pe lucrător, în condițiile reducerii consumurilor normate. (loan Laza).
MUREȘ : Piese 

și subansamble, 
cu consumuri reduseîn scopul diminuării consumului de metal pe unitatea de produs, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea metalurgică „Republica" din Reghin a asimilat în fabricația de serie, în perioada care a trecut din acest an, subansamble de înaltă tehnicitate și productivitate. între acestea se numără plăcile de frînă pentru autovehiculele TV-12, saboții tip 6 018 cu se

losite in scopul satisfacerii trebuințelor materiale și spirituale ale oamenilor muncii și al dezvoltării generale a societății socialiste, reflectă, pe de o parte, conținutul material al însușirii, obiectul ei, iar pe de altă parte, latura social-economică a însușirii, ărătind cine și in folosul cui sint utilizate mijloacele de producție.De-a lungul vremii, problema proprietății a generat și continuă să genereze dezbateri ample, confruntări de opinii, formulîndu-se teorii dintre cele mai diferite. Fără să ne propunem o abordare detaliată a acestei probleme, subliniem doar că teoriile burgheze elogiază proprietatea capitalistă, care constituie dintotdeauna baza exploatării omului de către om. Chiar dacă in prezent au apărut forme noi sub care se manifestă proprietatea Capitalistă, esența exploatatoare a acesteia nu s-a schimbat.în contextul larg al preocupărilor din diferite țări pentru perfecționarea societății socialiste, s-au formulat în ultimul timp și o serie de teorii, puncte de vedere referitoare la rolul proprietății socialiste, care vizează atît dimensiunile, cît și funcțiile acesteia în etapa actuală. Se impune să subliniem că perfecționarea socialismului este condiționată de proprietatea socialistă și se poate înfăptui trainic numai pe baza consolidării proprietății socialiste, ca relație centrală în sistemul relațiilor de producție socialiste. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, „nu se poate vorbi de perfecționarea socialismului prin așa-zisa dezvoltare a micii proprietăți particulare".Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fundamentat o concepție cuprinzătoare, profund științifică, privind rolul și locul ce revin proprietății socialiste în edificarea socialismului, atrăgînd atenția asupra necesității aplicării principiilor fundamentale ale socialismului științific în condițiile cunoașterii și valorificării superioare a condițiilor concrete din , fiecare țară. Orice perfecționare a noii societăți, implicînd înainte de orice esența acesteia — proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție *-  trebuie, în " viziunea secretarului general al partidului nostru, să pornească de la necesitatea dezvoltării, a îmbogățirii acestor principii cu uriașele cuceriri ale științei și practicii construcției socialiste. în nici un caz nu poate fi vorba de un progres pe linia perfecționării mecanismului de afirmare mai puternică a proprietății socialiste prin așa-zisul socialism de piață, care' deschide porțile manifestării liberei concurențe, a unor fenomene economice îh vădită cdntradicție cu condițiile de exercitare a calității oamenilor muncii de proprietari socialiști uniți.Exprimînd un sistem de interese generale, colective (de grup) și personale, proprietate socialistă este concepută de partidul nostru, de secretarul său general drept elementul dinamizator al forțelor de producție, al întregii dezvoltări economico-sociale, baza sigură a întăririi economiei naționale ca un complex unitar, eficient, judicios structurat în profil de ramură și teritorial, a ridicării bunăstării generale, 
mifabricat ștanțat, tijele cricurilor hidraulice și alte repere destinate industriei de autovehicule și tractoare. Prin asimilarea cu forțe proprii a acestor repere și autodota- rea cu o mașină de sudat prin fricțiune. consumul specific de metal va fi diminuat, ca și consumul de energie electrică și carburanți. Totodată. ciclul de fabricație a fost scurtat cu aproape 50 Ia sută. (Gheorghe Giurgiu).

IAȘI : Realizări 
ale constructorilor 

de utilaj greuLa Combinatul de utilaj greu din Iași a fost turnat un nou lingou din oțel în greutate de 120 tone, o prestigioasă performanță tehnică. Realizate în baza unor tehnologii de vîrf în acest domeniu, aparți- nînd specialiștilor combinatului, noile lingouri, elaborate din mărci 

a suveranității și independenței naționale, a apărării cuceririlor revoluționare ale noii orinduiri sociale.Statornicirea și continua consolidare a proprietății socialiste conferă oamenilor muncii o nouă calitate, aceea de producători, proprietari socialiști uniți și beneficiari ai întregii avuții naționale. în calitate de producători, oamenii muncii contribuie la executarea procesului de producție, la creșterea cantitativă și calitativă a producției, a venitului național și a avuției naționale ; in calitate de proprietari socialiști uniți, ei gospodăresc și dezvoltă partea din proprietatea socială ce le-a fost încredințată și se manifestă ca adevă- rați gospodari ai potențialului economic, in scopul valorificării depline și eficiente a lui ; în calitate de beneficiari, oamenii muncii folosesc, în conformitate cu normele eticii și echității socialiste, ansamblul rezultatelor producției sociale.Se impune ințeiegerea corectă • faptului că atributele de producător, proprietar și beneficiar sînt corelate organic, constituind un tot unitar ce revine unui singur subiect de drept care este poporul. în această perspectivă, oamenii muncii produc întrucît sînt proprietari, și sînt proprietari deoarece produc și beneficiază de rezultatele muncii lor în virtutea celorlalte calități ale triadei respective. Aceasta reflectă pregnant esența și superioritatea socialismului, asigurînd o largă bază socială proprietății, muncii și repartiției, aflate într-o armonioasă interdependență dinamică.Dezvoltarea accelerată, Intensivă a economiei naționale amplifică sub aspect cantitativ și calitativ obiectul proprietății socialiste, iar concomitent, dezvoltarea și modernizarea acestuia creează premisele reale pentru noi acumulări necesare reproducției socialiste lărgite și pentru resurse sporite destinate ridicării bunăstării întregului, popor. Tocmai de aceea, in anii socialismului, cu deosebire în epoca inaugurată de Congresul al IX-iea al partidului, denumită cu profundă mîndrie patriotică șl aleasă stimă, după numele genialului său ctitor, „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU", au crescut substanțial dimensiunile proprietății socialiste și s-au îmbunătățit continuu laturile sale calitative. Relevant este faptul că pe baza proprietății socialiste, prin realizarea consecventă a politicii de investiții, fondurile fixe în economia națională au crescut considerabil de la un cincinal la altul într-un ritm înalt, contribuind la crearea unui număr mare de noi locuri de muncă și la valorificarea superioară a resurselor de muncă materializată și muncă vie. Cea mai mare parte a fondurilor fixe au fost create în ultimii 15 ani, în condițiile transformării științei într-o forță nemijlocită a producției, ceea ce a asigurat șl asigură un înalt nivel calitativ și parametri tehnico-funcționali și economici superiori tuturor mijloacelor
Prof. univ. dr. 
Dumitru CITJCUR

(Continuare in pag. a IH-a)

superioare de oțel, sint prelucrate în continuare pe presa de 6 000 tone/forță, piese solicitate în construcția de utilaje grele pentru siderurgie și metalurgie. (Manole Corcaci).
SF1NTU GHEORGHE: 

Noi tehnologiiColectivul de muncă de la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice din municipiul Sfinții Gheorghe, preocupat permanent de modernizarea procesului de producție, a conceput un utilaj ter- mosudat de polietilenă, prin care se ating parametrii solicitați de partenerii de peste hotare. In afară de faptul că produsele de folii de polietilenă au calități îmbunătățite, acestea se realizează acum în condițiile obținerii unor substanțiale economii de materii prime, materiale și energie electrică. (Constantin Timaru).

Ritm înalt, calitate și eficiență superioară 
în întreaga activitate economică!Așa cum se desprinde din bilanțul realizărilor pe anul trecut, în primul an al celui de-al 8-lea cincinal s-au obținut noi și importante realizări pe calea dezvoltării economico-sociale a patriei, a înfăptuirii istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea. Sînt rezultațe care confirmă cu putere justețea și realismul politicii partidului, ale orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, aplicînd în mod creator principiile și adevărurile general valabile ale socialismului științific la condițiile concrete din România, a desfășurat o activitate revoluționară consecventă și fermă pentru soluționarea problemelor esențiale ale creșterii economice intensive, pentru mobilizarea amplă a tuturor resurselor 

materiale și umane ale țării în scopul asigurării dezvoltării în ritm susținut a economiei, al ridicării în continuare a bunăstării oamenilor muncii.între datele care atestă progresul însemnat realizat de economia românească în anul care a trecut, se cuvine remarcată sporirea cu 7,3 la sută a venitului național, în condițiile în care s-au asigurat ritmuri inalte ale producției-marfă industriale și ale producției globale agricole, de 7,7 la sută și, respectiv, 12,8 la sută. Reține atenția faptul că sporirea productivității muncii (cu 7,4 la sută, pe o persoană, în industria republicană) a reprezentat principalul factor de creștere a producției-marfă industriale. De asemenea, un impor

tant spor de eficiență economică s-a obținut prin reducerea cu 8,2 lei a cheltuielilor totale și cu 1,4 lei a cheltuielilor materiale la 1 000 lei producție-marfă în industria republicană, care s-a concretizat în economii in valoare de 8,7 miliarde lei. A continuat procesul de înnoire și modernizare a producției, de implementare a cuceririlor progresului tehnic. Astfel, în 1986, prin activitatea de cercetare științifică și inginerie tehnologică s-a realizat introducerea în fabricație a circa 2 900 tipuri noi și modernizate de mașini, utilaje, aparate și instalații cu parametri superiori, a circa 800 materiale și a peste 460 bunuri de consum.

Cu toate acestea, după cum s-a a- preciat în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., deși avem rezultate importante, nu putem fi mulțumiți cu felul în care s-a acționat anul trecut pentru realizarea planului și a programelor de dezvoltare econo- mico-socială, în anumite domenii de activitate fiind semnalate o serie de neajunsuri. „Planul pe anul 1987 — sublinia secretarul general al partid dului — prevede continuarea dezvoltării in ritm înalt a economiei naționale. In acest an va trebui să realizăm un ritm de dezvoltare a industriei de cel puțin 7—8 la sută, dar, conform programelor pe care le avem, trebuie să obținem o creștere 

mai însemnată. Consider că trebuie să trecem cu toată hotărirea la lichidarea in cel mai scurt timp a stărilor negative de lucruri, la aplicarea măsurilor și înfăptuirea neabătută a planurilor și programelor de dezvoltare economică pe acest an".In spiritul unor asemenea exigențe, așa cum s-a anunțat, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărît ca acest document programatic, reprezentat de cuvîntarea secretarului general al partidului, să fie dezbătut de întregul nostru partid, însușit de toți comuniștii, de toți oamenii muncii, astfel îneît importantele teze și orientări pe
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Propunerile pentru perfecționarea activității 
de producție-măsura a exigenței muncitorești

Ce orientare a dat darea 
de seamă ?•«. Cei upToaste 200 de participant la adunarea generală a oamenilor muncii de la1 întreprinderea „Timpuri Noi" din Capitală au fost avizați din primele rînduri ale dării de seamă despre însemnătatea acesteia : „Actuala adunare gene
rală este chemată ca, in spiritul 
orientărilor și indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, să anali
zeze cu răspundere revoluționară activitatea desfășurată de consiliul oamenilor muncii, de întregul colectiv, 
rezultatele obținute in realizarea 
planului și bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 1986, să pună in 
evidență neajunsurile și lipsurile și 
să adopte măsuri eficiente pentru în
deplinirea planului pe 1987, a sarci- . 
nilor suplimentare și a angajamente
lor asumate în întrecerea socia
listă".

...și cum s-a asigurat tra
ducerea ei în viață ? Și'a in* deplinit adunarea generală In întregime rolul important pe care îl are și pe care și l-a reasumat. în spiritul amintit mai sus, în darea de seamă ?Ne propunem, ca și darea de seamă, să împărțim răspunsul în două componente distincte : a) analiza 
activității de producție propriu-zise Si b) analiza activității consiliului 
oamenilor muncii.Prima componentă —• așa cum vom vedea — s-a bucurat în dezbaterea forului suprem al proprietarilor și producătorilor de aici de întreaga atenție. Atît în ce privește laturile ei pozitive — rezultatele obținute in îndeplinirea planului pe 1986 — cît și în analizarea deficiențelor care au făcut ca rezultatele respective să nu fie la cele mai înalte cote. Spațiul nu ne permite să intfăm în detalii. Chiar și numai sublinierea sintetică a principalelor rezultate obținute în 1986 — îndeplinirea și depășirea planului Ia absolut toți indicatorii, inclusiv exportul, realizarea tuturor celor peste 140 de măsuri prevăzute In programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției pentru etapa I, concretizat, între altele, în introducerea și extinderea a 2 tehnologii și a 7 procedee noi de automatizare și modernizare a producției, dezvoltarea capacităților de producție prin echiparea și înzestrarea acestora cu utilaje noi, moderne, asimilarea a 4 produse noi și reproiectarea unei părți însemnate din cele care au cel mai lung ciclu de fabricație, ca și încadrarea în normele de consum și cheltuielile materiale și obținerea pe această bază a unor importante economii — este de natură să ateste faptul că această unitate se constituie pe drept cuvînt intr-o unitate-inodel, ceea ce și este , In realitate, a centralei din care face parte.înregistrarea unor asemenea rezultate, care sînt, cum s-a demonstrat clar, rodul unor eforturi intense șl permanente pe filiera proiectare, tehnologie, execuție, ar fi putut imprima adunării un caracter festi- vist, de elogiere a succeselor. Dar, nepropunînd un astfel de „model", darea de seamă a solicitat partici- panților să se alinieze — în spiritul democratic ce trebuie să se manifeste In adunările generale — caracterului ei analitic. Ea a cerut răspunsuri clare la unele probleme de fond pentru activitatea viitoare a întreprinderii. Chiar dacă darea de seamă nu le-a formulat pe toate Sub formă interogativă, prin elementele furnizate analizei, ea a propus dezbaterii parti- cipanților cîteva „de ce“-uri. De pildă, de ce progresul tehnic nu-și spune cuvîntul pe măsura cerințelor în sectoarele calde, unde creșterea rebuturilor a atins, paradoxal, cote nepermise (540 de tone în 1986) ? ; de ce fnașinile-unelte clasice sînt suprasolicitate, iar cele noi. specializate sau cu comandă numerică, nu

sînt folosite la capacitatea proiectată ?; de ce absențele nemotivate, învoirile, concediile fără plată continuă să aibă o pondere mare în diminuarea fondului de timp destinat producției (peste 54 000 de ore în 1986) ? ; de ce întreprinderea nu se încadrează în cerințele noilor normative de consum, • ■ - -cu importante mative ?Răspunsuri la arzătoare pentru activitatea colectivului în acest an — cînd sarcinile de plan cunosc importante creșteri cantitative și calitative față de anul anterior — adunarea generală a primit, mai ales, și subliniem acest lucru, din partea celor implicați direct în activitatea productivă. Pe această linie s-a îpscris cuvîntul tovarășilor

încheind stocuriasemenea anul 1986 supranor-probleme

țelor înfăptuirii revoluției tehnico- știlnțifice și realizării programului de modernizare, de întărire a întregii munci de educație desfășurate.A doua componentă a răspunsului se referă la modul în care adunarea generală a analizat activitatea desfășurată de consiliul oamenilor muncii. Trebuie să spunem din capul locului că acestui capitol important al misiunii sale, adunarea generală i-a rămas, în bună parte, datoare. De ce ? Aprecierile generale din darea de seamă privitoare la activitatea organului de conducere colectivă n-au fost de natură să îndemne vorbitorii — deși era de datoria lor s-o facă și singuri •— să analizeze, așa cum s-ar fi cuvenit, și activitatea desfășurată de consiliul oamenilor muncii, stilul său de
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Alfred Kroner, șeful secției turnătorie, Florian Stoenescu, maistru în cadrul C.T.C., Constantin Racoviță, inginer-șef, atelierul de tehnologie la cald, care, supunind atenției adunării generale situația deosebită din turnătorie, unde cauze complexe au genețat și generează greutăți activității economico-financiare a întregii întreprinderi — începînd cu aprovizionarea cu materie primă și conti- nuînd cu eficiența, sau mai exact ineficienta tehnologiilor aplicate, și încheind cu slaba disciplină de producție — ău făcut propuneri perittu îndreptarea situației, au exprimat __________ _____"angajamente ferme de a ! contribui mă, evident, personal mai mult la îmbunătățirea activității în acest sector. Inginerul Constantin Racoviță a solicitat conducerii întreprinderii, consiliului oamenilor muncii să facă demersurile cuvenite pentru ca unitatea să beneficieze în acest an mai temeinic de ajutorul institutelor de cercetare științifică pentru sectoarele calde din Capitală pentru modernizarea turnătoriei, pentru perfecționarea tehnologiilor. Și alți vorbitori, printre care Constantin Marian, șeful secției prelucrări mecanice, Văleanu Petcu, maistru secția montaj. Victor Gro- șoșiu, inginerul-șef al atelierelor de proiectare, au suțjus atenției probleme legate de necesitatea accelerării ritmului de înnoire a produselor, de ridicare a nivelului tehnic al acestora. de aducerea cunoștințelor profesionale ale întregului personal, începînd cu cadrele tehnice și conti- nuînd cu muncitorii, la nivelul cerin-

conducere. Care erau problemele ce trebuiau examinate privind activitatea acestui organ ? în primul rînd, dacă membrii acestuia au sarcini concrete și cum acționează pentru îndeplinirea lor. Este clar că de activitatea sectoarelor calde, de proiectare, de prelucrări mecanice și de montaj răspund din partea consiliului oamenilor muncii atît unele cadre din conducerea întreprinderii (director, ingineri-șefi), cit și reprezentanți ai oamenilor muncii învestiți să facă parte din acest organ. Faptul că rezultatele obținute de aceste sectoare diferă mult de la unul la altul expri- și modul în care au participat membrii consiliului, reprezentanții oamenilor muncii în acest organ la soluționarea problemelor aflate în atenție. Or, această participare— eficientă în cazul unora, ineficientă în cazul altora — era necesar să fie cunoscută și analizată de adunarea generală pentru a-i oferi posibilitatea să decidă dacă aceștia mai pot sau nu să îndeplinească în continuare mandatul ei. Forul suprem al proprietarilor și producătorilor de la întreprinderea „Timpuri Noi", neavînd asemenea elemente de analiză, a votat, fără nici o rezervă, toate propunerile făcute pentru noul organ de conducere colectivă de vechiul consiliu.
Probleme care așteaptă 

răspunsurile nedate în adu
narea generală. Adunarea 13 care am participat se numără prin-

tre primele programate în această nouă și importantă rundă de lucru a principalelor organisme ale autocon- ducerii muncitorești. Motiv pentru care aducem în discuție, în finalul acestui comentariu, cîteva probleme de ordin general legate de răspunderea față de democratismul lor, spre a nu se mai repeta și în alte locuri. Este de neînțeles faptul de ce într-un asemenea forum al conducerii muncitorești, ale cărui lucrări le-a condus nimeni altul decît președintele comitetului sindicatului, Gheorghe Tănase, printre cei cîțiva vorbitori sistați de la discuții, cu aprobarea adunării, generale ce-i drept, s-au aflat și singurii muncitori care îșT exprimaseră hotărirea să ia cuvîntul— strungarul Gheorghe Burlacu și electricianul Alexandru Ursică.In adunare, cum era și firesc, au fost ridicate multe probleme, s-au făcut numeroase propuneri. Așa cum cer prevederi după care se conduc a- ceste foruri democratice, cei în drept au obligația să dea răspuns pe Ioc la cele la care e posibil și să anunțe termenul limită pînă la care vor fi analizate toate celelalte. In acestei adunări, doi oameni obligația să ofere aceste răspunsuri— directorul întreprinderii, ing. Marin Nicolae, și reprezentantul. lei, ing. Adina Drăgulin. N-a nici primul, nici al doilea. Și me de clarificat erau destule, gate de majorarea recentă a lor de plan ale unității cu 25 milioane lei, de necesitatea derulării mai bune a aprovizionării tehnico-mate- riale, de asigurarea comenzilor pentru export, de modernizarea sectoarelor calde, de înnoirea mai rapidă a produselor, fie de încadrarea în noile normative de consum (și unitatea are la sfîrșitul anului 1986 stocuri supranormative de circa 100 milioane lei) — ca să cităm pe cele mai presante.„Cunoașteți — i-am întrebat pe cei doi factori de răspundere după adunare — că există o regulă bine stabilită ca la problemele ridicate să se dea răspunsuri, cel puțin la care e posibil, pe loc ? Dv. de ce n-ați dat curs acestei reguli?" Răspunsurile lor spun totul. Inginer Marin Nicolae : „Pentru toate problemele ridicate în adunare, avem măsuri prevăzute în planul tehnic, în alte programe de lucru. Dacă aș fi dat răspunsurile în adunare, am fi consumat prea mult timp". Inginer Adina Drăgulin : „M-am abătut de data aceasta de la regula de a vorbi în adunare, dar am reținut cu atenție problemele ridicate". Adunarea generală cînd va afla atunci cum se vor finaliza propunerile făcute în cadrul ei ? •Dacă ar fi să exprimăm o concluzie generală, cu valabilitate și pentru alte asemenea întruniri ale auto- conducerii muncitorești, cea mai firească ar fi aceasta : adunarea, generală a oamenilor muncii de la întreprinderea „Timpuri Noi" — unitate fruntașă în domeniul ei de activită- . te — reprezintă o referință, atît prin experiența pe care a relevat-o, rhai ales prin rezultatele obținute în producție de colectivul de aici, cît și prin profunzimea în care se cer analizate problemele activității de conducere, inclusiv ale modului în care își exercită acest important atribut adunarea generală a oamenilor muncii.

cadrul aveaucentra- făcut-o proble- Fie le- sarcini-
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DE SEAMĂ $1 ALEGERI IN ORGANIZAȚIILE DE PARTID
Problemele educative, ale muncii politico-ideologice vor ocupa și trebuie să ocupe un loc central în adunările și conferințele pentru dări de seamă și alegeri. Am întreprins o anchetă în rîndurile unor cadre de partid din comerț, sector în care problemele educative, ale formării atitudinii responsabile, civilizate a lucrătorilor trebuie să- aibă o pondere deosebită în cadrul dezbaterilor ce vor avea loc. Iată cîteva răspunsuri la întrebarea : Ce preocupări există, în ce fel vor fi abordate problemele educative în adunările de dări de seamă și alegeri ?Elian Duică, director genera! al direcției comerciale județene Dolj : „In ultimii ani, prin grija partidului, baza materială a comerțului craio- vean s-a dezvoltat mult. In locul unor magazine mici, neîncăpătoare și neprimitoare, au apărut unități comerciale spațioase, moderne, elegante, așa cum este noul vad comercial de pe strada Unirii sau complexul comercial „Mercur". Numai în cincinalul trecut acestui scop i s-au alocat 168 milioane Iei, suprafața comercială dată în folosință în acest interval fiind de 40 000 mp. Consider că, deși am obținut multe rezultate bune —- planul desfacerilor de mărfuri pe anul 1936 fiind . depășit cu peste 35 milioane lei, ne-am încadrat în sarcinile stabilite de realizare a beneficiilor, de reducere a cheltuielilor de circulație, de creștere a productivității muncii — obiectivul principal care stă în fața noastră, a comitetului de partid pe comerț, a organizațiilor de bază din unitățile comerciale este desfășurarea cu mai multă perseverență a muncii de pregătire politică, etică și profesională a întregului personal muncitor.Pentru că, trebuie să recunoaștem, în această privință mai sînt încă multe neajunsuri : se menține incă mare numărul sancțiunilor aplicate de inspecția comercială de stat pentru abateri de la regulile de ordine și disciplină, de la regulile de comerț, ale relațiilor cu cumpărătorii și consumatorii, ale atitudinii față de aceștia, slabă preocupare pentru recepția, păstrarea și gospodărirea bunurilor obștești încredințate etc. Iată de ce consider că organizațiile de bază trebuie să pună pe primul plăti al dezbaterilor apropiatelor adunări pentru dări de seamă și alegeri problemele dezvoltării unei atitudini responsabile, civilizate la toți lucrătorii".Dorin Băleanu, șef de unitate, secretar al comitetului de partid dtn fh- treprinderea comercială de stat pentru alimentație, publică : „Alături de mobilizarea comuniștilor, â tuturor lucrătorilor la îndeplinirea sarcinilor profesionale, o atenție deosebită am acordat-o activităților educative consacrate creșterii gradului de conștiință, de răspundere față de muncă și apărarea bunului obștesc al comuniștilor, al tuturor celor 1 500 de lucrători din întreprinderea noastră. Deși am organizat numeroase acțiuni — diverse expuneri pe teme de comportare civilizată, întîlniri ale lucră-

tprilor, șefilor de unități și gestionarilor cu juriști și cadre din diferite instituții educaționale, dezbateri în cadrul adunărilor generale de partid sau ale grupelor sindicale ale unor cazuri concrete ale celor certați cu regulile de comerț — deși numărul desfacerilor contractelor de muncă pentru abateri disciplinare grave a scăzut în 1986 față de 1985 cu peste 35 la sută, totuși comitetul nostru de partid a stabilit ca problemelor muncii de educație să le acordăm în cadrul adunărilor de dări de seamă și alegeri din cele șase organizații de bază cea mai mare atenție. Aș aminti doar dpuă probleme ce vor fi abordate cu deosebire : în ce măsură fiecare comunist constituie un exemplu de atitudine șl comportare în colectivul în care muncește. în ce măsură comuniștii iau atitudine fermă, combativă, față de actele de indisciplină, de incorectitudine față de consumatori, asigurînd pe această cale
COMPORTAREA
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în prim-planul dezbaterilor
crearea unei atmosfere sănătoase de muncă în fiecare unitate".Gheorghița Bucur, vinzătoare, șef de raion, secretara comitetului de partid din întreprinderea comercială de stat „Mercur" : „Pentru organizația noastră de partid, necesitatea desfășurării unei susținute munci politico-educative este determinată în' plus de faptul că foarte multe lucrătoare sînt tinere, absolvente ale unor școli profesionale sau licee industriale. Tinere în meserie, dar șl tinere in formarea ca oameni, comportare, atitudine. Am organizat astfel multe acțiuni cu o bună eficiență educativă. Dar cred că, în viitor, comitetul de partid, birourile organizațiilor de bază vor trebui să continue și să extindă anumite practici bune folosite pînă acum în munca de educare, așa cum au fost, de pildă, organizarea unor dezbateri și întîlniri cu activiști de partid de stat, cu lucrători din justiție problemele comportamentului și ntitei vlnzătorului în relațiile cumpărătorii, discutarea cu întregul personal a anumitor atitudini ale unor vinzătoare, observațiile făcute eventual în jurnalul cumpărătorului sau ca urmare a sesizărilor echipelor de control obștesc. O practică bună ce trebuie extinsă s-a dovedit și apeea a repartizări) pe lingă anumiți comuniști, muncitqri mai în vîrstă, cu experiență, a unor tineri, abordarea problemelor atitudinii față de cumpărători în cadrul discuțiilor individuale ale birourilor organizațiilor de bază cu comuniștii și altele".Eugenia Băcioiu, contabil principal, secretara comitetului de parțid din întreprinderea comercială de stat „Alimentara" : „Sigur, am obținut multe rezultate bune în munca de educare a comuniștilor, a tuturor lu-
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crătorilor din cadrul întreprinderii noastre. Dar în același timp mai avem multe lucruri de făcut în această privință. Sînt încă multe cazuri în care lucrătorii noștri nu se ocupă în mod corespunzător de buna prezentare, de păstrarea și gospodărirea fondului de marfă, există încă multe cazuri de nerespectare a normelor de comerț, de lipsuri la gramaj, de servire preferențială, de atitudini necivilizate, de lipsă de amabilitate și solicitudine față de cumpărători. Și din păcate sînt încă unii comuniști în activitatea cărora nu se simte acea înaltă răspundere față de bunul mers al colectivului în care lucrează. Iată de ce problemelor educative le vom acorda o atenție principală in cadrul adunărilor de dări de seamă și alegeri în organizațiile de bază".Zoe Dobrescu, secretara comitetului de partid pe comerț : „Programul acțiunilor politico-educative la nivelul comitetului nostru partid a prins multe țiunt bune conferințe șipuneri pe diferite aspecte ale politicii interne și externe a partidului, pentru cunoașterea legislației economice, și In mod deosebit a celei care reglementează activitatea din comerț, dezbateri privind comportamentul vîn- zătorilor, ținuta acestora, respectarea normelor de ordine șl disciplină, a normelor de comerț, ca să amintesc doar cîteva, Consider însă că nu am urmărit în suficientă măsură eficiența unor asemenea acțiuni educative, că nu am luat toate măsurile ca ele să fie cît mai interesante, cît mai concrete, ca oamenii să învețe cit mai mult. In unele cercuri ale învățămîntului politic. datorită propagandiștilor, unele dezbateri au avut un caracter formal, nu au asigurat însușirea profundă de către cursanți a temelor abordate. De aceea în perioada pregătirii adunărilor pentru dări de seamă și alegeri am îndrumat, sprijinit și ajutat îndeaproape organizațiile de bază ca proiectele planurilor de măsuri care vor fi supuse dezbaterilor și aprobării plenului comuniștilor să prevadă folosirea cu eficiență sporită a unei game cît mai largi de forme și metode ale muncii politico- educative în scopul creșterii spiritului de răspundere, a conștiinței revoluționare a comuniștilor, al statornicirii unui climat de exigență șl combativitate față de neajunsuri în fiecare colectiv de muncă".S-au exprimat și alte multe păreri. Esențial ni se pare faptul că marea majoritate a comuniștilor care au răspuns anchetei noastre înțeleg profund cerința formulată de secretarul general al partidului, aceea că trebuie să se acorde muncii politlco- edudătive, de formare a conștiinței revoluționare, întreaga atenție cuvenită și, ca atare, aceasta va sta în atenția principală a dezbaterilor adunărilor și conferințelor pentru dări de seamă și alegeri ale organizațiilor de partid din întreprinderile și unitățile comerciale ale municipiului Craiova.
AI. PINTEA 
N. BABALĂU

••
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Unii învață si învață cu folos —alții

ț ,

că știu prea mult, deși faptele îi contrazic

CREȘTEREA FERTILITĂȚII 
PÂMÎNTULUI

(Urmare dîn pag. I)restanțe mari, care în județele Arad, Caraș-Severin, Dolj, Giurgiu. Gorj, Harghita, Hunedoara, Suceava, Timiș și sectorul agricol Ilfov sînt cuprinse între 80 și 50 la sută din prevederi. Chiar și la programul de subsolaj, unde pe ansamblul țării realizările sînt aproape duble față de program, rezultatele foarte mici din unele județe — Covasna — 27 la sută din plan. Teleorman — 28 la sută, Vaslui — 33 la sută. Cluj — 49 la sută și Argeș — 56 la sută — nu pot fi explicate decît prin lipsa de preocupare a conducerilor de unități șl a organelor agricole pentru efectuarea acestei lucrări. Insistăm asupra acestor diferențe în ce privește îndeplinirea sarcinilor din programul de creștere a fertilității solurilor, întrucît ele demonstrează că într-un număr mare de unități agricole din multe județe nu s-a ajuns încă la înțelegerea necesității acestor lucrări hotărîtoare pentru sporirea producției agricole, nu există încă starea de mobilizare necesară înfăptuirii integrale a obiectivelor stabilite în acest domeniu.Sarcinile stabilite pe anul 1987 în ■cest domeniu sînt la un nivel superior celor din anul trecut : scarifi- carea solului trebuie făcută pe un milion de hectare — dublu față de 1986, se vor aplica amendamente pe 580 000 hectare, cu 200 000 hectare mai mult ; se vor administra, in total, 60,5 milioane tone de îngrășăminte organice, iar arătura cu sub- solier se va executa pe 885 000 hectare. De cea mai mare importanță este ca, trecînd la nominalizarea sarcinilor ce revin fiecărei unități agricole în parte, organele agricole județene și consiliile agroindustriale să sprijine efectiv și competent conducerile de unități în stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru îndeplinirea lor. Și, lucru esențial, in acest scop trebuie prevăzute în mod distinct forțele și baza tehnică și materială necesare. Fiindcă realizarea acestor acțiuni ce comportă un volum foarte mare de lucrări nu se poate" face numai prin îndemnuri. Strict corelat cu sarcinile ce revin 

fiecărei unități, trebuie asigurate mijloacele mecanice, utilajele, combustibilul și asistența tehnică de specialitate. în aceeași ordine de idei, mai mult ca pînă acum, organele județene și consiliile agroindustriale trebuie să instituie un control riguros, să urmărească etapă de etapă modul în care se îndeplinesc sarcinile în fiecare unitate agricolă și, în funcție de situațiile concrete, să ia măsurile ce se impun pentru a determina realizarea lor integrală.Dincolo de răspunderile ce revin conducerilor de unități agricole privind buna organizare și desfășurare a acțiunilor pentru creșterea fertilității solurilor, sînt de semnalat și o serie de probleme, evidențiate de activitatea din anul trecut, a căror rezolvare este de competența unor organe și foruri centrale de specialitate. Sînt probleme îndeobște cunoscute. dar ele trebuie aduse în discuție tocmai pentru faptul că rezolvarea lor trenează de prea mult timp, ceea ce. ținînd seama de amploarea obiectivelor din acest an șl în continuare, este de natură să pericliteze realizarea intocmai a acestora. Dotarea stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii cu tractoare de mare putere și cu utilaje specifice pentru scarificarea solului apare ca o primă necesitate. Faptul că în a- cest an unitățile agricole au de e- xecutat scarificarea solului pe un milion de hectare impune din partea unităților industriale de profil un efort susținut pentru recuperarea restanțelor și livrarea în totalitate, într-un timp cît mai scurt, a tractoarelor și utilajelor contractate. Cu diferite prilejuri, specialiștii din producție cu care am discutat au arătat că pentru obținerea unor randamente superioare la aplicarea amendamentelor și împrăștie- rea îngrășămintelor organice, cît și pentru realizarea unor lucrări de bună calitate și protejarea solului de tasare, este nevoie să fie concepute și fabricate utilaje de mare capacitate. care să asigure administrarea dozelor stabilite la hectar, la o singură trecere a tractorului. Sînt cerințe impuse de practică pe care institutul de cercetări de specialitate și factorii de resort din Minis

terul Agriculturii trebuie să le recepteze cu mai multă promptitudine. Cum. de altfel, este și calitatea subsolierelor, ale căror piese active trebuie îmbunătățite radical pentru a putea fi folosite un timp mai îndelungat.în mod cu totul aparte se pune problema asigurării cantităților necesare de amendamente, corespunzător sarcinilor ce revin fiecărui județ. Aspectele ce se cer rezolvate în acest sens vizează cu deosebire soluționarea încărcării mecanizate a amendamentelor din halde, la combinatele de îngrășăminte chimice. mai ales a fosfogipsului. pentru accelerarea ritmului de transport. Precum este necesar, așa cum s-a subliniat și cu alte prilejuri în paginile ziarului, să se asigure întru totul și pentru toate județele respectarea cu strictețe a repartițiilor de amendamente stabilite, pentru a nu se crea situați) de neechltate. așa cum ș-au mai ivit în anul trecut.Experiența anului trecut trebuie amplificată, ridicată la un nivel și mai înalt In acest an. Hotărîtor în acest sens este ca organele județene de partid și agricole, consiliile agroindustriale și conducerile unităților agricole să situeze în centrul preocupărilor lor organizarea temeinică a activității, asigurarea și concentrarea forțelor necesare, astfel Incit sarcinile pe acest an privind programul de creștere a fertilității solurilor să fie realizate exemplar, în mod ritmic, încă din această perioadă. cînd trebuie inițiate acțiuni ample la transportul pe cîmp și depozitarea în platforme special amenajate a întregii cantități de îngrășăminte organice aflate în sectoarele zootehnice. Concluzia majoră, care trebuie să preocupe în egală măsură pe toți cei ce sub o formă sau alta poartă răspunderea pentru înfăptuirea acestui program, este aceea că obiectivele stabilite în acest domeniu nu sînt facultative, ci, dimpotrivă, obligatorii, ele prezentînd o importantă vitală pentru sporirea potențialului productiv al părriintu- lui, în ultimă Instanță pentru realizarea de producții mari, la nivelul sarcinilor noii revoluții agrare.

Și în unitățile agricole din județul Mehedinți învățămîntul agrozootehnic de masă a fost în așa fel organizat incit să cuprindă pe toți cel care vor participa efectiv la realizarea sarcinilor de plan pe acest an, în cadrul cărora nivelul producțiilor — aceasta este convingerea generală — poate și trebuie să fie cu mult mai mare în comparație cu cel obținut în 1986. Adică pe măsura condițiilor existente, a bazei tehnico-materiale aflate în continuă dezvoltare și modernizare. Ar mai fi de menționat și faptul că, prin grija secției de propagandă a comitetului județean de partid, la punctele de documentare politico-ideologică au fost asigurate, din timp, seturi de materiale didactice, broșuri, foi volante și pliante care popularizează experiența unităților fruntașe din județ, grafice cu date comparative și cu sarcinile de plan pe 1987 la nivel de județ, unitate și fermă, diapozitive și cicluri de filme pe teme de agricultură. S-a urmărit, totodată, de către organele agricole județene, ca fiecare specialist, toți cei care conduc cercurile să aibă la dispoziție, pentru fiecare temă în parte, o gamă corespunzătoare de eșantioane din soiurile și hibrizii în cultură, cu inscripții pe care sînt trecute producțiile realizate în anul trecut. Așadar, din punct de vedere al organizării, a fost creat cadrul optim pentru ca toți oamenii muncii din agricultura județului să-și lărgească orizontul de cunoștințe, să stăpinească pe deplin tehnologiile de lucru pe care le vor aplica.Este ziua cînd are loc învățămîntul agrozootehnic. Am urmărit, în cîteva unități, cum se desfășoară această importantă acțiune, cum au înțeles cei învestiți cu răspunderi să-și facă datoria.La întreprinderea agricolă din Ro- gova s-a optat — și bine s-a făcut, zicem noi — pentru o formulă mai practică : noțiunile teoretice au fost transmise cUrsanților la fața locului, chiar în ferma de îngrășare a tineretului taurin. După ce s-a aprofundat tema „Normele de furajare rațională pe specii și categorii de animale", s-a trecut la demonstrația practică. îngrijitorii care au în primire loturile de animale au fost puși, sub supravegherea atentă a inginerului Emil Mărgineanu, directorul întreprinderii, să prepare rațiile furajere pentru ziua respectivă. Acolo unde a fost cazul, s-a intervenit cu corectările care s-au impus. In același timp, conducerea întreprinderii a supus dezbaterii îngrijitorilor faptul că chiar în cadrul fer

mei lor sînt situații cînd Ia unele loturi se realizează un spor zilnic de creștere în greutate de pină la 800 grame, iar la alte loturi de numai 650 grame pe tăuraș. Și la fața locului s-a demonstrat că nu în toate cazurile rațiile se prepară corect, conform rețetei stabilite, că se mai face risipă sau nu se respectă intocmai programul de furajare.Ferma din Vrata, ce aparține de I.A.S. Gîrla Mare, a realizat, în 1986, cea mai mare producție de porumb pe județ : în medie 17 780 kg știuleți la hectar de pe întreaga suprafață cultivată. La ora cînd am ajuns aici, șeful fermei, Inginerul Aristotel Bă- răitaru, tocmai prezenta tema : „Tehnologiile specifice culturilor Intensive pentru obținerea de producții record". în fața cursanților, specialistul a făcut, mai întîi, o prezentare succintă, dar convingătoare, a cauzelor care în anul trecut au determinat în cadrul fermei diferențe de 1 500 și chiar 2 000 kg porumb la hectar între sole cu același grad de fertilitate. Cauze care, se înțelege, trebuie înlăturate. După ce a descris, la tablă, în toate amănuntele, tehnologia culturii de porumb ce va fi aplicată în acest an, lectorul cercului a arătat ce rol important au irigațiile în realizarea unor producții tot mai ridicate. Și pentru că chiar in cadrul acestei ferme nu întotdeauna instalațiile de irigat sînt folosite corespunzător, la proba practică, ce a urmat, specialistul a cerut unui număr de trei cursanți să arate, celor prezenți, cum știu să pună pe poziție de funcționare aceste instalații. Unele operații au fost repetate pînă s-a înțeles cum trebuie montate și exploatate atunci cînd vor fi folosite la irigat. Pentru că ambiția declarată a celor de aici este ca, în acest an, să depășească propriul record, să ajungă la peste 20 000 kg știuleți la hectar. Terenul are un grad ridicat de fertilitate și dacă se învață — și, intr-adevăr, aici se învață cum să fie făcută mai bine fiecare lucrare, începînd de la semănat pînă Ia recoltat — este posibilă atingerea recordului propus.In raidul nostru ne-am oprit și Ia cooperativa agricolă din Vrata, aflată hotar în hotar cu ferma I.A.S. la care ne-am referit. Cu precizarea că aici s-a realizat, în anul trecut, o producție de porumb cu aproape 5 800 kg știuleți la hectar mai mică decît la ferma agricolă de stat din Vrata. Normal ar fi ca acum, in cadrul învățămîntului agrozootehnic, să se tragă concluziile ce se impun. Dar...„.Este ora îî și, cum la sediul 

unității se afla numai omul de serviciu, ne întrebăm dacă nu cumva ceilalți or fi în cîmp. Pentru a primi răspunsul este chemat de acasă con- tabilul-șef, Traian Drigă. „Este ora cînd aveți programat învățămînt agrozootehnic. Vrem șă participăm și noi" — ne exprimăm dorința. Ni se răspunde că „așa ceva nu se ține... pentru că treaba aceasta nu se prea face". „Totuși cite cercuri s-au organizat în unitatea dumneavoastră?"— îl întrebăm. După ce ridică de cîteva ori din umeri, contabilul-șef zice că ar fi două cercuri la cultura de cîmp și două In zootehnie. Nu este însă sigur dacă nu cumva greșește. Și nici pe noi n-are cum să ne convingă, pentru că nu există nici un fel de documente în acest sens. Pentru a ne edifica, trimitem după unul din conducătorii de cerc— inginera zootehnistă Anica Pena, șefa fermei zootehnice. Deși ni se spune că doar ce a trecut spre casă, și pînă la locuința ei sînt doar cîțiva metri, dumneaei nu găsește de cuviință să dea curs rugăminții noastre. Mai insistăm și trimitem după un alt cadru cu muncă de răspundere. Sosește, tot de acasă, tovarășul Virgil Ridiche, care ține locul secretarului comitetului de partid pe C.A.P. încercăm să lămurim cu dumnealui problema cercurilor agrozootehnice organizate în unitate, „în zootehnie nu este decît un cerc"— ne zice, nu prea convins, tovarășul Virgil Ridiche. „Ca șef al fermei de vaci pentru lapte, dumneavoastră la cite teme ați participat pînă acum ?“ întrebarea l-a derutat complet. „Cred că la două. Nu... să fiu sincer, am fost la o temă". „Care temă ? Ne puteți spune ceva despre ce s-a vorbit concret, în cadrul acestei teme ?“ Și dumnealui ridică din umeri. Pînă la urmă ia o hotărîre : pleacă, după cum ne spune, să aducă pe conducătorul cercului respectiv, pe inginera zootehnistă Anica Pena. Minutele trec, se mai face o oră, dar nu mai vine nici dumnealui. A procedat la fel de rușinos precum colega de muncă.Pornim mai departe și ne oprim la Pătulele, unde există două cooperative agricole, cu sectoare de producție puternice și care, bineînțeles, au sarcini mari pentru acest an. La primărie, într-un birou bine încălzit, tovarășul Barbu Sever, secretar adjunct cu probleme de propagandă, este foarte ocupat : dictează niște materiale la mașină. Considerînd că este omul cel mai în temă, care să ne poată oferi cîteva date concludente, aducem în discuție problema învățămîntului agricol. Dialogul ia Insă o întorsătură neașteptată. Zice 

dumnealui că s-au organizat șase cercuri în fermele de cîmp și două în zootehnie. întrebăm de numărul cursanților cuprinși în cele șase cercuri, dar nu reușim să clarificăm situația. „Astăzi s-au ținut temele prevăzute la învățămîntul agrozootehnic ?“ — îl întrebăm. „Nu cunosc situația, pentru că am stat tot timpul în birou". Deci mai important era pentru secretarul adjunct cu probleme de propagandă să facă hîrtii, decît să controleze și să sprijine efectiv organizarea și desfășurarea acestei acțiuni. Dar cum nu voiam să plecăm de aici fără să clarificăm lucrurile, mai facem o încercare. Discutăm deci cu tovarășul Constantin Șchiopu, președintele cooperativei agricole Pătule I. Dumnealui — vădit surprins de întrebarea noastră — recunoaște pînă la urmă că „astăzi s-a produs o mică dereglare și nu s-a ținut nici o temă".Greu, foarte greu de aflat cîte teme s-au ținut pînă acum din programa învățămîntului agricol în comuna Pătule. Din cele spuse de secretarul adjunct cu probleme de propagandă și de președintele cooperativei agricole rezultă că ar fi vorba de 5 sau 7 teme. Iar cît privește numărul cursanților, primul zice că ar fi de 650, cel de-al doilea că numai 470. Ce poți spune în fața unei asemenea totale și îngrijorătoare necunoașteri a realității, tocmai din partea unor cadre cu muncă de răspundere ? Poate că totuși factorii răspunzători vor găsi de cuviință să întreprindă ceea ce trebuia să întreprindă de la început, și anume să facă ordine în aceste comune, în ce privește organizarea învățămîntului agricol, și poate nu numai în această privință.Aspectele relatate la Început evidențiază adevărul că cei care sînt hotărîți să facă din 1987 un an al producțiilor record învață și se străduiesc să-și însușească secretele tehnologiilor moderne, specifice unei agriculturi intensive, în timp ce alții, care prin faptele și rezultatele muncii lor trag mult în jos media producțiilor pe ansamblul județului, cu o arogantă și condamnabilă indiferență, consideră că știu prea mult O mentalitate păgubitoare, cu efect negativ asupra viitoarelor producții, o optică ce trebuie grabnic înlăturată prin intervenția energică a factorilor răspunzători de la nivelul județului.
Virqillu TATA 11Ucorespondentul „Scînteii"
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe,Am onoarea ca, în numele poporului angolez, al Comitetului Central a! M.P.L.A. — Partidul Muncii și al Guvernului Republicii Populare Angola, să vă adresez mulțumiri pentru urările pe care mi le-ați transmis cu ocazia celei de-a Xl-a aniversări a proclamării independenței naționale a țării noastre.Folosesc acest prilej pentru a reînnoi dorința de a întări și dezvolta prietenia, solidaritatea și cooperarea dintre popoarele și țările noastre, de 
a acționa pentru realizarea aspirațiilor comune ale partidelor și guvernelor noastre, pentru triumful socialismului în lume.Cu înaltă considerație,

JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România IIn numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane *1 al meu personal, vă mulțumesc sincer pentru mesajul de felicitare pe care mi l-ați adresat cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a independenței Republicii Socialiste a Uniunii Birmane.Folosesc acest prilej pentru a vă adresa urările mele cele mai bune de prosperitate și fericire personală și de progres continuu Republicii Socialiste România.

SAN YU
Președintele Republicii Socialiste 

a Uniunii Birmane

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEII”

CLUJ : Realizări 
ale feroviarilorColectivele unităților din cadrul Regionalei căi ferate Cluj, care în anul 1988 a transportat cu peste 3,7 milioane tone mărfuri mai mult declt In anul precedent, folosind mai eficient parcul de material rulant, au obținut și în acest an, pînă acum, rezultate bune. Măsurile a- plicate în cursul lunii ianuarie privind folosirea mai bună a locomotivelor și vagoanelor și economisirea energiei electrice și a combustibilului au făcut ca tonajul brut pe tren de marfă să crească cu aproape 50 tone, economisindu-se totodată, zilnic, circa 40 MWh energie electrică. între altele, s-au luat măsuri pentru creșterea tonajului pe tren de marfă pe mai multe linii, diminuarea solicitării secțiilor de circulație și triajelor în concordantă cu volumul de transport șj noile tonaje de remorcare stabilite. (Marin Oprea).

MUREȘ ; Apartamente 
noi pentru oamenii munciiLucrătorii Trustului de antrepriză generală de construcții-montaj Mureș, care în primul an al actualului cincinal au realizat și predat ,.la cheie**  2 114 apartamente — de- pășindu-și prevederile planului — desfășoară o susținută activitate tn vederea îndeplinirii și în acest an, înainte de termen, a planului. Astfel, prin organizarea judicioasă a activității in perioada iernii pe fiecare șantier și folosirea pe scară largă a unor materiale de construcții locale, el și-au creat un i larg front de lucru, ceea ce a permis ca 231 apartamente din planul pe a- cest an să se afle acum în stadiul final de execuție. De remarcat că In aceste zile toate cele 2 440 de apartamente ce urmează a fi executate in perioada următoare a a- nului se află în diferite stadii de execuție. (Gheorghe Giurgiu).

• Teatrul de operetă (14 80 11. la 
sala mică a Teatrului Național) ; 
Liliacul — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Nelnsemnațll — 18, (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Dimineață pier
dută — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) î 
Bătrina și hoțul — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 18
• Teatrul „C. I. Nottara- (59 31 03, 
sala Magheru) : Ris șl pltns — 18; 
(sala Studio) : Idioata — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Glulești, 
18 04 85) : Milionarul sărac — 18
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18,30; (sala Victo
ria, 50 58 65] : Bărbatul fatal — 19
• Teatrul „Ion Creangă** (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9; Mary 
Poppins — 15
• Teatrul „Țăndărică** (15 23 77, sala 
Victoria) : Boroboață — 10; Aven
turi cu Scufița Roșie — 15; (sala Cos- 
monauțllor, 11 12 04) : Motanul Încăl
țat — 15
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30

TIMIȘ : Curent electric 
din surse propriiîn comuna Teremia Mare, unde a fost utilizat In premieră în județul Timiș biogazul în activități economice și gospodărești, s-a realizat prima instalație de producere

INFORMAȚII SPORTIVE• înotătoarea româncă Tamara Costache a realizat cea mai bună performanță mondială în proba de 50 m liber cu timpul de 25”01/100 intr-o tentativă solitară efectuată cu prilejul concursului internațional de natatie de la Paris. Vechiul record deținut de aceeași sportivă era de 25"08 100 și fusese stabilit cu două săptămini in urmă la Cannes. Cu un rezultat ce constituie, de asemenea. cea mai bună performantă mondială — 4’31”36/100 — Noemi Lung (România) și-a adjudecat victoria in proba de 400 m mixt, urmată de Elena Dendeberova (U.R.S.S.) —4'41”14/100 și Whitney Hedgepet (S.U.A.) — 4’49”41/103. Vechea performantă în bazin de 25 m a acestei probe aparținuse celebrei înotătoare americane Tracy Caulkins — 4’33”44/100. Un alt succes românesc în competiția de la Paris a fost repurtat de Stela Pura, învingătoare în proba de 400 m liber cu timpul de 4’05”93/100.Ultima zi a concursului international de ia Paris a fost marcată de noi succese și performante ale înotătoarelor românce. în mare formă. campioana mondială Tamara Costache a ciștigat proba de 100 m liber în 54”27/100 — nou record național, urmată de Catherine Ple- winski (Franța) — 56”22/100 —record francez. Silvia Perși (Italia) — 56”27/100. In proba de 200 m mixt, Noemi Lung a obținut o victorie detașată in 2Tl”66/100 — nou record al României, urmată de Elena Dendeberova (U.R.S.S.) — 2’13”!8/l«0,Viola Lippmann (R.D.G.) — 2'17”
cinema 

• Sania albastră : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17. EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Stegulețele galbene ale fericirii. 
Spectacol de gală in cadrul „Zilelor 
filmului Japonez**  ; STUDIO (59 53 15)
— 18
• Intilnlre in Atlantic : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19. FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Mușchetarii In vacanță — 8.30; 11;
13, o dată in viață — 15; 17; 19 :
DOINA (16 35 38)
• Toate pinzele sus; DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, LIRA (317171)
— 15; 17; 19
• Misterul mărilor : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Domnișoara Aurica : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Pacea — victorie a rațiunii : CA

a energiei electrice cu ajutorul gazelor recuperate din apa geoter- mală, „Dacă pină de curind — ne spune Villj Heinz, primarul comunei — noi foloseam doar energia calorică a apei geotermale la alimentarea cu căldură a unor instituții social-culturale și locuințe, acum, prin valorificarea complexă a acestei surse slntem în măsură să producem și curent electric. Este vorba de acționarea unor grupuri electrogene, exclusiv cu gazele recuperate din apa geotermaiă deci fără a mai folosi alt combustibil in amestec. Instalația a fost pusă la punct cu contribuția unor specialiști de ia institutul județean de proiectare și de la Institutul de în- vățămînt superior din Pitești**.Precizăm că energia electrică produsă pe această cale este folosită în activitatea productivă a sectorului de mică industrie din cadrul consiliului popular comunal. (Ioana Cezar).
TÎRGU. SECUIESC :

Cantități suplimentare 
de produse la exportColectivul de muncă de la întreprinderea de izolatori de joasă tensiune de la Tîrgu Secuiesc, răspun- zînd înflăcăratelor chemări ale secretarului general al partidului, a • realizat sarcinile la export în prima lună a anului tn proporție de 140 la sută. Au fost livrate partenerilor externi cantități de produse de bună calitate. (Constantin Timaru).

DOLJ : Lucrări 
de regularizare 

a riurilorPentru bunii gospodari, iarna constituie un anotimp prielnic desfășurării unor spornice lucrări de hidroameliorații. Astfel, au fost impulsionate lucrările de regularizare a riului Amaradia, între localitățile Melinești și Craiova, pre- tum și a plrîului Ciiieni, în zona comunei Moțăței. Aceste lucrări vor duce la scoaterea de șub efectul inundațiilor a unor întinse suprafețe agricole, precum și la protecția drumului național și a căii ferate Craiova — Tîrgu Cărbunești. (Nicolae Băbăl&u).
81/100. în cursa de 200 m fluture femei. Stela Pura s-a clasat pe locul doi în 2’10”45/100 — nou record național, precedată de Birte Weigand (R.D.G.) — 2’03”37/100. Pe locul trei a sosit Kitsano Takayo — 2T0”82/100, record japonez. La 200 m spate a cîștigat sportiva din R.D. Germană Cornelia Sirch — 2'10” 11/100, urmată de Nicole Livingstone (Australia) — 2’14’TO/IOO și Andrea Szigyarțo (România) — 2’14”90/100. Cu 6 victorii, două recorduri mondiale și 4 recorduri naționale, înotătoarele românce au fost protagonistele concursului de la Paris, învingătoare merituoase in disputa cu redutabilele sportive din R.D. Germană. S.U.A., Olanda, Australia, Japonia și din alte țări.• în cadrul unui concurs internațional atletic desfășurat la Stuttgart (R.F.G.). sportiva româncă Doina Melinte a terminat învingătoare In proba de 1 500 m cu timpul de 4’06”54/100, pe locul secund clasîn- du-se Brigitte Kraus (R.F. Germania) — 4’06”92/100. în competiția masculină. în proba de 60 m garduri. Liviu Glurgian (România) s-a situat pe locul doi, cu 7”90/l00, după britanicul Ridgeon (7”68/100).• în ziua a doua a concursului internațional de patinaj viteză de la Szanok (Polonia), sportivul român Tiberiu Kopacz a obținut victoria in două probe : 1 500 m cu timpul de 2’04”10/100 și la 5 000 m în 7’27”40/100. De asemenea, Tiberiu Kopacz s-a clasat pe locul întii la multiatlon, urmat de polonezii Andrei Juszwik și Peter Krisziak.
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15;
17; 1»
• Ali-Baba șl cei 40 de hoți : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 12; 15; 18
• Nava extraterestră : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Acțiunea „Topolino" : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Atenție la Pana de Vultur : CO-
TROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19
• 100 000 pentru complicitate: PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19
• Apașii : VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 
13; 15; 17
• Luptătorul cu sabla : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7J 71, sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18; (sala Atelier) : Idolul și 
Ion Anapoda — 18; (sala Studio) : 
Designul — tehnologie și artă — 11
• Opera Română (13 18 57) ; Carmen 
— 18

Cronica zileiS-au împlinit 20 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania, eveniment cu profunde implicații pozitive atît pe plan bilateral, cit și în viața internațională, act politic de mare însemnătate pentru promovarea destinderii, securității și cooperării în Europa. Cu acest prilej, ambasadorul R.F. Germania la București, Hartmut Wolfgang Schulze-Boysen, a oferit, luni, o recepție.Au participat loan Totu, ministrul afacerilor externe, Marin Ivașcu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Mihai Moraru, ministrul industriei de utilaj greu, membri ai conducerii ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Camerei de Comerț și Industrie, reprezentanți ai 'altor instituții centrale, oameni de știință, artă și cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști; (Agerpres)
tv

20,00 Telejurnal '
?o,15 Energia — o problemă a noastră, 

a tuturor t
20,23 Teatru TV. „Visul unei nopți de 

iarnă**  de Tudor Mușatescu. Adap
tarea TV : Ioana Prodan șl Dan 
Necșulea. tn distribuție : Rodica 
Mandache, Florin Piersic, Matei 
Alexandru, Adela Mărculescu, 
Margareta Pogonat, Ștefan Radotf. 
Origore Gonța, Bogdan Mușates
cu. Regla artistică : Dan Necșulea 

21,50 Telejurnal
32,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 3 februarie, ora 20 — S fe
bruarie, ora 20. în țară ; vremea va 
continua să se încălzească ușor in 
toate regiunile țării. Cerul va fl tem
porar noros. Vor cădea precipitații 
slabe, izolate, sub formă de ninsoare 
In majoritatea zonelor țării, iar în re
giunile vestice șl sudice, spre sfirșltul 
intervalului, vor fl tendințe de trans
formare In lapoviță și ploaie. Vlntul 
va sufla slab plnă la moderat, cu 
unele intensificări în a doua parte a 
intervalului în regiunile vestice. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse in
tre minus 12 șl minus 2 grade, mal 
coborîte în depresiunile lntramontane 
pînă la minus 20 de grade, iar în prima 
noapte și în nord.estul tării. Tempe
raturile maxime vor oscila între minus 
5 șj plus 5 grade. Loca) se va sem
nala ceață CU depunere de chiciură.

Depunerile la C.E.C. 
pe bază 

de consimțămînt scrisCasa de Economii și Consem- oațiuni — singura instituție autorizată să păstreze economiile bănești personale —■ oferă populației instrumente și forme de economisire care răspunțj cerințelor și preferințelor șale variate. Astfel, pentru economisirea banilor și a timpului depunătorilor există o modalitate practică și avantajoasă ; DEPUNERILE PE BAZA DE CON- SIMTAMlNT SCRIS.Depunătorii care au optat pentru această modalitate eficientă de păstrare și sporire aeeor nomiilor bănești personale beneficiază, pe lingă avantajele generale ale economisirii organizate prin C.E.C. (garanția statului asupra depunerilor; a- cordarea de dobînzi ; păstrarea secretului privind numele depunătorilor și ale titularilor, operațiile efectuate și sumele economisite de aceștia ; dreptul de a împuternici alte persoane să dispună de sumele păstrate la C.E.C. ; dreptul de a lăsa moștenire sumele depuse la C.JS.C, etc,) și de avantajele specifice care constau în principal în ’• . — evitarea deplasărilor, deci economisirea timpului depunătorilor, deoarece depunerile se. e- fectuează la locul de muncă ;— realizarea unei economisiri sistematice, cu regularitate și formarea deprinderii de a economisi lună de lună în scopul îndeplinirii unor obiective majore, care necesită acumularea unor sume mai mari de bani.Dacă doriți să economisiți pe bază de consimțămînt scris este necesar să faceți o cerere scrisă sau să completați un formular prin care să solicitați unității unde sinteți încadrat să vi se depună la C.E.C., chenzinal sau lunar suma pe care doriți s-o economisiți.Depunerile pe bază de con- simțămînt scris se pot efectua, la alegere, pe libretul de economii preferat sau în contul curent personal, beneficiind totodată de avantajele pe care Casa de Economii și Consem- națiuni le acordă depunătorilor pe aceste instrumente de economisire.Sumele consimțite să fie depuse la C.E.C. sînt înscrise în iibretul de economii, la ghișeul C.E.C. de la locul de muncă al depunătorului sau la unitatea C.E.C. unde s-a virat depunerea. în ceea ce privește înscrierea în contul curent personal a sumelor virate, aceasta se efectuează în mod automat de unitatea C.E.C. la care este deschis acesta.Ca urmare a faptului că depunerile Ia C.E.C. au caracter strict voluntar, depunătorii pot majora sau micșora suma depusă periodic prin virament, după cum pot să dispună nrl- cînd și anularea consimțămîntu- lui dat.

PROPRIETATEA SOCIALISTĂ
(Urmare din pag. I)de muncă. Dacă la acestea adăugăm cantitatea foarte mare de obiecte ale muncii, create în cele două ramuri de bază — industria și agricultura — avem o Imagine reală a dimensiunilor vaste și a calității ridicate înregistrate de proprietatea socialistă în țara noastră. Desigur, maturizarea proprietății socialiste presupune aspecte specifice fiecărei forme de proprietate, însă în ansamblul său acest proces dialectic trebuie să ducă la 
întărirea rolului proprietății socia
liste în cadrul sistemului relațiilor 
de producție, în progresul susținut și 
multilateral al societății noastre.Desigur, recunoașterea, sub raport teoretic, a necesității dezvoltării și perfecționării proprietății socialiste este deosebit de importantă, după cum tot atît de esențială este șl îndeplinirea exemplară de către fiecare om al muncii a îndatoririlor ce-i revin în calitate de proprietar al acestei avuții. Din acest punct de vedere, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a formulat critici aspre privind modul în care conducerile unor sectoare din economie și-au îndeplinit sarcinile ce le reveneau In direcția realizării planului național unic de dezvoltare economico-șocială. în acest sens, secretarul general â cerut să se analizeze și să se ia măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor existente, pentru tragerea la răspundere a celor ce se fac vinovati de insuficienta folosire a potențialului de care dispune economia noastră, subliniind necesitatea folosirii mai eficiente, mai ferme, a largului cadru democratic existent în societatea noastră, în acest sens, adunările generale ale oamenilor muncii, In curs de desfășurare, vor trebui să-și exercite plenar atribuțiile ce le revin, să ia decizii care să asigure creșterea eficientei proprietății socialiste, să manifeste fermitate împotriva celor care aduc prejudicii înfăptuirii acestui obiectiv esențial al etapei actuale. Proprietatea socialistă, temelia bunăstării întregului popor, constituie o realitate concreta, ceea ce impune o maximă grijă pentru valorificarea ei superioară, nimănui ne- nefiindu-i de folos doar recunoașterea de principiu a acestui fapt, dacă nu șe acționează în practică pentru continua ei dezvoltare și modernizare — singura modalitate viabilă de întărire a forței economice a societății noastre. Pornind de Ia această realitate, se impune în cel de-al doilea an al actualului cincinal o mai mare preocupare pentru perfecționarea organizării producției și a muncii, pentru ca apelurile patriotice adresate clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității de către tovarășul Nicolae Ceaysescu Ia recenta ședință a Comitetului Politic Executiv să-si găsească materializare In bogate fapte de muncă, care să se adauge la edificiul larg și trainic al proprietății noastre socialiste.Reliefînd rolul sporit al proprietății socialiste în dezvoltarea multilaterală și eficientă a economiei naționale, secretarul general al parti-

(Urmare din pag. I)care le cuprinde să stea la temelia activității viitoare, să constituie un mobilizator program de muncă și acțiune al întregului popor în tn- timpinarea Conferinței Naționale a partidului, pentru înfăptuirea exemplară a planului pe 1987, a obiectivelor stabilise de Congresul al XHI-lea al partidului.Dacă ar fi să desprindem liniile de forță ale activității pe acest ah, pot fi sintetizate trei direcții majore de acțiune : ritm înalt, calitate șl eficiență superioară îh Întreaga activitate productivă.
PLANUL LA PRODUCȚIA 

FIZICĂ - REALIZAT RITMIC, 
INTEGRAL, ZI DE ZI, LUNA 
DE LUNĂ I Cum se știe, în acest an, pornind de la rezultatele bune obținute anul trecut în dezvoltarea industriei, planul prevede creșterea în ritm susținut a producției-marfă industriale, ritm mobilizator, care este menit șă consolideze și să amplifice platforma înaltului dinamism economic. Este sugestiv in acest sens un calcul care arată că dacă in 1950 un procent de creștere a pro- duoției-marfă industriale echivala cu 0,3 miliarde lei iar in 1965 cu aproape 2 miliarde lei, in 1987 valoarea aceluiași procent este de circa 14 miliarde lei. Firește, un asemenea ritm se poate obține numai și numai printr-o activitate exemplar organizată în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă.Esențial este, în acest sens, ca sarcinile la producția fizică să fie riguros, integral realizate, la absolut toate sortimentele. După cum se știe, realizarea exemplară a planului la producția fizică, și în primul rînd la producția de materii prime si resurse energetice, constituie una din condițiile hotărîtoare pentru funcționarea în bune condiții a mecanismului economic, pentru aprovizionarea ritmică a unităților economice și a populației cu bunurile materiale necesare, pentru onorarea Ia termenele prevăzute a contractelor economice cu beneficiarii interni și partenerii externi, pentru îndeplinirea planului la toți ceilalți indicatori.De aceea, este necesar ca tn fiecare întreprindere munca să fie astfel organizată și coordonată încît produsele să fie la timp lansate în fabricație, graficele de lucru să fie riguros respectate, iar întreaga producție să fie livrată la’ termenele și în condițiile prevăzute in contractele încheiate. Este limpede că o singură rămînere în urmă la un sortiment sau altul dintr-o întreprindere poate determina o dereglare în lanț în mecanismul aprovizionării tehnico-materiale. Altfel spus, o restanță mică, la un sortiment aparent mărunt dintr-o unitate economică, poate îngreuna finalizarea unor produse complexe, de mare valoare in alte întreprinderi.Cu atît mai mult se impune In această perioadă să se ia măsuri ferme pentru folosirea cu indici superiori a puternicei și modernei baze tehnice din dotarea unităților din industria minieră, a petrolului, din energetică, sectoare care asigură materiile prime de bază și energia necesare în toate celelalte sectoare ale vieții economico-sociale. De fapt, o activitate susținută trebuie să se desfășoare în toate unitățile economice din industria metalurgică, a construcțiilor de mașini, din chimie și petrochimie, din celelalte ramuri, astfel încît să se pună deplin în va

dului a subliniat faptul că acesta nu se realizează de la sine, ci incumbă un mod rațional, riguros științific de gospodărire cu maximă eficientă a tuturor elementelor componente ale proprietății socialiste. De aici rezultă cerința dezvoltării responsabilității fiecărui om al muncii pentru felul în care organizează și utilizează patrimoniul obștesc, începînd de la formațiunea de lucru pînă la nivelul conducerilor de ministere.în prezent, înfăptuirea fermă a hotăririlor Congresului al XHI-lea al partidului, a indicațiilor și orientărilor de inestimabilă valoare teoretică și practică ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu privire la Înfăptuirea obiectivului strategic de trecere a României la stadiul de țară mediu dezvoltată, necesită dezvoltarea și perfecționarea continuă a proprietății socialiste. Pentru aceasta trebuie sporite eforturile in direcția asigurării creșterii economice Intensive în toate sectoarele, modernizării ți organizării superioare a producției si muncii, concomitent cu lărgirea bazei proprii de materii prime St energie, cu introducerea în producție a celor mai noi și avansate cuceriri ale științei și tehnicii, cu realizarea noii revoluții agrare. Asemenea procese de fond se află In corelație directă cu întărirea pregătirii profesionale. cu creșterea nivelului de cunoștințe tehnice, științifice, economice ale fiecărui om al muncii, cu dezvoltarea conștiinței politico-ideo- logice, cu ridicarea gradului de responsabilitate comunistă, revoluționară pentru gospodărirea eficientă a proprietății socialiste.
Calificarea profesionali reprezintă 

astăzi unitatea ornantei a competen
tei tehnico-științifice, economice și 
a înaltei conștiințe politice, fiecare om al muncii fiind concomitent un bun cunoscător al profesiunii pe care o exercită si un om politic, eu un dezvoltat spirit militant, revoluționar, preocupat permanent de evoluția proprietății socialiste.Procesul de pregătire a forței de muncă presupune luarea permanentă In considerare a schimbărilor ce se petrec In sistemul forțelor de producție, atît pe plan intern, cît și pe plan mondial. Dacă din punct de vedere tehnic revoluția industrială din secolul al XVIII-lea a pus bazele masinii-unelte care a reprezentat, în expresia plastică a Iui K. Marx. p prelungire a miinii muncitorului, noua revoluție tehhieo-științtflcă determină tot mai mult o nouă relație între om și mașină. Se poate aprecia că mașina este nu numai o prelungire a miinii omului, dar într-0 anumită măsură ea reprezintă o prelungire a creierului uman, de o asemenea manieră încît raportul om- masină se manifestă din ce în ce mai mult ca un raport intelectual, așezat în întregime pe baze științifice. Forța de muncă se manifestă sub forma muncitorului productiv colectiv, pu- nîndu-se în termeni noi — așa cum arăta secretarul general al partidului — însăși noțiunea de clasă munci' toare contemporană. Integrarea In- vățămîntului cu cercetarea științifică și producția, în condițiile exigentelor

* i inoctou laijicitiqQ '..«Nlogțdijl loare potențialul irt^an și tetuilc de care dispune economia națională, să se asigure o bună cooperare inter- uzinală și aprovizionare tehnico- ni aterială * *în acest context, fiecare colectiv de oameni ai muncii trebuie să acorde o atenție cu totul deosebită, prioritară realizării exemplare, la un înalt nivel calitativ, a producției pentru export, onorîndu-se la timp, necondiționat toate contractele economice perfectate cu partenerii de peste hotare, în această privință, se cuvine să se tragă toate concluziile din activitatea nesatisfăcătoare desfășurată anul trecut, cînd exporturile au fost mai mici cu 11 la sută față de 1985. Așa cum se preciza în cuvln- tarea secretarului general al partidului, este necesar să se ia măsuri hotărlte tn vederea realizării în cele mal bune condiții a planului pe 1987 In acest Important sector de activitate și a recuperării unei părți din nerealizările din anul precedent. Concret, se impune a se stabili ca o normă obligatorie ea cel puțin 50 la sută din creșteiea producției anuale să fie destinată exportului. Pretutindeni trebuie să se Înțeleagă limpede că realizare^ exportului este esențială pentru asigurarea resurselor valutare necesare importurilor șl achitării datoriei externe, problemă Importantă a însăși dezvoltării eco- nomlco-soclale. a ridicării nivelului de trai material și spiritual al poporului.
CALITATEA PRODUSE

LOR - LA CEI MAI INALȚ1 
PARAMETRI I Pentru țara noas‘ tră, a cărei dezvoltare economică in actuala etapă este ferm orientată către factorii calitativi, intensivi, realizarea unor produse de înaltă calitate, accelerare*  ritmului de asimilare a instalațiilor, mașinilor și utilajelor, * materialelor și bunurilor de consum constituie o condiție obiectiv necesară, o componentă intrinsecă a bătăliei pentru progres și bunăstare. Orice produs conceput și realizat la nivelul celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice contemporane oferă, implicit, noi posibilități de satisfacere a cerințelor pieței externe și interne cu produse corespunzătoare din punct de vedere calitativ, un grad mai inalt de valorificare a materiilor prime și materialelor, un spor mai mare de beneficii, de venit național.Cu atît mai mult în condițiile actuale ale economiei mondiale, cînd concurența pe piețele externe este foarte acerbă, problemele privind calitatea, fiabilitatea și parametrii teh- nico-economici ai produselor se Înscriu ca o condiție de cea mai mare însemnătate pentru un export dinamic și eficient, pentru dezvoltarea și diversificarea relațiilor externe. în plasarea mărfurilor pe piața externă cîștigă cel ce reușește să realizeze produse de cel mai înalt nivel tehnic, de calitate superioară, cu cheltuieli de fabricație cît mai reduse, cu alte cuvinte produse care sînt competitive din toate punctele de vedere. Ca atare, tot ce se produce pentru export trebuie să țină continuu pasul eu exigențele progresului tehnico- științific pe plan internațional, să fie cel puțin la nivelul produselor similare realizate in lume.Căile și direcțiile concrete în care trebuie acționat pentru ridicarea calității produselor sînt bine cunoscute și au fost subliniate în repetate rin- duri de secretarul general al partidului. Ele vizează, deopotrivă, organizarea superioară a producției și a muncii și modernizarea fabricației in unitățile economice, intensificarea 

pe care le Implică buna gospodărire șt dezvoltare a proprietății socialiste, necesită perfecționarea modalităților prin care procesul de pregătire a forței de muncă recepționează nevoile societății și dirijează eforturile sale pentru a satisface aceste nevoi.Pe baza dezvoltării permanente a proprietății socialiste, a devenit necesară și posibilă crearea unui cadru 
organizatoric original, unic In felul 
său, pentru participarea tot mai 
largă, mai democratică a oamenilor 
la conducerea întregii activități eco
nomico-sociale, la gospodărirea efi
cientă a avuției naționale. Astfel au fost introduse noul mecanism economic, bazat pe autoconducerea muncitorească și autogestiunea economico- financiară, precum și noul sistem de retribuire prin generalizarea acordului global. In acest context, proprietatea socialistă generează o cerință nouă privind asigurarea unității dintre interesele generale șl cele personale ale membrilor societății, menită să potențeze creșterea contribuției personale la dezvoltarea continuă a proprietății socialiste, a avuției sociale, la sporirea eficienței economice, la ridicarea pe o treaptă mai înaltă a spiritului de echitate socială, la evoluția democrației muncitorești revoluționare.Autoconducerea muncitorească, ca principiu și, tdtodată, că sistem de organizare, funcționare și conducere a societății socialiste în ansamblul ei și la nivelul unităților economico- sociale și teritorial-administrattve de către proprietari socialiști uniți, reprezintă o formă eficientă de realizare a democrației muncitorești revoluționare, de valorificare superioară a proprietății socialiste, tn conformitate cu acestea, oamenii muncii iau parte direct sau prin reprezentare la elaborarea, adoptarea șl înfăptuirea deciziilor privind dezvoltarea social-economică șl poartă răspunderea deplină pentru buna funcționare, gospodărire și dezvoltare a unității economice și sociale în vederea sporirii eficientei întregii activități economico-sociale. Autoconducerea muncitorească exprimă necesitatea ca toți oamenii muncii, în noua lor calitate, să participe direct la organizarea și conducerea activității din producția materială șl sectoarele Social-culturale, să răspundă de folosirea cu eficientă maximă a mijloacelor șl resurselor încredințate de societate spre administrare, gospodărire, aducindu-ți astfel contribuția sporită la progresul economico-social al țării.Introducerea participării cu părți sociale a oamenilor muncii din unitățile economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare, reglementată prin Legea nr. 3 din 1982, întărește rolul autoconducerii muncitorești in întreprinderi. Prin această modalitate originală, pe care o datorăm contribuției profund științifice, pe plan teoretic și practic, a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii, pe lingă calitatea de proprietari socialiști uniți ai unei părți "din proprietatea întregului popor, ce le-a fost încredințată spre gospodărire și dezvoltare, dobîndesc*

cercetărilor de înnoire și reproiei- tare a produselor, scurtarea duratei ciclului cercetare-producție, ridicarea calificării profesionale a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, întărirea răspunderii fiecărui muncitor, tehnician și specialist pentru respectarea normelor disciplinei, tehnologice și de producție.în lumina exigențelor formulate de conducerea partidului, asigurarea unei Înalte calități a producției nu poate fi, desigur, redusă la dimensiunile unei probleme exclusiv tehnice; aceasta este, mai presus de orice, o problemă politică, de conștiință, și tocmai de aceea lupta pentru calitatea superioară a produselor trebuie să constituie o preocupare primordială a organizațiilor de. partid, a organelor de conducere colectivă din fiecare Întreprindere, centrală și minister.

«

PRODUCTIVITATE RIDI
CATA, COSTURI REDUSE, 
EFICIENTĂ SUPERIOARA IN 
FIECARE ÎNTREPRINDERE I De bună seamă, tn ansamblul sarcinilor economice pe acest an, se cuvine relevată in mod deosebit cerința așezării Întregii activități productive pe principiul fundamental al asigurării upei rentabilități cît mai înalte, cunoscut fiind că intre eforturile pentru creșterea eficienței e- conomice și asigurarea progresului multilateral al economiei este o legătură nemijlocită. Concret, ridicarea eficienței economice reprezintă un factor de multiplicare, de potențare a rezultatelor economico-fi- nanciare care se obțin cu aceleași resurse materiale șl de muncă, ceea ce la nivelul unității economice ara semnificația obținerii unor valori nou create cit mai mari, iar la cel al economiei a realizării unei mase sporite de venit național.în strînsă legătură cu aceasta, se impune înfăptuirea întocmai, la termenele și parametrii stabiliți, a programelor de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, acțiune a cărei menire este să asigure valorificarea la un nivel calitativ superior a bazei teh- nico-materiale de care dispun unitățile economice, creșterea mai puternică a productivității muncii, reducerea consumurilor materiale șl e- nergetice, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției. Traducerea in viață, începînd din acest an, a măsurilor stabilite pentru etapa a Il-a de modernizare a producției trebuie să se facă avîndu-se permanent în vedere, pe de o parte, cerințele stringente, de bază ale producției, iar, pe de altă parte, efectele economice care se obțin. Și în această privință un rol mai activ trebuie să-l aibă centralele industriale. ministerele, care au obligația nu numai să cunoască măsurile înscrise în programele întreprinderilor, ci să și analizeze conținutul acestora și să sprijine efectiv, direct, îndeaproape procesul de modernizare a producției prin prisma intereselor mai generale ale economiei.Intre căile de sporire a eficien- Aș*  cum s-a subliniat tn cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, în toate organizațiile do partid, in adunările generale ale oamenilor muncii trebuie să se facă o analiză temeinică a modului in care s-a lucrat în anul 1986, să se dezbată cu spirit de răspundere sarcinile de plan pe 1987 și, mai ales, să se stabilească măsurile necesare în vederea înfăptuirii neabătute a acestora. Dispunem de tot ce este necesar, sînt asigurate condițiile tehnico-materiale, avem o minunată clasă muncitoare, țărănime, intelectualitate, care au demonstrat că sînt gata să facă totul pentru a realiza programul și obiectivele dezvoltării patriei noastre — aprecia secretarul general al partidului. Acum, hotăritor este felul cum vom acționa fiecare pentru a asigura realizarea în cele mai bune condiții a acestor obiective.

și calitatea de proprietar direct, prin participarea cu părți sociale asupra unei părți din proprietatea unității economice in care lucrează.Iată de ce intre dezvoltarea, întări
rea, perfecționarea și gospodărirea 
proprietății comune, socialiste, și pro
prietatea personală există o interde
pendență dinamică, potrivit căreia 
nivelul de trai al poporului are 
ca sursă siguri și unică creșterea 
avuției naționale, a venitului națio
nal. Cu cît bogăția națională sporește, cu atit.se creează, resursele dezvoltării pe mai departe a forțelor de producție, ale satisfacerii în condiții superioare a necesităților de consum productiv și. personal.Chezășia Îndeplinirii exemplare a programului vast și complex al întăririi rolului proprietății socialiste, a manifestării superiorității ei, în contextul larg al democrației muncitorești revoluționare, o constituie creșterea rolului factorului politic al 
Partidului. Comunist Român, ca cen
trul vital al întregii societăți, amplificarea rolului statului, impletindu-se tot mai mult organismele acestuia cu cele ale autoconducerii muncitorești, conducerea unitară a economiei naționale cu adîncirea democratismului economic. Dezvoltarea eco- nomico-socială intensivă, perfecționarea conducerii și planificării tuturor sectoarelor de activitate presupun, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., „creșterea rolului conducerii unice In toate domeniile, • rolului conducător al partidului, asigurarea întăririi proprietății de stat și cooperatiste, ca factor hotăritor pentru progresul patriei noastre".Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fundamentat o concepție amplă, cuprinzătoare*  prin care democratismul și eficienta întregii activități economice șl sociale slnt Înțelese drept componente esențiale ale socialismului, care se perfecționează șt progresează necontenit, împreună, pe fundamentul proprietății socialiste, contribuind la continua dezvoltare și modernizare a acesteia. Rezultă astfel necesitatea obiectivă, legică a cunoașterii, urmăririi și realizării exemplare de către toți oamenii a sarcinilor dezvoltării economieo-so- ciale prezente și a celor de perspectivă, avîndu-se permanent în vedere teza fundamentală elaborată de secretarul generai al partidului privind făurirea socialismului cu poporul și pentru popor. Mobilizarea și fructificarea maximă a inițiativei creatoare la toate nivelurile economiei naționale, așa cum a certit din nou cu deosebită fermitate tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., constituie cerința obiectivă decurgînd din necesitatea dezvoltării și perfecționării proprietății socialiste pe măsură ce procesul' revoluționar al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate avansează pe traiectoria creșterii economice intensive, calitative, lntr-un climat de colaborare internațională, de independență și pace pe planeta noastră.

de- au

<v.ia«zih int'J Intetnltomi] 1*  țel producției, o deosebită însemnătate o are creșterea în ritm inalt a productivității muncii. Potrivit planului, in acest an, pe ansamblul industriei republicane productivitatea muncii trebuie să fie cu 7.3—8,5 la sută mai mare decît in 1938, fiind principalul factor de creștere a pro- ducțlei-marfă industriale planificate. Iar pîrghla esențială de sporire a productivității muncii, asupra căreia este necesar șă acționeze ferm fiecare colectiv de oameni ai muncii, o reprezintă promovarea largă a progresului tehnic prin extinderea automatizării șl robotizării proceselor de producție, dotarea cu mașini șl utilaje de înalt randament și modernizarea celor existente, aplicarea de tehnologii noi, de mare eficiență.în aceeași sferă de preocupări, este absolut necesar să se instaureze în fiecare întreprindere un profund spirit gospodăresc in utilizarea resurselor de materii prime, materiale, e- nergie electrică și combustibili, în scopul reducerii cît mai substanțiale a cheltuielilor materiale. în legătură cu aceasta; secretarul general al partidului arăta că nu putem fi deloc mulțumiți cu consumurile mari energetice și de materiale, care și în anul trecut au continuat să se situeze cu mult peste normele stabilite pentru toate sectoarele de activitate.Se cunoaște că, asemenea tuturor sarcinilor de plan, prevederile de e- conomlsire a resurselor materiale și energetice sînt obligatorii,oarece normele de consum servit la fundamentarea bazei tehnico-materiale a planului național unic de dezvoltare economico-socia- lâ. Respectarea strictă a normelor stabilite constituie, prin urmare, una din condițiile primordiale pentru realizarea producției fizice planificate ; orice depășire a consumurilor normate se repercutează asunra e- chilibrului material al planului, ceea ce influențează negativ activitatea dintr-un șir întreg de întreprinderi, nivelul celorlalți Indicatori. Îndeosebi al celor de eficiență economică. O atenție deosebită, în contextul cerințelor actuale, trebuie să se acorde gospodăririi riguroase și economisirii severe a resurselor energetice. De asemenea, este necesar să se acționeze cu răspundere și spirit gospodăresc pentru recuperarea și refo- losirea resurselor materiale și energetice refolosibile, domeniu in care sînt importante rămîneri în urmă, nerealizîndu-se sarcinile la nivelul planificat.Așadar, este în interesul general al economiei, al tuturor oamenilor muncii ca, în fiecare Întreprindere, să se asigure gospodărirea rațională a resurselor de materii prime și e- nergetice, să se respecte cu strictețe normele de consum, să se acționeze stăruitor pentru reducerea lor cit mai substanțială ; orice procent de reducere a consumurilor, a cheltuielilor materiale se reflectă nemijlocit și în mod pozitiv în nivelul beneficiilor și, în ultimă instanță. In creșterea venitului național — sursa trainică a dezvoltării și modernizării continue a economiei naționale, a ridicării bunăstării celor ce muncesc.
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; IDEI SI DIRECȚII FUNDAMENTALE ALE 6ÎNDIRII SI ACȚIUNII ! 
i POLITICE INTERNAȚIONALE ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ;

6.
• •

Am acționat și vom acționa neabătut pentru a ne aduce contribu
ția pe plan internațional la realizarea unei lumi mai drepte și mai bune, 
la respectarea dreptului popoarelor de a fi stăpîne pe 
a-și făuri viața în mod independent, așa cum o doresc 
amestec din afară.

destinele lor, 
ele, fără nici

de 
un

NICOLAE CEAUȘESCU

Acțiuni și luări de poziție 
pentru oprirea cursei înarmărilor
Proteste împotriva hotărîrii S.U.fi. de a efectua 

noi experiențe nucleare

în ansamblul glndiril șl activității politice pe plan internațional ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, afirmarea dreptului la dezvoltare liberă și independență a tuturor națiunilor ocupă un loc esențial. Luptător ferm pentru împlinirea libertate și progres român, secretarulși consecvent idealurilor de ale poporuluigeneral al partidului, președintele Republicii, a acționat și acționeazăin același timp cu neobosită energie și vigoare în sprijinul aspirațiilor de dezvoltare liberă, independentă și suverană a tuturor popoarelor.Devenit stăpîn pe destinele sale, prin înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională, poporul român și-a manifestat și își manifestă solidaritatea militantă. niciodată dezmințită, cu cauza luptei pentru libertatea și neatîrnarea popoarelor întregii lumi, a lupței împotriva imperialismului, colonialismului, neo- colonialismulul și rasismului, a oricăror forme de dominație și asuprire, aceasta constituind una din orientările fundamentale ale întregii politici externe a României socialiste. Și în această privință, concepția elaborată de conducătorur partidului și statului nostru reprezintă o contribuție de excepțională valoare teoretică și practică, bucurîndu-se, pe bună dreptate, de cea mai și apreciere pe globului.Izvorîtă dintr-o materialist-dialectică asupra lumii și istoriei, această concepție, ca și acțiunile de politică externă ț>e care ea le inspiră se află în desăvîrșită concordanță cu procesele revoluționare ce se desfășoară la scara planetei, a căror trăsătură distinctivă constă în afirmarea mereu mai puternică și mai clară a voinței popoarelor de a-șl decide de sine stătător soarta, de a-și organiza viața economico-sociălă și politică în concordanță cu propriile dorințe, fără ingerințe de nici un fel.
Dreptul la neatirnare — 

drept sacru, inalienabil și 
imprescriptibil? Este ’"deobște cunoscut șl unănim apreciat aportul esențial al președintelui țării noastre Ia fundamentarea conceptului referitor la dreptul sacru, Intangibil și imprescriptibil al fiecărui popor de a decide în mod liber și suveran asupra căilor șl formelor dezvoltării sale interne, de a urma In viața internațională o orientare corespunzătoare propriilor interese. Și se cuvine reliefat că nu este vorba aici doar de simpla proclamare a atașamentului față de o cauză nobilă, ci de un concept susținut prin fapte în practica cotidiană a politicii externe românești. A dobîndit, astfel, amplă notorietate adevărul că nu a existat cauză dreaptă, nu a existat popor angajat in lupta pentru obținerea independenței și suveranității sale care să nu se fi bucurat de sprijinul activ și socialiste, Nicolae Ceaușescu. de cite ori încălcată libertatea, ședințele ei au luat, prompt și ferm, apărarea poporului respectiv, cerînd energic ca dreptul sfînt al acestuia la integritate și neatirnare să fie respectat cu strictețe.Această poziție fermă șl consecventă în sprijinul luptei popoarelor pentru dreptul de a dispune de propriile destine își are rădăcinile deopotrivă în experiența istorică a poporului nostru — care a suferit el însuși, timp de secole, urmările asupririi străine, purtînd crîncene bătălii și dînd grele jertfe de singe pentru apărarea ființei naționale, pentru dobîndirea libertății și independenței patriei — cît și în viziunea revoluționară, comunistă, asupra evoluției și legităților istorice.Conceptul promovat de secretarul general al partidului nostru pornește, in același timp, de la analiza atentă a ansamblului realităților lumii de azi, care pun în evidență faptul că afirmarea ideii de independență, de dezvoltare suverană a constituie securității de o con- oglindirea dintre patrio-

privind dreptul sacru al fiecărui popor la dezvoltare liberă și independentă, secretarul general al partidului nostru are, totodată, marele merit de a fi fundamentat teza invincibilității cauzei popoarelor ce se ridică la luptă pentru do- bindirea și apărarea acestui drept. Pe drept cuvînt, așa cum tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat în repetate rînduri — și cum însuși mersul evenimentelor pe arena mondială o arată neîncetat — nu există forță în stare să stăvilească lupta unui popor decis să facă orice jertfe pentru cîștigarea sau apărarea libertății sale și care se bucură de sprijinul și solidaritatea celorlalte popoare. în virtutea acestei convingeri, insistent reliefate de conducătorul partidului și statului, țara noastră a acționat și acționează cu consecven-

dezvoltării de sine stătătoare, model al unpr relații de tip nou, clădite, in absolut toate cazurile, pe egalitate in drepturi și respect mutual.în conformitate cu orientările generale elaborate de președintele Nicolae Ceaușescu, România promovează o conlucrare tot mai amplă și diversificată cu tinerele state, confruntate cu mari greutăți moștenite de la colonialism, după ce le-a sprijinit în lupta pentru dobîndirea independenței, susținindu-le, în continuare, cu aceeași consecvență, pentru consolidarea acesteia. Una din cele mai elocvente dovezi in această direcție o reprezintă numeroasele obiective economice construite in comun, pentru crearea și dezvoltarea unei industrii și unei infrastructuri proprii. Sint expresii ale unor raporturi noi de întrajutorare,

largă recunoaștere ■toate meridianeleviziune unitară,

multilateral al României al președintelui După cum. ori unul fiopor i-a fost România, pre-
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ELOCVENTE MĂRTURII ALE STIMEI Șl PRESTIGIULUI

Mereu alături de cauza libertății
„Partidul Comunist Român, președintele Nicolae Ceaușescu, Româ

nia s-au aflat mereu alături de poporul Zimbabwe in lupta sa de eli
berare. Iată de ce doresc să folosesc prilejul, cind sărbătorim 
momentul independenței, pentru a spune P.C.R., poporului român și 
conducătorului său, președintele Nicolae Ceaușescu : «Vă mulțumim, 
prieteni, vă mulțumim, tovarăși de luptă I Victoria noastră este o vic
toria comună»".

Robert Mugabe 
prim-ministru al Republicii 

Zimbabwe

de 
de

Permanent ajutor luptei de eliberare
„Trebuie să spun, din adlncul sufletului, că poziția adoptată 

Partidul Comunist Român, de guvernul fi poporul român, 
tovarășul secretar general al Partidului Comunist Român,
Nicolae Ceausescu, a fost permanent pozitivă șl cald apreciată de 
mișcările de eliberare din Africa și îndeosebi de S.W.A.P.O. Noi am 
primit un ajutor material considerabil din partea României, ceea ce 
a reprezentat un important sprijin pentru a ne continua lupta de 
eliberare".

Sam Nujoma 
președintele OrggnUftțiel Poporului 

din Africa de 5ud-Vest 
(S.W.A.P.O.)

Recunoștință pentru sprijinul dat 
poporului palestinian

„Apreciez in mod deosebit poziția Republicii Socialiste România, 
sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, de sprijinire a mișcărilor de 
eliberare. Vă adresez mulțumirile poporului nostru pentru pozițiile 
pe care le-ați adoptat in sprijinirea luptei poporului palestinian".

Yasser Arafat 
președintele Comitetului Executiv 
ol Organizației pentru Eliberarea 

Palestinei
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țărilor și popoarelor cheia de boltă a păcii și internaționale. Este vorba ceptie în care își găsește legătura indisolubilă tism și internaționalism, dintre idealul eliberării omului de orice asuprire pe plan national și cel al lichidării pentru totdeauna a exploatării și asupririi popoarelor pe plan internațional.
Contribuții de preț la afir*  

marea cauzei independen
ței. Dezvoltînd teoria revoluționară

ță și energie în sprijinul luptei pentru libertatea și independența popoarelor, considerînd aceasta drept o înalță îndatorire revoluționară.Expresii din cele mai elocvente ale solidarității militante cu cauza independenței și suveranității popoarelor le-au constituit istoricele itinerare ale președintelui Nicolae Ceaușescu întreprinse, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țări din Asia, Africa, Orientul Mijlociu și America Latină, ca și numeroasele intiiniri avute la București cu conducători ai statelor din, practic, toate țările angajate pe calea dezvoltării de sine stătătoare. Manifestările de aleasă stimă și înaltă considerație cu care conducă- ' torul statului român a fost primit în cursul vizitelor amintite reprezintă tot atîtea semnificative recunoașteri ale meritelor președintelui României socialiste în sprijinirea luptei pentru libertate și neatirnare, tot atîtea dovezi peremptorii că numele tovarășului Nicolae Ceaușescu este asociat pretutindeni cu poziția de susținere energică și consecventă a cauzei dezvoltării de sine stătătoare a tuturor popoarelor.Această orientare principială s-a concretizat sub diverse forme și aspecte : sprijin constant, politic, moral și material, acordat mișcărilor de eliberare națională ; încheierea unor documente consemnînd primele recunoașteri internaționale ale unor mișcări de eliberare ca reprezentante legitime ale popoarelor respec- • tive ; desfășurarea unei susținute activități la Națiunile Unite și în alte foruri internaționale în favoarea năzuințelor de progres ale tinerelor state ; stabilirea unei largi colaborări cu statele care au pășit pe calea

desfășurate între state libere șl egale în drepturi, in scopul promovării unei cauze comune : accelerarea progresului fiecărei națiuni, înlăturarea vechilor relații de inegalitate caracterizate prin subordonarea celor slabi de către cei puternici.Valoarea pilduitoare a relațiilor dintre România și tinerele state a fost, de altfel, evocată de-a lungul anilor de conducători ai statelor respective, care au ținut să sublinieze că aceste relații, în promovarea cărora președintelui Nicolae Ceaușescu ii revine un rol hotărîtor, se disting prin respectarea riguroasă a principiilor independenței și suveranității naționale, prin grija constantă de a nu le leza in nici un fel.
Pentru eradicarea politicii 

de dominație. Unul din mariIe merite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu este și acela de a fi formulat teza de excepțională valoare teoretică și practică potrivit căreia națiunea, departe de a-și fi epuizat rolul Istoric, reprezintă și va reprezenta încă mult timp o idee- forță, un factor cu mare putere de mobilizare în lupta pentru progres. Aceasta se referă nu numai la tinerele state, ci și la țările care și-au dobîndit de multă vreme independența politică.Justețea acestei teze de majoră însemnătate este confirmată în mod grăitor de înseși evoluțiile din viața internațională, care pun în lumină faptul că ideeă independenței naționale însuflețește atît popoarele din tinerele state — pentru care a devenit un mare generator de energii în vederea dezvoltării economico-so- ciale — cît și popoarele din cele

lalte țări, dovadă că libertatea și independența rămîn valori universale și perene, în substanța lor neerodate de scurgerea vremii.în concepția conducătorului partidului și statului nostru, oricît de importantă ar fi cucerirea neatîrnării, dreptul popoarelor de a dispune de ele însele nu poate și nu trebuie să fie redus Ia simplul act al obținerii independenței, el trebuind neapărat întregit cu dreptul de a dispune de resursele naționale în scopul valorificării lor corespunzător intereselor proprii.Pe linia acestei orientări principiale, țara noastră consideră însă că lichidarea totală și definitivă a stă- pînirii coloniale impune nu numai înlăturarea structurilor politice de subordonare față de fostele metropole, ci, deopotrivă, eradicarea mentalităților de dominație și dictat in general. Asemenea mentalități își găsesc încă teren de manifestare sub forma politicii zonelor de influență și dominație, reprezentînd, de fapt, tendințele de perpetuare a împărțirii lumii între citeva țări puternice. în cuvîntările rostite de secretarul general al partidului nostru, revine insistent afirmarea necesității ca fostele metropole să renunțe la orice încercare de subminare a independenței politice, de impunere a unor relații de subordonare economică, menite să conserve raporturile de exploatare și dominație, la orice tentative de atragere sau menținere a noilor state în orbita foștilor stăpîni coloniali prin intermediul alianțelor militare sau antrenarea lor tot mal intensă în cursa înarmărilor.Ținînd seama de asemenea realități și formulînd teza că, în condițiile interdependențelor din lumea de azi, orice încălcare a dreptului de dezvoltare de sine stătătoare a unui popor este de natură să complice, uneori grav, ansamblul raporturilor Internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază necontenit că renunțarea ia politica imperialistă, de dominație și dictat, constituie o cerință fundamentală a destinderii și păcii. în același timp, tovarășul Nicolae Ceaușescu consideră că eliminarea definitivă a vechil politici. a -practicilor și mentalităților imperialiste, colonialiste și neocolo- nialiste se află în strînsă relație cu edificarea noii ordini economice șl politice internaționale, care să ducă la lichidarea decalajelor, a Împărțirii lumii în bogați și săraci, să asigure recuperarea integrală a avuțiilor tinerelor state, accelerarea progresului lor economic și social.Militînd neabătut pentru respectarea riguroasă, de către toți și față de toți, a dezvoltării libere și independente a fiecărei țări, a fiecărui popor, conducătorul partidului și statului nostru reliefează, în același timp, importanța decisivă pe care o are, In această privință, unirea tuturor forțelor antiimperialiste, pe plan intern și Internațional, ca o condiție de bază a înfăptuirii năzuințelor tuturor națiunilor de dezvoltare liberă și suverană pe calea progresului economic și social.
Temeiurile unui înalt pres

tigiu Idei^e tezele novatoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu referitoare la dreptul popoarelor de a hotărî de sine stătător, fără nici o imixtiune din afară, asupra tuturor problemelor care le privesc exclusiv constituie expresii ale înaltei răspunderi față de soarta propriului popor, a întregii omeniri. Consecvența și fermitatea demersurilor tovarășului Nicolae Ceaușescu In promovarea pe plan mondial a independenței naționale ca principiu fundamental al raporturilor interstatale constituie, fără îndoială, unul din Izvoarele uriașului prestigiu de care se bucură în lume președintele României socialiste.Politica românească de prombvare statornică a cauzei independenței și suveranității naționale, în consens cu aspirațiile legitime ale tuturor popoarelor planetei, cu marile procese înnoitoare din lume, se afirmă ca un important factor pozitiv al vieții internaționale. Și constituie, desigur, un motiv de legitimă mîndrie patriotică faptul că principialitatea și consecvența cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu, arhitectul și promotorul întregii politici externe românești, acționează pentru realizarea aspirațiilor de dezvoltare liberă ale popoarelor întrunesc cea mai largă recunoaștere și apreciere pe plan internațional, Inălțînd astfel mereu mai sus prestigiul României în lume.
Vasile OROS

WASHINGTON. — Mai multe organizații de luptă pentru pace din Statele Unite au anunțat că intenționează să organizeze o amplă acțiune de protest față de intenția Administrației de a proceda la prima experiență nucleară subterană din acest an, prevăzută pentru 5 februarie.Inițiatorii acțiunii au precizat că doresc să pătrundă in perimetrul poligonului nuclear din statul Nevada. unde urmează să aibă loc explozia atomică.Participants la fntllnirea anuală de la San Francisco a Asociației fizicienilor americani și Asociației americane a profesorilor de fizică s-au pronunțat pentru sprijinirea unul acord cu privire la interzicerea generală și deplină a experiențelor nucleare. Continuarea experiențelor cu arma nucleară constituie cauza principală a cursei înarmărilor, un element de instabilitate în actuala situație internațională și agravează pericolul unei catastrofe termonucleare, au ară

tat oamenii de știință participant! la această întilnire.TOKIO. — Luni, In Parcul păcii din Hiroshima a început o demonstrație de protest împotriva intenției S.U.A. de a efectua pe data de 5 februarie o nouă experiență nucleară in Nevada. La demonstrație participă reprezentanți al organizațiilor și mișcărilor antirăzboinice din diverse prefecturi ale Japoniei, ca și un reprezentant al mișcării antirăzboinice din S.U.A.t BERNA. — Membrii organizațiilor pentru pace din mai multe cantoane ale Elveției au participat la o demonstrație, la Berna. în semn de protest împotriva hotări- rii S.U.A. de a efectua noi explozii nucleare în scopuri militare sfidînd moratoriul sovietic unilateral în acest sens — transmite a- genția A.D.N.Participanții purtau pancarte In care avertizau că noile teste nucleare americane vor antrena escaladarea cursei înarmărilor.

Congresul Partidului 
African al Independenței 

din SenegalDAKAR 2 (Agerpres). — La Dakar s-au deschis lucrările celui de-al IV-lea Congres al Partidului African al Independenței din Senegal.în prima zi a lucrărilor s-a dat citire telegramei de salut adresate congresului de Comitetul Central al Partidului Comunist Român.

Propunere pentru crearea unui coridor demilitarizat 
la frontiera dintre R.D.G. și R.F.G.

Dezvoltarea economiei 
R.P. Polone în 1986VARȘOVIA 2 (Agerpres). — La Varșovia a fost dat publicității comunicatul Direcției de statistică cu privire la rezultatele obținute în dezvoltarea R.P. Polone în anul 1986, relatează agenția P.A.P.Comunicatul relevă că sarcinile planului pe anul trecut au fost îndeplinite în proporție de 101,4 la sută. în sectorul socialist al industriei, productivitatea muncii a fost cu 4,2 Ia sută mai mare decit în anul 1985. Producția agricolă globală a crescut cu aproape 5 Ia sută în comparație cu anul precedent. în comunicat se arată, totodată, că deși, potrivit datelor preliminare, venitul național a crescut, în prețuri fixe, cu 5 la sută față de anul 1985, el a fost cu 5 la sută inferior venitului național obținut în anul 1979.
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DECLARAȚIE SOVIETO-MON- GOLĂ. La încheierea convorbirilor purtate la Moscova între ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, și ministrul afacerilor externe al R.P. Mongole, Mangalîn Dughersuren, a fost dată publicității o declarație sovie- to-mongolă. Documentul reafirmă dorința părților de a dezvolta relațiile bilaterale în diferite domenii, relatează agenția T.A.S.S.

SESIUNEA COMISIEI O.N.U. PENTRU DREPTURILE OMULUI. La Palatul Națiunilor din Geneva au început luni lucrările celei de-a 43-a sesiuni a Comisiei O.N.U. pentru drepturile omului. Pe agenda sesiunii figurează probleme legate de violarea drepturilor omului in Africa de Sud, In Chile și în teritoriile arabe ocupate de Israel, alături de analizarea stadiului de

aplicare a convențiilor internaționale pentru drepturile omului și elaborarea unor convenții asupra drepturilor copiilor.LA VIENTIANE a avut loc plenara C.C. al Partidului Popular Revoluționar Laoțian., Plenara a discutat rezultatele îndeplinirii planului de dezvoltare economică și so-, cială a țării și executarea bugetului de stat pe anul 1986, precum și planul și bugetul pe anul în curs.RELAȚIILE S.U.A. CU NOUA ZEELANDĂ. Un comunicat oficial dat publicității la Wellington, a- nunță că guvernul neozeelandez a fost informat de faptul că „S.U.A. nu vor reînnoi și nici nu vor re-

negocia memorandumul asupra sprijinului logistic acordat Noii Zeelande", document care expiră la 21 iunie 1987. Se precizează că a- ceastă hotărîre a S.U.A. a fost a- doptată după ce. In ianuarie 1935, Noua Zeelandă a interzis accesul în porturile țării tuturor navelor — inclusiv americane — cu propulsie nucleară sau avînd la bord arme nucleare.
OBIECTIVE ALE DEZVOLTĂRII 

ECONOMICE IN NICARAGUA. In
tr-o declarație făcută la Managua, 
președintele Republicii Nicaragua, 
Daniel Ortega, a menționat că, 
pentru anul in curs, se preconizea
ză dezvoltarea economiei naționale 
intr-un ritm mediu de 2,1 la sută 
— relatează agenția de presă spa

BONN. — Vorbind la MUnchen, în cadrul unei reuniuni internaționale consacrate problemelor apărării, Egon Bahr, membru al Prezidiului Partidului Social-Democrat din R.F. Germania, a propus înființarea unui coridor demilita
rizat cu lățimea de 300 km de-a lungul frontierei dintre R.F.G. și R.D.G. Vorbitorul a apreciat că înfăptuirea acestei propuneri ar facilita negocieri imediate între Est și Vest și ar face posibilă Inspecția in coridorul demilitarizat.

Pentru impulsionarea tratativelor de dezarmareWASHINGTON. — In localitatea Cambridge din statul Massachusetts continuă lucrările unei reuniuni internaționale consacrate examinării noilor strategii de promovare a dezarmării și păcii. Iau parte peste 300 de specialiști și activiști pe tărîmul obștesc din 14 țări.Directorul Institutului pentru pace și securitate internațională din S.U.A., Pam Solo, unul dintre organizatorii conferinței, a evidențiat în intervenția sa rolul important al mișcărilor pentru înghețarea armamentelor nucleare, pentru dezarmare nucleară și pace, sub

liniind că acestea au contribuit la conștientizarea opiniei publice a- supra pericolului nuclear și au e- xercitat presiuni asupra guvernelor în vederea Impulsionării tratativelor în sfera dezarmării nucleare.Robert Edgar, activist pentru pace din statul Pennsylvania, a declarat că reuniunea își propune, între altele, să unească in perioada următoare diferitele mișcări pentru dezarmare și pace de diverse orientări și cu obiective variate in scopul sporirii eficienței acțiunilor lor în favoarea consolidării păcii.
Simpozion consacrat problemelor păcii în regiunea 

Asiei și PacificuluiTOKIO. — La Tokio s-a desfășurat un simpozion internațional la care au participat luptători pentru pace din Japonia, precum șt dintr-o serie de alte țări situate în regiunea Asiei și Pacificului. Repre- • zentanți al unor organizații antirăzboinice din Australia, Canada, Statele Unite. Noua Zeelandă, Fiji, Filipine, precum și din țara-gazdă, au subliniat. In cadrul dezbaterilor, necesitatea încetării oricăror activități militare tn această zonă a globului și au atras atenția asupra pericolului pe car» il reprezintă

pentru pacea și securitatea regională prezența, in Oceanul Pacific, a navelor militare avînd la bord rachete nucleare. Totodată, relatează agenția T.A.S.S., participanții au condamnat politica guvernului japonez de a spori considerabil potențialul militar al țării.în cursul lucrărilor s-a subliniat că stă în puterea forțelor iubitoare de pace ca. acționînd unite, să oprească evoluția periculoasă a evenimentelor determinată de continuarea cursei Înarmărilor, îndeosebi In domeniul nuclear.

Plenara conducerii
P. C. GermanBONN (Agerpres). — La Dtlssel- dorf a avut loc plenara conducerii P.C. German, în cadrul căreia au fost examinate situația politică creată in țară în urma recentelor alegeri în Bundestag și sarcinile ce revin în prezent comuniștilor vest-germani — relatează agenția T.A.S.S.Președintele P.C.G., Herbert Mies, a arătat, în cuvîntarea rostită cu acest prilej, că, împreună cu toate forțele democratice din țară, comuniștii sint satisfăcuți de faptul că rezultatele alegerilor nu au permis o deplasare spre dreapta. El a spus că P.C. German va continua să insiste ca guvernul R.F.G. să aducă o contribuție practică Ia însănătoșirea climatului internațional, să sprijine inițiativele vizînd eliberarea omenirii de povara arsenalelor nucleare și j să denunțe acordul privind pârtiei- i parea la programul american al j „războiului stelelor". De asemenea, ș președintele P.C.G. a reafirmat ho- i tărirea comuniștilor de a continua i lupta pentru retragerea rachetelor i nucleare americane de pe teritoriul - R.F.G.

ORIENTUL MIJLOCIU

Referendum în FilipineMANILA 2 (Agerpres). — In Filipine a fost organizat luni referendumul cu privire la noua Constituție a țării. Potrivit posturilor de radio și televiziune filipineze, la cele peste î 87 000 centre de vot s-a prezentat marea majoritate a celor 28 milioane cetățeni cu drept de vot. Primele rezultate ale scrutinului urmează să fie cunoscute In cursul zilei de marți, dar rezultatele definitive vor fi difuzate joi. Operațiunile de vot s-au -j desfășurat Intr-o atmosferă de calm.BEIRUT 2 (Agerpres). — Luni au reizbucnit luptele din zona taberelor de refugiați palestinieni Shatila și Bourj El Baraj neh, din sudul Beirutului, între milițiile Amal și combatanții palestinieni, au anunțat surse de securitate libaneze citate de agenția China Nouă, tn urma schimburilor de focuri, două persoane au, fost ucise și 10 au fost rănite. Ciocnirile din ziua precedentă s-au soldat și ele cu victime. Luptele din ultimele 24 de ore din împrejurimile taberelor de refugiați palestinieni din sudul Beirutului sint primele după retragerea combatanților palestinieni din zona Maghdousheh, din sudul Libanului, în urmă cu citeva zile.
★Autoritățile lsraeliene de ocupație au ordonat Închiderea universității arabe „Al Najah" din orașul Nablus,

situat pe malul vestic al Iordanului. Măsura a fost motivată prin organizarea de către studenți a unor demonstrații împotriva ocupației. »KUWEIT 2 (Agerpres). — ’Intr-un interviu acordat ziarului „Al Bayan" din Emiratele Arabe Unite, Ossama El Baz, director al cabinetului președintelui egiptean, a apreciat drept .^prietenești și sincere" relațiile dintre Egipt și țările arabe. Referindu-se la tratatul comun de apărare arabă semnat la reuniunea la nivel înalt al Ligii Arabe din 1950, EI Baz a subliniat că poziția țării sale în această privință rămîne neschimbată, în sensul că Egiptul consideră securitatea sa ca fiind strîns legată de securitatea arabă șl că orice perturbări în securitatea națională a țărilor arabe va avea efecte asupra securității Egiptului,
CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAKTEHERAN 2 (Agerpres). — Potrivit agenției I.R.N.A., forțele Iraniene au lansat o rachetă sol-sol asupra capitalei Irakiene, declanșînd o nouă fază a măsurilor militare de răspuns la atacurile irakiene asupra unor zone civile iraniene. Forțele iraniene, arată agenția, au continuat să consolideze noi poziții, pregătind o ofensivă la est de orașul irakian Basra, și să înainteze în regiunea malului vestic al rîului Jasim. Pe de altă parte, I.R.N.A. transmite că artileria iraniană a bombardat instalațiile petroliere irakiene din regiunea Ali-Gharbi și Berjesiyeh și obiective economico-milltare din orașele irakiene Basra, AI-Amarah și Alin- Gharbi, ca răspuns la bombardamentele irakiene asupra unor zone civile și obiective economico-militare iraniene.BAGDAD 2 (Agerpres). — După cum transmite agenția I.N.A., avioane de luptă irakiene au Întreprins raiduri simultane asupra orașelor iraniene Isfahan și Tabriz. Pe de

altă parte, un purtător de cuvint militar irakian a declarat că aparatele irakiene au bombardat orașele Mian- dowab, Mianeh, Mragha și Shahpoor, precum și un important obiectiv naval aflat în apropierea coastelor iraniene, acțiuni întreprinse ca răspuns la agresiunea iraniană împotriva unor zone rezidențiale din orașe irakiene.Agenția I.N.A. relevă, totodată, că după o serie de lupte intense desfășurate la est de Basra, forțele Irakiene au recucerit sectoare importante din regiune.RIAD 2 (Agerpres). — într-un Interviu acordat ziarului „Al Bilad", secretarul general al Organizației Conferinței Islamice, Shariffudin Pirzada, a adresat Iranului și Irakului apelul de a înceta operațiunile militare și vărsările de sînge. El și-a exprimat speranța că cele două părți vor răspunde pozitiv apelului lansat in acest sens de șefii de state care au participat la reuniunea la nivel înalt de la Kuweit a Organizației Conferinței Islamice.

ETIOPIA

Consultare populară 
asupra noii ConstituțiiADDIS ABEBA 2 (Agerpres). — Peste 20 de milioane de cetățeni etiopieni au votat, duminică, în cadrul, referendumului privind a- doptarea noii Constituții a țării, s-a anunțat la Addis Abeba. In urma referendumului urmează să fie proclamată Republica Democratică Populară Etiopia. In cadrul procesului de reorganizare a instituțiilor din această țară, în luna septembrie vor avea loc alegeri pentru Adunarea Națională, Consiliul de Stat, postul de președinte și cel de vicepreședinte al țării.Rezultatele oficiale ale referendumului urmează să fie cunoscute In zilele următoare.
In favoarea soluționării 

pașnice a situației 
din America CentralăCARACAS 2 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Caracas, președintele peruan Alan Garcia a arătat că, in pofida tuturor adversităților, activitatea „Grupului de la Conta- dora" continuă să se extindă, Intru- cît reprezintă o expresie a voinței dreptului regiunii de a soluționa ea însăși problemele sale — informează agenția I.P.S. El a evidențiat că statele centroamericane nu doresc războiul și că acțiunea hotărîtă a „Grupului de la Contadora" și a „Grupului de sprijin" constituie cea mai e- locventă dovadă a dorinței de nestrămutat de a nu lăsa procesul de pace în America Centrală pe miini străine.

niolă E.F.E. „Întreprinderile parti
culare — a subliniat el —trebuie sd 
acorde prioritate exporturilor, pen
tru a se obține devize liber conver
tibile, necesare economiei națio
nale".REUNIUNE NEONAZISTA. Poliția din Berlinul Occidental a intervenit pentru a evacua un restaurant din cartierul Spandau, unde a fost organizată o reuniune neonazistă, interzisă de oficialități.MANIFESTAȚIE ANTITERO- RISTĂ. Zeci de mii de persoane au luat parte la Zaragoza la un marș de protest față de continuarea actelor teroriste ale organizațiilor extremiste basce. Participanții purtau pancarte în care cereau să

se pună capăt terorismului. Manifestația a avut loc după ce, săptă- mîna trecută, în Spania a fost înregistrat un nou atentat, soldat cu doi morți.
INUNDAȚII. In urma unor ploi 

torențiale, a topirii zăpezilor abun
dente, precum și avalanșelor și 
inundațiilor care s-au produs in 
R.S.S. Gruzină, au fost înregistrate 
pagube materiale și victime anunță 
agenția T.A.S.S. In zonele muntoa
se, cu toate măsurile luate pentru 
evacuarea populației, 28 de persoa
ne și-au pierdut viața. Comitetul 
Central al P.C.U.S., Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. și Gu
vernul Uniunii Sovietice au adresat 
condoleanțe familiilor victimelor. A

fost constituită o comisie guverna
mentală pentru lichidarea urmări
lor calamităților.NAVIGAȚIE. După cum transmite agenția C.T.K., In urma gerurilor puternice, de la 2 februarie a fost oprită navigația In sectorul cehoslovac al Dunării.ACCIDENT RUTIER. După cum relatează agenția Taniug, un grav accident rutier s-a petrecut in noaptea de duminică spre luni pe una din principalele autostrăzi ale țării, Niș — Skoplie : un autobuz s-a ciocnit cu un autocamion de mare capacitate. Un număr de 25 de pasageri și-au pierdut viața, iar 20 au fost răniți.
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