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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român,
vineri, 20 februarie, a avut loc ședința Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.K. Au participat, ca
invitați, membri ai guvernului, alte cadre de con
ducere din economie.
în cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a
dezbătut o serie de rapoarte privind modul în care
s-a desfășurat activitatea pentru realizarea planu
lui în anul 1986, la toți indicatorii.
Au fost examinate și aprobate :

— RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALI
ZĂRII, LA 31 DECEMBRIE 1986, A PRINCIPALI
LOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA
CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE INDUSTRIALE
PUSE ÎN FUNCȚIUNE ;
— RAPORTUL PRIVIND UTILIZAREA MAȘI
NILOR, UTILAJELOR ȘI INSTALAȚIILOR DIN
INDUSTRIE, CONSTRUCȚII Șl TRANSPORTURI
ÎN ANUL 1986, COMPARATIV CU ANUL 1985 ;
— RAPORTUL PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN
CONSUMURILE NORMATE DE MATERII PRIME,
MATERIALE, COMBUSTIBIL ȘI ENERGIE ELEC
TRICĂ ÎN ANUL 1986, COMPARATIV CU ANUL
1985 ;
— RAPORTUL PRIVIND MODUL DE ÎNDEPLI
NIRE A PLANULUI COSTURILOR DE PRODUC
ȚIE ÎN INDUSTRIA REPUBLICANĂ ÎN ANUL
1986, COMPARATIV CU ANUL 1985 ;
— RAPORTUL PRIVIND ÎNDEPLINIREA PLA
NULUI PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ȘI CORELA
REA PRINCIPALILOR INDICATORI DE MUNCĂ
ȘI RETRIBUIRE ÎN INDUSTRIA REPUBLICANĂ,
CONSTRUCȚII-MONTAJ ȘI TRANSPORTURI ÎN
ANUL 1986, COMPARATIV CU ANUL 1985 ;
— RAPORTUL PRIVIND ASIGURAREA ȘI
CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR ȘI AC
TIVITATEA DE METROLOGIE ÎN ANUL 1986.
Comitetul Politic Executiv a examinat, de ase
menea, RAPORTUL CU PRIVIRE LA CONTRAC

TAREA PRODUCȚIEI ȘI A OBIECTIVELOR PRE
VĂZUTE ÎN PLANUL PE ANUL 1987 ÎN INDUS
TRIE ȘI INVESTIȚII-CONSTRUCȚII, precum și
RAPORTUL PRIVIND MĂSURILE DE ÎMBUNĂ
TĂȚIRE A GRADULUI DE PRELUCRARE ȘI A
CALITĂȚII FIERULUI VECHI PENTRU PRO
DUCȚIA DE OȚEL, ÎN PERIOADA 1987—1980.
Dezbătînd aceste documente, Comitetul Politic
Executiv a stabilit o serie de măsuri pentru lichi
darea neajunsurilor care s-au manifestat în activi
tatea economică în anul trecut și pentru asigurarea
tuturor condițiilor în vederea îndeplinirii ritmice
și la toți indicatorii a prevederilor de plan pe anul
in curs. Un accent deosebit s-a pus pe asigurarea
tuturor condițiilor pentru îndeplinirea planului producției-marfă, a producției fizice la toate sortimen
tele, cu precădere a producției de export, pentru
încadrarea strictă în normele de consum, ridicarea
permanentă a calității produselor, folosirea inte
grală a capacităților de producție, creșterea mai ac
celerată a productivității muncii și sporirea eficien
ței întregii activități economice.
Pentru lipsurile din activitatea desfășurată anul
trecut și pentru neajunsurile grave care mai per
sistă în ceea ce privește folosirea capacităților de
producție și încadrarea în consumurile specifice de
energie, combustibil și materii prime, în realizarea
unor importanți indicatori ai planului, Comitetul
Politic Executiv a atras în mod serios atenția con
ducerilor Ministerului Industriei Construcțiilor de
Mașini, Ministerului Industriei Chimice, Ministeru
lui Industriei Petrochimice, Ministerului Industriei
Metalurgice și Ministerului Industriei de Utilaj
Greu și le-a cerut să
* ia măsuri imediate pentru li
chidarea neajunsurilor care s-au manifestat.

în continuare, Comitetul Politic Executiv a
examinat și aprobat planul de acțiuni pentru reali

zarea PROGRAMULUI DE LUNGĂ DURATĂ PRI
VIND DEZVOLTAREA COLABORĂRII ECONO
MICE ȘI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE DINTRE REPU
BLICA SOCIALISTA ROMÂNIA ȘI U.R.S.S. PÎNĂ
ÎN ANUL 2000 ; PROPUNERILE PRIVIND ADÎNCIREA SPECIALIZĂRII ȘI COOPERĂRII ÎN
PRODUCȚIE DINTRE REPUBLICA SOCIALISTA
ROMÂNIA ȘI UNIUNEA SOVIETICA ; PRINCI
PIILE CARE SĂ STEA LA BAZA CONSTITUIRII
SOCIETĂȚILOR MIXTE ÎN ROMÂNIA CU
PARTENERI DIN U.R.S.S. ȘI CELELALTE ȚĂRI
SOCIALISTE.
Discutînd și aprobind aceste documente, Comite
tul Politic Executiv a stabilit măsuri hotărîte pen
tru realizarea acordurilor privind dezvoltarea
colaborării economice și tehnico-științifice, lărgirea
și adîncirea specializării și cooperării în producție
cu Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste, cu
țările in curs de dezvoltare, cu firme și companii
economice din alte țări.
De asemenea, s-au stabilit măsuri în direcția
perfecționării activității în domeniul societăților
mixte.
în legătură cu problemele discutate în cadrul ședin
ței Comitetului Politic Executiv, A LUAT CUVÎNTUL TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,

SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMÂN, PREȘEDINTELE REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA. (Cuvîntarea se dă pu
blicității).
Comitetul Politic Executiv a aprobat întru totul
sarcinile și orientările cuprinse în cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a hotărît ca acestea să fie
larg dezbătute în conducerile ministerelor, centra
lelor și întreprinderilor, în toate organele de con
ducere colectivă, precum și în organele și organiza
țiile de partid, să fie temeinic însușite de cadrele
din economie — la toate nivelurile — de comuniști,
de toți oamenii muncii. S-a hotărît, de asemenea,
ca rapoartele dezbătute și aprobate în cadrul ședin
ței Comitetului Politic Executiv — îmbunătățite
cu observațiile și propunerile făcute — să fie dis
cutate în consiliile de conducere ale ministerelor,
centralelor industriale, organelor de sinteză și să
se treacă la luarea tuturor măsurilor pentru solu
ționarea operativă a problemelor ce decurg din
aceste documente.
Comitetul Politic Executiv a analizat apoi EVO

LUȚIA PRINCIPALELOR FENOMENE DEMO
GRAFICE ÎN ANUL 1986, COMPARATIV CU
ANUL 1985.
S-a subliniat că rezultatele înregistrate anul
trecut în domeniul demografic — deși s-a obținut
o anumită creștere a sporului natural al popu
lației față de anul precedent — nu sînt încă pe
măsura preocupărilor partidului și statului nostru,
a condițiilor create. Pornind de la această situație,
Comitetul Politic Executiv a cerut Consiliului Sani
tar Superior, Ministerului Sănătății, tuturor orga
nelor de specialitate și factorilor cu atribuții în do
meniul respectiv să ia măsuri hotărîte pentru apli
carea fermă a legii privind creșterea demo
grafică a populației, sporirea natalității, ocro
tirea și consolidarea familiei, să dea dovadă de
înaltă răspundere în soluționarea importantelor
probleme pe care le ridică păstrarea și întărifea
continuă a sănătății poporului, menținerea vigorii
și tinereții întregii națiuni.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid
și de stat.

CUVÎNTAREA tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,
Problemele pe care le dezbatem
astăzi în Comitetul Politic Execu
tiv sînt foarte importante. Ele în
fățișează importantele realizări
obținute la indicatorii calitativi și
de eficientă, dar si lipsurile mari
care au existat în activitatea din
anul trecut si care continuă să se
manifeste în diferite domenii —
privind realizarea planurilor de
dezvoltare economico-socială. de
modernizare și ridicare a nivelului
tehnic și calitativ al produc
ției. de creștere a eficienței eco
nomice.
Am discutat pe larg aceste pro
bleme în “ședința în care am ana
lizat modul în care s-a realizat
planul pe anul trecut. Am subli
niat și rezultatele bune ' în creș
terea producției industriale, agri
cole si în alte sectoare, dar și nerealizarea unor indicatori foarte
importanți ai planului. Acum dis
cutăm rapoartele amănunțite cu
privire la diferiți indicatori care
nu s-au realizat în mod corespun
zător. cu toate rezultatele bune
obținute. Aceasta demonstrează
încă o dată că. dacă în toate sec
toarele s-ar fi acționat cu întreaga
răspundere, puteam să obținem în
anul precedent rezultate mult mai
bune, deși — subliniez — creșterea
de peste 7 la sută a producției in
dustriale poate fi considerată
bună.
Sînt minusuri și nerealizări mai
cu seamă în domeniul bunei orga
nizări și în folosirea capacităților
de, producție, precunj și în dome
niul consumurilor materiale, care
au fost cu mult depășite. De aici
decurg și depășirile la cheltuielile
materiale și toate celelalte minu
suri care sînt arătate în rapoarte
le pe care le-am discutat.
Anul trecut am mai discutat
problema capacităților de produc
ție. Trebuie să spunem însă că nu
s-au luat toate măsurile necesare
pentru a se realiza programele
stabilite în această privință și pen
tru a se asigura punerea în pro
ducție a tuturor capacităților.
Avem încă 283 de capacități din
diferite domenii care nu și-au rea
lizat prevederile din plan privind
indicatorii tehnico-economici, ceea
ce repreiintă circa 10 la sută din
valoarea fondurilor fixe pe întrea
ga industrie. Consider că este ne
cesar să se revadă programul de
măsuri stabilit și să se îmbunătă
țească întreaga activitate pînă la
sfîrșitul semestrului I al acestui
an, astfel încît să lichidăm cu desăvîrșire această stare negativă de
lucruri.
Nu sînt suficiente numai angajamentele. Trebuie trecut la măsuri

problemă de maximă însemnătate,
preocupare de maximă răspundere!
• în toate întreprinderile, la fiecare loc de muncă să se
ia măsuri ferme pentru încadrarea în cotele de consum
stabilite.
• Pentru activități neproductive, consumurile de gaze
naturale și energie electrică trebuie reduse cu cel puțin 30
la sută.
® Fiecare kilowatt-oră de energie electrică, fiecare metru
cub de gaz să fie utilizați cu chibzuință, cu maximă eficiența.
Cu toții sîntem profund intere
sați să reducem consumurile ener
getice și tuturor trebuie să ne fie
limpede că orice risipă reprezintă
un act de nechibzuință, cu con
secințe negative pentru dezvoltarea
economiei naționale, pentru fie
care om al muncii, pentru fiecare
cetățean. Nici un moment nu tre
buie pierdut din vedere că de
consecventa și răspunderea cu care
se acționează pentru' reducerea
drastică a consumurilor energetice
depind îndeplinirea integrală, la toți
indicatorii, a planului pe acest an,
cel de-al doilea din actualul cinci
nal, realizarea produselor de care
țara are nevoie. înseși acțiunile
luate îp spiritul recentului decret
pentru reducerea consumului de
energie electrică și gaze naturale

in unitățile industriale, de con
strucții și transporturi, agricole, în
instituțiile sociale, precum și îri
gospodăriile populației atestă că
este pe deplin posibil să se reali
zeze importante economii în toate
sectoarele de activitate. Practic,
în răstimpul care a trecut din luna
februarie majoritatea județelor s-au
încadrat în cotele de energie elec
trică, unele dintre ele obținind
chiar și economii, în condițiile în
deplinirii și depășirii planului la
producția fizică, la indicatorii de
eficientă. Totuși, analiza atentă a
consumului de energie electrică și
combustibil pe această perioadă
pune în evidență că în unele uni
tăți economice — este adevărat, pu
ține la număr — nu se acționează
cu toată fermitatea pentru econo-

misirea resurselor energetice. Cau
zele depășirii consumurilor re
zidă nu în nivelurile scăzute ale
normelor planificate, ci în sla
ba preocupare a specialiștilor și
muncitorilor din aceste unități
pentru lichidarea tuturor surselor
de risipă, superficialitatea cu care
este abordată una dintre cele mai
importante sarcini economice la
ora actuală. Așa cum se arată în
recentul decret, economisirea la
maximum a gazelor naturale și energiei electrice constituie o cerin
ță prioritară, o îndatorire patrioti
că a fiecărui om al muncii, a fie
cărui cetățean. Pentru desfășura
rea normală a activității economico-sociale este necesară adoptarea
unor măsuri ferme care să asigure
un regim sever de economisire a

energiei electrice și combustibili
lor, introducerea unei discipline ri
guroase la toate locurile de muncă
și eliminarea oricărei forme de ri
sipă, aplicarea cu fermitate a ce
lor mai severe sancțiuni împotriva
tuturor celor care depășesc consu
murile normate, care nu respectă
reglementările in domeniul gospo
dăririi energiei și combustibi’ilor.
în acest sens se impune luarea
unor măsuri eficiente pentru rea
lizarea unui consum energetic echilibrat pe întreaga durată a zilei
și a săptămînii. în fiecare unitate
economică este necesar să se res
pecte cu strictețe programele de
lucru stabilite, iar consumul de energie electrică și de gaze naturale
trebuie controlat în permanență,
ținute evidențe pe secții și linii
tehnologice, permițind astfel lua
rea operativă a măsurilor necesare
pentru încadrarea în normele pla
nificate și cotele stabilite,. în pu
terile aprobate pe schimburi și la
vîrful de sarcină și eliminarea ori
cărei forme de risipă.
Se impun pretutindeni, în În
treprinderi, în sectoarele neproduc
tive, în domeniul casnic, eforturi
ample și susținute pentru întrona
rea unui spirit riguros de ordine și
disciplină în îndeplinirea întocmai
a prevederilor Decretului privind
unele măsuri pentru raționalizarea
consumului de gaze naturale și energie electrică. Preocuparea în
acest domeniu trebuie privită ca o
cauză a tuturor oamenilor muncii.

reale, pentru că nerealizarea aces
tor capacități are o influență nega
tivă asupra realizării producției
fizice și creează mari greutăți în
realizarea planului, în diferite
sectoare de activitate.
Trebuie spus că tocmai datorită
nepunerilor în funcțiune ale noilor
capacități și nerealizării para
metrilor stabiliți privind buna lor
funcționare am avut și în lunile
ianuarie și februarie mari greutăți
în asigurarea energiei electrice.
Dar această situație este și în ce
lelalte sectoare — în metalurgie, în
domeniul minier, în construcția de
mașini, în industria materialelor
de construcții și așa mai departe.
De aceea, consider că trebuie ca,
de îndată, Consiliul de Miniștri,
ministerele să stabilească toate
măsurile necesare, astfel încît
pjnă la sfîrșitul semestrului să pu
nem ordine în acest domeniu.
Pentru aceasta consider că tre
buie să fie angajate mult mai se
rios centralele producătoare de uti
laje și de aparatură, ca și ele să
acționeze cu toată hotărîrea, îm
preună cu ministerele respective,
în asigurarea utilajelor și aparatu
rii necesare și în înfăptuirea măsu
rilor pentru punerea în producție a
tuturor capacităților și realizarea
parametrilor stabiliți prin proiec
tele economice și «tehnice.
In același sens, referindu-ne la
nerealizarea indicilor de folosire
a capacităților, se impune să se
acționeze și în ce privește repa
rațiile capitale și reparațiile • cu
rente. Am mai discutat despre
aceste probleme ; le reamintesc
numai pentru că trebuie ca, îm
preună cu centralele de speciali
tate, să se ia toate măsurile pen
tru a se asigura buna . or
ganizare și desfășurare a ac
tivității
în
aceste
sectoare.
Subliniez aceasta pentru că și
în lunile ianuarie și februarie
continuă să se manifeste lipsuri
foarte serioase în functionarea co
respunzătoare a instalațiilor, mal
cu seamă în domeniul chimiei. în
petrochimie, în metalurgie. Un
timp, aceste ministere — ca șl al
tele, de fapt — au justificat ne
realizarea planurilor
invocînd
lipsa de energie. Prin măsurile
pe care le-am luat am asigurat
energia în întregime ; dar acum
reiese că. de fapt. nerealizarea
planului din aceste Sectoare nu s-a
datorat lipsei de energie, ci nefuncționării corespunzătoare a
unităților de producție. Așa se și
explică de ce, după ce am asigu
rat în întregime energia, nici unul
din aceste ministere la care mă
refer nu a consumat energia re
partizată pentru producție — subli

niez pentru producție — deoarece
nu trebuie în nici un fel să ad
mitem consumuri neproductive —
și nu au realizat planul de pro
ducție. Nu se poate merge mai
departe cu această situație. De
aceea, trebuie revăzute progra
mele. împreună — repet — cu
centralele constructoare de mașini,
de utilaje și aparatură, pentru a
asigura tot ce este necesar, inclu
siv buna funcționare a întreprin
derilor și sectoarelor de reparații
și investiții din ministere. în toate
ministerele sînt sectoare speciale
care se ocupă de investiții și re
parații. Avem miniștri adjunct!
care se ocupă special de aceasta ;
avem, de asemenea, direcții ge
nerale speciale pentru astfel de
lucrări. Este necesar să analizăm
activitatea tuturor acestor unități
și să luăm măsuri ferme pentru
a pune ordine în toate aceste sec
toare de ‘ activitate. M-am oprit
mai pe larg asupra acestor proble
me pentru că le consider hotărîtoare pentru buna desfășurare a
întregii activități.
O altă problemă Importantă este
aceea a consumurilor materiale. în
diferite sectoare de activitate, aces
te consumuri materiale depășesc
normele stabilite. Practic, anul
trecut nici un sector de activitate
hu s-a încadrat în normele de con
sum — nici de combustibil, nici
energetice, nici de materiale. Neîncadrarea în normele de consum re
prezintă aproape 2 600 000 de tone
de combustibil convențional, ceea
ce este imposibil să fie suportat de
economie, fără greutăți. De aseme
nea, depășirea consumului de ener
gie electrică reprezintă 1 700 0Q0 000
kWh. a consumului de oțel-lingou
— 545 000 tone, de cocs furnal —
140 000 de tone, de nichel — 1100
tone, de electrozi — 8 700 de tone,
de amoniac — 90 000 tone, de che
restea — 12 000 tone, de fire de
bumbac — 10 000 tone, de fire de
lînă — peste 6 000 tone și așa mai
departe. La piei, depășirea con
sumurilor față de normele stabilite
reprezintă 20 la sută, ceea ce este
egal cu producția a 5 milioane de
perechi încălțăminte. Depășiri mari
de consumuri sînt și la aluminiu,
la diferite alte metale. Este deci
imposibil să mai admitem încălca
rea normelor de consum, care
dereglează foarte grav aprovizio
narea și funcționarea normală a
producției ! Este de neadmis ca
economia națională să suporte ase
menea depășiri ale consumurilor !
încadrarea în normele de consum
ne-ar fi asigurat o bună aprovizio
nare — chiar cu o rezervă — la
combustibili și energie.
Vă amintesc că aproape în fle
care lună industria ușoară a ridi

cat problema materiilor prime, dar
a depășit — după cum ați văzut
— consumul la bumbac cu circa
8 la sută, la lînă cu aproape 14 la
sută, iar la piei, repet, 20 la sută.
Depășirea normelor de consum la
bumbac reprezintă circa 80 mili
oane mp de țesături. La lînă, depă
șirea consumului reprezintă peste
25 milioane mp, ceea ce înseamnă
lipsă de stofă în mod corespun
zător.
Am impresia că nici conducerile
ministerelor, nici organele noastre
economice și de partid nu înțeleg
ce importantă au aplicarea fermă
și realizarea normelor de consum
stabilite, asigurarea bunei aprovi
zionări și satisfacerea necesităților
poporului, inclusiv ale exportului.
Apreciind valoric, se poate spu
ne că numai la aceste cîteva pro
duse de bază depășirile normelor
de consum reprezintă peste 500 mi
lioane de dolari — și aceasta so
cotind la prețurile minime, pentru
că o prelucrare superioară a com
bustibilului, a gazelor, a metalu
lui și realizarea de produse supe
rioare celor pe care le-am luat în
calcul ne-ar fi dat încă cu cel pu
țin 40—50 la sută în plus.
în industria construcțiilor de
mașini s-a depășit mult consumul
de aluminiu și de alte produse. Re
cent am discutat problema depă
șirii consumului de aluminiu în
diferite sectoare — nu de im
portanță tehnică sau tehnologică,
ci pur și simplu decorativă. Este
mare risipă de aluminiu. Numai
la autobuze se consumă în acest
fel peste 500 kg de aluminiu pe
autobuz. Nu mă refer la motor
sau la celelalte piese, unde este
necesar consumul de aluminiu, ci
la partea
așa-zis
decorativă.
Această situație se întîlnește nu
numai la autobuze, ci este gene
rală. Am stabilit măsuri ca să se
revadă, în termen de o lună,
această situație și să se prezinte
măsuri pentru reducerea cu cel
puțin 50 la sută a consumului de
aluminiu. Să lichidăm cît mai
rapid această stare de lucruri !
Aceasta este valabil și în ce pri
vește consumul de cupru, de zinc,
de plumb. de; nichel — unde
s-a depășit consumul cu 1100
tone — și de alte metale. Deci
trebuie să se înțeleagă că proble
ma respectării normelor de con
sum este o problemă esențială
pentru asigurarea bunei funcțio
nări a activității economice, pen
tru dezvoltarea generală a țării
noastre.
Am stabilit programe de moder
nizare pentru toate sectoarele. Am
mers în multe întreprinderi și atn
(Continuare în pag. a III-a)
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privind asigurarea deplinei egalități

în drepturi a tuturor cetățenilor patriei
Marile transformări structurale
produse în procesul construcției so
cialiste, cu deosebire in perioada de
după .Congresul al IX-lea, politica
națională științifică promovată de
Partidul Comunist Român, de secre
tarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, au constituit baza
trainică a soluționării, in spiritul
concepției revoluționare, a problemei
naționale in România, a asigurării
deplinei egalități în drepturi între
toți cetățenii patriei, a întăririi uni
tății și frăției tuturor oamenilor
muncii, fără deosebire de naționali
tate.
încă de la înființarea sa. Partidul
Comunist Român s-a pronunțat îm
potriva oricăror forme de inegalitate
socială și națională, pentru deplina
egalitate între toți oamenii muncii,
între toți cetățenii țării, indiferent
de naționalitate. Așa cum sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu: „în țara
noastră am rezolvat pentru tot
deauna problema națională, pe baza
concepției marxist-leniniste, a prin
cipiilor socialismului științific, asigurînd deplina egalitate în drepturi
a tuturor cetățenilor patriei".
Perioada inaugurată de Congresul
al IX-lea se distinge, și in înfăptui
rea politicii naționale a partidului și
statului, drept cea mai fertilă. în
această perioadă. înfăptuirea politicii
naționale a dobindit un caracter

consecvent științific, cuprinzător,
multilateral, problema națională fiind
rezolvată în mod real și profund, în
toate componentele și laturile sale
esențiale. Dezvoltind creator. îmbo
gățind cu noi teze tezaurul de idei
al gindirii revoluționare, secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a elaborat, și în
acest domeniu, orientări clare, de
largă perspectivă, a fundamentat o
concepție unitară, înnoitoare, ce
călăuzește întreaga activitate practi
că de asigurare a egalității depline
in drepturi a tuturor cetățenilor pa
triei, de dezvoltare a prieteniei fră
țești între toți locuitorii țării, fără
deosebire de naționalitate.
Originalitatea abordărilor teoretice
și a soluțiilor practice in politica
națională a Partidului Comunist
Român prezintă o semnificație ma
joră, înainte de toate, pentru con
tinua perfecționare a relațiilor na
ționale, care constituie o compo
nentă intrinsecă a relațiilor sociale
globale din societatea socialistă ro
mânească. Ea are. totodată, sensuri
mult mai profunde, valențe și sem
nificații mult mai generale dacă
avem în vedere faptul că ceea ce,
îndeobște, se numește problemă na
țională, preocupările teoretice și
practice legate de ea prezintă în lu
mea de azi noi dimensiuni, aspecte
dintre cele mai complexe, concen-

trînd, deseori, atenția multor teore
ticieni și oameni politici și avind
nu o dată implicații majore in des
fășurarea relațiilor internaționale
contemporane.
România socialistă
se poate
mîndri cu faptul că a asigu
rat deplina egalitate în drepturi
pentru toți cetățenii săi, fără deo
sebire de naționalitate, rasă, sex,
religie sau alte criterii. Această mă
reață realizare, împreună cu toate
celelalte înfăptuiri de importantă is
torică — in viața economică, socialpolitică și cultural-spirituală — ob
ținute de poporul român în ultimele
două decenii sînt rodul politicii
științifice, revoluționare a Partidului
Comunist Român. Transformările cu
adînci semnificații și largi rezonanțe
produse, în această perioadă. în via
ta întregului nostru popor, în toate
domeniile societății românești ates
tă. cu forța de necontestat a fapte
lor. justețea și trăinicia acestei po
litici. ca parte integrantă a politicii
generale de edificare a societății so
cialiste.
Prin cucerirea puterii politice de
către clasa muncitoare în alianță cu
celelalte categorii de oameni ai
muncii, prin lichidarea exploatării
omului de către om și a fundamen-

(Continuare în pag. a IV-a)
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Responsabilitate și consecvență
în îndeplinirea propriilor hotărîri
Ceea ce trebuie să definească
acțiunile fiecărei organizații de
partid, stilul lor de muncă este
organizarea la un nivel mereu mai
bun a muncii pentru Îndeplinirea
perseverentă, cu consecvență exem
plară a propriilor hotărîri. In fond,
se poate spune că acesta este ele
mentul esențial al muncii fiecărei
organizații de partid, factorul ce dă
substanță, consistență și eficiență
Întregii activități curente și de per
spectivă. Pentru că nu este totul
să gindești bine, să elaborezi mă
suri bune și să adopți hotărîri care
in esența lor să răspundă sarcinilor
stabilite de conducerea partidului.
Decisiv este să știi să organizezi
astfel munca incit să mobilizezi toate
energiile, să organizezi și să canali
zezi cu minuțiozitate toate forțele
umane și materiale, tehnice și edu
caționale, incit ceea ce ai hotărlt,
toate măsurile stabilite să prindă
viață In cele mai bune condiții și
cit mai repede. Pentru că, așa cum
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu
la Plenara C.C. al P.C.R. din decem
brie, anul trecut, „multe din stările
de lucruri negative ce s-au ma
nifestat șl In acest an sînt rezultatul
lipsurilor în buna organizare a
muncii, in folosirea rațională a mij
loacelor de care dispunem, în re
partizarea corespunzătoare a forțe
lor, în controlul șl urmărirea în mod
corespunzător și ferm a realizării
tuturor programelor- și planurilor de
dezvoltare".
La adunarea de dare de seamă și
alegeri a organizației de partid
dintr-o secție importantă a unei
Întreprinderi de producție industrială
pentru căile ferate s-a adoptat, în
cadrul hotărîrii, un șir de măsuri
privind îmbunătățirea calității pro
duselor. Măsuri care în esență sînt
rodul bunei cunoașteri a probleme
lor, măsuri pe deplin posibil de
realizat cu forțele existente în sec

ție, în întreprinderea respectivă. So
luțiile propuse răspund condițiilor
specifice ale activității oamenilor
muncii, ele conturîndu-se și concretizîndu-se în cadrul discuțiilor pur
tate în adunările generale ale oa
menilor muncii, în adunările de
partid. Numai că, și aici intervine
paradoxul, ceea ce se propune in
planul de măsuri nu este aproape
nimic nou, chiar dacă sînt cuprinse
și una-două măsuri tehnice de dată

cerile secției șl întreprinderii în
această privință. Este unul din acele
fapte ce exprimă pierderea simțului
de răspundere al unor cadre înves
tite cu atribuții și sarcini în pri
vința urmăririi și organizării muncii
de îndeplinire a hotăririlor organi
zației. Este unul din acele fapte
care dovedesc că pe stilul de
muncă al unor organe șl organizații
de partid, al unor conduceri de
întreprinderi s-a așternut un ștrat

Idei și sarcini majore desprinse din adunările
și conferințele pentru dări de seamă și alegeri
din organizațiile de partid
mai recentă. Nu este aproape nimic
nou pentru că, acum doi ani și
jumătate, a mai fost adoptat un
asemenea plan, cu asemenea mă
suri. Dar, datorită unei anumita
stări de spirit, unei atitudini
străine spiritului comunist revolu
ționar, atitudine caracterizată prin
tergiversare și lipsă de decizie, prin
nefolosirea corespunzătoare a forțe
lor, măsurile prevăzute In planul
respectiv nu au fost duse la înde
plinire. Ceea ce, se poate spune,
echivalează cu pierderea a doi ani
și jumătate din timpul măsurat și
destinat pentru progres, pentru
înnoire tehnică, timp care se recu
perează greu, extrem de greu chiar.
Anomalia este și mai evidentă
dacă avem In vedere că In adu
narea de dare de seamă șl alegeri
nici măcar nu s-a făcut o referire
la culpa biroului organizației de
bază șl a comuniștilor din condu-

gros de praf. Aceștia socotesc că
totul este să adopți programe, mă
suri. înfăptuirea acestora nu mai
contează, ca și cum s-ar rezolva
singure, de la sine. Or, așa cum
arăta secretarul general el partidu
lui, „oricît de juste ar fi progra
mele și planurile pe care le avem,
ele rămîn numai simple planuri,
documente, dacă nu se acționează
cu Întreaga răspundere șl dacă nu
se Iau măsurile necesare In vederea
realizării lor în viață."
Comuniștii de la o cunoscută În
treprindere textilă bucureșteană au
critioat în adunarea
generală de
dare de seamă șl alegeri biroul or
ganizației de partid pentru faptul
că, după ce au fost uitate prin ser
tare și birouri, cînd au trebuit să
raporteze despre îndeplinirea pre
vederilor planului de măsuri privind
perfecționarea profesională a mun
citoarelor a preferat să întocmească

alte noi planuri de măsuri. Chipu
rile. mai bune, mai complete, mai
actuale. Dar primele erau la fel de
bune, la fel de cuprinzătoare, numai
că nu fuseseră înfăptuite.
Mimatul intenției de a schimba
ceva, de a îmbunătăți activitatea
prin fel de fel de programe și pla
nuri, peste planuri, anexe și com
pletări la planuri, este cu atît mal
dăunător pentru activitatea organi
zațiilor de partid, a colectivelor de
muncă, cu cit se acreditează, astfel,
ideea neputinței de a rezolva anu
mite probleme, se alimentează sen
timentul lipsei de realism, care duc
la demobilizare, la tocirea entuzias
mului. atit individual, cit și colectiv.
Trebuie mereu și mereu întreținut
și dezvoltat în stilul de muncă al
organizațiilor de partid respectul
pentru hotărîrile adoptate, trebuie
întărită puternic răspunderea perso
nală și colectivă pentru înfăptuirea
exactă șl la termenele prevăzute a
fiecărei măsuri stabilite. Este nece
sar, după cum sublinia secretarul
general al partidului, să fie întă
rită capacitatea organizațiilor de
partid de a folosi și concentra for
țele principale spre înfăptuirea
obiectivelor principale, de a revitaliza rolul controlului asupra mo
dului în care sînt Îndeplinite hotă
rîrile adoptate. Din păcate, unii mal
uită faptul că rolul controlului nu
este numai acela de a constata anu
mite lucruri, ci de a trage la răs
pundere pe cei ce nu își îndepli
nesc atribuțiile și Îndatoririle, de a
ajuta la înlăturarea neajunsurilor
și crearea unei asemenea atmosfere
de muncă care să stimuleze afir
marea deplină a răspunderii fiecă
rui comunist pentru îndeplinirea
hotăririlor adoptate de organizația
de partid.

Alexandru PINTEA

problemă de maximă însemnătate,

preocupare de maximă răspundere!

In fiecare unitate, normele de consul
să fie riguros respectate
în ziarul „Scînteia" nr. 13 830, sub
titlul „Respectarea normelor de con
sum legale — obligatorie pentru toți,
fără excepții, fără derogări", prezen
tam situația consumului de energie
din perioada 1—31 ianuarie a.c. O
bună parte din județele menționate
atunci la rubrica „Depășit", după 15
zile din această lună se înscriu în
cotele de energie stabilite. Rezulta
tele obținute atestă că organele lo
cale de partid au adoptat programe
ferme și eficiente pentru reducerea
consumurilor energetice în toate do
meniile vieții economico-sociale, așa
cum prevede recentul Decret privind
unele măsuri pentru raționalizarea
consumului de gaze naturale și ener
gie electrică. între 'timp, în pagi
nile ziarului au fost publicate o serie
de răspunsuri din partea conduceri
lor unor întreprinderi care și-au de
pășit normele planificate de ener
gie. Cu acest prilej s-au evidențiat
acțiunile Întreprinse pentru elimi
narea oricărei forme de risipă, pen
tru economisirea severă a fiecărui
kilowatt-oră.
O serie de unități care au fost ci
tate că Înregistrează depășiri ale
consumului de energie electrică se
pare însă că nu au recepționat sem
nalele critice ale ziarului. Reamin
tim conducerilor acestor întreprin
deri că, în conformitate cu Legea
presei, au obligația să răspundă
neintirziat
Ne-am propus In continuare să
prezentăm clteva scrisori primite la
redacție. în răspunsul transmis de
Combinatul de fibre sintetice Cimpulung, sub semnătura directorului,
lng. Aurel Damian, se arată : „Fiind
sesizați prin presă despre neincadrarea tn cotă, s-a luat legătura cu
I.R.E. Pitești, care a operat reduceri
asupra repartiției lunare fără să co
munice despre aceasta și beneficia
rului, respectiv unitatea noastră,
care putea să se încadreze prin dcbranșarea unor utilaje de importan
ță secundară. Vă aducem la cunoș
tință că am luat măsuri de economi
sire drastică a consumurilor de ener
gie, care se urmăresc zilnic, in con
formitate cu sarcinile și responsabi
litățile stipulate de recentul decret".
Se pune Întrebarea : de ce nu au
fost scoase mai înainte din funcțiune
utilajele de Importanță secundară
dacă acest lucru era posibil și nu
afecta procesul de producție ? Ca
buni gospodari, indiferent de canti
tatea de energie alocată,
această
măsură se impunea să fie întreprin
să din proprie inițiativă. în ceea ce
privește repartiția de energie elec
trică este necesar să facem cîteva
precizări, utile poate și altora. La
nivelul organelor de sinteză se sta
bilesc cotele de energie pe minis
tere, care la rlndul lor, cu sprijinul
centralelor industriale, le defalcă pe
unități. Totodată, aceste cote sînt
comunicate și la Centrala industrială
de rețele electrice (C.I.R.E.) care le
difuzează la Întreprinderile județe
ne de distribuție a energiei. Unitățile
economice trebuie să compare repar
tițiile primite cu cele existente la
furnizorul de energie, care nu are
dreptul și competența să modifice
cotele. Cazul semnalat în scrisoare
l-am adus la cunoștința conducerii
C.I.R.E. București, care ne-a oferit
explicațiile necesare. Ministerul In
dustriei Petrochimice, in subordinea
căruia se află Combinatul de fibre
sintetice Cîmpulung, a primit o su
plimentare de cotă, dar pe care nu a
nominalizat-o pe unități și deci re

partiția de energie primită Inițial a
rămas neschimbată.
într-o altă scrisoare primită de la
întreprinderea agricolă de stat
Ograda, județul Ialomița, se preci
zează că aceasta este una din cele
mai mari unități cu profil agricol
complex din țară, iar la nivelul jude
țului — privită din punct de vedere
energetic și îndeosebi al consumului
de energie electrică — este conside
rată ca „mare consumator". Totoda
tă, se menționează acțiunile între
prinse în ultimii ani pentru dimi
nuarea consumurilor energetice, in
tre care : „raționalizarea și revi
zuirea fluxurilor tehnologice ; refa
cerea instalațiilor electrice vechi;
eliminarea iluminatului exterior și
păstrarea acestuia numai in locurile
strict necesare ; trecerea centralei
termice cu combustibil lichid pe căr
bune ; analizarea permanentă in ca
drul consiliului oamenilor muncii a
consumurilor energetice etc.".
Referitor la neîncadrarea în cota
de energie electrică pe luna ianuarie
se arată că repartiția primită a fost

foarte redusă, Inregistrîndu-se un
consum total de 661 MWh. Pentru
luna februarie cota stabilită a crescut
cu 52 MWh. în continuare, în scri
soarea semnată de directorul unită
ții, ing. Petre Dumitrescu, și contabilul-șef Emil Bogdan, se arată :
„Avind tn vedere recentul decret,
ale cărui măsuri sînt menite să asi
gure desfășurarea normală a activi
tății economico-sociale din țara
noastră, colectivul I.A.S. Ograda își
va intensifica eforturile pentru gos
podărirea judicioasă a energiei elec
trice, reducind sever consumurile
neproductive și raționalizind pe cele
productive. Este pe deplin posibil să
reducem, față de luna ianuarie, con
sumul de energie electrică cu 30 la
sută, eliminînd hotărlt orice formă
de risipă".
Dat fiind faptul că nici în aceste
condiții unitatea nu se încadrează în
repartițiile de energie stabilite, sub
scriem la propunerea din scrisoare
ca : „organe din Ministerul Agricul
turii, de la direcțiile de specialitate
să efectueze o analiză competentă și
să se adopte măsurile menite a asi
gura îndeplinirea integrală a sarcini
lor de plan tn condițiile obținerii
unor consumuri energetice minime".
în cea de-a treia șt ultima scri
soare pe care o supunem atenției,
primită de la Șantierul naval Olte
nița și semnată de ing. George Bozeanu, directorul unității, se preci
zează : „Conducerea întreprinderii a
acționat și acționează continuu pen
tru reducerea consumurilor de ener
gie electrică, pentru încadrarea în
consumurile planificate și echilibra
rea consumului pe schimburi și pe
cele șapte zile ale săptăminii. Astfel,
s-au întreprins o serie de măsuri l
au fost introduse In reparație unele
utilaje mari consumatoare de ener
gie electrică, compresoare, o instala

ție complexă de acoperiri metalice, un
strung Carusel ; s-a stabilit un pro
gram de decalare a zilei de odihnă pe
secții și ateliere; in întreprindere a
fost interzisă utilizarea aparatelor electro-casnice. De asemenea, mențio
năm că a fost sectorizat și contorizat consumul de energie electrică pe
secții, ateliere și utilaje mari consu
matoare. Pentru diminuarea consu
murilor energetice s-au luat măsuri
tn vederea eliminării timpului de
mers In gol la mașinile-unelte, gru
purile convertizoare de sudură și
s-a stabilit un program de funcțio
nare economică a stației de compre
soare, iar iluminatul artificial a fost
redus, acolo unde condițiile au per
mis, cu 50 la sută. Pentru întărirea
controlului au fost numiți responsa
bili energetici pentru fiecare secție".
O primă constatare : măsurile luate
slnt binevenite și fac parte din așazisa categorie a acțiunilor imediate.
Ar fi fost însă util să fie măcar
amintite și unele dintre programele
de modernizare și îmbunătățire a
tehnologiilor cu efecte asupra dimi
nuării consumurilor energetice. Dar
să continuăm lectura scrisorii :
„Avtnd în vedere cele de mai sus și
mobilizarea tn continuare a oameni
lor muncii la realizarea de economii,
vă rugăm a reveni cu o notă In ceea
ce privește încadrarea In consumu
rile normate de energie electrici a
Șantierului naval Oltenița".
Precizăm că datele publicate au
fost furnizate de Centrala industria
lă de rețele electrice București, care
de altfel ne-a dat șl explicațiile cu
privire la această eroare : I.R.E. Că
lărași a transmis prin telex consu
murile planificate și realizate inversînd codurile a două unități din ju
deț. Dar in același spirit al adevă
rului, al exactității trebuie să ară
tăm că în scrisoarea trimisă redac
ției a fost folosit eronat cuvintul eco
nomii, întrucît Șantierul naval Olte
nița la valoarea producției-marfă din
luna ianuarie se înscrie cu o reali
zare de numai 85 la sută din plan.
Deci așa-zisa „economie" de 180
MWh este datorată unor nerealizări
de producție direct proporționale cu
diminuarea consumului de energie
electrică planificat. Alte comentarii
credem că nu mai Bînt necesare.

Ion LAZAR

Dispeceratul
energetic
al întreprinderii
își face datoria
Măsurile luate în întreprinderea
noastră pentru reducerea consumu
rilor de energie electrică și gaze
naturale în sectoarele neproductive
au vizat, în prima urgență, îmbună
tățirea activității dispeceratului energetic înființat Ia nivelul între
prinderii în luna decembrie 1986,
ne-a precizat ing. Ioan Nan, șeful
serviciului mecano-energetic de la
întreprinderea mecanică din Alba
Iulia. A fost întărit controlul exerci
tat de acest dispecerat, care funcțio
nează pe cele trei schimburi pentru
încadrarea fiecărei secții sau sector
in consumurile stabilite, sesizînd
operativ locul unde există perspec
tiva depășirii consumului. în secții,
pe fiecare schimb, au fost stabiliți
responsabili energetici care urmă
resc menținerea consumurilor de energie electrică și gaze naturale sub
nivelurile stabilite.
în pavilionul administrativ și ane
xele sociale a fost anulată o treime
din corpurile de iluminat. Numai
prin această măsură se realizează
lunar o economie de 800 kWh ener
gie electrică. în turnătorie au fost
montate corpuri de iluminat pe stilpi
In apropierea locurilor de muncă.
Ia curățătorie, la mesele de trasaj
și grunduire, reducindu-se astfel
numărul becurilor care ardeau in
balele respective. La sculărie s-a
accentuat sectorizarea iluminatului
în atelier. In funcție da numărul oa
menilor care lucrează.
Programul de funcționare al ma
gaziilor întreprinderii a fost modifi
cat astfel încît în acest sector în
treaga activitate să se desfășoare
numai la lumina zilei. A rezultat, în
urma aplicării acestei măsuri, o re
ducere însemnată a consumului zil
nic de energie electrică. Tot pentru
folosirea mai eficientă a iluminatului
natural au fost luate măsuri ca aprovizionarea cu materiale din de
pozite și scoaterea pieselor la de
pozitele de piese finite pentru a fi
expediate beneficiarilor să se des
fășoare numai în timpul zilei pînă
la ora 18. A rezultat, în urma apli
cării acestei măsuri o economie de
56 kWh energie electrică pe zi. Prin
reducerea programului de asigurare
a apei supraîncălzite la 30 la sută
și numai în timpul nopții, consumul
de gaze naturale a fost redus cu
73 000 mc. „Reducerea consumurilor
energetice, Îndeosebi în sectoarele
neproductive, va constitui pentru
colectivul nostru și în viitor o preo
cupare de maximă responsabilitate".
(Ștefan Dinică).

Consumul neproductiv — diminuat
cu peste 50 la sută
Prin măsuri riguros stabilite, ordi
ne și disciplină în toate sectoarele
de activitate, muncitorii și specia
liștii din cadrul întreprinderii de
ferite din Urzicenl, unitate de vîrf
a industriei electrotehnice, reușesc
să se încadreze permanent in cotele
de energie electrică stabilite pentru
sectoarele productive și să reducă
consumul din cele neproductive cu
peste 50 la sută.
Cum s-a reușit acest lucru, am
aflat de la subinginerul Teodor
Popescu,
șeful
compartimentului
energetic : „Concret, iluminatul in
birouri s-a redus total, iar in sec
ții au rămas doar tuburile de neon
strict necesare. La fiecare lampă,
din două tuburi a fost păstrat doar
unuL Au fost montate tablouri spe
ciale pentru Iluminat cu întrerupă
toare pentru fiecare grindă. In
acest fel nu se mai luminează în

treaga hală, ci doar locurile strict
necesare și doar pe perioada desfă
șurării activității. Consumul de ener
gie electrică și încadrarea în cotele
aprobate de către asistența tehnică
pe tură sînt urmărite orar. Electri
cienii de tură citesc contoarele,
semnallnd atunci cînd o secție sau
formație se apropie de consumul li
mită. în ce privește consumul nepro
ductiv, toți electricienii au puteri
depline pentru oprirea oricărui con
sumator nejustificat. Toate citirile se
afișează la panoul schimbului res
pectiv, în dreptul fiecărei secții, trecindu-se și economiile realizate. în
birourile de la serviciile contabili
tate, financiar, plan și retribuție a
rămas un singur calculator. în acest
fel, de la un consum de 800 kWh în
24 de ore, s-a ajuns la aproape 350
kWh". (Mihal VIșoiu).

Cei ce participă la luarea hotăririlor
pun și umărul la înfăptuirea lor
La adunarea generală a coope
toate sectoarele de activitate. De
rativei agricole Jilava, sectarul ace această exigență ? Aici s-a avut
gricol Ilfov, cei mai mulți coope
în vedere faptul că adunarea ge
ratori au venit în sala de ședințe
nerală reprezentînd forul suprem
direct de la solarii, unde se pre
de conducere al cooperativei agri
cole, trebuie, să analizeze toa
gătesc răsadurile pentru viitoarea
recoltă, sau din sectorul zootehnic,
te aspectele legate de desfășurarea
în cuvinte simple, dar spuse cu
activității — bune și mai puțin
bune — in plenul acesteia, iar hotărî
chibzuință, cooperatorii s-au refe
rit la ce s-a făcut bun și ce tre
rile sale să fie obligatorii pentru
buie să se facă în continuare pen
toți oamenii, începînd de la coope
tru ca unitatea lor să progreseze
ratori pînă la consiliul de condu
și mai mult. De la început, s-ar
cere, pinâ la președintele coopera
putea reține faptul că s-a făcut
tivei. Prin urmare, s-a depășit faza
informării și s-a mers mai departe
o analiză exigentă a activității des
fășurate anul trecut, au fost for
descifrîndu-se tot ce s-a făcut
mulate propuneri concrete izvorînd
bine, ce trebuie perfecționat și,
din munca practică de zi cu zi.
mai ales, a fost evidențiat aportul
După asprimea unor critici puteai
oamenilor la realizarea producțiirămîne cu impresia că aici ar fi
multe neîmpliniri. Avind în față
însă bilanțul muncii anului trecut
îți dai repede seama că unitatea
La C.A.P. Jilava,
agricolă din Jilava și-a încheiat
activitatea cu rezultate remarca
sectorul
agricol Ilfov
bile. Cîteva cifre sînt deosebit de
semnificative. S-au realizat, in
medie la hectar, 5 290 kg grîu,
7 440 kg orz, 20132 kg porumb
lor, a veniturilor. Procedîndu-se
știuleți, 3.700 kg floarea-soareiui,
2 928 kg soia, 25 011 kg legume, iar astfel, nu numai în cadrul acestei
analize de bilanț, ci și pe parcursul
în zootehnie s-au obținut în medie
desfășurării procesului de produc
4 423 litri lapte. Pentru recoltele
ție, s-a reușit atragerea mai largă
de porumb și floarea-soareiui rea
și mai activă a oamenilor la actul
lizate în 1986, cooperativei agricole
de decizie și, concomitent, s-a in
Jilava i s-au decernat două titluri
suflat răspunderea pentru înfăp
de „Erou al Noii Revoluții Agra
tuirea a tot ceea ce s-a .propus
re". Cit privește rezultatele finan
în plan.
ciare, cîteva cifre spun totul : in
Ioc de 40,1 milioane cit era pla
Ne vom opri, în rîndurile ce ur
nificat, unitatea a realizat venituri
mează, asupra unul singur aspect:
de 50,2 milioane Iei, avind și la
activitatea din Jegumicultură. Și nu
această dată în cont la bancă suma
lntimplător. C.A.P. Jilava va cul
de 18 milioane lei. Și tot pe atîțla
tiva în acest an 300 hectare cu
bani — 18 milioane lei — au fost
legume de pe care urmează să rea
repartizați pentru retribuirea mun
lizeze o producție de 6 900 tone.
cii. Aceste rezultate par și mai
Pentru a realiza și depăși această
evidente dacă avem în vedere că
producție, atît darea de seamă, cit
unitatea are doar o suprafață de
și cei care au luat cuvîntul au a1 500 hectare și este situată în ime
rătat că, în mod obligatoriu, trebuie
diata apropiere a Capitalei.
Înlăturate neajunsurile manifesta
Cum spuneam, In pofida acestor
te anul trecut în activitatea unor
rezultate, adunarea generală a avut
formații de muncă. în acest sens,
un pronunțat caracter critic, nu a . s-a dat ca exemplu, nivelul pro
alunecat pe panta laudelor și a-i ducției și al veniturilor din cele
ceasta deși In darea de seamă au
două ferme legumicole. Ferma nr.
fost evidențiațl numeroși coopera-, 1 a realizat o producție de 3 693
tori și mecanizatori, iar la sfîrșitul
tona legume, depășind planul cu 4
adunării generale «-au împărțit
la sută, iar ferma nr. 2 — 2 810
numeroase
premii celor mai
tone. Valoarea producției realizate
buni dintre cei mal buni. Rediferă și ea : s-a depășit cu 39 la
ținlnd numele celor cu realizări
sută la ferma nr. 1 și cu numai
deosebite, reporterul a avut și cu
2 la sută la ferma nr. 2. Deși re
riozitatea să numere ciți oameni au
zultatele din legumicultura ar
fost criticați nominal în darea de
putea onora pe mulți legumicul
seamă. Au fost 26 la număr, din
tori din alte unități agrjoole, aici,

La C.A.P. Jilava, sectorul agricol Ilfov, au fost repicate în cuburi nutritive
100 000 fire de răsad de varză

la Jilava, unor șefi de echipă li
s-au adus critici pentru că torța
de muncă nu a fost folosită ju
dicios, pentru că nu s-a urmărit
cu suficientă răspundere ca la re
tribuire să se țină 6eama de can
titatea și calitatea muncii făcute
de fiecare cooperator. Manifestîndu-se exigență au putut fi iden
tificate cauzele care au determi
nat ca într-o formație de lucru
rezultatele să fie superioare altei
formații, stabilindu-se totodată mă
suri eficiente pentru ridicarea pe
trepte superioare a Întregii acti
vități.
în dezbateri, relevîndu-se ce a
fost pozitiv in activitatea desfă
șurată în 1986, au fost făcute pro
puneri legate de îmbunătățirea pla
nului de măsuri prezentat adunării
generale de către consiliul de con
ducere. „Am marea satisfacție să
6pun că o veche doleanță a noas
tră este acum satisfăcută I avem
1 400 hectare amenajate pentru
irigații. Deci din acest an recolta
nu mai depinde de condițiile cli
matice,
ci de noi. Răspunderea
pentru calitatea lucrărilor trebuie
să fie mai mare pentru că, po
trivit criteriilor de acordare a Udu
lui de „Erou al Noii Revoluții Agrare", trebuie să realizăm, la cul
turile la care am primit anul
trecut distincții, cu 10 la sută mai
mult. Nu-i ușor, dar vom izbuti".
(Petru Cesni, inginerul-șef al co
operativei). „Trebuie să sporim și
mai mult producția legumicolă, dar
mai ales să ne preocupăm de va
lorificarea ei. Pentru aceasta tre
buie Insă să sortăm mai bine pro
dusele destinate aprovizionării Ca
pitalei, evitind neajunsuri de felul
celor constatate anul trecut". (Ion
Munteanu, șef de fermă). „Am
toată convingerea că în 1987 vom
obține producții mai mari de le
gume. Avem repicate 100 000 fire
de răsaduri tn cuburi nutritive".
(Alexandru Toma, brigadier). „Cer
ca la lucrările complexe, care ne
cesită multă Indeminare, secția
S.M.A. să repartizeze pe cel mal
buni mecanizatori. Din acest punct
de vedere avem nevoie de mal
mult sprijin din partea S.M.A."
(Costel Vartolomel, brigadier). „Adevărat, sistemul de irigații a fost
dat în folosință cu unele de
fecțiuni. Dar și noi sîntem vinovați că nu-1 exploatăm bine. Unii
mecanizatori distrug hldranțil. Să
nu uităm că este mai ușor a păstra
decît a repara". (Constantin Dumi
trescu, tehnician cu irigațiile). „Este
foarte stimulativ noul sistem de
formare a fondului de produse
pentru retribuire. în ce ne priveș
te, vom munci mal bine pentru a
obține producții mari. Dar să fim
ajutați. Or, nouă, și anul trecut,
ne-au fost repartizați și hibrizi de '
porumb care nu au dat recolte co
respunzătoare în condițiile unității
noastre". (Marin Anghelescu, coo
perator). „Am reușit să depășim
planul In fermele de păsări. Aceas
tă depășire putea fi și mal mare
dacă furajele combinate erau de
calitate corespunzătoare tn toate
cazurile șl dacă unele doze nu ar
fi conținut un adaos de sare, ceea
ce este contraindicat pentru pul".
(Virginia Stănescu, îngrijitoare la
păsări).
în asemenea climat, planul de
măsuri definitivat In urma dezba
terilor constituie un Îndreptar care
arată limpede spre ce trebuie con
centrate forțele. De altfel, după
adunarea generală, cooperatorii s-au
îndreptat spre locurile lor de muncă
— la răsadnițe și solarii, la adă
posturile pentru animale șl păsări.
Este cea mai bună dovadă că ceea
ce s-a hotărît se aplică imediat în
practică.

Ioan HERTEG

Stări de lucruri care impuneau
o analiză exigentă
Cu 5—6 ani în urmă, I.A.S.
„Axente Sever" era una din uni
tățile fruntașe din județ. De atunci,
producțiile au început să scadă într-un ritm îngrijorător, în prezent
unitatea situîndu-se în plutonul
din urmă între unitățile de profil.
E adevărat că, în raport cu anul
1985, în anul trecut s-au înregis
trat unele creșteri ale producțiilor,
dar și acestea sînt sub nivelurile
planificate : față de 3 800 kg grîu
în medie la hectar s-au obținut
2 700 kg, față de 4 450 kg porumb
— 4 400 kg la hectar. Depășiri s-au
realizat numai la orz : 4 383 kg la
hectar, la o producție planificată
de 3 880 kg la hectar.
Față de această situație era de
așteptat ca adunarea generală a
oamenilor muncii de aici să se con
stituie într-un cadru de analiză te
meinică și de dezbatere responsabi
lă, care, prin concluziile desprinse
și prin măsurile stabilite, să ducă
la o schimbare radicală a stării de
lucruri total nesatisfăcătoare exis
tente în această unitate.
Desigur, cu o oarecare obiecti
vitate, au fost invocate, atît în da
rea de seamă, cit și în cadrul
dezbaterilor, cîteva cauze ale pro
ducțiilor scăzute, în primul rlnd
seceta excesivă și prelungită. Fără
să minimalizăm efectul acestor
cauze, producțiile total diferite ob
ținute între o fermă sau alta sau
chiar în cadrul aceleiași ferme, ca
și între parcele alăturate, lasă să
se înțeleagă că principalul factor
a fost munoa diferită a oameni
lor și în primul rînd a specia
liștilor. Astfel, la cultura griului,
fermele Șeica Mică și Valea Plopu
lui au obținut 2 000 kg in medie
la hectar, dar producția fermei din
Soroștin a fost de 3 340 kg Ia hec
tar : la orz, ferma 1 Soroștin și
ferma 3 Motiș au realizat 4 383 kg
la hectar, iar ferma 5 Valea Plopu
lui — 3 000 kg la hectar ; la po
rumb, ferma nr. 5 Valea Plopului
— 5 000 kg la hectar, iar ferma
6 Agîrbiciu și ferma 1 Soroștin —

sub 2 800 kg la hectar. Aceasta în
condițiile în care de pe o supra
față de 36 hectare s-a obținut o
producție de 10 000 kg știuleți la
hectar, iar de pe alte 10 hectare
— 8 000 kg știuleți la hectar.
Din analiză rezultă că nu s-a ac
ționat corespunzător pentru produ
cerea furajelor. Finul a fost asi
gurat în proporție de 65 la sută ;
suculentele — 60 la sută, iar gro
sierele doar 42 la sută. Natural, in
suficiența furajelor se regăsește în
producțiile slabe de lapte, în nata-

La I.A.S.
„Axente Sever",
județul Sibiu
litatea scăzută. Drept urmare a nerealizării planului atît în sectorul
vegetal, cit și in zootehnie, costu
rile de producție au fost mult
depășite, tona de grîu fiind produ
să cu 2113 lei, față de 1 167 lei,
hectolitrul de lapte cu 635 lei, față
de 320 lei planificat etc.
în ansamblul el, darea de sea
mă a reflectat această realitate
mal mult statistic șl foarte puțin
din unghiul de vedere al răs
punderii ce revine fiecărui lu
crător șl, In mod deosebit,
specialiștilor în buna desfășu
rare, organizare și conducere a
muncii. Chiar și în situațiile iii
care au fost formulate critici, acestea au avut, de regulă, un ca
racter general, fiind circumscrise
unor concluzii oriunde și oricînd
valabile. Drept urmare, lipsa de
spirit critic s-a menținut și în ca
drul dezbaterilor, deși marea ma
joritate a celor care au luat cu
vîntul au fost oameni care poartă
nemijlocit răspunderea pentru mo
dul în oara «-a lucrat și pentru

rezultatele slabe obținute 1 Ingi
neri, economiști, tehnicieni, șefi de
fermă. Spiritul critic și autocritic
era cu atit mai necesar, cu cit
aici s-au comis abateri de la teh
nologii, s-a manifestat lipsă de
preocupare în asigurarea de soluri
și semințe de calitate și de mare
productivitate, neglijență și chiar
dezinteres. Astfel, amplasarea griu
lui și a porumbului favorizează
monocultura și nu corespunde unei
tehnologii moderne ; față de alți
ani, în care se aplicau cantități
mari de gunoi de grajd, în anul
1986 s-au incorporat în sol de cinci
ori mai puține ; structura bazei
furajere n-a fost Întocmită ju
dicios ; s-au înregistrat abateri de
la disciplină și de la controlul
programului fermelor etc. Cu un
astfel de tablou al abaterilor de la
disciplina tehnologică și a muncii,
rezultatele nu puteau fi altele decît
cele prezentate.
Dar concluzia generală desprinsă
pentru acest an a fost aceea că
I.A.S. „Axente Sever" dispune de
toate condițiile ca să revină la
statutul de unitate fruntașă, pe
care l-a deținut cu ani în urmă.
O dovedește aceasta modul în care
s-au făcut pregătirile pentru pro
ducția acestui an, cît și acțiunile
ce se desfășoară In prezent. Au
fost reparate In totalitate tractoa
rele șl mașinile agricole, eu fost
transportate In cfmp cantitățile pre
văzute de Îngrășăminte naturale,
s-au asigurat semințele pentru
campania de primăvară. Totodată,
tehnologia culturilor și structura
bazei furajere au fost adaptate la
condițiile unității. Rămîne ca or
ganizația de partid, consiliul oa
menilor muncii să acționeze cu
toată răspunderea pentru întrona
rea și menținerea neîntreruptă a
unui climat de ordine și disci
plină.

Ion Onuc NEMEȘ
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Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate
Germane, Willi Stoph, va efectua o vizită oficială de prietenie
in țara noastră
La Invitația tovarășului Constantin
Dăscălescu. prim-mlnistru al Guver
nului Republicii Socialiste România,
in ultima decadă a lunii februarie

Cronica

1987 va efectua o vizită oficială <!«
prietenie in țara noastră Willi Stoph,
președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Democrate Germane.

rii Ministerului Afacerilor Externe,
reprezentanți ai altor ministere și
instituții centrale.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București.
(Agerpres)

tv
13,00 Telex
12,05 I,a sflrșit de săptSmtnâ (partial
color) • Dragu mi-i prin șezători
— melodii populare • Oala de
senului animat • Filoanele crea
tivității — reportaj • Două me
lodii... o interpretă • Cinteeui
cuvintelor — moment poetic • în

vremea
Institutul de meteorologie șt hidro
logie comunică timpul probabil pentru
Intervalul 21 februarie (ora 20) — 24
februarie (ora 20). In țară : Vremea
va intra Intr-un proces de răcire trep
tată Incepind din nord-vest, mat accen
tuată în ultimele două zile. Cerul va
fi mal mult noros. Îndeosebi in re
giunile nordice și centrale. Vor că
dea precipitații, mal ales sub formă
de lapoviță și ninsoare, cu caracter
local in Jumătatea de nord a țării, și
sub formă de ploaie, lapoviță șl nin
soare, pe arii mal restrinse, in rest.
La munte va ninge. Vintul va sufla

14,45
15,00
19,00
19.20
19.50
10.50
22.20
22,30

registrări din festivaluri Interna
ționale • Istorie și cultură : „Ce
tatea de la piscul Crăsanl" • Ma
rile momente ale baletului • Telesport • Autograf muzical
Săptămina politică
închiderea programului
Telejurnal
Teleenciclopedia (color)
Varietăți... pe adresa dumneavoas
tră (color)
Film artistic (color) „înfruntarea"
Telejurnal
închiderea programului

moderat, eu intensificări locale în su
dul șl sud-vestul țării, cu viteze de
plnă la 45 km la oră. In regiunile esti
ce șl zona de munte vintul va sufla
cu 35 pină la 65 km pe oră, viscolind
trecător zăpada. Temperaturile mini
me vor oscila între minus 3 șl plus 2
grade. Izolat mal coborîte în nordul
șl centrul țării, iar cele maxime intre
minus 5 și plus 5 grade. Local se vor
semnala ceață și, izolat, polei. In
București t Vremea se va răci treptat.
Cerul va f! mal mult noros. Vor că
dea precipitații slabe, sub formă de
ploaie, cu transformări în lapoviță șl
ninsoare. Vintul va sufla moderat, cu
Intensificări temporare de 35 km la
oră. Temperaturile minime vor oscila
între minus 3 șl zero grade. Iar cele
maxime între minus 1 și plus 1 grada.
Condiții de polei.

INFORMAȚII SPORTIVE
• La Strbske Pleso (Cehoslovacia)
va avea loc astăzi festivitatea de
deschidere a celei de-a 13-a ediții a
Jocurilor Mondiale Universitare de
iarnă, la care participă peste 1 000
de sportivi și sportive din 33 de
țări. In programul Universiadei de
iarnă, ce se va încheia la 28 februa
rie, figurează întreceri la schi alpin,
schi fond, hochei pe gheață și patij artistic. Din lotul României pen1 această tradițională competiție
rac parte Ileana Hangan,
Rodica
Drăguș, Elena Reit, Ildiko Bako
(achi fond), Liliana Ichim șl Delia
Parate (schi alpin).
• în prima rundă a turneului zo
nal feminin de șah de la Balaton,
Gertrude Baumstark a clștlgat, jucînd cu piesele negre, la Madl. Stanciu a pierdut la Anghelova. Mar
gareta Mureșan a remizat cu Savova. iar Ligla Jicman a obținut,
de asemenea, remiză fn partida sus
ținută cu Porubski. Alte rezultate t
Veroczi — Voiska remiză ; Kubi
kova — Smacinska 0—1.
• Rezultate Înregistrate in seriile
preliminare ale campionatului mon
dial masculin de handbal (grupa B),
ce se desfășoară in diferite orașe
din Italia : seria a III-a : Elveția —
Bulgaria 17—16 (8—8) ; Danemarca
— Tunisia 28—15 (11—5) ; seria a
IV-a : R.F. Germania — Brazilia
35—23 (17—12) ; Cehoslovacia —
B.U.A. 25—16 (10—7).
• Proba de combinată nordică din
eadrul campionatelor mondiale de
Bchl-fond, ce se desfășoară tn sta
țiunea vest-germană Oberstdorf, a

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"
COMĂNEȘTI : Noi abataje
în circuitul productiv

zilei

Cu ocazia încheierii misiunii in
tara noastră, ambasadorul Repu
blicii Federale Germania, Hartmut
Wolfgang Schulze-Boysen, a oferit,
vineri, o recepție.
Au participat membri al conduce

VIA ȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR patriei

fost ciștigată de echipa R.F. Ger
mania, cu un total de 1 261,94 punc
te. Pe locurile următoare s-au cla
sat formațiile Norvegiei (1 244,98
puncte), U.R.S.S. (1 236,70 puncte),
Austriei (1 201,88 puncte).
• In meci contînd pentru turneul
final al „Cupei campionilor europeni"
la baschet masculin, echipa sovie
tică Jalghiris Kaunas a întîlnit, pa
teren propriu, formația B.C. Zadar.
Baschetbaliștii iugoslavi au cîștigat
cu scorul de 88—70 (41—20).
• In meci tur pentru semifinalele
competiției internaționale feminine
de baschet „Cupa Liliana Ronchetti",
echipa T.T.T. Riga a întrecut, pe te
ren propriu, cu scorul de 73—54
(30—33), formația iugoslavă Iskra
Delta Liubliana.
• Localitatea Italiană Lecce a
găzduit meciul dintre echipele
Italiei și Portugaliei, contînd pentru
preliminariile turneului olimpic de
fotbal. Gazdele au obținut victoria
eu scorul de 1—0 (0—0).

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO-PRONOSPORT
INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO,
DIN 20 FEBRUARIE, 1987
EXTRAGEREA I i 67 8 62 1 14
5 18 29 17.
EXTRAGEREA A II-A : 64 13 54
74 57 66 63 19 34.

In cadrul programului de punere
In valoare de noi rezerve de căr
bune, Ia mina Leorda din bazinul
văii Trotușulul a fost pus în func
țiune un nou abataj cu cel mai
mare randament din sector. Organizind mai bine munca și folosind
la întreaga capacitate mijloacele
mecanice de care dispun, minerii
din formația de lucru condusă de
brigadierul Aurel Tarcău au în
cheiat lucrările de înaintare cu
două luni de zile mai devreme față
de prevederile planului. Aceasta
le-a dat posibilitatea să scoată din
adîncuri și să expedieze termocen
tralelor o cantitate de peste 2 000
tone cărbune energetic.’ Inginerul
Nicolae Bejan, directorul între
prinderii miniere Comănești, na
spunea că asemenea abataje au
fost puse în circuitul productiv și
In sectoarele de exploatare Vermești, Lapoș și Rafira. Pină la fi
nele lunii februarie vor mai fi
puse în funcțiune încă două aba
taje de mare randament în sectorul
de exploatare Asău.
(Gheorghe
Baltă).

ALBA IULIA : Un nou
ansamblu urbanistic
în municipiul Alba Iulia a
început construcția unul nou și
modern ansamblu urbanistic. El
cuprinde importante dotări sodaledilitare. Se vor construi mal multa
blocuri de locuințe, un mare ma
gazin universal cu o suprafață de
peste 7 000 metri pătrațl, o hală agroalimentară, alte unități comer
ciale și prestatoare de servicii cu
o suprafață care depășește 8 000
metri pătrațl. Printre altele, se vor
realiza un mare magazin de pre
zentare șl vînzare a mobilei, uni
tăți moto-velo-sport, de alimenta
ție publică, librărie, florărie. Tot
aici, sint prevăzute o agenție de
voiaj C.F.R. și o unitate poștală.
Se va construi și amenaja un pasaj
pietonal subteran, care va face le
gătura intre magazinul universal
și hala egroalimentară. (Ștefan
Dinlcă).

VASLUI: Instalație de mare
randament cu consumuri
reduse de energie
Colectivul întreprinderii de ma
teriala izolatoare din municipiul
Vaslui acționează bine organizat
și stăruitor pentru aplicarea fer
mă a măsurilor de modernizare a
producției. în cadrul acestor ac
țiuni, aici a fost concepută și rea
lizată, cu forțe proprii, o nouă
instalație de fibrllizare a topiturflor de silicați, fiind conectată la
fluxurile de producere a vatei mi
nerale. Noua Instalație funcționea
ză In baza unei tehnologii de mare
eficiență elaborată da specialiștii
acestei unltăți-etalon in ramura
materialelor da construcție. După
cum ne spunea inginerul Nicolae
Pascu, directorul întreprinderii, ea
se caracterizează prin mare pro
ductivitate și siguranță in exploa
tare, ara un consum da energie cu

40 la sută mai mic comparativ cu
utilajele similare. Da subliniat că
toata acestea, ca și Înaltul său
grad de automatizare și de reali
zare a produselor de calitate su
perioară situează noua instalație
la nivelul performanțelor în ma
terie pa plan mondial. (Petru
Necula).

VRANCEA : Locuințe
pentru specialiștii satelor
In programul de sistematizare șl
dezvoltare a așezărilor rurale din
județul Vrancea sint prevăzute și
în acest an noi obiective care vor
întregi dotările edilitar-gospodărești șl social-economice ale aces
tor localități. Astfel. în comunele
Tătăranu și Vidra sini deschise
șantiere pentru realizarea unor noi
blocuri de locuințe, iar in comuna
Bîrsești continuă lucrările Ia defi
nitivarea construcțiilor de case
executate după proiecte-tip. Șan
tierele de locuințe vor cuprinde în
acest an în mediul rural lucrări de
realizare a 280 apartamente, blocuri
prevăzute cu spații Ia parter pen
tru unități comerciale, prestatoare
de servicii șl alte activități- (Dan
Drăgulescu).

BUZĂU : O valoroasă
inițiativă muncitorească
Atelierul de autoutllare de la
întreprinderea de prelucrare a ma
selor plastice, înființat eu cîțiva
eni In urmă, este primul din mu
nicipiul Buzău care a „ieșit" la
export, realizing mașini ți Instala
ții de înaltă complexitate tehnică,
apreciate șl solicitate din ce In ce
mai mult pentru calitatea lor ire
proșabilă. Proiectele acestor uti
laje ți instalații, comparabile cu
cele existente pe piața externă, au
fost concepute de către specialiștii
întreprinderii, fapt ce atestă pre
ocuparea constantă pentru valori
ficarea superioară a inteligenței
tehnice proprii.
— în acest an — ne spune In
ginerul Mihal Turcin, șeful atelie
rului — nomenclatorul nostru de
fabricație este mult mal complex
și variat, vlzînd în principal în
făptuirea programului de organi
zare ți modernizare a proceselor
de producție. Valoriflcîna superior
experiența acumulată prin aplica
rea acestei eficiente Inițiative mun
citorești, vom realiza, prin eforturi
proprii, utilaje și instalații nece
sare reutilării unor secții șl ate
liere ale Întreprinderii. între acestea se numără cuptoarele de
uscare, malaxoarele, instalațiile
de spălare și degresare a carcase
lor de filtre auto uzate — care se
recuperează în număr tot mal
mare —, mașinile de imprimat serigrafla și alte utilaje care vor
asigura. In același timp, valorifi
carea superioară a metalului și
reducerea consumurilor de energie
electrică șl combustibil. (Stelian
Cbiper).

ARGEȘ : Se extinde
rețeaua comercială
In localitățile urbane ale județu
lui Argeș s-au dat în folosință an

de an noi spații comerciale, în
deosebi la parterul blocurilor nou
construite. In ultimii 20 de ani, su
prafața comercială nouă dată in fo
losință depășește 150 000 mp. re
țeaua comerțului de stat fiind pre
zentă cu unități in toate cartie
rele orașelor. De curînd au fost des
chise marele magazin „Materna"
de pe strada 1 Mai din Pitești, o
cofetărie in cartierul petrochimiștilor, un complex alimentar și o co
fetărie la Mioveni. De asemenea, in
orașele Curtea de Argeș și Cimpulung cetățenii beneficiază și ei de
serviciile unor noi ți modernizate
spații
comerciale.
(Gheorghe
Cirstes).

CLUJ-NAPOCA : Realizări
ale cercurilor de creație
tehnico-științifică
La întreprinderea „Tehnofrig"
din Cluj-Napooa au fost constituite
15 cercuri de creație care se ocupă
de soluționarea unor probleme pa
care le ridică activitatea de pro
ducție In secții și ateliere. Cadrele
tehnice, maiștrii ți muncitorii cu
Înaltă calificare, care fac parte
din aceste colective, au rezolvat tn
ultimul timp peste 150 teme, cu o
eficiență economică de circa 6 mi
lioane lei. Cele mai multe dintre
ele contribuie la creșterea pro
ductivității muncii, modernizarea
produselor ți tehnologiilor, redu
cerea consumurilor de materiale,
energie electrică și combustibil,
ridicarea parametrilor tehnici și
calitativi ai utilajelor ți instala
țiilor fabricate de întreprindere.
Totodată, specialiștii din cadrul acestor cercuri de creație tehnicoștiințifică au participat la realiza
rea și punerea In funcțiune a pri
mei celule flexibile pentru fabri
carea unor repere care intră In
componența liniilor de îmbuteliat
lichide alimentare, destinate ex
portului, și lucrează la automati
zarea ți robotizarea unor noi ope
rații prevăzute In programul de
modernizare a producției. (Marin
Oprea).

MUREȘ : In sprijinul
muncitorilor forestieri
în scopul îmbunătățirii continue
a condițiilor da muncă și de via
tă ale muncitorilor forestieri. In ul
tima perioadă au fost organizate 23
noi puncte de aprovizionare cu ali
mente. Totodată, In zonele de la
Pîrlul Adine, Blidăreasa, Iod. Mocear
și Secuieu au fost construite in
această Iarnă cabane de locuit
confortabile, iar pentru asigurarea
iluminatului In centrele de ex
ploatare Donca, Tireu șl Sestina
au fost construite trei noi microhidrocentrale. La aceste realizări,
se cuvine adăugat și faptul că în
marile sectoare de exploatare de
la Lunca Bradului, Ibănești și
Sovata au fost înființate dispensare
medicale, în timp ce numărul
apartamentelor înălțate ți puse
la dispoziția forestierilor mureșehi
se ridică la mai bine de 500.
(Gheorghe Giurgiu).

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE SI MUNCITOREȘTI
PARTIDUL POPORULUI DIN PANAMA:

Spre reluarea procesului
de transformări progresiste
Intr-un interviu acordat presei. Ruben Dario Souza, secretar
general al C.C. al Partidului Poporului din Panama, s-a ocupat pe
larg de evoluțiile politice din fără, prezentînd, totodată, punctul de
vedere al comuniștilor panamezi asupra necesității unirii forțelor de
stingă, civile și militare, pentru a asigura relansarea procesului de
transformări progresiste din țară.

Cel de-al VIII-lea Congres al
Partidului Poporului din Panamâ
(P.P.P.), ale cărui lucrări s-au des
fășurat la Începutul acestui an —
arată Ruben Dario Souza — a
apreciat că în ultimii ani in Pa
nama a avut loc o diminuare a
procesului de transformări socialeconomice și politice progresiste,
inițiat sub conducerea generalului
Omar Torrijos. Comuniștii pana
mezi au văzut fn Torrijos pe lide
rul de factură patriotică, anticolo
nialistă, care, pe măsura transfor
mărilor din țară, s-a apropiat de
pozițiile democratice revoluționare.
Dispariția sa a dus la destrămarea
mișcării pe care a condus-o, s-â
încetinit mult procesul renovator pe
plan intern și, totodată, a slăbit
orientarea independentă, antiimperialistă în domeniul politicii ex
terne.
Primul pas In direcția frlnării și
subminării procesului aflat in curs
de înfăptuire în Panama l-a con
stituit adoptarea reformei consti
tuționale din 1983, care a dat o
grea lovitură organelor democrației
create anterior. Adunarea repre
zentanților populari, care prin
esența ei se transformase in organ
al puterii de stat, a fost dizolvată,
deschizindu-se astfel porțile pen
tru revenirea Ia conducerea statu
lui a partidelor oligarhice. în ace
lași timp, partidele cu adevărat
populare, private de mijloacele
financiare necesare — de care oli
garhia dispunea din belșug — și-au
pierdut statutul oficial și dreptu
rile electorale la alegerile din 1984.
Paralel, politica economică șl
socială promovată anterior a fost
restrînsă. O serie de Întreprinderi
de stat au fost închise sau trecute
In sectorul particular, finanțarea
unor proiecte în sectorul de stat
al economiei a fost suspendată.
Acest curs spre restaurarea unor
vechi rînduieli a atins punctul cul
minant în perioada mandatului
președintelui N. Ardito Barletta.
Politica lui promonopolistă, măsu
rile întreprinse pentru lichidarea
cuceririlor
sociale au generat o
rezistență activă a maselor largi
populare. Lupta poporului a pus
capăt acestei politici. în septem
brie 1985, Ardito Barletta a fost
obligat să demisioneze.
în prezent se pune problema
dacă forțele patriotice vor reuși să
asigure reluarea cursului progre
sist ca politică de stat. Cei care
au preluat puterea in țară oscilea
ză intre orientarea spre dreapta
și restabilirea politicii progresiste.
Partidul Poporului din Panama
consideră că orientările lui Tor
rijos, ca proiect al dezvoltării
social-economice a țării, rămîn, in
condițiile statului panamez, o forță
motrice importantă, capabilă să
mobilizeze masele populare la
luptă împotriva imperialismului,
pentru eliberară națională, demo
crație șl progres social. Militarii
joacă un rol important in mișcarea
de eliberare națională, în procesul
transformărilor democratice.

în aprecierea etapei actuale a
dezvoltării social-istorice a țării
și perspectivelor acesteia, P.P.P,
pornește de la faptul că, prin în
cheierea acordurilor privind Ca
nalul — care au stabilit termenele
transferării acestuia către Panama
-r- s-a încheiat faza luptei anticoloniale.
Intrarea lntr-o nouă fază a con
fruntării pune în fața comuniști
lor, a tuturor forțelor populare,
progresiste sarcini deosebit de
complexe. Politica S.U.A. față de
Panama, ca parte a politicii gene
rale nord-americane în America
Latină, iși propune ca scop să nu
admită ca, după retrocedarea ca
nalului Panama, țara să se des
prindă din lanțul dominației străi
ne. Actuala Administrație a S.U.A.
încearcă să submineze posibilitatea
relansării procesului de transfor
mări progresiste in Panama.
O particularitate distinctivă a ac
tualei etape o constituie ascuțirea
luptei de clasă, în cursul căreia
masele acționează cu tot mai
multă forță . împotriva instaurării
în Panama a hegemoniei marii
burghezii locale și consolidării for
țelor neocoloniaiiste, care ame
nință cu lichidarea totală a cuceri
rilor populare. Țara este zguduită
tot mai frecvent de puternice
greve de protest Împotriva măsu
rilor guvernamentale care afectea
ză Interesele vitale ale proletaria
tului și care pun statul panamez
într-o dependență și mai mare de
capitalismul monopolist american.
Rolul primordial In această luptă
îi revine clasei muncitoare. Se in
tensifică și activitatea politică a
țărănimii.
Partidul nostru consideră că, tn
condițiile existente, burghezia na
țională nu mai este capabilă să in
fluențeze procesul de transformări
Înnoitoare și să orienteze dezvol
tarea socială. După părerea noas
tră, este necesar să se ajungă la
un acord Intre mica burghezie na
țională ți clasa muncitoare, în
alianță cu țărănimea. Iată de ce
P.P.P. consideră că una din sarci
nile sale principale o constituie ac
țiunea In vederea creării Frontului
Democratic de Eliberare Națională
(F.D.E.N.). Un asemenea front pre
supune realizarea unei înțelegeri
cu caracter strategic Intre mili
tari! de orientare patriotică pro
gresistă, forța lor politică — Parti
dul Revoluționar Democratic, pe
de o parte, și P.P.P., alte partide
politice de stingă, organizații țără
nești și muncitorești, pe de altă
parte. Tocmai prin unirea acestor
forțe trebuie să fie format
F.D.E.N., care se bucură de spri
jinul păturilor mijlocii, intelectua
lității, micii burghezii naționale
nemonopollste.
în Încheiere, secretarul general
al P.P.P. apreciază că acest drum
va ti foarte greu, că el va nece
sita un Înalt nivel de conștiință
revoluționară a maselor.
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S-au împlinit recent 40 de ani de
Ia semnarea Tratatului de pace din
tre România și Națiunile Unite —
act internațional cu semnificații ma
jore, care și-a pus amprenta asupra
evoluției Istorice postbelice a tării
noastre, a politicii sale interne și
externe.
După cum »e țtie, la 23 August
1944, o dată cu înfăptuirea revoluției
de eliberare socială și
națională,
antifascistă
și
antilmperialistă,
România s-a angajat, prin propria
ca voință, in războiul antihitlerist,
alături de Uniunea Sovietică și ce
lelalte forțe ale Națiunilor Unite,
punînd In slujba eliberării
ome
nirii de sub flagelul fascismului un
amplu potențial militar, uman ți
economic. Așa cum arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu, incepind de la
23 August 1944, „România s-a ală
turat cu întreaga forță
armatelor
sovietice, împotriva Germaniei hftleriste, pentru eliberarea deplină a
patriei de sub dominația hitleristohorthystă, și apoi a luptat, dind
jertfe grele, pentru eliberarea Un
gariei ți Cehoslovaciei, pină la zdro
birea deplină a fascismului. In
războiul drept, dus împotriva fas
cismului, poporul nostru a demons
trat că nu a avut nimic comun cu
clica militaro-fascistă care a impins țara in război, alături de Ger
mania hitleristă, împotriva Uniunii
Sovietice. Totodată, poporul român
și-a afirmat astfel glorioasele tra
diții de luptă pentru independență
ți de sprijin al luptei altor popoare
Împotriva dominației străine, pentru
libertate ți independență".
Proiectul Tratatului de pace cu
România a fost elaborat de marile
puteri ale coaliției antihitleriste —
U.R.S.S., Marea Brltanie ți Statele
Unite ale Americii — șl supus apoi
dezbaterii Conferinței de pace, ala
cărei lucrări au avut Ioc Ia Paris,
între 29 iulie și 15 octombrie 1946.
Acest for internațional la care au
luat parte 21 de state eu drept de
vot a dezbătut, de asemenea, pro
iectele tratatelor de pace cu Bulga
ria, Finlanda, Italia șl Ungaria.
Modalitatea în care a fost con
cepută și pregătită această confe
rință de către marile puteri «le coa
liției antihitleriste, care ți-au asu
mat rolul principal în elaborarea și
adoptarea hotărlrilor, în organizarea
ți procedura dezbaterilor, ca ți cli
matul de tensiune și război rece, care
se profila în viața internațională,
au creat României țl altor
state
mici și mijlocii o situație complexă,
îngrădind posibilitățile lor de ac
țiune. In cazul României, dificultă
țile au fost amplificate de nerecunoașterea calității ei de cobeligerantă. Hotărîrea Conferinței de pace
de a refuza țării noastre statutul de
cobeligerantă a fost nu numai ine
chitabilă, cl și cu repercusiuni ne
gative asupra majorității stipulați
ilor din Tratatul de pace, atît asu
pra clauzelor sale de natură politico-militară, cit ți a celor econo
mice.

Justificată pe deplin de actul is
toric de la 23 August 1944, de efor
tul uman și material făcut de în
treaga națiune în războiul antihitle
rist, recunoașterea cobeligeranței
avea o importanță de principiu, implicînd — potrivit realității istorice
— trecerea României în rîndul pu
terilor aliate și asociate, ceea ce ar
fi dus la stabilirea altor raporturi
între drepturile și obligațiile înscri
se in tratatul de pace.
Alăturarea României la coaliția
■ntihitleristă ți contribuția ei la în
frângerea fascismului s-au impus
însă ca realități prea evidente pen
tru a nu-și găsi, intr-un fel. Jocul în
dezbaterile conferinței și. apoi, in
prevederile Tratatului de pace. Ast
fel, delegatul cehoslovac, generalul
Heliodor Pika, a sprijinit cererea
României privind cobeligeranța, „de
oarece contribuția armatei române la
victorie a fost incomparabil mai mare
decit aceea de pildă a Italiei, care a
fost recunoscută ca stat cobeligerant.
Proporția reiese mai bine dacă se
ține seama de numărul populației :
România, cu o populație de 14 000 000
locuitori, a aruncat succesiv in luptă
de la 15 pină la 29 de divizii, în vre
me ce Italia, cu 47 000 000, a putut
pune in linie numai 6 divizii. Iată o
dovadă strălucită care nu poate fi
contestată". Delegatul sovietic A. I.
Vîșinski a subliniat că România a
trecut de partea aliaților și a început
lupta împotriva Reichului nazist
„cind nu erau încă evidente perspec
tivele desfășurării viitoare a eveni
mentelor militare și cind soarta
Germaniei era departe de a fi clară".
In final. Tratatul de pace a speci
ficat că, la 23 August 1944, România
a încetat toate operațiile militare
împotriva U.R.S.S., a rupt relațiile cu
Germania nazistă și sateliții ei și a
intrat în război de partea Națiunilor
Unite.
însemnătatea deosebită a Înche
ierii Tratatului de pace constă în
faptul că el a sancționat în planul
dreptului
internațional
anularea
Dictatului Imperialist de la Viena
din 30 august 1940, dictat prin care
statului român i-a fost smulsă o
parte a teritoriului său național ți
anexată Ungariei horthyste. Anu
larea deplină ți definitivă • acestui
odios dictat, comis asupra Româ
niei de Germania hitleristă țl Italia
fascistă, se cuvine a fi relevată atît
datorită caracterului său obiectiv ți
imparțial, cit țl pentru ci ea a fost
o expresie concludentă • aplicării
principiilor echității ți justiției în
relațiile internaționale.
S-a consfințit, astfel. Tratatul de Ia
Trianon, act ce Însemna, implicit, re
confirmarea hotărîrilor de autodeter
minare din 1918, adoptate de Marea
Adunare Națională la Alba Iulia, de
unire a Transilvaniei pe veci du pa
tria mamă — România. Hotărîrea
Conferinței de pace privind recu
noașterea drepturilor inalienabile ale
României asupra părții de nord-vest
a teritoriului său, „smulsă patriei
române prin violență și constringere

— cum sa arăta în expozeul țelului

delegației române făcut în ședința
plenară a conferinței din 13 august
1946 — pune, in sfîrșit, capăt pentru
vecie opresiunii îndelungate și re
petate, a cărei victimă a fost poporul
român. Pronunțată in numele justi
ției și, in același timp, sintern con
vinși, in numele sacrificiilor consim
țite de întreaga națiune română, această hotărire deschide perspective
serioase unei colaborări fecunde intre
poporul român și poporul ungar și
permite să se stingă ultimele focare
de agitații care au împiedicat, pină
astăzi, stabilirea unor relații amicale
Intre aceste două popoare".
în cadrul Conferinței de pace și în
afara ei, în opinia publică, guvernul
Ungariei, guvern dominat de Parti

act de violență criminală". Delegatul
sovietic, A. E. Bogomolov, înfierînd
Dictatul de la Viena, a adăugat că în
Consiliul miniștrilor afacerilor ex
terne s-a examinat cu deosebită atenție problema frontierei ungaroromâne și, după serioase deliberări,
s-a anulat dictatul și s-a hotărît
restabilirea graniței dintre cele două
țări așa cum era ea în 1938.
în ceea ce privește observațiile șl
propunerile înaintate
conferinței
care vizau clauzele militare, acestea
exprimau hotărîrea României de a
nu accepta limitări de efective și
mijloace necesare dotării armatei
sale, care ar fi afectat însăși inde
pendența ți suveranitatea națională.
Guvernul român a cerut, de aseme

revendicări imaginare, care sint cu
neputință de prevăzut și de evaluat".
Declarația considera anormală obli
gația impusă României de a acoperi
pagubele rezultate din măsurile luate
de ea după 23 August 1944, cind lupta
împotriva Germaniei și a aliaților ei,
după cum era nedrept „să fie supuse
unui aceluiași regim bunurile dobindite de bună credinți pe calea obiș
nuită a tranzacțiilor comerciale și
acelea care au fost luate prin forță
și fără nici o despăgubire". Cu pri
vire la pretențiile unor state aliate
occidentale la reparații integrale
pentru pagubele pricinuite acestora
în timpul războiului — spre deosebire
de U.R.S.S., care acceptase principiul
compensației parțiale — declarația

40 de ani de la semnarea Tratatului de pace de la Paris

Viguroasă afirmare a independentei
și suveranității poporului român, a voinței sale
de pace și colaborare internațională
dul micilor agrarieni, a Încercat prin
memoriile și intervențiile delegației
sale să obțină sprijinul Puterilor ali
ate și asociate în a redobîndi măcar
o parte din teritoriul românesc ocu
pat de regimul horthysto-fascist în
1940.
Știrile referitoare la pretențiile te
ritoriale ungare au fost înregistra
te de opinia publică din România,
după cum se sublinia intr-un articol
publicat de „Scînteia", cu adincă re
voltă, considerîndu-lo „ecoul unui
glas pe care, spre binela poporului
ungar însuși, 11 credem amuțit pen
tru totdeauna". în presă, în declara
ții și cuvântări publica ale militanților P.C.R. și ale celorlalte forța poli
tice democratice românești, s-a atras
atenția asupra gravelor consecințe pe
care le putea aduce acceptarea re
vendicărilor teritoriale ungare, arătîndu-se că „orice cedare de teritorii
din corpul unitar al Transilvaniei nu
rezolvă problema relațiilor și con
viețuirii pașnice între cele două po
poare, ci creează antagonisme și mai
mari în dauna democrației, a păcii și
securității în centrul Europei".
în cadrul Conferinței de pace, re
prezentantul
Franței,
generalul
Georges Catroux, a relevat că recu
noașterea drepturilor, legitime ale
poporului român asupra teritoriu
lui său ce .fusese răpit de Un
garia horthystă are o mare valoa
re morală, căci, „implică o condam
nare formală a sentinței de la Viena,

nea, ca materialul de război exce
dentar, indiferent de proveniența iul
— aliată, germană sau română —, să
fie lăsat României pentru a fi trans
format în materia primă care să fia
pusă la dispoziția economiei de pace.
Guvernul român a mai solicitat „sd
se fixeze un termen cit mai apropiat
pentru restituirea prizonierilor", avînd in vedere că proiectul Tratatului
de pace nu prevedea nici o măsură
precisă care să garanteze repatrierea
diferitelor categorii de prizonieri da
război Sau deportați români. Acesta
cerințe, deși au fost susținuta da
U.R.S.S. și Cehoslovacia, n-au fost
acceptat» da Conferința da pace, în
schimb
au fost adoptate
unele
amendamente redacționale și da fond
propusa da delegațiile belgiană, en
gleză, franceză și poloneză, care
agravau șl mai mult clauzele din
proiectul de Tratat de pace.
Cele mai numeroase și complicata
probleme au fost aduse în dezbatera
de articolele privind reparațiile și
restituirile, deci clauzele economice.
Dacă aceste clauza vor rămine nemo
dificate, se arăta în declarația gu
vernului român din 13 august 1946,
„România nu le-ar putea satisface
și, totodată, ar vedea restaurarea sa
economică iremediabil compromisă.
Multe din aceste clauze sint, de alt
fel, nu numai nedrepte și greu de
executat, ci, prin lipsa lor de pre
cizie, îndreptățesc cele mai serioase
îngrijorări, deschizînd poarta unor

delegației române sublinia t „Ar fi
deci straniu să vedem alte puteri
aliate, pe teritoriul cărora România
nu a dus niciodată război, aplicind
țării noastre un tratament cu atît
mai aspru, cu cit situația ei econo
mică s-a agravat in așa măsură in
cit justifică cele mai grave îngrijo
rări".
Din analiza activității lucrărilor
Conferinței de pace rezultă că multe
din dificultățile întîmpinata de dele
gația României se datorau deciziei
marilor puteri aliate de a insera In
toate tratatele de pace prevederi
Identice, stexeotipe și da a nu se re
veni asupra redactării inițiale decit
cu asentimentul unanim al U.R.S.S.,
S.U.A, Marii Britanii și Franței. în
aceste condiții, chiar dacă unele dele
gații recunoșteau justețea cererilor
românești, socoteau că ele nu puteau
fi acceptate, întrucît modificarea
proiectului Tratatului de paca cu
România „antrenează o schimbare de
text in toate celelalte tratate".
Tratatul de pace dintre România șl
Națiunile Unite fusese definitivat de
consiliul miniștrilor de externe ai
U.R.S.S., S.U.A., Marii Britanii, Fran
ței și Chinei, întrunit la New York,
între 4 noiembrie și 11 decembrie
1946. Unele ameliorări față de acest
text, în sensul observațiilor guvernu
lui român, au fost aduse, cum a fost,
de exemplu, reducerea la două treimi
a indemnizațiilor ca urmau a fi plă
tite cetățenilor Națiunilor Unite pen

tru daunele provocate proprietăților
lor în România. Această reducere era
însă nesatisfăcătoare din punctul de
vedere al României, care ceruse ca
despăgubirile
să fie scăzute la o
cincime.
La 1 februarie 1947, pe baza amplei
informări prezentate de ministrul da
externe, Consiliul da Miniștri al
României a examinat
prevederile
Tratatului de pace și a hotărît sem
narea lui.
La 8 februarie 1947, delegația îm
puternicită să semneze Tratatul da
pace a remis reprezentanților Pu
terilor aliate și asociate o notă a
guvernului român in care, după ce
arată că România va depune toate
eforturile pentru a executa preve
derile tratatului, sublinia : „Guvernul
român nu se poate opri de a-și ex
prima regretul că, fără a ține seama
de importanța contribuției militare
și economice a României la războiul
contra Germaniei hitleriste și a sa
teliților ei, Tratatul de pace creează
țării noastre o situație excepțional
de rea pentru viitoarea ei dezvol
tare. Astfel, guvernul roman nu
poate să nu pună in deosebită
lumină situația nedreaptă creată
prin acele dispo'zițiuni ale tratatului
potrivit cărora România se vede si
lită să renunțe nu numai la dreptul
de a-și valorifica creanțele împotriva
Germaniei, dar și la acela de a fi
indemnizati de ea pentru pagubele
suferite in timpul războiului purtat
alături de aliați spre triumful drep
tului și al libertății, dar chiar și ta
unele drepturi din perioada cind se
găsea in neutralitate...", In încheiere
se relev» că România, reorganizîndu-șl întreaga viață internă a statului
prin realizarea unui mare proces da
transformări democratice, „dorește
să-și aducă contribuția la organi
zarea păcii și colaborării internațio
nale". La 10 februarie 1947, Tratatul da
șaace a fost semnat la Paris, iar la
23 august
parlamentul
român a
hotărit în unanimitate ratificarea lui.
în cei 40 de ani care au trecut
de la încheierea Țratatului de pace,
România a parcurs o întreaga epocă
istorică. Prin efortul și geniul său
creator, poporul român, stăpîn pa
destinele sale, a lichidat nu numai
grelele urmări ale războiului, ci și
Înapoierea economică moștenită din
trecut, și-s făurit o industrie și o
agricultură moderne, un nivel tot
mai ridicat de civilizație materială
și spirituală. Puternica dezvoltare a
forțelor de producție In anii con
strucției socialiste, repartizarea lor
armonioasă pe întreg teritoriul țării,
înființarea, pe această bază, a mi
lioane de noi locuri de muncă au
creat condițiile asigurării unei de
pline egalități in drepturi a tuturor
cetățenilor țării, fără deosebire de
naționalitate, afirmării plenare a
personalității umane, a aptitudinilor
și vocațiilor fiecărui cetățean al pa
triei. Astăzi. în România socialistă,
oamenii muncii sint ei înșiși stăpîni
ai bogățiilor țării, ai avuției națio
nale. participanți activi la elaborarea
și înfăptuirea programelor de dez
voltară economico-socială, la condu
cerea societății. Ia soluționarea tu
turor problemelor pe care le ridică

opera de făurire a noii orînduiri,
înaintarea ei pe noi culmi de pro
gres și civilizație. Edificarea societății
socialiste, dezvoltarea in ritmuri
altădată de neconceput a forțelor de
producție, a avuției naționale, pro
gresul invățâmîntulul, științei șl cul
turii au asigurat condițiile obiective
pentru dobîndirea unui statut ferm
de independență șl suveranitate na
țională, iar pe această bază, pentru
afirmarea sa dinamică, activă pe
arena internațională.
în deceniile care au trecut,
s-a realizat o deplină concor
dantă Intre politica internă, de con
struire a noii orînduiri, și politica
externă, de consolidare a indepen
denței și suveranității naționale, de
pace și colaborare internațională.
România a acționat consecvent, an
de an, pentru statornicirea șl dez
voltarea multilaterală a prieteniei și
colaborării cu țările socialiste, tn
primul rind cu cele vecine, s-a
preocupat de stabilirea și dezvoltarea
relațiilor politico-diplomatice și eco
nomice cu țările in curs de dezvol
tare, cu statele nealiniate, cu toate
statele lumii, fără deosebire de sis
temul lor social-politic. Toate aces
tea au dus la extinderea continuă a
relațiilor internaționale, astăzi țara
noastră tntreținînd raporturi diplo
matice și economice cu 155 de state
față de numai 25 în anul 1947.
înaltele principii pe care România
Ie așază la temelia legăturilor sale
internaționale — deplina egalitate
in drepturi, respectul independenței
și suveranității naționale, neameste
cul în treburile interne, avantajul
reciproc, nerecurgerea la forță șl la
amenințarea cu folosirea ei — se
afirmă astăzi tot mai puternic in
arena mondială, sint însușite și
proclamate tot mal larg în raportu
rile dintre state, deoarece apare tot
mai evident că numai prin respec
tarea și aplicarea lor se pot asigura
destinderea, securitatea și pacea ge
nerală.
Pentru promovarea politicii ex
terne actuale a României, a Iniția
tivelor șl propunerilor președintelui
Nicolae Ceaușescu pledează con
vingător atît realitățile prezentului,
cit și experiența istorică a poporului
român, care a suferit el însuși con
secințele dominației străine și a da**
numeroase jertfe pentru libertatea
și unitatea sa națională. Prin prisma
acestei experiența se Înțelege mai
bine de ce poporul român se pro
nunță ferm împotriva războiului, a
politicii imperialiste de dominație,
forță șl dictat, militînd statornic
pentru a se asigura climatul de
pace, securitate și cooperare ne
cesar progresului și propășirii po
poarelor lumii. Această statornică
activitate internațională consacrată
soluționării problemelor lumii con
temporane, în consens cu marile
aspirații ale popoarelor, a adus țări!
noastre un imens prestigiu interna
țional, ea fiind larg prețuită și
admirată ca „Țară a păcii", Iar
ilustrul său conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, drept „Eroul
României, Eroul Păcii".

Prof. unlv. dr. Stefan LACHE
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A Acțiuni și luări de poziție pentru A
A
A
A
A
stăvilirea cursei înarmărilor
A
A
A
A
A Armele nu pot garanta o securitate reală și durabilă A
A WASHINGTON 20 (Agerpres). — țeles acest adevăr fundamental al A
democrat Claiborne Pell,
epocii nucleare". El a opinat că o A
Ai Senatorul
președintele Comitetului pentru resecuritate durabilă necesită acor
' lății externe al Senatului S.U.A.,
duri între S.U_A. și U.R.S.S., prin A
ț relatează agenția T.A.S.S., a aprecare să se limiteze rivalitatea mi A
ciat că securitatea națională a Stalitară, și că nici unu! dintre ase
ț telor Unite nu poate fi garantată
menea acorduri nu este mai impor A
numai prin intermediul armelor,
tant decît cel privind apărarea antiA
rachetă (A.B.M.).
iar „administrația pare că nu a înA
A
împotriva militarizării spațiului cosmic
A
DELHI 20 (Agerpres). — într-o
rea dezarmării totale și generale,
preintîmpinarea militarizării spa A
declarație făcută la Delhi, minis
țiului cosmic și interzicerea teste A
trul indian de externe, Narayan
lor nucleare. India militează pen
Dutt Tiwari, a relevat faptul că
tru soluții negociate in toate con- A
țara sa se pronunță pentru înce

*
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tarea cursei înarmărilor, înfăptui-

$

Inițiativă a P.S.D.
BONN 20 (Agerpres). — Fracțiu
nea parlamentară a Partidului So
cial-Democrat din R.F.G. — prin
cipala formațiune politică de opo
ziție, a prezentat în Bundestag un
proiect de rezoluție în care cere
guvernului să acționeze pentru res
pectarea, de către Statele Unite, a

flictele din zonă, a spus
Dutt Tiwari.

Narayan ț

A
A
din R.F. Germania
A
Tratatului privind armele antira- l
chetă, semnat de S.U.A. și U.R.S.S. ’
in 1972. In document se apreciază
că respectarea acestui acord este
indispensabilă
pentru
reușita
eforturilor vizind încetarea cursei
înarmărilor și înfăptuirea dezar 4
mării.

A
A

A
Simpozion internațional la Hiroshima privind
A
A
A
A
preîntîmpinarea unui război nuclear
A TOKIO 20 (Agerpres). — Muni cinci state nucleare, precum si A
A cipalitatea orașului Hiroshima a ziariști niponi. Organizatorii sim A
pozionului și-au exprimat speran A
anunțat că în zilele cînd se va co
A memora
ța că o asemenea întîlnire interna
bombardamentul atomic
țională a ziariștilor va constitui un A
asupra acestui oraș nipon va fi orAi ganizat
imbold pentru lupta în vederea
un simpozion internațional
distrugerii armelor nucleare și a A
' pentru pace al ziariștilor. Urmează
preintimpinării unui război nu- A
să participe redactori de la prin
clear.
cipalele organe de presă din cele
A
A
Campanie pentru proclamarea Canadei
A
ca zonă denuclearizată
A
ganizată simultan cu alegerile par- A
OTTAWA 20 (Agerpres). — în

*A
A

Canada a fost constituită o nouă
organizație antimilltaristă — „Pace
in anul 2000“. Ea a hotărît desfășu
rarea unei campanii de masă
pentru proclamarea țării drept
zonă fără arme nucleare. Punctul
l culminant al campaniei va fi o
) consultare populară care va fi or-

*

lamentare din anul 1988. Un număr
de 140 000 de elevi din clasele su
perioare de liceu vor desfășura cu
acest prilej un sonda) de opinie
pentru a stabili atitudinea electorâtului fată de proiectul statutului
de (ară denuclearizată al Canadei,

ț
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A
A In sprijinul continuării negocierilor vizind reducerea A
A
armamentelor atomice
A
BRASILIA 20 (Agerpres) — Bra
dezarmării — se arată în comunica
zilia și Zairul se pronunță pentru
tul dat publicității după vizita pre A
continuarea negocierilor vizind re
ședintelui zairez, Mobutu Șese A
ducerea armelor nucleare și pentru
Seko, la Brasilia și convorbirile cu
un control internațional eficace al
președintele
țării-gazdă.
Jose A
acordurilor realizate în domeniul
Sarnei.
A

Probleme majore ale vieții internaționale
pe ordinea de zi a celei de-a 42-a sesiuni.
a Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite a fost difuzată ordi
nea de zi provizorie a celei de-a 42-a
sesiuni a Adunării Generale a
O.N.U.. din toamna acestui an, care
cuprinde peste 140 de puncte. Prin
tre acestea se detașează, prin im
portanța lor, problemele întăririi le
galității. păcii și securității interna
ționale, ale opririi cursei înarmări
lor și realizării dezarmării, în pri
mul rind a dezarmării nucleare, ale
lichidării subdezvoltării și decalaje
lor economice și instaurării noii or
dini economice mondiale.

Alte puncte se referă la proble
matica importantă și urgentă a re
glementării prin mijloace pașnice a
conflictelor existente în diferite
părți ale lumii. Totodată, s-a reco
mandat includerea pe ordinea de zi
a viitoarei sesiuni a unor puncte
referitoare la extinderea și diversi
ficarea cooperării economice, știin
țifice. tehnice, și în alte domenii din
tre state, la continuarea eforturilor'
pentru eliminarea rasismului, apart
heidului. a oricăror discriminări față
de oameni și popoare, a colonialis
mului și neocolonialismului. a folo
sirii forței și amenințării cu forța
în raporturile interstatale.

Lucrările Consiliului de Securitate al O.N.U.
consacrate examinării situației din U.S.A.
plină și definitivă a acestui sistem
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres)
inuman poate asigura pacea și stabi
— La sediul O.N.U. din New York
litatea in regiune, au subliniat vor
au continuat lucrările Consiliului de
bitorii, informează agenția T.A.S.S.
Securitate, întrunit la cererea state
Grupul țărilor nealiniate membre
lor africane pentru a examina situa
ale Consiliului de Securitate au pre
ția din Republica Sud-Africană ca
urmare a politicii de apartheid și de
zentat spre examinare un proiect de
discriminare rasială aplicate de re
rezoluție în care se prevede aplicarea
gimul rasist de la Pretoria.
de sancțiuni obligatorii împotriva
In intervențiile lor, reprezentanții
R.S.A., inclusiv interzicerea oricăror
țărilor nealiniate și ai altor state au
legături economice și a colaborării
relevat că principala cauză a crizei
cu R.S.A. în domeniul militar și nu
din. sudul Africii o constituie politica
clear.
de apartheid. Numai lichidarea de-

★
HARARE 20 (Agerpres). — Pre
ședintele Mozambicului, Joaquim
Chissano, a declarat că rasiștii sudafricani sprijină forțele contrarevo
luționare ostile guvernului său, căutînd pretexte pentru o intervenție
directă în Mozambic. Intr-un inter
viu acordat ziarului „The Lea
dership", citat de agenția Tanlug, el
a reamintit că regimul de la Pre
toria a început deja o agresiune economică împotriva țării sale. In
context, președintele a arătat că Mozambicul va „supraviețui" șl fără
veniturile pe care Ie obținea ca ur
mare a tranzitului mărfurilor sud-africane prin portul Maputo. Volu
mul acestui tranzit a scăzut de la
7 milioane tone la circa 800 000 tone.

WASHINGTON 20 (Agerpres). —
In Senat șl în Camera Reprezentan
ților — cele două organisme ale
Congresului S.U.A. — a fost depus,
spre examinare, un proiect de lege
prin care se prevăd impunerea unui
embargo total asupra comerțului cu
R.S.A., precum și retragerea din
această țară a tuturor investițiilor
americane de capital.
Autorii proiectului — Alan Crans
ton și Ronald Delums — au subliniat,
prezentînd documentul, că sancțiuni
le limitate hotărîte anul trecut de
către Statele Unite împotriva R.S.A.

*

★
sînt prea slabe pentru a constrînge
regimul de la Pretoria să acționeze
in direcția eliminării politicii de
apartheid. „Pentru ce trebuie să ne
limităm la paliative în lupta împo
triva apartheidului ? Este inutil să
se recurgă la măsuri limitate atunci
cînd este vorba de forme extreme
ale cruzimii proprii sistemului de
apartheid" — a declarat, astfel, se
natorul Alan Cranston.
LONDRA 20 (Agerpres). — Lupta
pe care o desfășoară Organizația
Unității Africane și mișcările de eliberare din Africa australă pentru
abolirea apartheidului și pentru pro
clamarea independentei Namibiei va
fi sprijinită de Commonwealth, a
declarat la Londra secretarul gene
ral al acestei organizații. Shridat
Ramphal. După o întrevedere pe care
a avut-o cu președintele R.P. Con
go. Denis Sassou Nguesso, președin
tele în exercițiu al O.U.A.. Shridat
Ramphal a declarat că sprijină pro
punerea organizației panafricane de
legalizare a tuturor mișcărilor antiapartheid. inclusiv a Congresului Na
tional African (A.N.C.) din Africa
de Sud. Totodată. Commonwealthul
se pronunță pentru eliberarea dețlnutilor politici din închisorile sudafricane. în frunte cu Nelson Man
dela.

Protecționismul agravează tensiunea in relațiile
economice dintre state
O declarație a prlmului-ministru al Franței

Reuniune monetară occidentală
PARIS 20 (Agerpres) — La Paris
va avea loc duminică o reuniune a
miniștrilor de finanțe și guvernato
rilor băncilor centrale din principa
lele șapte state occidentale indus
trializate — Statele Unite, Canada,
Japonia. R.F. Germania, Marea Britanie, Franța și Italia. Principalul

obiectiv al acestei întruniri îl consti
tuie — potrivit agenției E.F.E. —
examinarea modalităților de stabili
zare a piețelor financiare, în con
textul fluctuației incontrolabile a
dolarului american și a posibilită
ților de echilibrare a balanțelor co
merciale respective.

PARIS 20 (Agerpres). — Primulministru al Franței. Jacques Chirac,
a reafirmat preocuparea țării sale in
legătură cu presiunile protecționiste
pe care Ie exercită Statele Unite asupra comerțului internațional. După
cum informează agenția A.D.N., la
o întîlnire cu delegația Camerei de
comerț a S.U.A.. care face o vizită
de lucru la Paris, Chirac a apreciat
că protecționismul este de natură să

DREPTURILE OMULUI IN CONFRUNTAREA
CU REALITĂȚILE DIN LUMEA CAPITALULUI

Asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale
ale omului se afirmă ca una din marile probleme
ale lumii contemporane. Ea este consemnată în dife
rite documente, este dezbătută pe larg, este adesea
ridicată cu prilejul unor conferințe și intilniri interna
ționale, ca, de pildă, la actuala reuniune general-europeană de la Viena.
Experiența trecutului și realitățile prezente dovedesc
că această problemă este deosebit de complexă, res
pectarea drepturilor omului implicind multiple aspecte
- politice, economice, sociale.

„Un proces de degradare
socială și umană", săptămîna-

'

lul elvețian „DIE WELTWOCHE"
scria despre șomaj că deschide „un
proces de degradare socială pentru
milioane de oameni". într-un articol
semnat de o învățătoare rămasă fără
lucru, publicația elvețiană descrie
astfel atmosfera de la cozile șome
rilor din fața ofipiilor de plasare :
„Tăcuți, așteaptă laolaltă, virstnicul
încărunțit înainte de vreme, omul
matur sau tinăra artistă, care, intre
două angajamente, este nevoită să
stea la coada oficiului de șomaj. Și
mulți, mulți alții ca ei așteaptă la
Tind. Unii — cei noi — manifestă
stinjeneală : alții — mai vechi — in
diferentă. Atmosfera este încordată.
Aici nu intîlnești liniștea lumii obiș
nuite, ci geamătul celor ce au eșuat".
Și numărul celor care se alătură,
In fiecare lună, coloanelor de la ofi
ciile de plasare a brațelor de muncă
este în continuă creștere. După cum
arată cifrele oficiale, numărul șo
merilor din țările O.E.C.D. era în
1967 de 7,5 milioane, în 1975 — de
15 milioane, iar la sfîrșitul lui 1986
cifra s-a dublat, depășind 31 mi
lioane.
Care este situația In 1987 ?
Tocmai în aceste zile, organismele
de specialitate din țările O.E.C.D. au
publicat o serie de date în legătură
cu situația șomajului pe luna ianua
rie. Și rezultă că, în loc de o resor
bire, s-a înregistrat o nouă creștere
sensibilă a șomajului.
Astfel, în comunicatul Ministeru
lui Muncii, publicat la Washington,
se arată că, față de luna decembrie
1986, în ianuarie numărul celor ră
mași fără lucru a crescut în STATE
LE UNITE cu 74 090, ceea ce face ca
totalul șomerilor din această țară să
depășească 8 000 000. O însemnată
majorare a cunoscut șomajul și în

agraveze tensiunile în relațiile eco
nomice dintre state, mai mult chiar,
să genereze dificultăți pe plan po
litic. Recurgînd la măsuri coercitive,
Statele Unite încearcă să combată
consecințele și nu cauzele reale ale
actualelor dificultăți, provocate. în
primul rînd, de imensele deficite bu
getare și comerciale acumulate la
Washington, a declarat premierul
francez.

TIRANA 20 (Agerpres) — La Ti
rana se desfășoară lucrările primei
sesiuni a noii legislaturi a Adunării
Populare a R.P.S. Albania — relatea
ză agenția A.T.A. Pe agenda sesiunii
figurează, intre
altele, aprobarea
proiectelor de lege privind planul de
dezvoltare a economiei și culturii in
cel de-al 8-lea cincinal (1986—1990)

și planul de dezvoltare și bugetul pe
1987.
în cadrul primei ședințe, Ramiz
Alia, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncii dip Albania, a fost
reales președinte
al Prezidiului
Adunării Populare, Iar Adil Carcani
a fost desemnat președinte al Con
siliului de Miniștri al R.P.S. Albania
și însărcinat cu formarea noului gu
vern.

BEIRUT 20 (Agerpres) — In urma
unor consultări cu părțile rivale în
conflict în Beirutul de vest a fost
constituită o forță de separare care
a fost amplasată în aproximativ 13
puncte importante din această parte
a capitalei libaneze. Această forță
este formată din militari ai armatei
libaneze, reprezentanți ai poliției șl
ai grupărilor aflate în conflict. Cu
toate acestea, după cum relatează
agenția A.P.S., s-au semnalat noi
ciocniri intre milițiile rivale. Se în
treprind în continuare eforturi pen
tru a se ajunge la o rezolvare poli
tică a conflictului din Beirutul de
vest. Liderul Partidului Socialist
Progresist, Walid Joumblatt, s-a pro
nunțat pentru reînnoirea alianței cu
organizația Amal. Secretarul general
al C.C. al P.C. Libanez, George
Hawi, a declarat că exclude orice
rezolvare pe cale militară a diferen
delor dintre grupările între care se
desfășoară lupte.
în sudul Libanului, un nou efort
întreprins de Agenția Națiunilor
Unite de Ajutor și Lucrări pentru
Refugiați Palestinieni din Orientul
Mijlociu (U.N.R.W.A.) de a face ca
un convoi de alimente și medicamen
te să ajungă în tabăra de refugiați
palestinieni Rashidiyeh, de lingă

Sour (Tyr), a eșuat cînd camioanele
au fost întoarse din drum de mili
țiile Amal care înconjoară tabăra.
Aceasta a fost a
doua încercare
eșuată în două zile de a introduce
alimente și medicamente în tabără.
In teritoriile de pe Malul de vest
el Iordanului și Gaza, aflate sub
ocupația Israelului, au continuat pu
ternice acțiuni de protest ale popu
lației locale, în ciuda represiunii
violente din partea forțelor de ocu
pație. Acțiuni și demonstrații de
protest au avut loc în mai multe
localități din teritoriile menționate,
între oare Nablus, Ramallah, Khan
Younis, Rwfah și tabăra Jaballa. La
Khan Younis doi palestinieni au fost
răniți grav cînd trupele israeliene
de ocupație au deschis focul împo
triva participanților la o manifesta
ție. La Ramallah, forțele de ocu
pație au folosit gaze lacrimogene și
au arestat un tînăr palestinian. De
asemenea, âu fost instituite interdic
ții de circulație 1 In tabăra Askar
pentru a împiedica protestele popu
lației arabe prilejuite de funeraliile
unei persoane ucise de trupele is
raeliene miercuri.
(Agerpres)

Evoluția conflictului dintre Iran și Irak
BAGDAD 20 (Agerpres). — După
cum transmite agenția I.N.A., potri
vit deciziei conducerii politice ira
kiene, forțele aeriene ale Irakului
au încetat, pentru două săptămîni,
bombardarea orașelor iraniene, cu
începere de joi, ora 12 — ora Bag
dadului.

TEHERAN 20 (Agerpres). — Agenția IRNA informează că Iranul
a hotărît să oprească bombardamen
tele și atacurile cu rachete asupra
orașelor irakiene, atît timp cit Ira
kul va respecta angajamentul de a
nu efectua raiduri asupra orașelor
iraniene.

Rezultatele alegerilor generale din Irlanda
DUBLIN 20 (Agerpres). — Potrivit
rezultatelor finale date publicității
la Dublin, victoria în alegerile ge
nerale anticipate desfășurate marți
in Republica Irlanda a revenit fostu
lui partid de opoziție Fianna Fail,
care a obținut 81 de mandate in Dail
(parlamentul țării) și 48,7 la sută din
voturi. Celălalt mare partid irlandez,
Fine Gael, care formase guvernul
de coaliție al premierului demisionar.
Garret Fitzgerald, a înregistrat un
recul serios, obținînd 51 de locuri,
față de 68 anterior.
Dintre celelalte formațiuni politi
ce. democrații progresiști și-au spo
rit prezența în parlament la 14 man
date. Iar candidaților Partidului la
burist le-au revenit 12 mandate.
în aceste condiții, viitorul premier
el Irlandei va fi liderul partidului
Fianna Fail. Charles Haughey, care
a mai condus în două rînduri guver
nul țării — in 1979—19.81 și în 1982.
El nu va dispune însă de o majo
ritate parlamentară pentru a con
stitui un cabinet monocolor. El va
trebui fie să se blzuie pe sprijinul
a patru deputați independenți, fie să
constituie un guvern minoritar.

Parlamentul se va întruni, în noua
sa structură, la 10 martie.
Pentru moment, observatorii ex
clud perspectivele unei coaliții între
partidul victorios în scrutin și labu
riști sau demoorații progresiști, ulti
ma formațiune desprinzindu-se, în
ianuarie 1986, chiar din Fianna Fail.
Problemele noii echipe ministeria
le, deosebit de dificile, vor fi cele care
au antrenat căderea fostei coaliții
conduse de Garret Fitzgerald și per
formanța slabă a partidului Fine
Gael în alegeri, respectiv cele cu ca
racter economic și financiar. Anul
trecut, deficitul bugetar s-a cifrat la
1,32 miliarde lire irlandeze, șomajul
a atins nivelul de 19.4 la sută din
populația activă, iar datoria naționa
lă a ajuns la peste 32 miliarde do
lari, reprezentînd 150 la sută din
produsul național brut (P.N.B.).
în campania sa electorală, liderul
partidului Fianna Fail a anunțat o
strategie vizind crearea de noi locuri
de muncă și menținerea nivelului
cheltuielilor bugetare în raport cu
P.N.B. Rata de creștere economică
ar urma să atingă 2,5 la sută.

DRAMA ȘOMAJULUI,
drama milioanelor de „oameni de prisos11

„Reacția în lanț" a fla
gelului Oric*t de impresionante
ar fi datele statistice, ele nu pot dez
vălui adevăratele drame pe care le
trăiesc cei rămași fără lucru: drama
tinerilor care nu au posibilitatea să-și
vadă împlinit visul primului loc de
muncă: drama celui care, zvîrlit pe
drumuri, pierde rînd pe rînd totul —
casă, mașină, frigider, televizor, de
oarece nu mai poate plăti ratele -,
> drama părinților și ■ a copiilor pe care

trebuie să-1
retragă de la școala
unde învață, pentru că nu mai pot
plăti taxele ; tragedia celor care văd
restringerea ajutorului de șomaj
pînă la anularea totală. De șomaj
sint legate și alte fenomene negati
ve, cu consecințe deosebit de serioa
se asupra ființei umane. Efectiv se
poate aprecia că cele mai multe ca
tegorii de traume sociale întîlnite in
societatea capitalistă sînt legate,
direct sau indirect, de șomaj, con
stituie „reacții în lanț" ale aces
tuia.
Nu este întîmplător că cei care se
erijează în apărători ai drepturilor
omului „uită" să amintească .de toa
te aceste date și fapte din țările oc
cidentale privind șomajul și impli
cațiile sale. Dar nu numai amnezia
îi caracterizează pe acești „umaniști"
din rîndurile cărora se găsesc și cei
mai înfocați promotori ai cursei
înarmărilor, ai creșterii bugetelor
militare și ai reducerii drastice a
cheltuielilor sociale, adică tocmai a
acelor capitole bugetare care sînt
destinate celor mulți și nevoiași. Situîndu-se pe aceste poziții, ei comit
un triplu atentat la adresa ideilor
umaniste, a drepturilor omului. In
primul rînd, prin acumularea de noi
și noi arme, în special nucleare, este
pus în pericol dreptul fundamental
al oamenilor — la viață, la pace; în
al doilea rînd, prjn irosirea unor
vaste resurse materiale și financia
re, ca urmare a intensificării înar
mărilor, se aruncă- noi poveri pe
umerii popoarelor și se blochează
orice posibilități de redresare econo
mică, ceea ce înseamnă, de fapt, zvîrlirea pe drumuri a unor noi detașa
mente de oameni ai muncii, refuzîndu-le astfel dreptul la muncă ; în al
treilea rînd — amputîndu-se fondu
rile sociale se Îngreunează soarta ce
lor mulți — a șomerilor, bătrînilor,
bolnavilor, lncălcîndu-le dreptul la o

DE PRESA |
TRANSMIT:
LA SOFIA a avut loc o ședință
a Consiliului Național al Frontului
Patriei, în cadrul căreia Todor
Jivkov, secretar general al C.C. al'
P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, a
rostit o cuvîntare, relatează agenția B.T.A. Ședința a hotărît convocarea, la 14 mai a.c., a celui
de-al X-lea Congres al Frontului
Patriei din Bulgaria.

ORIENTUL MIJLOCIU

Este astăzi un adevăr tot mai larg recunoscut că
afirmarea drepturilor și libertăților fundamentale ale
ființei umane - intr-o lume a interdependențelor - nu
poate fi de conceput fără respectarea dreptului fun
damental și comun al tuturor popoarelor la viață, la
existență liberă și demnă. In acest cadru, o însemnă
tate esențială revine asigurării reale a dreptului la
muncă, drept negat brutal prin plaga socială pe care
o reprezintă șomajul in lumea capitalului.

MAREA BRITANIE, unde Ministe
rul Muncii anunță că totalul celor
rămași fără lucru este în prezent
de 3,3 milioane.
în R.F. GERMANIA, așa cum
declara președintele Oficiului fe
deral al forței de muncă din
Niirnberg, Heinrich Franke. în ia
nuarie „iarna s-a instalat și pe piața
forței de muncă". După creșterea
șomajului din luna trecută, numărul
șomerilor vest-germani a ajuns la
2 497 000. Și în FRANȚA s-a extins
flagelul șomajului, creșterea fiind
aici de 5,5 la sută, astfel că numărul
celor fără lucru se qpropie de 2,6 mi
lioane. Date asemănătoare au prove
nit din BELGIA și OLANDA, din
. CANADA, SPANIA, ITALIA, AUS
TRALIA, SUEDIA, JAPONIA.
Potrivit ziarului „LE MONDE", In
ceea ce privește numărul tinerilor
între 15 și 24 de ani care nu au de
lucru. SPANIA se situează in frunte,
în această țară 46 la sută din acești
tineri fiind șomeri. Urmează. în or
dine. ITALIA (35 'la sută). FRAN
ȚA (25 la sută), MAREA BRITANIE
(21,5 la sută) etc. Aceștia sînt —
așa cum recunoaște chiar presa oc
cidentală — „generațiile pierdute"
ale țărilor In care șomajul repre
zintă o plagă ce ucide speranțe
le tinerilor, posibilitatea afirmării
personalității lor.

Agențiile !
•
i

Sesiunea Adunării Populare a R.P.S. Albania

NAȚIUNILE UNITE

CONVORBIRI. Ministrul de exI terne iugoslav, Raif Dizdarevici, a
conferit la Belgrad cu Kim Young
INam, vicepremier al Consiliului
Administrativ al R.P.D. Coreene,
ministrul de externe al acestei țări,
. care efectuează o vizită oficială in
R.S.F. Iugoslavia. în cursul convor1 birilor au fost analizate aspecte ale
relațiilor bilaterale, precum și activitatea comună in cadrul mișcării
de nealiniere. Potrivit agenției
Taniug, părțile au abordat chesI tiuni legate de pregătirea viitoarei
conferințe ministeriale de la Phe1 nian în problema cooperării econo
mice intre țările nealiniate și alte
| state în curs de dezvoltare.
PREȘEDINTELE S.U.A.. Ronald
I Reagan, a hotărît ridicarea ultime
lor sancțiuni economice aplicate de
1 S.U.A. impotriva R.P. Polone din
anul 1982. precum și restabilirea
I clauzei națiunii celei mai favoriI zate pentru exporturile poloneze
pe piața americană — relatează
I agenția P.A.P. S-a ridicat, de ase
menea, interdicția privind acor* darea de credite și garanții guvernamentale pentru asemenea credite.
I CURTEA DE CASAȚIE DIN
PORT-AU-PRINCE a respins ce| rerea de anulare a sentinței de
condamnare la moarte a fostului
șef al serviciilor de securitate din
. Haiti, Loc Desir, acuzat de asasi
nate in perioada regimului duva• lierist — transmite agenția Prensa
Latina. El a fost condamnat la
I moarte în iulie anul trecut. în caI drul unui proces intentat celor ce
se fac vinovați de crime în timpul
• fostului regimÎN ETIOPIA a fost celebrată
cea de a 50-a aniversare a Zilei
I martirilor,. în memoria celor cari
I și-au jertfit viața în lupta împo
triva jugului fascist italian. Prin■ cipala manifestare a avut loc la
Monumentul martirilor din Addis
Abeba.

I

LA HAVANA urmează să
se
I desfășoare, în perioada 23— 26 no
iembrie. lucrările celui de-al
IIII-lea Congres al Asociației eco
nomiștilor din America Latină și
zona Caraibilor (A.E.A.L.C.). la
care vor lua parte 1 800 de dele
gați — informează agenția Prensa
I Latina. Criza datoriei externe,
cooperarea regională, aspecte legaIte de dezvoltarea industriei, agriculturii, comerțului, serviciilor in
continentului
constituie
țările
I principalele probleme ce vor fi su
puse dezbaterii.
TURCIA DOREȘTE SA ADERE
I LA C.E.E. Ministrul de -externe al
I Turciei, Vahit Halefoglu, a decla
rat, lh Paris, unde întreprinde o
I vizită oficială, că țara sa dorește
să adere la Comunitatea Economică Vest-Europeană, informează
agenția China Nouă. în legătură
cu aceasta, el a menționat că
I Turcia intenționează să prezinte
cererea de aderare la Piața co| mună spre sfârșitul anului 1987.
POPULAȚIA RURALA A STA-

TELOR UNITE A SCĂZUT în
anul 1986 cu 129 000 de persoane,
I comparativ cu 1985 și se ridică in
prezent la 5 226 000 — arată statisIticile oficiale publicate joi la
Washington. In prezent, fermierii
americani și familiile lor reprezinItă 2,2 la sută din totalul populației
Statelor Unite. La 1 ianuarie 1987,
S.U.A. aveau 242 085 817 locuitori.
I
CUBA ȘI MEXICUL AU SEMI NAT UN ACORD COMERCIAL,
menit să impulsioneze schimburile
de mărfuri dintre cele două țări,
afectate de criza economică internațională, transmite agenția Prensa
Latina. Protocolul prevede crește| rea volumului de schimburi la 100
I milioane de dolari.

I

I
ÎNTR-O DECLARAȚIE făcută la
I sediul din New York al Națiunilor
Unite, secretarul general, al O.N.U.,
I Javier Perez de Cuellar, a arătat
că problema Ciadului trebuie să fie
soluționată de statele africane in. sele. O.N.U., a adăugat vorbitorul,
I. este gata să sprijine Organizația
I Unității Africane in efortul de me
diere destinat să asigure pacea și
| stabilitatea în Ciad.

Graficul de mal sus, realizat pe
baza statisticilor O.E.C.D., înfățișea
ză creșterea numerică (în milioane)
și procentuală a șomajului in țările
Europei occidentale din 1978 pînă
în prezent

viață decentă, la asigurarea sănă
tății.

Ce se ascunde in spatele
datelor statistice ? Șomalul nu
este doar un fenomen economie, el
nu înseamnă doar privarea de drep
tul la muncă a zeci de milioane de
persoane. Fenomenul șomajului Im
plică numeroase și grave aspecte so
ciale și morale — traume psihice
grave, sinucideri, debusolare. violerțță. criminalitate. Șl nu este vorba
doar de cei peste 31 milioane de șo
meri : luînd în calcul și pe membrii
de familie ai acestora, pe an
samblul celor 24 țări membre ale
O.E.C.D., șomajul afectează direct
condițiile de viață a nu mai puțin de
70—80 milioane persoane din țările
respective.
Prin amploarea sa, ca și prin gra
vitatea consecințelor sociale și uma
nitare complexe, acest fenomen nu
mai poate fi doar subiect de cerce

LA CARACAS se desfășoară,
I sub auspiciile UNESCO lucră
rile unei reuniuni asupra rolului
• universităților din America Latină
și zona Caraibilor in lupta pentru
combaterea analfabetismului in re| giune, la care participă specialiști
din 20 de- țări — informează agenția I.P.S. Intr-o declarație, directorul Centrului regional pentru îrivățămintul superior în
America
Latină
si
bazinul
Caraibilor
(CRESALC) a subliniat necesi! tatea unei implicări eficiente a
universităților in lupta împotriva
I analfabetismului, care, potrivit ci
frelor UNESCO, afectează aproape
o treime din populația adultă a re. giunii.

I

„Locuri de muncă pentru toți I". Sub această lozincă, mii și mii de persoane
au organizat o puternică demonstrație la Augsburg - în R.F. Germania,
unde procentul șomajului este deosebit de ridicat - cerind asigurarea
dreptului la muncă

tare pentru sociologi sau specialiști
în evoluțiile de pe piața brațelor de
muncă. De aceea este îndreptățit și
necesar ca — așa cum a propus
România la întîlnirea general-europeană de la Viena —• problema șo
majului să facă obiectul unei reu
niuni de experțl, care să analizeze
cauzele si efectele sale, să facă pro
puneri vizind garantarea dreptului
la muncă, cu o preocupare specială
pentru tinăra generație.
Noi și noi date vin să susțină jus
tețea acestor propuneri. Ss știe că,
In condițiile actuale, șomajul a ajuns
să afecteze toate structurile socioprofesionale. La cozile șomerilor din
fața birourilor de plasare pot fi în
tîlnite acum — așa cum arată un ra
port al Biroului Internațional al
Muncii
nu numai cei care provin
din păturile defavorizate ale popu
lației — muncitori necalificați sau cu
calificare inferioară tot mai mare
este numărul specialiștilor cu înaltă
calificare, al absolvenților școlilor

profesionale sau facultăților, func
ționarilor și personalului din toate
domeniile. Prezente permanente in
fața oficiilor de plasare sînt chiar
mici comerciant! și meseriași parti
culari, care au dat faliment, avocați,
medici, cadre didactice, pentru care
găsirea unul loc de muncă, potrivit
calificării și specializării lor, este o
preocupare de zi cu zi.
Este, astfel, in spiritul celui mai
profund și adevărat umanism a ac
ționa efectiv pentru soluționarea efectivă a problemelor majore, reale
privind asigurarea drepturilor omului
in toate componentele și in toată
complexitatea lor, șomajul consti
tuind, in acest sens, o plagă care afectează milioane și milioane de oa
meni și care se cuvine eradicată în
interesul dezvoltării Întregii societăți
umane.

Nicolae PLOPEANU
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DEFICITUL BALANȚEI CO- I
MERȚULUI
EXTERIOR
AL |
AUSTRIEI a fost la finele anului
1986 de 1,7 miliarde dolari, trans- i
mite agenția KUNA care ci- I
tează ziarul „Die Presse". Față de •
anul precedent, s-a înregistrat o
anumită reducere a deficitului, de I
785 milioane dolari, dar această I
situație se datorează, în esență, nu
mai unor factori conjuncturali, cum |
ar fi scăderea prețului petrolului
și diminuarea valorii dolarului 1
față de șilingul austriac.
ACCIDENT. La baza forțelor ar- I

I

mate nipone Yidzuka de pe insuI la Kvusyu s-a produs un accident |
cu o rachetă de tipul Hawk. Re- I
Iprezentanți a! Direcției
apărării 1
naționale nipone au declarat că, în
timpul transportării rachetelor, o
platformă s-a răsturnat. Un miliI tar și-a pierdut viața.
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