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Planul la producția fizică 
-îndeplinit ritmic, integral!

Am intrat in luna martie, ultima lună 
a primului trimestru din acest an. Acum, 
în această perioadă, așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general ai partidului, la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., oamenii muncii din întreaga eco
nomie sînt chemați să acționeze energic, 
cu fermitate pentru îndeplinirea ritmică, 
exemplară. Ia toți indicatorii a sarcinilor 
de plan pe acest an. Deosebit de im
portant este ca în fiecare întreprindere 
și ramură, în fiecare oraș, municipiu și 
județ, sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, să se ia măsuri fer
me pentru utilizarea cu maximă eficiență 
a potențialului tehnic existent, pentru 
mobilizarea puternică a colectivelor de 
oameni ai muncii, pentru realizarea in
tegrală a planului Ia producția fizică la 
toate sortimentele.

In acest sens se impune ca, îndeosebi 
în sectoarele extractive, în industria me
talurgică, chimică, constructoare de ma

șini și de utilaj greu, care furnizează o 
gamă largă de materiale pentru cele
lalte ramuri ale economiei, să se acțio
neze cu maximă exigență pentru recu
perarea restanțelor acumulate in perioa
da care a trecut de la începutul acestui 
an, pentru atingerea unor ritmuri supe
rioare de lucru. După cum bine se știe, 
planul fiecărei întreprinderi, Ia fiecare 
produs și sortiment, este dimensionat in 
strinsă concordanță cu cerințele econo
miei naționale, este judicios fundamentat 
pe baza contractelor încheiate cu bene
ficiarii interni și partenerii externi. Toc
mai de aceea trebuie făcut totul ca in 
fiecare întreprindere prevederile de plan 
la producția fizică să fie realizate exem
plar. Ce măsuri se întreprind în acest 
sens ? Care sînt principalele probleme ce 
trebuie soluționate ? Iată două aspecte 
pe care le urmărim în ancheta de azi 
efectuată la întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate București și Combina
tul minier Banat.

Ordine și disciplină la fiecare
Nenumărate fapte de 

muncă atestă că în peri
oada care a trecut de la 
începutul anului la între
prinderea de mașini-unelte 
și agregate din București 
s-a muncit intens, bine or
ganizat pentru -realizarea 
ritmică, la un înalt nivel 
calitativ a tuturor produ
selor înscrise în plan. Du
pă cum ne-a precizat in
ginerul Dan Marinescu, 
șeful secției montaj ma
șini grele, in colaborare cu 
proiectanții și specialiștii 
de la I.C.S.I.T. „Titan" 
s-a conceput și asimilat în 
fabricație un nou tip de 
utilaj de alezat și frezat, 
cu parametri de funcțio
nare superiori, la care se 
efectuează ultimele probe 
tehnologice. Acum, echipa 
de montori condusă de 
Nfelu Petresctr, împreună 
cu Un JolectiV dă electro- 
niști și electricieni se stră
duiesc să scurteze la ma
ximum probele finale la 
acest agregat de mare 
complexitate tehnică fabri
cat pentru prima oară în 
întreprindere. La secția 
montaj strunguri carusel 
se execută în aceste zile 
ultimele finisări la mașina

de frezat cu pinolă AFP- 
200-4NC (în fotografie) 
destinată întreprinderii me
canice din Timișoara,

Iată numai cîteva sec
vențe de muncă tenace 
care demonstrează hotă- 
rîrea colectivului de a rea

liza, în cît mai bune con
diții, planul la producția 
fizică. De altfel, în perioa
da care a trecut de la în
ceputul acestui an s-au fi
nalizat in secțiile de mon
taj din întreprindere, po
trivit graficelor, un număr 
important de mașini, uti
laje și agregate cu un inalt 
grad de automatizare, care 
au și fost expediate bene
ficiarilor interni și parte
nerilor de peste hotare. 
Printre acestea — mașinile 
universale de rectificat cu 
lungimea pieselor de pre
lucrat de 1 000—1 500 mili
metri. mașinile''de' găurit 
în coordonate de 520 mi
limetri, mașinile de filețat 
mufe, strungurile carusel 
ș.a.

— Rezultatele obținute 
se datoresc măsurilor luate 
pentru organizarea temei
nică a muncii pe toate 
fluxurile tehnologice, lan
sarea din timp a produse-

loc de muncă
lor în fabricație și mai 
ales urmărirea riguroasă a 
execuției. ne precizează 
secretarul comitetului de 
partid din întreprindere, 
tovarășul Mihalache Nicu- 
lescu. Totodată, am ur
mărit ca la fiecare loc de 
muncă să se asigure apro
vizionarea corespunzătoare 
cu materii prime, semi
fabricate și S.D.V.-uri, să 
se respecte strict normele 
de consumuri materiale și 
energetice.

Demnă de relevat este 
minuțiozitatea cu care se 
face pregătirea fabricației, 
în acest sens s-au stabilit 
responsabilități concrete pe 
compartimente, formații de 
lucru și oameni. Acest stil 
de muncă și-a dovedit din 
plin eficiența, el fiind im
pus și de faptul că ciclu
rile de fabricație ale mași- 

, nilor-unelte și utilajelor 
sint lungi, ajungipd'uneori 
chiar la 24 de luni.

’ Pentru a evită " aglo
merarea unor sectoare și
Gheorqhe ION1ȚA 
Euqen DICHISEANU 
loan D. CUCU
(Continuare în pag. a IV-a)

i 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț

*

ț 
ț 
ț

ț 
ț 
ț

ț 
ț 
/
1
ț

ț 
ț

ț 
ț

___
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® Hotărîrea Plenarei 
naționalitate maghiară din 
26-27 februarie 1987

® Hotărîrea Plenarei 
naționalitate germană din 
2G-27 februarie 1987

VASLUI 
Producție fizică 
peste prevederi

Acționind susținut în spi
ritul indicațiilor și orientă
rilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, la recenta 
ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
oamenii muncii din întreprinde
rile industriale ale județului 
Vaslui au livrat suplimen
tar economiei naționale și 
la export utilaje metalurgice 
și pentru industria extractivă, 
mașini-unelte pentru prelucra
rea metalelor, produse de meca
nică fină, electrotehnice și echi
pamente pentru automatizări, 
materiale hidroizolatoare, cor
puri abrazive, servomecanisme, 
reductoare industriale și ventila
toare de mină, confecții, mobi
lier din lemn și altele. Aceste 
sporuri au fost realizate în 
condițiile economisirii a 3,5 mi
lioane kWh energie electrică și 
diminuării consumurilor materi
ale. (Petru Necula).

GALAȚI 
Instalație modernă

La întreprinderea Laminorul 
de tablă Galați a intrat în func
țiune o modernă instalație de 
zincare a tablelor prin pro
cedeul electrolitic. Noua instala
ție a fost realizată prin contri
buția deosebită a institutului de 
cercetare și proiectare de spe
cialitate , din Galați, a antrepri
zei de construcții industriale și 
a colectivului întreprinderii-me1- 
canice navale. Este de re
marcat faptul că, față de 
procedeul clasic de zincare, 
crește considerabil productivita
tea muncii prin înaltul grad de 
automatizare, reducîndu-se de 
circa șase ori consumul de zinc. 
(Ștefan Dimitriu).
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Dovadă concludentă a preocupării consecvente a partidului și statului 
nostru privind dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării sint și în
noirile pe toate planurile din județul Mureș, unde procesul de moderni
zare economică a fost însoțit de un vast program de investiții edilitare.

In imagine : noi blocuri de locuințe din municipiul Tg. Mureș
- — — - -Foto : S. Cristian
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LULnllin preocupare de maximă răspundere!

Acum, asigurarea cu energie constituie o problemă 
vitală pentru bunul mers al întregii activități econo- 
mico-sociale. Desigur, responsabilități mari au in pri
mul rînd cei ce muncesc in prima linie a frontului 
energetic, adică oamenii muncii și specialiștii din 
termocentralele pe cărbune, care au obligația și da
toria patriotică să vegheze neîntrerupt, zi și noapte, 
ca toate utilajele și agregatele să pulseze în siste
mul energetic național cantități tot mai mari de ener
gie electrică. Pentru aceasta însă energeticienii tre
buie sprijiniți îndeaproape de minerii din toate ba
zinele carbonifere ale țării, care trebuie să înțeleagă 
că de ritmicitatea livrării cărbunelui către termocen
trale, de puterea lui calorică depinde în mod hotărî- 
tor realizarea producției de energie electrică planifi
cată și atît de necesară economiei naționale. Alături 
de cei care prin eforturi deosebite, prin muncă te
nace asigură energia electrică, răspunderi majore în 
economisirea energiei electrice, în folosirea judicioa
să a fiecărui kilowatt-oră revin consumatorilor indus

triali, care au obligația legală să se încadreze ritmic 
în cotele planificate. Deci, responsabilitate sporită în 
toate sectoarele economiei — a producerii, transpor
tului, distribuției și utilizării energiei I

Aceste cerințe, precum și prevederile recentului 
decret de raționalizare a consumului de energie elec
trică și gaze naturale în toate sectoarele neproduc
tive, precum și în gospodăriile populației trebuie res
pectate întocmai de toți oamenii muncii, de fiecare 
cetățean. Este o datorie patriotică, o obligație lega
lă pe. care fiecare dintre noi, la locul de muncă și 
acasă, trebuie să o respectăm întocmai, asigurînd pe 
această cale bunul mers al vieții economico-sociale. 
Economisirea la maximum a energiei electrice și a 
gazelor naturale constituie astăzi o înaltă îndatorire 
patriotică, sarcina prioritară pentru fiecare om al 
muncii, pentru fiecare cetățean 1

IN PAGINA A IV-A : Idei și soluții 
valoroase pentru diminuarea consumu
rilor energetice.

VIDELE
Noi sonde in funcțiune

La Schela de producție petro
lieră Videle a fost pusă in func
țiune, cu cinci zile mai devreme, 
o nouă sondă, cea de-a patra 
din acest an.

— Potrivit programului pri
vind punerea în valoare a noi 
rezerve de hidrocarburi, pină la. 
sfîrșitul anului vor fi racordate 
la circuitul productiv alte 91 de 
sonde — ne spune inginerul 
Mircea Alexandrescu. O atenție 
deosebită acordăm reducerii 
timpului destinat efectuării pro
belor de producție, prin aplica
rea unor soluții tehnice valoroa
se, prin mai buna organizare a 
muncii. (Stan Ștefan).

BUZĂU 
Produse noi 

la export
Ca urmare a preocupării sus

ținute pentru înnoirea și mo
dernizarea producției, creșterea 
calității și competitivității pro
duselor, articolele de sticlărie 
pentru menaj purtînd marca 
„Perla", realizate la întreprin
derea de sticlărie menaj Berca- 
Buzău, sînt din ce în ce mai 
mult solicitate pe piața exter
nă. în perioada care a trecut 
din acest an, au fost lansate în 
fabr'cație noi modele de sticlă
rie de menaj destinate partene
rilor externj din S.U.A., Canada, 
R.F. Germania și din alte țări, 
iar contractele au fost onorate 
ritmic, în condiții calitativ su
perioare. (Stelian Chiper).

înnoirea ca necesitate

Foto : S. Cristian

și opțiune permanentă
înnoirea, modernizarea, diversifi

carea sint subiecte la ordinea zilei. 
Citim sau auzim vorbindu-se des
pre ele cu o frecvență frapantă : la 
radio, la televiziune, în presă, in li
teratura economică și în discuțiile 
specialiștilor. Fără îndoială, trăim 
sub impactul noului. Nou care-și re
vendică drepturile și le impune cu 
autoritate. Cuprinsă parcă de o brus
că și nepotolită febră a schimbării, 
omenirea aspiră, caută, scoate la 
iveală — din inepuizabilul ei rezer
vor de creativitate — materiale noi, 
produse noi, tehnologii noi. structuri 
organizatorice noi. modalități noi de 
abordare a problemelor cu care este 
confruntată. Totul nou. adică altfel 
decît era înainte — acum citeva de
cenii, acum cîțiva ani sau pînă mai ieri. 
Sînt puse la „index" obișnuințe vechi, 
sînt revoluționate performanțe con
siderate cindva praguri intangibile, 
dar mai ales sînt scoase din latentă 
alte necesități sociale, alte trebuințe 
și nevoi umane, aflate la rîndul lor 
într-o creștere și diversificare ex
plozive.

Viața produselor s-a scurtat dras
tic. îmbătrinesc și dispar din uzul 
curent pe neobservate. în economia 
mondială nu mai sînt tolerate astăzi 
produsele cu o „longevitate" ce tre
ce de 10—12 ani. Cinci-șase ani de 
existență este unanim considerată 
drept o viață respectabilă, iar in in
dustria electronică a bunurilor de 
consum produsele „mor" o dată la 
doi-trei ani. Și chiar mai devreme.

Tehnologii clasice, bazate pe prin
cipiile electromecanice și care au 

dat viață, de-a lungul timpului, la 
cele mai multe din actualele ramuri 
industriale, sînt puse sub lupă și re
considerate. Verdictul noului asupra 
lor nu admite nici un fel de „re
curs" : sint acuzate că folosesc can
tități uriașe și fără chibzuință de 
materii prime, că au cicluri îndelun
gate de producție și sînt poluante, 
că, în sfîrșit, forța lor de muncă nu

A GÎNDI ECONOMIC,
A ACȚIONA GOSPODĂREȘTE

are nevoie decît de o calificare re
lativă. în consecință, sînt abando
nate.

Au loc, în schimb, „străpungeri" 
tehnologice insolite, în stare să pul
verizeze peste noapte randamentele 
obișnuite ale creșterii economice. A 
fost descoperit, iar acum este explo
rat și defrișat, un imens „contingent" 
al tehnologiilor viitoare, axate pe e- 
lectronica cuantică, biologia molecu
lară, nucleonica. teoria informației, 
ecologia, științele spațiale, robotica, 
inteligența artificială — discipline, 
științe inimaginabile în urmă cu 20, 
30 sau 40 de ani. Forța generatoare 
a acestor cutezătoare abordări este 
iradiată de noua revoluție științifică 
și tehnică. Depășind frontierele unei 
țări sau ale unui grup de țări, revo

luția tchnico-științifică contempora
nă s-a mondializat și generalizat. Ea 
cuprinde și influențează, prin muta
ții esențiale, toate sferele vieții eco
nomice și sociale, dinamizînd între
gul proces de dezvoltare. Privite al
tădată ca elemente minore ale me
canismului economic, un fel de fac
tori „reziduali" ai producției, acum 
știința este postulată ca forță nemij

locită de producție, iar tehnologia ca 
veritabilă pirghie de creștere econo
mică. Coordonată constantă a poli
ticii partidului nostru, a concepției 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. știința și tehnica 
au beneficiat practic în permanentă 
de un interes major, au fost larg 
promovate.

Pe piața mondială, concurenta s-a 
înăsprit. Discontinuitățile majore în 
viața unor produse sau tehnologii au 
provocat schimbări în comerțul cu 
ele, au modificat prețurile și ierarhii
le furnizorilor, generînd noi valori de 
întrebuințare. Ce se va întîmpla cu 
cantitățile enorme de produse obți
nute prin intermediul noilor tehno
logii ? își pune cu nedisimulată în
grijorare această întrebare „polul 

bogat" al comunității internaționale. 
Cum putem depăși prăpastia tehno
logică, învinge foametea și subdez
voltarea ? se întreabă la rîndul său 
„polul" sărac.

Se caută, bineînțeles, noi semnifi
cații ale conceptului de dezvoltare 
economică și socială. Modelele pre
dominant cantitative de pînă acum 
se arată sărace și rigide în raport 
cu realitatea complexă și variabilă 
pe care vor să o exprime. Sînt ela
borate scenarii și variante alternati
ve, încercînd să prevadă mai mul
te variante pentru un viitor dorit și 
posibil sau probabil.

în contextul acestor demersuri se 
disting vocile raționale, printre care 
cea a României, a președintelui său 
au o autoritate aparte, și care au 
descifrat adevărul că noua revoluție 
tehnico-științifică, dezvoltarea eco
nomică, in ultimă instanță, au surse 
și dimensiuni globale, desfășurin- 
du-se in cadrul unei economii mon
diale. Noile tehnologii nu duc nicide
cum la relaxarea interdependențelor 
dintre țările capitaliste dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare, la „re- 
gionalizarea" problemelor creșterii 
economice.

în acest spațiu economic mondial, 
dificil și în rapidă schimbare. Româ
nia și-a propus să-și mențină ritmu
rile înalte de dezvoltare, dar intr-un 
orizont calitativ complet nou. Tre
cerea de la stadiul de țară în curs

Cristian ANTONESCU
(Continuare in pag. a V-a)

ÎNSEMNĂRI

Primul deceniu al actualului secol 
a debutat cu o intensificare a preo
cupărilor literaturii române privitoa
re la problema țărănească, rămasă 
încă nerezolvată, și la căile prin care 
neajunsurile „infernului rural" pu
teau fi eliminate. Era o preocupare 
veche, cu rădăcini și contribuții 
strălucite, ilustrate de scrisul româ
nesc în întreg secolul al XIX-lea 
prin cei mai reprezentativi slujitori 
ai lui. Problema redevenise actuală 
deoarece, în ciuda reformelor demo
cratice înfăptuite de Cuza și Kogăl- 
niceanu și a legilor liberale votate 
ulterior, care racordaseră România la 
ritmul dezvoltării moderne, vechile 
structuri economice, izvor de sărăcie 
și abuzuri, nu fuseseră înlăturate, 
dimpotrivă, își diversificaseră și per
fecționaseră mijloacele. Producția 
agricolă devenise o marfă, o sursă 
de mari cîștiguri pentru puțini și de 
multă muncă, de înapoiere materială 
și spirituală pentru cei mulți. Rămasă 
preponderentă, marea proprietate 
latifundiară, conservatoare și reac
ționară prin definiție și 
concesionată în cea mai 
mare parte a ei aren
dașilor puși pe o că
pătuială rapidă și fără 
scrupule, constituie principalul ob
stacol in calea progresului social 
și a reformelor, contribuind la accen
tuarea „extremelor" din societatea 
românească, la polarizarea excesivă 
a bogăției naționale, la adîncirea 
prăpastiei dintre puterea politică și 
administrativă și masele muncitoare 
țărănești. Consecința directă o re
prezintă înmulțirea răscoalelor și 
mișcărilor țărănești, care, așa cum 
observau sociologii vremii — printre 
ei Radu Rosetti și C. Dobrogeanu- 
Gherea — din întîmplătoare, cum 
erau mai înainte, devin ciclice. Cea 
mai sîngeroasă dintre aceste răscoale, 
care a cuprins practic întreg terito
riul României și căreia i-au căzut 
victime, în urma represiunii ei de 
către autorități, peste 11 000 de țărani, 
s-a desfășurat în primăvara anului 
1907. A fost un moment crucial din 
existența României moderne, care a 
spulberat demagogia liberalistă și 
civilizația de suprafață cu care se 
lăudau păturile conducătoare în 
timpul expoziției jubiliare din 1906, 
o trezire la realitate cu urmări deo
sebit de dramatice. Mai mult, la un 
moment dat, înspăimîntate de pro
porțiile răscoalei și de teama ca 
exemplul ei să nu pătrundă și pe 
teritoriul lor, unele mari puteri 
vecine, reacționare, amenințau cu tri
miterea trupelor lor pe pămîntul nos- 
stru pentru a restabili liniștea, fiind 
pusă astfel în pericol insăși indepen
dența țării.

Legată prin adinei și îndelungate 
tradiții de existența poporului român, 
identificat în majoritatea cazurilor 
cu țărănimea, literatura noastră nu 
a rămas insensibilă față de eveni
mente, mai mult, în epocă și după 
aceea, au existat opinii potrivit 
cărora scriitorii, prin ideile și operele 
lor, ar fi avut un rol de instigatori. 
Afirmație exagerată, dar nu lipsită 
de adevăr. Originea răscoalei se afla 
în defecțiunile cronice ale sistemu
lui economic, social și politic al țării, 
în anomaliile lui pe care scriitorii 
nu făcuseră altceva decît să le dezvă
luie. Era în atitudinea generală a li

teraturii o atitudine sentimentală, 
dar și prelungirea unei conștiințe 
istorice și patriotice.

Este știut că, în perioadă de afir
mare puternică a ideii de naționali
tate, de formare revoluțipnară a 
idealurilor de libertate socială, de 
unitate și independență a poporului 
român, țărănimea era privită ca un 
depozitar al tradițiilor istorice, păs
trătoare a limbii, unității și dorinței 
de mai bine, un simbol al legăturilor 
neîntrerupte cu pămîntul țării și o 
expresie a luptei pentru neatîrnarea 
lui.

Sint memorabile în această privin
ță, în secolul al XIX-lea, contribu
țiile lui Ion Heliade Rădulescu, Cezar 
Bolliac, Grigore Alexandrescu, Di- 
mitrie Bolintineanu, Vasile Alecsan- 
dri, Nicolae Bălcescu, Mihail Kogăl- 
niceanu, B. P. Hasdeu sau cele ale 
lui Al. I. Odobescu care, în 1851, 
comentînd, vizionar, realitățile so
ciale ale României, observa cu jus
tețe că, „negreșit, muncitorul este 
stîlpul României ! De la dînsul să 

învățăm a ne iubi pa
tria", prin muncitor 
scriitorul înțelegînd pe 
cel ce muncește „pă- 
mintul /.../ în care zace 

cenușa părinților săi, care suge, pe 
toată ziua, sudoarea ce-i pică de pe 
frunte, din care răsare spicul de grîu 
ce-i va da hrana lui și a copiilor". 
Față de acest „muncitor", tinerii care 
studiau în străinătate sau în țară 
trebuiau să își îndrepte toată atenția 
lor ca asupra „adevăratului român", 
spre a-i „înapoia hrana ce el ne dă 
pe toată ziua, printr-o hrană intelec
tuală, morală, pe care știința singură 
o poate da și care va ridica lesne pe 
țăran din adînca ofilire (sbatere) în 
care pare a-1 fi afundat suferințele 
lui".

Această prevestire de către Odo
bescu a problemei „datoriilor uitate" 
pe care o vor dezvolta la sfîrșitul 
secolului trecut și la începutul celui 
actual C. Stere, G. Ibrăileanu, Spiru 
Haret, N. Iorga, Sadoveanu ș.a. se 
completează cu celebra teorie emi
nesciană a „păturilor suprapuse" 
puse în contrast cu „clasele pozitive, 
producătoare", al cărei ecou va fi 
deosebit de puternic în întreaga gîn-' 
dire sociologică și literară româneas
că ulterioară și, va alimenta orienta
rea predilectă a unora dintre marii 
scriitori români spre realitățile spe
cifice ale lumii satului. Sînt demne 
de adăugat în această privință unele 
comentarii ale lui Ion Ghica din 
„Convorbiri economice", ale lui Titu 
Maiorescu, care, în 1880, reproșa 
sistemului politic și economic al 
timpului înapoierea materială și cul
turală a satului, degradarea din cauza 
efectelor „formelor fără fond" a vir
tuților biologice și spirituale ale ță
rănimii, ca și fundamentarea aproape 
în întregime a teoriilor socialiste ale 
gînditorilor și scriitorilor de la „Con
temporanul" pe situația în care se 
afla „proletariatul agricol" român. 
Reviste ca „Evenimentul literar", 
„Vieața", „Vatra", „Adevărul literar" 
ș.a., sau scriitori precum B. P. Has
deu, Delavrancea, Vlahuță, Coșbuc,

_________________Al. HANȚA 
(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SCINTEIA — miercuri 4 martie 1987

DEPLINA ADEZIUNE EA POLITICA INTERNA SI EXTERNA A PARTIDOUII, A ROMÂNIEI SOCIALISTE
HOTARÎREA

Plenarei Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate germană 

din Republica Socialistă România 
din 26-27 februarie 1987

Consiliul oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară din Republi
ca Socialistă România, întrunit in 
ședință plenară în zilele de 28 și 
27 februarie 1987, a analizat, intr-un 
spirit de înaltă răspundere și exi
gență, de vibrantă angajare patrio
tică, participarea oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară, intr-o 
deplină unitate cu întregul popor 
român, la măreața operă de dezvol
tare și înflorire multilaterală a pa
triei, sarcinile ce-i revin in mobili
zarea lor la înfăptuirea exemplară 
a obiectivelor pe acest an, a impor
tantelor planuri și programe de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei, izvorîte din hotărîrile istorice 
stabilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului, din sarcinile, indicațiile 
și orientările de inestimabilă va
loare teoretică și practică formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Dînd o înaltă apreciere magistra
lei cuvîntări rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința co
mună din 27 februarie 1987. Consi
liul oamenilor muncii de naționali
tate maghiară din Republica Socia
listă România iși însușește pe deplin 
ideile, concluziile și învățămintele 
de importanță vitală pentru pre
zentul și viitorul țării, concepția 
profund științifică, umanistă a se
cretarului general al partidului, con
firmată de viață, de realitățile so
cialiste ale țării, cu privire la solu
ționarea justă, pe baza materialis
mului dialectic și istoric a problemei 
naționale în România. Ia participarea 
tuturor cetățenilor țării, fără deose
bire de naționalitate, egală în drep
turi și îndatoriri, la întreaga viață 
economică și social-politică, la con
ducerea societății. Exprimindu-și 
adeziunea totală la tezele cuprinse 
în acest document programatic, 
participanțil la plenară se angajează 
să acționeze cu totală dăruire și 
abnegație, cu înalt spirit comunist, 
revoluționar, împreună cu toți cetă
țenii patriei, pentru transpunerea 
exemplară in viață a generoaselor 
îndemnuri ale conducătorului parti
dului și statului, pentru înălțarea 
patriei comune, liberă, suverană și 
independentă, pe culmile -civilizației 
socialiste și comuniste.

Cu cele mai vii sentimente de 
Înaltă stimă, de aleasă dragoste și 
mindrie patriotică, plenara exprimă 
profunda recunoștință a oamenilor 
muncii români de naționalitate ma
ghiară față de revoluționarul șl 
luptătorul neînfricat pentru libertate 
socială și națională, gînditorul ge
nial, strălucit strateg și ctitor al 
României moderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sub a cărui în
țeleaptă și clarvăzătoare conducere 
poporul român a obținut cele mai 
mari izbînzi din întreaga sa exis
tență multimilenară, făurind astăzi, 
într-o strinsă unitate în jurul parti
dului. al secretarului său general, 
grandioasa operă de edificare a so
cialismului și comunismului pe pă- 
mintul patriei.

Membrii Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară 
aduc cu acest prilej un profund 
omagiu strălucitei personalități a 
secretarului general al partidului, 
apreciind în cel mai înalt grad, 
rolul hotărîtor, contribuția sa deter
minantă la elaborarea și înfăptuirea 
întregii politici interne și externe a 
partidului și statului, la toate marile 
transformări revoluționare din anii 
de glorioase împliniri ai perioadei 
pe care, cu îndreptățită mindrie pa
triotică, întregul nostru popor o de
numește, cu numele celui mai iubit 
și mai respectat fiu al națiunii, 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". Plenara 
a reafirmat, intr-un singur gînd, dra
gostea fierbinte și încrederea ne
mărginită cu care oamenii muncii 
români de naționalitate maghiară îl 
înconjoară și îl urmează, împreună 
cu toți fiii patriei, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul iu
bit al partidului și statului, în tot 
ceea ce întreprinde pentru pro
gresul necontenit al țării, pentru 
binele și fericirea întregului nostru 
popor.

Participanții la plenară au expri
mat sentimentele de stimă și admi
rație, de aleasă prețuire, față de to
varășa Elena Ceaușescu, eminent om 
politic, savant de largă reputație 
mondială, pentru contribuția impor
tantă pe care o aduce la progresul 
științei, culturii și lnvățămîntului 
românesc, la elaborarea și înfăp
tuirea tuturor planurilor și progra
melor de dezvoltare economico-so
cială a patriei.

Cu legitimă mindrie patriotică 
au fost subliniate succesele remarca
bile obținute, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, de oamenii 
muncii din țara noastră, români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități. care au făcut ca România 
să se înfățișeze astăzi ca o țară in- 
dustrial-agrară, cu o industrie puter
nică, modernă și o agricultură în 
plină dezvoltare, cu un înalt nivel 
de viață și civilizație al poporului.

Tocmai pe baza acestor realizări, a 
dezvoltării echilibrate, armonioase, a 
tuturor zonelor și localităților țării, a 
subliniat plenara, s-au putut asigura 
dreptul la muncă, la invățămint, ști
ință și cultură pentru absolut toți ce
tățenii țării, condiții de retribuție
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egală la muncă egală, fără deosebire 
de naționalitate, sex și virstă, dez
voltarea puternică a organismelor 
democrației muncitorești revoluțio
nare care asigură un cadru unic de 
participare, a tuturor oamenilor 
muncii la conducerea întregii activi
tăți, de făurire a socialismului cu po
porul și pentru popor. Participanții 
au evidențiat cu putere că marile 
realizări obținute în dezvoltarea so
cialistă a țării, în asigurarea viito
rului demn, liber și independent, al 
poporului român demonstrează eloc
vent justețea politicii partidului nos
tru, care aplică în mod creator ade
vărurile și legitățile generale ale ma
terialismului dialectic și istoric la 
condițiile concrete din România.

Exprimînd încă o dată, și cu acest 
prilej, deplina adeziune la politica 
internă și externă a Partidului Co
munist Român, a României socialis
te, in care văd expresia legitimă a 
intereselor, a gîndurtlor șl aspirații
lor lor vitale, oamenii muncii români 
de naționalitate maghiară se anga
jează în mod solemn să acționeze și 
în viitor, cu totală dăruire. în deplină 
unitate cu întregul popor român, 
pentru înfăptuirea exemplară a 
obiectivelor Congresului al Xllî-lea, 
a luminosului Program al partidului 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Marile realizări din anii construc
ției socialiste, înflorirea fără prece
dent, la care altădată nici nu se pu
tea visa, a tuturor zonelor și locali
tăților țării, sint rodul minții și bra
țelor, al trudei și inteligenței înfră
țite, a tuturor oamenilor muncii, 
conduși cu clarviziune și cutezanță 
revoluționară de Partidul Comunist 
Român, centrul vital al întregii noas
tre societăți. Pornind de la marote 
adevăr că numai prin muncă, prin 
abnegație și eroism se poate asigura 
ridicarea continuă a nivelului de ci
vilizație al întregii națiuni, oamenii 
muncii români de naționalitate 
maghiară se angajează să facă totul 
pentru progresul multilateral al țării, 
sporindu-și, astfel, neîncetat contri
buția la propășirea continuă a patriei 
comune — Republica Socialistă 

.România,
însușindu-și pe deplin indicațiile, 

orientările și sarcinile puse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în fața 
tuturor colectivelor de oameni al 
muncii, a întregului popor, plenara a 
exprimat hotărîrea unanimă a oame
nilor muncii români de naționalitate 
maghiară de a acționa, fiecare la 
locul său de muncă, cu întreaga ca
pacitate, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, pentru 
realizarea și depășirea obiectivelor 
de mare importanță și răspundere ce 
revin unităților economice pe 1987, 
pentru a lntimpina cu rezultate de 
seamă Conferința Națională a parti
dului. Ei se angajează să facă totul 
pentru înfăptuirea, în cele mai bune 
condiții, a programelor de moderni
zare a producției, de promovare a 
celor mai noi cuceriri ale cercetării 
tehnice și științifice, pentru ridica
rea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, sporirea gradului de va
lorificare a materiilor prime, redu
cerea substanțială a consumurilor de 
materii prime, combustibili și enei - 
gie, creșterea eficienței și rentabili
tății întregii activități, întărirea or
dinii și disciplinei.

In domeniul agriculturii, obiectivul 
prioritar îl va constitui generalizarea 
experienței unităților fruntașe pen
tru obținerea unei producții vege
tale și animale record, înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții agrare.

O atenție deosebită va fi acordată 
realizării în cele mai bune condiții 
a producției pentru export, fabrică
rii unor produse cu înalte perfor
manțe tehnice și calitative, compe
titive pe piața internațională.

Oamenii muncii români de națio
nalitate maghiară care iși desfășoară 
activitatea în domeniul cercetării 
științifice și dezvoltării tehnologice 
își vor intensifica eforturile pentru 
dezvoltarea bazei energetice și de 
materii prime a țării, extinderea me
canizării, automatizării și robotizării 
producției, creșterea substanțială a 
nivelului tehnic și calitativ al pro
ducției. Ei vor participa cu întreaga 
capacitate creatoare la mișcarea de 
masă pentru introducerea progresu
lui tehnic în producție, dezvoltarea 
creativității tehnice, a mișcării de 
invenții, inovații și raționalizări, 
generalizarea metodelor înaintate de 
muncă și perfecționarea pregătirii 
profesionale a celor ce muncesc.

Cei ce iși desfășoară activitatea în 
domeniul investițiilor vor participa 
cu toate forțele la sporirea eficienței 
folosirii fondurilor și mijloacelor 
alocate, vor acționa pentru înlătura
rea risipei, reducerea substanțială a 
cheltuielilor de organizare a șantie
relor, darea în funcțiune la termen 
a noilor obiective economice și atin
gerea neîntirziată a parametrilor 
proiectați.

Participanții la plenară se anga
jează să acționeze cu fermitate pen
tru aplicarea strictă a principiilor 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii economico-financiare, rea
lizarea unui regim sever de econo
mii, acoperirea cheltuielilor din re
surse proprii și obținerea unui bene
ficiu maxim pentru fiecare leu 
cheltuit.

Cadrele didactice, toți cei ce Iși 
desfășoară activitatea în domeniul 
învățămintului își vor aduce contri
buția la pregătirea temeinică a vii
torilor muncitori și specialiști cu un 
larg orizont de cunoștințe profesio
nale. capabili să stăpînească și să 
dezvolte tehnica modernă, la edu
carea și formarea tinerei generații 
în spiritul muncii, a! patriotismului, 
al frăției dintre toți cetățenii patriei.

Consiliul oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară își va spori 
activitatea in direcția cultivării în 
rindul oamenilor muncii a devota
mentului și dragostei față de patrie, 
partid și popor. Oamenii de cultură 
și artă din rindul naționalității 
maghiare își vor pune în valoare 
întreaga capacitate creatoare pentru 
realizarea de opere cu un bogat 
conținut educativ, profund umanist, 
revoluționar, care să slujească în cel 
mai înalt grad prietenia și frăția tu
turor oamenilor muncii, unitatea pu
ternică in jurul Partidului Comu
nist Român în munca și lupta pen
tru construirea socialismului și co
munismului în România.

Consiliul va milita, prin toate for
mele muncii politice, culturale și 
artistice, pentru continua întărire a 
unității întregului popor în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
frăției dintre oamenii muncii ro
mâni. maghiari, germani și de alte 
naționalități, angajați ferm în opera 
de dezvoltare a bazei materiale și a 
creației spirituale a tării.

Plenara Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară 
reafirmă, cu deplină satisfacție, ade
vărul istoric că în România socialis
tă problema națională a fost rezol
vată just, în mod revoluționar și de
finitiv, pe baza materialismului dia
lectic și istoric, a principiilor socia
lismului științific, a condițiilor con
crete din țara noastră, asigurindu-se 
adevărata egalitate în drepturi a 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate.

In Republica Socialistă România 
sint asigurate pe deplin dreptul la 
invățămint în limba română și în 
limba maternă. Sînt. de asemenea, 
asigurate libertatea și condițiile ma
teriale pentru dezvoltarea literaturii 
si artei, pentru desfășurarea unei 
activități cultural-artistice susținute 
în cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea României".

Dezvoltarea largă a democrației 
muncitorești revoluționare asigură 
participarea deplină a oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară la 
conducerea tării, a tuturor dome
niilor de activitate, ei fiind prezențl 
în toate organele politice, de stat, 
economice, sociale și culturale.

Plenara dă cea mai înaltă apreciere 
contribuției hotărîtoare. inestimabile 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului, pre
ședintele țării, la soluționarea justă 
a problemei naționale, la asigurarea 
condițiilor optime de muncă și ma
nifestare în toate domeniile vieții 
economice, sociale și spirituale pen
tru toți fiii țării, la întărirea unității 
și frăției întregului popor.

In lumina realizărilor istorice ob
ținute in Republica Socialistă Româ
nia în dezvoltarea economiei, știin
ței și culturii, în ridicarea nivelului 
de trai al poporului, a soluționării 
juste, în spiritul principiilor socialis
mului științific, a problemelor con
viețuirii frățești a tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de națio
nalitate, sint cu atît mai condamna
bile încercările perfide ce se între
prind de către unele cercuri reacțio
nare din străinătate de a nega și po
negri aceste realități, de a se ames
teca în treburile noastre interne, de 
a denatura adevărul istoric, de a re
pune în discuție hotărîrile tratatelor 
de pace, frontierele existente.

Respingem cu cea mai mare indig
nare încercările unor cercuri reac
ționare care, sub pretextul susținerii 
drepturilor minorităților naționale, 
instigă la manifestări naționaliste, 
șovine, iredentiste și revanșarde, fo
losesc prilejul unor întîlniri interna
ționale — inclusiv reuniunea gene- 
ral-europeană de la Viena — pentru 
atacuri propagandistice și încercări 
de imixtiune în treburile altor țări.

Plenara Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară a- 
preciază că este cu atît mai de ne
înțeles și condamnabil cînd aseme
nea lucruri apar într-o țară socia
listă sau alta. Ca cetățeni români de 
naționalitate maghiară, ne produce o 
adincă mîhnire și indignare umană, 
comunistă, numărul crescînd de stu
dii, articole, cărți și tratate de isto
rie. hărți și alte materiale didactice 
și propagandistice ce apar în R. P. 
Ungară, din care răzbat deopotrivă 
necunoașterea și falsificarea istoriei 
poporului român, atacul la integrita
tea teritorială a țării, care ne re
amintesc practici și atitudini revizio
niste și reacționare de pe vremea re
gimului fascist al lui Horthy. Ne re
voltă, de asemenea, profund faptul 
că personalități politice și culturale, 
diverse organe de presă fac aprecieri 
tendențioase, denigratoare cu privire 
la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru; trecîndu-se, 
cu bună știință, sub tăcere marile 
realizări obținute de poporul român 
in dezvoltarea economiei și culturii, 
în ridicarea nivelului de trai al ma
selor.

Respingem cu întreaga noastră fi
ință preocupările conștiente în direc
ția denaturării istoriei poporului ro
mân, a marilor sale înfăptuiri de 
astăzi, manifestări reprobabile, în 
flagrantă contradicție cu adevărul, 
cu principiile și normele de relații 
internaționale, avem ferma convin
gere că ele nu slujesc interesele de 
bună vecinătate. conlucrarea și 
prietenia dintre popoare, nu slujesc 
cauzei socialismului, păcii și progre
sului.

Plenara noastră, în consens deplin 
cu înaltele valori umaniste promo
vate de Partidul Comunist Român, 
apreciază că istoria, presa, radiote- 
leviziunea, literatura, arta trebuie să 
servească nu accentuării stărilor de 
lucruri negative, ci cunoașterii ade
vărului, a realității, să contribuie la 
apropierea și prietenia între po
poare, la educarea cetățenilor în spi
ritul socialismului, al solidarității in
ternaționale.

în numele oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară din România, 
respingem categoric orice încercare 
de amestec în treburile interne ale 
țării noastre, din partea oricui ar 
veni, orice pretenție de a ni se da 
lecții privind modul de soluționare a 
problemei naționale. Toate proble
mele vieții noastre, componente ale 
procesului dezvoltării orînduirii so- 
cial-politice din România sint și vor 
fi soluționate de Partidul Comunist 
Român, de statul român, de noi toți 
care trăim și muncim împreună de 
veacuri pe aceste meleaguri pentru a 
ne clădi o existență demnă, fericită. 
Nu am admis și nu vom admite ni
mănui să denigreze rezultatele obți
nute de societatea noastră în dezvol
tarea sa pe calea socialismului, în 
rezolvarea problemei naționale, să 
semene discordie intre oamenii mun
cii, promovind idei și concepții na
ționaliste, șovine, revanșarde, ire
dentiste. Ținem ca la lumina ochilor 
la unitatea și frăția tuturor celor 
care trăim pe pămîntul României, la 
independența și integritatea patriei, 
la idealurile socialismului și comu
nismului. Pe baza acestei credințe, a 
învățămintelor istoriei, a prezentului 
și a viitorului respingem cu fermi
tate orice uneltire a dușmanilor pa
triei, ai socialismului, a celor care 
slujesc interesele forțelor reacționa
re, imperialiste.

Plenara Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară își 
manifestă indignarea față de aseme
nea teze și teorii reacționare, pe care 
le respinge cu toată hotărîrea. Ele 
nu vor găsi nici un ecou în conștiin
ța cetățenilor României socialiste, a 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară din România.

Urmînd neabătut gîndul și acțiu
nea revoluționară, nobilele îndem
nuri ale conducătorului partidului și 
statului, susținem întru totul politica 
promovată consecvent de Partidul 
Comunist Român, de România socia
listă pentru dezvoltarea prieteniei și 
colaborării cu toate popoarele care 
construiesc socialisitiul și. în primul 
rind, cu vecinii noștri, cu toate po
poarele lumii, pentru crearea unei 
istorii noi a colaborării și prieteniei, 
o istorie a construcției socialismului 
șl comunismului.

Situind la loc de frunte realizarea 
consecventă a planurilor și progra
melor de dezvoltare economico-so
cială, care vor asigura trecerea 
României, pină la sfîrșitul actualului 
cincinal, într-un stadiu nou, superior 
de dezvoltare, plenara a exprimat 
hotărirea Consiliului oamenilor mun
cii români de naționalitate ma
ghiară de a pune în centrul întregii 
activități formarea omului nou, con
structor conștient și devotat al so
cialismului și comunismului pe pă- 
mintul patriei. O atenție deosebită 
va fi acordată educării tuturor oa
menilor muncii în spiritul dragostei 
față de partid, țară și popor, al a- 
părării și dezvoltării continue a pro
prietății socialiste, a avuției națio
nale.

Prin întreaga muncă politico-edu- 
cativâ, vom milita consecvent pentru 
sădirea in conștiințe a sentimentelor 
de frăție și unitate între toți cetă
țenii patriei în munca și lupta co
mună pentru ridicarea României so
cialiste pe noi culmi de progres și 

^civilizație.
Animați de sentimentul deplinei 

satisfacții pentru marile realizări ale 
prezentului, pentru viitorul luminos 
al patriei, participanții Ia plenară 
exprimă hotărîrea unanimă a oame
nilor muncii români de naționalitate 
maghiară de a acționa cu toate for
țele, cu toată priceperea și energia 
lor pentru continua înflorire a Româ
niei socialiste. împreună cu întregul 
popor, înfrățiți în muncă și idealuri, 
strins uniți în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vom participa cu 
întreaga noastră ființă, cu toată pu
terea de muncă și de creație la în
făptuirea exemplară a prevederilor 
planului de dezvoltare economico-so
cială pe anul 1987 și pe întregul cin
cinal, a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea, fiind ferm convinși că tot 
ceea ce realizăm este destinat dez
voltării generale a patriei, ridicării 
continue a bunăstării materiale și 
spirituale a poporului — țelul su
prem al politicii partidului, esența 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe care o edificăm cu succes 
in România.

Plenara Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană 
din Republica Socialistă România, 
întrunită in zilele de 26—27 februarie 
1987, a dezbătut, intr-un spirit de 
înaltă exigență și răspundere comu
nistă, 'sarcinile ce revin acestui re
prezentativ organism ai democrației 
noastre socialiste, revoluționare în 
înfăptuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea, a Progra
mului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral de? zeita
te și de înaintare a României spre 
comunism, a minunatelor planuri și 
programe de dezvoltare economico- 
socială a țării. Lucrările plenarei au 
avut loc in atmosfera de intensă 
emulație creatoare și vibrantă anga
jare patriotică în care întregul nos
tru popor, toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, strins 
uniți in jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acționează cu 
fermitate pentru continua înălțare a 
României pe noi trepte de progres și 
civilizație, pentru a intîmpina Con
ferința Națională a partidului din a- 
cest an cu succese cit mai mari in 
toate domeniile activității economi- 
co-sociale.

Plenara a evidențiat justețea poli
ticii Partidului Comunist Român in 
măreața operă de edificare a noii so
cietăți in patria noastră, faptul că, 
prin activitatea sa revoluționară des
fășurată in toate domeniile vieții 
economico-sociale, partidul iși exer
cită cu pregnanță rolul de centru vi
tal al societății în jurul căruia s-a 
consolidat puternic unitatea întie- 
gului popor român. Exprimîndu-și 
aleasa recunoștință față de mărețele 
înfăptuiri obținute in ultimele două 
decenii, prin munca eroică a întregu
lui popor, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, față de modul re
voluționar și definitiv, profund .ști
ințific și umanist în care a fost re
zolvată în România problema națio
nală, participanții la plenară iși fac 
o datorie de onoare, de inimă și de 
conștiință din a omagia străluci
ta personalitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului român, Erou între eroii 
neamului, ctitorul României socialis
te, proeminentă personalitate a lumii 
contemporane; al cărui nume a intrat 
în conștiința umanității ca simbol al 
progresului, libertății și păcii.

Cu cele mai vii sentimente de 
mindrie patriotică, de puternică sa
tisfacție. participanții la lucrări au 
dat o înaltă apreciere magistralei 
cuvîntări rostite la ședința comună 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ideilor, tezelor și orientărilor de 
excepțională însemnătate pentru 
prezentul și viitorul României socia
liste. subliniind contribuția funda
mentală a secretarului general al 
partidului la îmbogățirea socialis
mului științific, a concepției despre 
om și despre condiția umană în lu
mea contemporană, rolul său hotă
rîtor. determinant la perfecționarea 
organizării și conducerii societății 
românești, a întregii vieți sociale, la 
adîncirea democrației muncitorești, 
revoluționare și mobilizarea ener
giilor tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră, fără deosebire de 
naționalitate, în vederea înfăptuirii 
neabătute a planurilor și programe
lor de dezvoltare multilaterală a 
țârii, a politicii interne și externe a 
partidului și statului.

Plenara apreciază că prin efortu
rile susținute ale întregului popor, 
în care se află incorporată și activi
tatea oamenilor muncii români de 
naționalitate germană, în 1986 șl în 
primele două luni din acest an. țara 
noastră a obținut succese importan
te in toate sectoarele de activitate, 
ceea ce demonstrează justețea poli
ticii partidului nostru, forța și vi
talitatea economiei românești, capa
citatea poporului român, constructor 
conștient și devotat al socialismului 
și comunismului, de a învinge orice 
greutăți și de a asigura mersul în
tr-un ritm tot mai înalt al dezvol
tării economico-sociale a patriei. 
Participanții au relevat, cu profun
dă recunoștință, că dezvoltarea for
țelor de producție și amplasarea lor 
armonioasă și echilibrată pe întreg 
teritoriul tării au dus la transfor
marea fiecărui județ, a fiecărei lo
calități intr-un puternic centru eco
nomic. social și cultural. în care oa
menii muncii au asigurate condiții 
tot mai bune de muncă și de viață, 
au consolidat baza economică a de
plinei egalități în drepturi a tutu
ror fiilor patriei, fără deosebire de 
naționalitate.

Participanții la plenară, relevind 
faptul că făurirea unei societăți a- 
vansate. a comunismului nu se poate 
realiza fără a pune la temelia în
tregii activități a celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, ale cu
noașterii umane în general, au sub
liniat contribuția remarcabilă a ști
inței românești la dezvoltarea și mo
dernizarea. in ultimele două dece
nii. a industriei și agriculturii, a 
celorlalte ramuri ale economiei na
ționale. la înfăptuirea noii revoluții 
tehnico-științifice și a noii revoluții 
agrare.

Plenara a evidențiat rolul deosebit 
al tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, eminent om 
politic, savant de largă recunoaștere 
internațională in ela’borarea și în
făptuirea planurilor și programelor 
de dezvoltare economico-socială a 
patriei. în înflorirea necontenită a 
științei, învățămintului și culturii în 
țara noastră.

In unanimitate, participanții la 
lucrări au subliniat cu satisfacție 
că rezultatele obținute în dezvol
tarea și modernizarea industriei, 
agriculturii, a celorlalte ramuri ale 
economiei naționale au creat o bază 
solidă ridicării bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor, 
țelul suprem, esența întregii politici 
a partidului și statului nostru, care 
iși găsește expresie in ridicarea ni
velului de civilizație și de trai al 
poporului, in condiții tot mai bune 
de locuit, de viață pentru toți con
structorii socialismului din patria 
noastră.

Plenara apreciază că toate aceste 
realizări demonstrează cu putere 
realismul politicii partidului nostru 
care, pornind de la teza științifică, 
profund umanistă a secretarului ge

neral al partidului, potrivit căreia 
socialismul se construiește cu po
porul și pentru popor, aplică crea
tor adevărurile și legitățile generale 
la condițiile concrete ale României, 
asigurind înaintarea fermă a patriei 
pe calea socialismului multilateral 
dezvoltat, spre comunism.

Consiliul oamenilor muncii de 
naționalitate germană își exprimă 
totala adeziune față de prevederile 
planului pe anul 1987, față de ori
entările și indicațiile trasate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la re
centele ședințe ale Comitetului Po
litic Executiv și apreciază că reali
zarea in cele mai bune condiții a 
sarcinilor actualei etape de dezvol
tare impun o puternică mobilizare 
a energiilor creatoare ale întregii 
națiuni, ale tuturor oamenilor mun
cii. fără deosebire de naționalitate, 
pentru a determina o calitate nouă, 
superioară în toate domeniile de 
activitate, întărirea răspunderii, or
dinii și disciplinei, afirmarea tot mai 
puternică a spiritului revoluționar.

Analizînd cu toată responsabilita
tea importantele sarcini ale celui 
de-al doilea an al actualului cinci
nal, participanții la plenară se an
gajează să acționeze cu toată fermi
tatea, în spirit revoluționar, pentru 
îndeplinirea exemplară a planului 
la export, pentru ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
sporirea mai accentuată a producti
vității muncii, valorificarea superi
oară a materiilor prime, materiale
lor, combustibililor și energiei, creș
terea eficienței economice în toate 
ramurile economiei naționale.

Avind în vedere că, prin prevede
rile sale, planul pe 1987 pune un 
accent deosebit pe dezvoltarea in
tensivă a agriculturii, plenara cere 
oamenilor muncii români de națio
nalitate germană care își desfășoară 
activitatea în unități agricole să facă 
totul pentru sporirea producției de 
cereale, a producțiilor în legumicul
tura, viticultură și pomicultură, pen
tru dezvoltarea puternică a zooteh
niei. ' *■

In lumina hotărîrilor primului 
Congres al Științei și învățămintului 
din patria noastră, plenara dă ex
presie angajamentului unanim al 
oamenilor muncii români de națio
nalitate germană, de a-și aduce 
o contribuție sporită la progre
sul continuu al științei româ
nești, la activitatea politico-edu- 
cativă de formare a omului nou, 
constructor conștient și devotat 
al socialismului, pe baza concepției 
revoluționare despre lume și viață a 
partidului și statului nostru, a celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii. ale cunoașterii umane.

Plenara Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană 
exprimă șl cu acest prilej recunoș
tința fierbinte față de partid, de se
cretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru modul 
exemplar, democratic și umanist în 
care a fost rezolvată definitiv în 
România problema națională, una 
din marile cuceriri ale socialismului, 
pentru minunatele condiții de mani
festare deplină, egală, a tuturor ce
tățenilor, fără nici un fel de deose
bire de naționalitate, sex sau virstă, 
care asigură realizarea și întărirea 
continuă a unității și frăției oame
nilor muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități. Plenara 
a subliniat că marile transformări 
ce au avut loc în toate structurile 
vieții materiale și spirituale a 
întregului popor, cu deosebire în 
epoca . strălucită inaugurată de 
Congresul al IX-lea, pe care cu 
mindrie patriotică o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". politica profund 
umanistă, științifică promovată de 
Partidul Comunist Român, de se
cretarul său general au constituit 
baza trainică a soluționării exem
plare in România socialistă a pro
blemei naționale, a asigurării drep
tului la muncă, la invățămint, știin
ță și cultură pentru toți cetățenii 
țării, condiții de retribuție egală la 
muncă egală, fără deosebire de na
ționalitate, dezvoltarea puternică a 
formelor democratice de conducere. 
In anii acestei glorioase epoci a fost 
ridicată pe o treaptă nouă, superi
oară preocuparea statornică pentru 
perfecționarea relațiilor sociale din 
societatea socialistă românească, pen
tru asigurarea participării neîngră
dite a tuturor cetățenilor țării, fără 
deosebire de naționalitate, la viața 
politică, în organele colective de 
conducere a unităților economico-so
ciale. în organele centrale și locale 
de partid și de stat, practic la con
ducerea întregii societăți.

Participanții la plenară au subli
niat cu îndreptățită mindrie patrio
tică, faptul că, în cadrul amplului 
proces de perfecționare și moderni
zare a învățămintului, a fost asi
gurat dreptul și posibilitatea reală 
pentru toți fiii patriei de a învăța 
în limba română și in limbile na
ționalităților conlocuitoare.

Insușindu-și indicațiile și orientă
rile secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pn- 
vind ridicarea pe o treaptă calitativ 
superioară a întregii activități poli
tico-educative, de formare a omului 
nou, plenara a subliniat necesitatea 
angajării și mai puternice a Consi
liului oamenilor muncii de naționa
litate germană, în strinsă conlucra
re cu celelalte organe și organizații 
obștești din cadrul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, pentru 
îmbunătățirea conținutului muncii de 
educație patriotică și revoluționară, 
intensificarea pregătirii politico-ide- 
ologice și profesionale a oamenilor 
muncii de naționalitate germană, 
pentru lărgirea orizontului lor de 
cultură, de cunoștințe tehnico-știin
țifice. Se va acționa ferm în conti
nuare, pentru cultivarea sentimente
lor de dragoste față de patrie, partid 
și popor, față de cuceririle revolu
ționare ale societății noastre socia
liste. intărirea continuă a unității tu
turor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, in jurul parti
dului, garanția înaintării ferme a pa
triei comune. România socialistă, pe 
drumul civilizației și progresului.

Plenara își exprimă cu îndreptăți
tă mindrie patriotică deplina satis
facție pentru faptul că în România — 
patria care ne asigură păstrarea 
identității și ființei noastre naționa

le — s-au pus capăt pentru totdea
una exploatării și discriminărilor de 
orice fel, că toți oamenii muncii; in
diferent de naționalitate, egali cu 
adevărat in drepturi, participa in de
plină demnitate și libertate la fău
rirea prezentului și viitorului lumi
nos al țării.

în numele oamenilor muncii ro
mâni de naționalitate germană, 
plenara respinge cu fermitate și in
dignare, ca pe niște născociri sfrun
tate, aprecierile, declarațiile și unele 
manifestări denigratoare ale cercuri
lor reacționare din străinătate cu 
privire la realitățile din societatea 
socialistă românească, orice încer
cări de amestec in treburile interne 
ale patriei noastre, care urmăresc 
învrăjbirea oamenilor muncii pe cri
terii de apartenență etnică și de 
limbă maternă. Pentru noi, cetățenii 
români de naționalitate germană, 
România a fost, este și va rămîne 
în veci leagănul nostru de suflet, 
locul în care ne-am format ca o en
titate națională distinctă, în care 
muncim și trăim în deplină libertate 
și înțelegere.

Participanții la plenară, într-o de
plină unanimitate, condamnă cu ve
hemență acțiunile de calomniere a 
țării noastre și a politicii Partidului 
Comunist Român, considerind-o ca pe 
un amestec brutal în problemele in
terne ale unui stat liber și suveran, 
cu repercusiuni inevitabile asupra 
bunelor relații dintre țări și popoare.

Plenara respinge cu fermitate 
tezele și ideile denigratoare puse in 
circulație în unele cărți de istorie, 
studii, articole și alte lucrări de pro
pagandă care au fost publicate in
R. P. Ungară, manifestări care ne 
reamintesc practici și atitudini reac
ționare de pe vremea regimului 
fascist al lui Horthy, considerînd 
toate acestea un fals grosolan al 
trecutului istoric al patriei noastre, 
o jignire adusă nu numai poporului 
român, dar și oamenilor muncii de 
naționalitate germană.

Participanții la plenară își fac o 
datorie de conștiință luind atitudine 
fermă împotriva tuturor acelora care 
ignorind voit realitățile din patria 
noastră încearcă să ne dea „sfaturi" 
în ce privește rezolvarea problemei 
naționale. Toate problemele care ne 
privesc și ne preocupă sînt pro
bleme ale statului român, a căror 
soluționare cade exclusiv in compe
tenta acestuia, stat ai cărui cetățeni 
egali în drepturi sîntem și noi, 
populația de naționalitate germană 
din România. De aceea, nu am per
mis și nu vom permite nimănui să 
aț.ițe. vrajba și disprețul, amestecul 
in treburile. ihternA'>.ălb țării noastre. 
Mai presus de toate acestea, ne 
unește petoți o conviețuire de se
cole, care ne-a fost scut comun in 
fața vicisitudinilor istoriei, a anilor 
de apăsătoare amintiri, de mizerie 
și nenorociri al fascismului, cea mai 
odioasă perioadă pe care a cunos- 
cut-o vreodată umanitatea. Ne uneș
te, astăzi, înaltul ideal ,âl socialis
mului și comunismului, care pentru 
noi, cetățenii români de naționali
tate germană, nu poate fi conceput 
decît aici, pe vatra strămoșească, 
unde trăim și muncim de secole.

Plenara respinge, totodată, cu 
vehemență încercările unor cercuri 
reacționare din străinătate care, 
erijindu-se în așa-ziși „apărători" ai 
drepturilor omului, inventind situații 
fără nici o legătură cu realitățile, cu 
adevărul, ațîțâ la vrajbă și disen
siuni, la părăsirea patriei, omițind 
cu bună știință ceea ce este funda
mental și determinant în procesul 
de afirmare și de materializare a 
drepturilor omului : dreptul la mun
că, la o existență asigurată și dem
nă, fără șomaj și discriminări rasiale 
și naționale, acces liber la invățămint 
și cultură, dreptul la viață, la pace.

în numele oamenilor muncii ro
mâni de naționalitate germană pe 
care ii reprezintă, plenara se anga
jează să" facă totul, să acționeze cu 
dăruire comunistă, patriotică, cu 
înalt spirit' revoluționar, pentru in
tărirea continuă a unității și frăției 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, garanția 
sigură a Înfăptuirii obiectivelor de 
dezvoltare economică și socială, a 
egalității, a libertății și indepen
denței patriei noastre.

Plenața Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană își 
exprimă totala adeziune la politica 
externă de pace și colaborare inter
națională cu toate statele, promova
tă cu consecventă de partidul nostru, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
strălucitele demersuri pentru pace 
ale României, ale președintelui ei. 
Repetatele apeluri adresate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu pentru 
triumful rațiunii în relațiile interna
ționale, pentru destindere și dezar
mare, și în primul rind pentru în
făptuirea dezarmării nucleare, pen
tru rezolvarea pe calea tratativelor a 
marilor probleme care confruntă 
omenirea, au făcut ca, in lumea în
treagă, să se vorbească cu cel mai 
profund respect despre patria 
noastră, iar numele președintelui 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a vieții internaționale, 
genialul promotor al unei politici 
pătrunse de cea mai inaltă răspun
dere față de viața șl munca poporu
lui român, de destinele umanității, 
marele și neobositul Erou al păcii — 
să fie rostit pe toate meridianele cu 
deosebită stimă și considerație.

Strins uniți in jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, urmind străluci
tul său exemplu de muncă și viață, 
de pilduitoare activitate revoluțio
nară, consacrată slujirii idealurilor 
supreme de progres, bunăstare și 
pace ale poporului român, oamenii 
muncii de naționalitate germană, 
împreună cu întregul popor, vor 
face totul, vor acționa cu întreaga 
capacitate creatoare, cu priceperea 
și puterea lor de muncă pentru în
făptuirea istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XÎII-lea al partidu
lui, pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor mobilizatoare prevăzute 
în Planul național unic pe anul 1987 
și pe întregul cincinal 1986—1990, 
pentru propășirea și măreția scum
pei noastre patrii. Republica Socia
listă România, pentru afirmarea ei 
liberă, demnă si suverană în rindul 
națiunilor lumii.
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TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
Oamenii muncii de naționalitate 

maghiară din județul Alba, aseme
nea întregului ponor au urmărit cu 
deosebit interes magistrala cuvîntare 
rostită de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceausescu, la 
ședința comună a consiliilor oameni
lor muncii de naționalitate maghiară 
și germană, exprimîndu-și totala lor 
adeziune la ideile si tezele de mare 
importantă teoretică si practică, ale 
politicii interne si internaționale a 
partidului si statului nostru de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră — 
se arată în telegrama CONSILIULUI 
JUDEȚEAN ALBA AL OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE MA
GHIARA.

Sîntem profund conștient! că ma
rile prefaceri revoluționare din viata 
economico-socială a tării. în repar
tizarea judicioasă a forțelor de pro
ducție pe întregul teritoriu al patriei, 
largul democratism al orînduirii noas
tre care asigură participarea neîn
grădită a tuturor fiilor României, 
fără deosebire de naționalitate la 
viata politică, economică, la organi
zarea și conducerea societății consti
tuie fapte de netăgăduit ale afirmării 
la un nivel calitativ superior a de
plinei egalități în drepturi a fiecărui 
cetățean român, indiferent de națio
nalitate.

Iată de ce. intr-un glas cu întreaga 
națiune, oamenii muncii români de 
naționalitate maghiară din județul 
Alba își manifestă indignarea și de
zaprobarea față de vehicularea peste 
hotare a unor teze reacționare, teze cu 
caracter revizionist, revanșard și ire
dentist, prin care se încearcă recon
siderarea unor fapte asupra cărora 
istoria și-a spus cuvîntul.

Vă asigurăm, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu, că îm
preună cu toti oamenii muncii din 
județul Alba, indiferent de naționa
litate. vom acționa neobosit in 
lumina orientărilor si indicațiilor 
dumneavoastră într-o deplină unitate 
și frăție, angajîndu-ne cu toată dă
ruirea și abnegația noastră pentru 
înălțarea patriei comune, România 
socialistă, pe noi culmi de progres 
și civilizație.

Toti oamenii muncii de naționa
litate maghiară din județul Covasna, 
asemenea tuturor fiilor patriei noas
tre socialiste, fără deosebire de na
ționalitate. ne exprimăm într-o uni
tate de nezdruncinat entuziasta 
noastră adeziune la magistrala cu
vîntare. rostită de dumneavoastră la 
recenta ședință comună a consiliilor 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară și germană — document 
de covîrșitoare însemnătate teoretică 
și practică — se arată în telegrama 
adresată de CONSILIUL JUDEȚEAN 
COVASNA AL OAMENILOR MUN
CII DE NAȚIONALITATE MAGHIA
RA.

Atașamentul nostru fată de idei
le și tezele formulate de dum
neavoastră. mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general. își are 
temeiuri trainice in convingerea 
profundă. împărtășită de toti oame
nii muncii din județul nostru că 
aspirațiile supreme, de progres și 
bunăstare, de prietenie și colabora
re cu toate popoarele își găsesc de
plina întruchipare în politica, de e- 
sentă autentic umanistă, a Partidu
lui Comunist Român.

Pe deplin conștienți că, pentru 
realizarea scumpelor idealuri comu
niste. avem nevoie de pace, liniște, 
de o atmosferă politică internațio
nală de bună înțelegere și colabo
rare. respingem și condamnăm cu 
adincă indignare încercările cercu
rilor reacționare de a învrăjbi oa
menii muncii ce trăiesc și muncesc, 
înfrățiți de veacuri, pe aceste me
leaguri. de a propaga idei naționa
liste. șoviniste. iredentiste și revan
șarde, vizînd subminarea unității 
poporului. Respingem, cu aceeași 
fermitate, tezele și ideile vehicula
te în unele cărți și publicații ofi
ciale apărute in Republica Popu
lară Ungară, care falsifică isto
ria noastră, realitățile românești, cu 
argumente scoase din arsenalul unor 
ideologii anacronice, condamnate de
finitiv de istorie. Avem convingerea 
că asemenea încercări de mistificare, 
de denaturare a adevărului, fac jocul 
cercurilor imperialiste celor mai 
reacționare.

Vă încredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că. în lumina ideilor, tezelor și o- 
rientărilor de o deosebită însemnă
tate teoretică și valoare practică, for
mulate in magistrala dumneavoastră 
cuvintare. vom pune in centrul ac
tivității noastre desfășurarea unei 
vaste munci politico-ideologice și 
educative pentru mobilizarea tutu
ror oamenilor muncii din județul 
nostru la îndeplinirea exemplară a 
istoricelor hotăriri ale Congresului 
al XlII-lea al partidului, pentru in- 
timpinarea cu realizări remarcabile 
a Conferinței Naționale a partidu
lui, spre propășirea și înflorirea 
continuă a scumpei noastre patrii 
comune. Republica Socialistă Româ
nia.

Cu inimile pline de admirație și 
gratitudine, oamenii muncii de na
ționalitate germană din județul Bra
șov au luat cunoștință alături de 
întregul nostru popor, cu deosebită 
satisfacție, de bogatul conținut al cu- 
vintării dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la ședința comu
nă a consiliilor oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și germană, 
document de inestimabilă valoare 
teoretică și practică, îndreptar ne
prețuit pentru întreaga noastră acti
vitate— se relevă în telegrama CON
SILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV AL 
OAMENILOR MUNCII DE NAȚIO
NALITATE GERMANA.

Ne exprimăm și cu acest prilej 
profunda noastră recunoștință pen
tru felul generos și principial in 
care v-ați adus și vă aduceți 
în anii luminoși ai „E p o ci i 
Nicolae Ceaușescu", contribuția ho- 
tărîtoare la elaborarea și aplicarea 
politicii științifice a partidului și 
statului nostru de rezolvare a pro
blemei naționale, datorită căreia ne 
bucurăm astăzi, ca niciodată, de 
drepturi egale cu adevărat, împreu
nă cu toți cetățenii României, de po
sibilități neîngrădite de afirmare 
deplină pe acest sfint pămînt al pa
triei de care ne leagă secole de 
muncă și luptă, de jertfe și visuri 
comune.

In consecință, nu acceptăm ames
tecul nimănui și nu avem nevoie de 
așa zise „sfaturi" de nicăieri in ce

privește rezolvarea problemei națio
nale la noi, mai ales că experiența 
amară a trecutului ne-a învățat că 
ele nu au altă țintă decit învrăjbirea 
oamenilor pe criterii de apartenență 
etnică.

Vă rugăm să primiți, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, angajamentul 
solemn al tuturor oamenilor muncii 
de naționalitate germană din județul 
Brașov, că vor munci fără preget, 
în strînsă frăție cu oamenii muncii, 
români, maghiari și de alte națio
nalități, pentru transpunerea în 
viață a istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XlII-lea al partidului, 
pentru dezvoltarea și înflorirea 
continuă a scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din județul Timiș, la fel 
ca și toți cetățenii din patria noas
tră, au urmărit cu admirație, adine 
respect și cu deplină satisfacție 
magistrala dumneavoastră cuvîntare, 
de o excepțională importantă teo
retică și practică, privind expe
riența și perspectivele minunate ale 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămintui Româ
niei — se subliniază în telegrama 
CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ 
AL OAMENILOR MUNCII DE NA
ȚIONALITATE MAGHIARA.

Unitatea noastră — ca și a între
gului popor — în jurul dumneavoas
tră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, are 
drept bază de granit convinge
rea desprinsă din experiența istori
că a patriei noastre că marile rea
lizări pe calea edificării societății 
socialiste reprezintă un bun comun 
al întregului popor.

De pe platforma umană și poli

• Unanimă aprobare a tezelor și ideilor cuprinse in magistrala cuvintare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară și germană.

• Unitate de monolit in jurul partidului, al secretarului său general, voință 
neabătută de a milita neobosit pentru măreția și gloria patriei iubite.

tică a acestor profunde convingeri, 
ne exprimăm nedumerirea și indig
narea justificată față de manifestă
rile de peste hotare, care ve
hiculează calomnii despre realitățile 
românești, despre politica naționa
lă a partidului și statului nostru, 
denaturează adevăruri istorice de ne
contestat cu privire la istoria multi
milenară a poporului român pe a- 
ceastă vatră strămoșească.

In numele oamenilor muncii ro
mâni de naționalitate maghiară din 
județul Timiș, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ne angajăm în mod solemn că 
vom acționa și în viitor, umăr la 
umăr, în deplină unitate cu în
tregul popor, cu totală dăruire pen
tru înfăptuirea mărețului program 
al edificării societății socialiste și 
comuniste pe pămintui scumpei 
noastre patrii — Republica Socia
listă România.

Noi, cei care trăim și muncim în 
județul Satu Mare, nu vom putea 
uita niciodată că prin statornica 
dumneavoastră grijă, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
prin ajutorul permanent pe care ni 
l-ați acordat cu generozitate, și 
aceste frumoase plaiuri românești au 
cunoscut o puternică înflorire, cu 
deosebire după Congresul al IX-lea 
al partidului — se subliniază în tele
grama CONSILIULUI JUDEȚEAN 
SATU MARE AL OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE 
MAGHIARA.

Ne exprimăm deplina adeziune și 
sprijinim cu fermitate poziția princi
pială a Partidului Comunist Român, 
ideile și tezele dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, prezentate în 
magistrala cuvîntare rostită la șe
dința comună a consiliilor oamenilor 
muncii români de naționalitate ma
ghiară și germană, idei și teze de o 
inestimabilă valoare teoretică și prac
tică, cu privire la respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a-și hotărî calea 
dezvoltării în mod liber, fără nici un 
amestec din afară, al rezolvării pro
blemei naționale. In numele marilor 
adevăruri și realități ale construc
ției socialiste din patria noastră, 
respingem cu fermitate concepțiile 
șoviniste, revizioniste și iredentiste. 
Știm bine cit rău au provocat in tre
cut diferitelor popoare asemenea 
teorii și le respingem categoric.

Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, de 
hotărîrea fermă a oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară din județul 
Satu Mare, de a-și pune întreaga 
putere de muncă și capacitățile crea
toare in slujba înfăptuirii exemplare 
a sarcinilor ce revin tuturor oameni
lor muncii din județul nostru din is
toricele hotăriri ale Congresului al 
XlII-lea al partidului.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară de pe meleagurile de isto
rie și mari împliniri socialiste ale 
Hunedoarei au urmărit cu deosebită 
atenție și deplină satisfacție lucră
rile ședinței comune a consiliilor oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară și germană. Strălucita dum
neavoastră cuvîntare rostită cu 
acest prilej este o minunată sinteză a 
uriașelor transformări revoluționare 
obținute de întregul nostru popor, 
într-o unitate de nezdruncinat sub 
conducerea înțeleaptă a partidului, 
pentru făurirea socialismului in pa
tria noastră comună — se arată în 
telegrama CONSILIULUI JUDE
ȚEAN HUNEDOARA AL OAMENI
LOR MUNCII DE NAȚIONALI
TATE MAGHIARA.

Noi știm că rezultatele stră
lucite obținute de poporul nostru în 
construcția socialistă au stirnit și 
continuă să stîrnească din partea 

dușmanilor socialismului atacuri ca
lomnioase și denigrări, încercări de 
a diminua eforturile poporului nos
tru spre prosperitate și bunăstare. 
Ne exprimăm insă nedumerirea față 
de faptul că și din vecinătatea 
țării se fac auzite în ultima vreme 
voci ostile unității națiunii noastre 
socialiste, aprecieri tendențioase, 
denigratoare, cu privire la rezol
varea problemei naționale. De aceea, 
ne alăturăm cu hotărire glasul nos
tru celui al întregului popor și 
respingem cu toată fermitatea orice 
încercări de amestec în treburile 
noastre interne.

Oamenii muncii români de naționa
litate germană din județul Sibiu, în de
plină unitate de gînduri, sentimente și 
fapte cu toți fiii României socialis
te, dau glas satisfacției cu care au 
urmărit magistrala dumneavoastră 
cuvîntare la ședința comună a con
siliilor oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară și germană, docu
ment de o excepțională importanță 
teoretică și practică pentru activita
tea noastră viitoare — se subliniază 
în telegrama CONSILIULUI OAME
NILOR MUNCII DE NAȚIONALI
TATE GERMANA DIN JUDEȚUL 
SIBIU.

Cu acest prilej, dorim să dăm o 
înaltă apreciere rezolvării juste, re
voluționare a problemei naționale 
în patria noastră. în deplină concor
danță cu interesele supreme ale po
porului. Iată de ce respingem ferm 
orice încercări de denaturare a ade
vărului, a realităților din România, 
care nu urmăresc altceva decît dez
binarea unității noastre. Sînt atitu
dini ostile pe care nu le acceptăm 
sub nici o formă și vom da o ripostă 
fermă tuturor celor ce vor să falsi
fice istoria poporului român, să de

nigreze mărețele realizări obținute 
prin munca comună.

Noi, oamenii muncii de naționali
tate maghiară din județul Harghita, 
asemenea întregului nostru popor1, 
dăm o înaltă apreciere rolului și 
contribuției de inestimabilă valoare 
teoretică și practică a dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general, la elaborarea și traducerea 
în viață a întregii politici a partidu
lui și statului nostru de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate — se subliniază în tele
grama CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HARGHITA AL OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE 
MAGHIARA. Noua înfățișare eco
nomico-socială a județului Harghita 
se datorează grijii deosebite a 
conducerii partidului și statului nos
tru, a dumneavoastră personal, mult 
stimate și iubite tovarăș e 
Nicolae Ceaușescu.

Animați de aceste realități, ne ex
primăm totala noastră adeziune 
față de poziția expusă cu clari
tate de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, la ședința 
comună a consiliilor oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară și ger
mană în legătură cu încercările unor 
cercuri imperialiste reacționare și 
ale unor publiciști și istorici din Re
publica Populară Ungară de a falsi
fica istoria multimilenară a patriei 
noastre, de a umbri realizările din 
România, de a nega marile realizări 
obținute de poporul nostru în rezol
varea justă a problemei naționale. 
In numele oamenilor muncii români 
de naționalitate maghiară din jude
țul Harghita, respingem cu hotărîre 
orice manifestări, indiferent din 
partea cui vin, de denaturare a ade
vărului istoric, fiind conștienți de 
faptul că asemenea acte nu servesc 
prieteniei și colaborării.

Urmînd indicațiile dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general, Consiliul județean Har
ghita al oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară, va aduce și în vi
itor o importantă contribuție la educa
rea oamenilor muncii în spiritul dra
gostei față de patrie, al frăției și uni
tății dintre toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, la mobi
lizarea țuturor_ locuitorilor județului 
pentru înfăptuirea noilor obiective 
stabilite de Congresul al XlII-lea 
al Partidului Comunist Român.

Dînd glas celor mai profunde sen
timente de dragoste si deosebită con
siderație față de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceausescu 
— conducătorul încercat al partidu
lui și poporului român, ilustră perso
nalitate a lumii contemporane. — 
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMU
REȘ AL OAMENILOR MUNCII DE 
NAȚIONALITATE MAGHIARA îsi 
manifestă deplina satisfacție si apro
bare față de magistrala dumneavoas
tră cuvîntare rostită 'la ședința co
mună a consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară si ger
mană — se subliniază în telegramă.

Tezele si orientările formulate de 
dumneavoastră cu privire la rezol
varea problemei naționale, fac parte 
din tezaurul de valori teoretice si 
practice cu care experiența Partidu
lui Comunist Român a îmbogățit so
cialismul științific.

Noi. oamenii muncii de naționali
tate maghiară din județul Maramureș 
respingem cu hotărîre afirmațiile 
calomnioase care ignoră cu bună ști
ință marile noastre înfăptuiri socia
liste, rezolvarea justă a problemei 
naționale. Toate acestea nu vor găsi 
nici un ecou în conștiința noastră.

Rugîndu-vă să primiți, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. din 
partea tuturor oamenilor muncii de 

nationalitate maghiară din Maramu
reș .cele mai calde urări de sănătate, 
putere de muncă si fericire, vă asi
gurăm că ne vom consacra toate 
eforturile pentru ridicarea continuă a 
României socialiste — patria noastră 
comună — pe noi trepte de progres, 
civilizație si demnitate comunistă.

Magistrala cuvîntare rostită de 
dumneavoastră la ședința comună a 
consiliilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și germană con
stituie pentru noi, oameni ai muncii 
de naționalitate maghiară din jude
țul Sălaj, un nou prilej de a ne 
reafirma deplina adeziune la în
treaga politică internă și externă a 
partidului și statului nostru, în a 
cărei elaborare și înfăptuire v-ați 
ilustrat și vă ilustrați cu strălucire 
rolul hotărîtor — se relevă în tele
grama CONSILIULUI JUDEȚEAN 
SALAJ AL OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE MAGHIARA.

Muncind uniți pe acestei plaiuri, 
trăind realitățile patriei noastre 
comune. România socialistă, benefi
ciind de toate marile succese și 
cuceriri revoluționare obținute în 
procesul de edificare a socialismului 
multilateral dezvoltat, ne facem o 
datorie de înaltă răspundere patrio
tică de a combate cu toată fermita
tea orice încercare de a calomnia și 
denigra munca pașnică, demnă a po
porului nostru, marile realizări ale 
socialismului, de a respinge tendin
țele răuvoitoare ale unor cercuri din 
afară, care repun în circulație teze 
revanșarde, iredentiste, anacronice 
privind multimilenarul trecut istoric 
al poporului român.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oame
nii muncii de naționalitate maghiară, 

alături de toți locuitorii județului 
Sălaj, nu vor precupeți nici un . efort 
pentru a contribui la dezvoltarea și 
progresul multilateral al patriei, la 
înaintarea ei fermă spre comunism.
» •» • .. .«n-io? ic .reiit

în numele tuturor oamenilor mun
cii de naționalitate germană din 
județul Hunedoara, folosim și acest 
prilej pentru a exprima Partidului 
Comunist Român, dumneavoastră 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, întreaga noastră 
gratitudine pentru modul exemplar, 
democratic și umanist în care a 
fost rezolvată în România problema 
națională — se arată în telegrama 
CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNE
DOARA AL OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE GERMANA.

Iată de ce, respingem cu toată ho
tărîrea și indignarea încercările unor 
forțe reacționare, ale unor cercuri 
din străinătate de a denigra modul 
în care s-a rezolvat în România 
problema națională, de a prezenta 
deformat realizările obținute de po
porul nostru în construcția socia
listă.

Exprimîndu-ne totala adeziune 
față de cuvîntarea rostită de dum
neavoastră cu prilejul ședinței co
mune a consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară și 
germană, vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii români de na
ționalitate germană din județul Hu
nedoara, împreună cu întregul po
por, își vor pune toată capacitatea 
creatoare și puterea de muncă în 
slujba înfăptuirii mărețelor hotăriri 
adoptate de Congresul al XlII-lea al 
partidului, contribuind astfel la ri
dicarea pe noi trepte de progres a 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Împreună cu toți locuitorii județu
lui Brașov, cetățenii români de na
ționalitate maghiară care trăiesc și 
muncesc pe aceste străvechi plaiuri 
românești, au primit cu deplină sa
tisfacție și înaltă mîndrie patriotică 
magistrala cuvîntare rostită de dum
neavoastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, la ședin
ța comună a consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară și 
germană — se arată în telegrama 
CONSILIULUI JUDEȚEAN BRA
ȘOV AL OAMENILOR MUNCII DE 
NAȚIONALITATE MAGHIARA.

Condamnînd cu fermitate răstăl
măcirile și neadevărurile . in- 
cercînd să puaă sub semnul 
întrebării realitățile noastre, să 
creeze false probleme, sintem ferm 
hotărîți să nu permitem nimănui să 
semene discordie în rindurile oame
nilor muncii, români, maghiari și 
germani din țara noastră. Ne anga
jăm în același timp în mod solemn 
față de dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin pe acest an și pe 
întregul cincinal, pentru sporirea 
contribuției ia progresul, bunăstarea 
și fericirea întregului nostru popor, 
la înaintarea neabătută a scumpei 
noastre patrii pe calea luminoasă 
a socialismului și comunismului.

în atmosfera de puternică anga
jare patriotică, revoluționară, pen
tru înfăptuirea cu succes a sarcini
lor ce ne revin din planul național 
unic de dezvoltare a României în 
acest an și pe întregul. cincinal, noi, 
comuniștii, toți oamenii muncii de 
naționalitate maghiară, care de 
veacuri trăim și muncim pe aceste 
meleaguri în deplină înțelegere și 
unitate cu oamenii muncii români 
și germani, am urmărit cu viu in
teres lucrările ședinței comune a 
consiliilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și germană — 

se arată în telegrama CONSILIULUI 
JUDEȚEAN SIBIU AL OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE 
MAGHIARA.

In lumina realităților pe care le 
trăim cu conștiința înaltei răspun
deri ce ne revine în aceste mo
mente. respingem cu hotărîre orice 
încercări ale elementelor reacțio
nare, ostile patriei noastre, de a 
denatura adevărul și a ponegri rea
lizările deosebite cu care ne mîn- 
drim.

Convinși fiind că aceste încercări 
de denigrare și dezinformare nu pot 
umbri realitățile vieții noastre noi, 
ne angajăm ca, alături de toți ce
tățenii patriei, în frățească unitate, 
să milităm consecvent pentru a da 
viață obiectivelor celui de-al XlII-lea 
Congres al partidului.

în telegrama adresată de CONSI
LIUL JUDEȚEAN TIMIȘ AL OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE GERMANA se arată :

Originalitatea abordărilor teoretice 
și a soluțiilor practice în politica na
țională a partidului nostru constituie 
o mîndrie pentru toți fiii țării fără 
deosebire de naționalitate. acestea 
asigurînd deplina egalitate în drep
turi și îndatoriri pentru toți cetă
țenii.

muncii de 
din jude- 
voința tu- 

de naționali- 
în modul cel

Consiliul oamenilor 
naționalitate germană 
țul Timiș, exprimînd 
turor oamenilor muncii 
tate germană, respinge
mai categoric orice amestec în tre
burile interne ale țării noastre. Nu 
acceptăm amestecul nimănui în pro
blemele care ne privesc. Ele sînt pro
bleme ale poporului nostru, a căror 
rezolvare cade exclusiv în competen
ta acestuia.

Exprimîndu-ne adeziunea deplină 
față de întreaga politică internă 
și internațională a partidului și 
statului nostru, vă asigurăm/ i mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom precu
peți nici un efort, punîndu-ne toată 
capacitatea și puterea de muncă în 
siujba înfăptuirii mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XlII-lea al 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din județul Arad, aseme
nea tuturor locuitorilor acestor în
floritoare meleaguri românești, am 
urmărit cu deplină satisfacție și una
nimă aprobare magistrala dum
neavoastră cuvîntare la recenta șe
dință comună a consiliilor oameni
lor muncii de naționalitate maghia
ră și germană — se subliniază în 
telegrama CONSILIULUI JUDE
ȚEAN ARAD AL OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE MA
GHIARA.

O dovadă grăitoare a politicii 
profund umaniste a partidului și sta
tului nostru în domeniul rezolvării 
problemei naționale este reliefată 
pregnant de puternica dezvoltare e- 
conomico-socială a județului nostru, 
în ansamblul dezvoltării generale a 
patriei.

Ca cetățeni români, de naționali
tate maghiară, am luat cunoștin
ță cu mare mîhnire și profundă 
indignare de faptul că unele cercuri 
reacționare din străinătate vehicu
lează idei și teze diversionis
te, șoviniste și revanșarde. Noi 
am viețuit de-a lungul veacu
rilor pe acest minunat pămînt ro
mânesc. aici fiindu-ne locul și aici 
vrem să trăim și să muncim. în uni
tate și frăție sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a dum
neavoastră mult iubite și stimate to
varășe secretar general, pentru a ne 
face tot mai înfloritoare și mai bo
gată patria comună — România so
cialistă — vatră a mărețelor împli
niri. a bunăstării și fericirii noas
tre.

Dorim să vă încredințăm din adîn- 
cul inimilor noastre, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, 
că toti oamenii muncii de naționali
tate germană din județul Satu Mare 
dau cea mai vie aprobare ideilor si 
tezelor de inestimabilă valoare cu
prinse in magistrala cuvîntare pe 
care ati rostit-o la ședința comună a 

■ consiliilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și germană — 
se menționează în telegrama CONSI
LIULUI JUDEȚEAN SATU MARE 
AL OAMENILOR MUNCII DE NA
ȚIONALITATE GERMANA.

în toate mărețele înfăptuiri ob
ținute de poporul nostru, sub con
ducerea înțeleaptă a partidului, in 
anii socialismului s-au înscris si e- 
forturile creatoare, munca avîntată a 
oamenilor muncii români de naționa
litate germană.

In numele tuturor oamenilor munc'i 
de naționalitate germană din județul 
Satu Mare. împreună cu întregul 
popor respingem cu indignare toate 
manifestările naționaliste, șovine, 
iredentiste, cu scopul vădit dușmă
nos de amestec in treburile interne 
ale țării noastre. Ne pronunțăm cu 
fermitate împotriva unor asemenea 
condamnabile încercări. în depli
nă unitate în jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu — erou 
glorios al patriei, ne angajăm să ac
ționăm și în viitor în deplină unitate, 
pentru înaintarea neabătută a Româ
niei pe calea socialismului si comu
nismului. într-o lume a păcii și co
laborării între popoare.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară și germană, toți locuitorii 
județului Bistrița-Năsăud, ase

menea întregului nostru popor, 
au studiat cu viu interes magis
trala cuvîntare rostită de dumnea
voastră. mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, la ședința co
mună a consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară și germa
nă și dau cea mai înaltă apreciere 
statorniciei cu care partidul și statul 
nostru, dumneavoastră, personalitate 
excepțională a lumii contemporane, 
ilustru strateg al salvgardării păcii, 
militați pentru dezvoltarea continuă 
economico-socială a patriei, a tutu
ror zonelor țării, ca o premisă hotă- 
rîtoare, fundamentală a adevăratei 
egalități între toții fiii României so
cialiste — se spune în telegrama CON
SILIILOR JUDEȚENE BISTRIȚA- 
NASAUD ALE OAMENILOR MUN
CII DE NAȚIONALITATE MAGHIA
RA ȘI GERMANA.

Tabloul istoricelor înfăptuiri cu 
care ne mîndrim atestă aprecierea 
dumneavoastră, că toate acestea sînt 
rodul muncii și luptei comune a tu
turor fiilor patriei, fără deosebire de 
naționalitate.

într-un glas cu întregul popor, nu 
vom accepta niciodată, în nici o îm
prejurare, impunerea unor „principii" 
străine intereselor supreme ale con
strucției socialismului și comunismu
lui în România, vom face totul pentru 
ca patria noastră să-și făurească vii
torul său în deplină suveranitate și 
independență în vatra sa străbună, 
apărată cu jertfe supreme de iluștrii 
noștri înaintași.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, și cu a- 
cest prilej, că noi. oamenii muncii 
români de naționalitate maghiară și 
germană de pe cuprinsul județului 
Bistrița-Năsăud, alături de întregul 
popor, vom acționa cu hotărîre pentru 

a transforma în realități mărețele 
programe de dezvoltare a României 
socialiste, exprimîndu-me prin limba
jul muncii înfrățite voința supremă 
de a ridica pe culmi tot mai înalte de 
civilizație și progres patria noast’fă 
comună, liberă și independentă, Re
publica Socialistă România.

Oamenii muncii români de naționa
litate germană din cuprinsul județu
lui Alba au urmărit cu viu interes și 
nespusă satisfacție magistrala cuvîn
tare rostită de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la ședința comu
nă a consiliilor oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și germană, 
— se subliniază în telegrama CONSI
LIULUI JUDEȚEAN ALBA AL OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE GERMANA.

Exprimînd sentimentele de înaltă 
stimă, de dragoste și recunoștință 
fierbinte a tuturor cetățenilor români 
de naționalitate germană pentru tot 
ceea ce faceți în vederea ridicării 
bunăstării generale a întregului nos
tru popor, a înălțării României socia
liste pe noi culmi de progres și civi
lizație, pentru sporirea neabătută a 
prestigiului patriei noastre dragi în 
lume, vă aducem, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, un 
profund și respectuos omagiu, anga- 
jindu-ne cu toată hotărirea și capa
citatea noastră să urmăm neabătut 
politica înțeleaptă a partidului și sta
tului nostru, al cărei strălucit ctitor 
sînteți.

Ne exprimăm deplina adeziune 
față de politica partidului și statului 
nostru, pentru înfăptuirea căreia mi
lităm. Iată de ce ne manifestăm 
indignarea profundă față de aceia 
care falsifică adevărul istoriei 
și încearcă din nou să semene vraj
bă, discordie, să reînvie teze reacțio
nare, amesteeîndu-se în treburile 
noastre interne, atentind la drepturi
le suverane ale poporului român.

însușindu-ne deplin ideile, tezele 
și exigențele reieșite din magistrala 
dumneavoastră cuvîntare, vă încre
dințăm, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa cu toată hotărirea pentru 
cultivarea sentimentelor de dragoste 
nețărmurită față de patrie și popor, 
pentru întărirea prieteniei și frăției 
între toți cetățenii scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă Româ
nia.

Asemenea întregului nostru popor, 
oamenii muncii români de naționali
tate maghiară, împreună cu toți lo
cuitorii județului Bihor, iși expri
mă deplina adeziune patriotică la ge
neroasele și umanitarele idei cuprin
se în magistrala cuvîntare rostită de 
dumneavoastră la ședința comună a 
consiliilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și germană, do
cument de o excepțională importan
ță teoretică și practică cu privire la 
experiența construcției societății so
cialiste românești — se subliniază in 
telegrama CONSILIULUI JUDE
ȚEAN BIHOR AL OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE 
MAGHIARA.

Cu aleasă bucurie în inimi vă ex
primăm, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, sentimente 
de înaltă stimă, dragoste și recu
noștință pentru grija ce o purtați 
dezvoltării armonioase a tuturor ju
dețelor țării, context în care și Bi
horul, străbună vatră românească, 
unde trăiesc și muncesc înfrățiți oa
meni ai muncii români, maghiari și 
de alte naționalități, a cunoscut în 
anii socialismului, cu deosebire în 
epoca de aur ce a urmat Congresului 
al IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân, împliniri fără precedent. în 
același timp dăm glas convingerii 
noastre ferme că nici un fel de de
nigrări și denaturări nu pot să um

brească realitățile vieții noi ale 
României socialiste, marile cuceriri 
revoluționare in rîndul cărora la loc 
de seamă se află asigurarea egalității 
depline a tuturor locuitorilor, fără 
deosebire de naționalitate, așezarea 
pe baze trainice a frăției și priete
niei, făurirea unității moral-politice a 
întregului popor in jurul partidului, 
al dumneavoastră, mult iubite condu
cător. Știm că toate încercările cercu
rilor reacționare de a ponegri și de
nigra realitățile românești, de a se
măna vrajbă între fiii României sînt 
sortite eșecului. Le respingem și le 
condamnăm cu indignare și fermitate.

Cu admirație și înaltă prețuire, 
într-un gînd și o simțire cu țara 
întreagă, dăm glas sentimentelor 
noastre de profund atașament față 
de cauza partidului și poporului 
nostru și ne exprimăm deplina sa
tisfacție și totala adeziune față de 
conținutul magistralei cuvîntări pe 
care ați rostit-o, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. in 
cadrul ședinței comune a consiliilor 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară și germană — se spune 
în telegrama CONSILIULUI OAME
NILOR MUNCII DE NAȚIONALI
TATE GERMANA DIN JUDEȚUL 
ARAD.

Avînd în față mărețele împliniri 
ale socialismului, chipul nou. stră
lucitor și demn al patriei, unitatea 
de gînd și voință a întregului popor 
român, ne vine greu să înțelegem și 
dezaprobăm tendințele unor cercuri 
reacționare de a denigra realitățile 
social-istorice din România. Ne ex
primăm uimirea față de afirmațiile 
tendențioase ale unor pretinși „cu
noscători" ai istoriei poporului ro
mân, precum și ale celor care pre
zintă în mod denaturat realitățile 
actuale din patria noastră socialistă, 
încercind să ofere o altă imagine de
cit cea reală, a muncii și vieții noas
tre comune pentru ridicarea necon
tenită a României pe noi culmi de 
progres și civilizație.

Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general, că 
nimic și nicicind nu va zdruncina 
unitatea firească și indestructibilă a 
poporului nostru în jurul partidului, 
al dumneavoastră, iubitul nostru 
conducător.

Dînd glas sentimentelor și gîndu- 
rilor cetățenilor români de naționa
litate germană din județul nostru, 
ne reafirmăm și cu această ocazie 
gratitudinea pentru felul în care 
conducerea de partid și de stat, 
dumneavoastră personal, mult sti
mate tovarășe secretar general, ați 
expus la recenta ședință a consili
ilor oamenilor muncii de naționa
litate germană și maghiară, pe ba
ze profund științifice si principiale, 
în spirit părtinit, revoluționar, pro
blemele legate de viața și activita
tea noastră. a tpturor fiilor Româ
niei -socialiste se spune în tele
grama CONSILIULUI OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE 
GERMANA DIN JUDEȚUL CARAȘ- 
SEVERIN.

Avînd sentimentul deplin de pro
prietari, producători și beneficiari al 
tuturor bunurilor materiale și spi
rituale ale societății, în numele a- 
devărului istoric ce nu poate fi fal
sificat, populația de naționalitate 
germană din județul Caraș-Severin 
respinge în mod ferm teoriile unor 
pseudoistorici care încearcă să deni
greze adevărurile istorice, realitățile 
cărora le-am dat viață prin munca 
noastră comună.

Vă asigurăm că oamenii muncii 
de naționalitate germană din jude
țul nostru vor face tot ce le stă in 
putință, utilizind in mod conștient 
întreaga lor pregătire politică și 
profesională pentru a traduce în 
viață politica Partidului Comunist 
Român, participînd activ la înde
plinirea sarcinilor și obiectivelor ce 
se desprind din programele unice de 
dezvoltare economico-socială in pro
fil teritorial.

în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE MAGHIARA DIN JUDE
ȚUL MUREȘ se arată : Alături de 
întregul popor, in numele oamenilor 
muncii români de naționalitate ma
ghiară din județul Mureș, ne ex
primăm deplina noastră adeziune 
față de magistrala dumneavoastră 
cuvintare, document de o excep
țională importanță teoretică și prac
tică. In numele oamenilor muncii 
români de naționalitate maghiară de 
pe meleagurile mureșene, respingem 
toate încercările cercurilor imperia
liste, reacționare, anticomuniste de 
a ponegri realizările deosebite, de 
însemnătate istorică dobindite in 
patria noastră în toate domeniile și 
sectoarele de activitate, spre binele 
omului, al fiecăruia dintre noi, al 
întregii națiuni române. Sîntem con
știenți de faptul că sub pretextul 
susținerii drepturilor naționalităților 
conlocuitoare, cercurile respective nu 
fac altceva decît instigă, de fapt, la 
manifestări naționaliste, șovine, ire
dentiste și revanșarde, cu scopul de 
a lovi in colaborarea și unitatea ță
rilor socialiste, de a se amesteca in 
treburile interne ale acestora.

Ne exprimăm profunda noastră 
mîhnire și îngrijorare față de faptul 
că foruri academice, publiciști și is
torici din Republica Populară Unga
ră vehiculează neadevăruri cu pri
vire la realitățile românești, la po
litica națională a partidului și sta
tului nostru, denaturind adevărul is
toric.

Dorim să dăm glas, din nou. con
vingerilor noastre ferme că nici un 
fel de dezinformări nu pot să um
brească realitățile vieții noastre noi, 
ale României socialiste, marile cuce
riri revoluționare, in rindul cărora 
la loc de frunte se află asigurarea 
egalității depline a tuturor locuito
rilor, fără deosebire de naționalitate, 
așezarea pe baze trainice, ferme și 
de neclintit a frăției, prieteniei și 
întărirea continuă a unității moral- 
politice a întregului popor român.

Ne angajăm în mod solemn, în 
fața dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

• că vom acționa și pe viitor, umăr la 
umăr, în deplină unitate cu întregul 
popor, cu toată dăruirea noastră pa
triotică și revoluționară, pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin în înfăptuirea hotărîrilor 
ceiui de-al XlII-lea Congres al 
partidului.

___________________7
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Idei si soluții ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII Pentru producții mari de legume
valoroase pentru 

diminuarea
consumurilor

energetice
CRAIOVA :
Eficiența deten- 
sionării prin vi
brații = 1 OOO : 1

Imaginați-vă o piesă voluminoa
să, de mari dimensiuni, cum ar fi, 
spre exemplu, o carcasă metalică de 
aproape 3 tone a unui motor electric 
ce se află acum in fabricația curen
tă a întreprinderii „Electropufere" 
Craiova. Această carcasă ar trebui, 
conform procesului tehnologic, in
trodusă intr-un cuptor special, unde 
ar fi necesar să stea circa 24 de ore 
sub jetul de flăcări in vederea re
ducerii tensiunilor interne de la ope
rațiile de sudare sau turnare și rea
lizarea in acest fel a stabilizării di
mensionale. în timpul celor 24 ore, 
durata de tratament a subansamblu- 
lui în cuptorul de detensionare, 
contorul unității ar înregistra un 
consum de peste 600 kWh energie 
electrică. Așa s-a procedat pină nu 
de mult la „Electroputere" și la a- 
proape toate întreprinderile con
structoare de mașini din țară, bine
înțeles cu piese și subansamble spe
cifice profilului de fabricație. Cum 
se procedează acum ? Carcasei mo
torului de care aminteam mai sus îi 
sint suficiente mai puțin de 40 de 
minute pentru asigurarea stabilizării 
dimensionale, eliminîndu-se total 
transportul, cuptorul de detensiona
re, Iar consumul de energie electrică 
necesar acestei operații de bază este 
de numai 0,5 kWh energie electrică. 
Care este soluția ce se aplică în pre
zent la „Electroputere“ și la multe 
alte întreprinderi industriale din ju
dețul Dolj și din țară ? Simplu, a- 
ceastă soluție se numește : instala
ție de detensionare prin vibrații sau, 
altfel spus, instalație pentru stabili
zarea dimensională a pieselor meta
lice prin vibrații, echipament ce se 
află acum in fabricație de serie în 
compartimentul de producție indus
trială la atelierul de cercetare pro
iectare produse și tehnologii necon- 
vehționale de pe platforma „Electro- 
putere“, al cărui colectiv este coor
donat de inginerul Sergiu Stamate, 
care este și autorul principal, ce a 
conceput și realizat — In colaborare 
cu inginerii Mihai Juncu, Dragoș 
Ungureanu, Constantin Brîndușa și 
tehnicianul Gheorghe Tudorică — 
instalația despre care este vorba.

— Pină la această dată am reali
zat 160 de instalații pe care le-am 
livrat unităților solicitante — preci
zează ing. Sergiu Stamate. iar în a- 
cest an vom mai livra încă 60 astfel 
de echipamente. Instalațiile fabrica
te pină în prezent au condus ,1a re
ducerea importului cu 63 milioane 
lei, Ia economii anuale de peste 3 
milioane kWh energie electrică sau 
hidrocarburi echivalente, la elimina
rea unor investiții necesare construi
rii cuptoarelor speciale de detensio
nare cu circa 80 milioane lei și eli
minarea transportului auto cu peste 
2 milioane tone kilometri pe an. Cal
culele noastre, confirmate de bene
ficiari, atestă, practic, faptul că a- 
ceastă instalație — care este mobilă 
(greutatea ei împreună cu cărucio
rul pe care se deplasează este sub 
300 kg) și universală, putindu-se re
aliza stabilizarea dimensională a 
unor piese de la un kilogram pînă 
la 200 tone greutate — asigură sta
bilizarea dimensională a pieselor 
metalice prin vibrații cu consumuri 
energetice de aproape 1 000 ori mat 
mici și intr-un timp incomparabil 
mai scurt. (Nicolae Băbălău).

TIMIȘ :
Instalație de tele- 
gestiune a ener
giei electrice

La întreprinderea de exploatare 
și întreținere a rețelelor electrice și 
de distribuție a energiei electrice și 
termice — I.R.E. Timișoara — efor
turile privind asigurarea unor mij
loace tehnice pentru urmărirea per
manentă a consumului la beneficiari 
s-au soldat recent cu punerea la 
punct a unei instalații originale de 
telegestiune a energiei electrice, rod 
al colaborării specialiștilor unității 
cu cei de la fabrica de memorii și 
întreprinderea de aparate electrice 
de măsurat din localitate. Este vor
ba în principal de un minicalculator 
TIM-S, cu căile de transmisie și ter
minale aferente, pe monitorul căruia 
se poate urmări continuu puterea 
momentană, cea totală și cea cumu
lată de la începutul intervalului de 
consum, precum și alte date care 
permit atenționarea operativă a con
sumatorilor in vederea luării de mă
suri pentru încadrarea in cotele re
partizate. Acest sistem — ne spune 
ing. Ilie Zaberca. directorul I.R.E. 
Timișoara — previne deconectările 
pe care furnizorul este obligat să le 
facă atunci cind consumatorii depă
șesc puterile orare aprobate și care 
de regulă produc perturbați! procese
lor de producție. De la punerea în 
funcțiune a instalației de telegestiu
ne. imediat după apariția Decretului 
Consiliului de Stat, precum și prin 
aplicarea măsurilor stabilite de co
misiile energetice din flecare uni
tate economică privind gospodărirea 
strictă a energiei electrice în proce
sele de producție și reducerea cu 30 
la sută a consumului in sectoarele 
neproductive, ca și a acțiunilor în
treprinse in municipii, orașe și co
mune pentru diminuarea cu peste 20 
la sută a consumului de energie e- 
lectrică în sectorul casnic. în județul 
Timiș consumul mediu zilnic de e- 
nergie electrică s-a redus cu circa 
500 000 kWh. iar puterea totală ab
sorbită cu 22 MW față de începutul 
lunii februarie. (Cezar Ioana).

Cum este analizată activitatea
consiliilor oamenilor muncii?

După ce am reflectat pină acum pe larg desfășurarea acestor foruri 
ale democrației muncitorești printr-un șir de relatări, articole, 
anchete și pagini distincte, prezentăm rezultatele unui sondaj efec
tuat, împreună cu corespondenții „Scînteii". de Ia un număr mai
mare de adunări generale. Un sondaj-concluzie, un sondaj de
reflecție mai temeinică asupra propriului stil de conducere al con
siliului oamenilor muncii, asupra integrării lui mai profunde în cerințele 
democrației muncitorești. Tema : Cum este analizată in adunările gene
rale activitatea consiliilor oamenilor muncii ? O temă cu concluzii folo
sitoare atit pentru adunările încheiate, spre a-și confrunta cu ele însele 
propria exigentă, cit. mai ales, pentru cele aflate în desfășurare. O temă 
care, raportată și la cerințele exprimate de secretarul general al parti
dului. Ia ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 20 
februarie, atestă o dată mai mult răspunderile ce revin consiliilor oa
menilor muncii în organizarea și conducerea activității pentru îndepli
nirea. in cele mai bune condiții, a sarcinilor de plan pe acest an, in 
afirmarea tot mai puternică a autoconducerii muncitorești.

Fruntașii pe ramură 
nu au timp să analizeze... 

gloria
Colectivul Schelei de producție 

Drăgășani, județul Vilcea, s-a situat 
anul trecut pe locul I în întrecerea 
socialistă pe ramura din care face 
parte. Coordonatorul tuturor acțiu
nilor întreprinse pentru obținerea a- 
cestui important rezultat a fost — 
se înțelege — consiliul oamenilor 
muncii. Acest lucru s-a spus clar, 
pe scurt, atît cit a trebuit, și în da
rea de seamă. Și dacă, spre meritul 
lui, nu și-a propus să elogieze glo
ria — ocuparea locului I in între
cerea socialistă pe ramură — consi
liul oamenilor muncii nu s-a dove
dit deloc zgircit la capitolul autoexi
gență. „Rezultatele de ansamblu 
ale schelei noastre — se spunea 
în darea de seamă — puteau 
fi și mai bune dacă consiliul 
oamenilor muncii în totalitatea sa 
și cadrele de conducere în mod 
special ar fi urmărit cu mai multă 
atenție evoluția zilnică a producției, 
a activității fiecărei formații de in
tervenții, de probe de producție șl 
de reparații capitale. Nefăcîndu-se 
întotdeauna acest lucru, s-au înre
gistrat întirzieri ia operațiile de in
tervenții peste timpul programat ori 
s-au efectuat lucrări de slabă cali
tate — ambele deficiențe contri
buind, în bună măsură, la reducerea 
potențialului productiv al unor son
de. Am formulat de la început a- 
ceastă critică la adresa consiliului 
oamenilor muncii, pentru că am dori 
ca fiecare din participant^ Ia dezba
teri să facă același lucru cu propria 
activitate, pentru ca, în 1987, să 
muncim mai bine“.

E nevoie să mai spunem că acest 
mod democratic, responsabil, de a-și 
gindi propria muncă a stimulat răs
punderea reprezentanților oamenilor 
muncii pentru dezbaterea probleme
lor, spiritul combativ in abordarea 
acestora ?

„Nu au fost puține cazurile — 
preciza șeful adjunct al brigăzii nr. 
3 Mădulari, ing. Gabriel Cojocaru — 
cînd specialiștii stagiari aii fost 
transformați anul trecut pur și sim
plu în «observatori» pe lingă echi
pele de sopdori, nefiindu-le încre
dințate sarcini pe măsura posibilită
ților și pregătirii lor profesionale. 
Consiliul oamenilor muncii a adop
tat, și încă de mai multă vreme, un 
program judicios privind organiza
rea și desfășurarea practicii în pro
ducție a stagiarilor, dar nu s-a pre
ocupat pe parcurs de respectarea și 
aplicarea măsurilor propuse, deși a- 
ceștia reprezintă mai mult de jumă
tate din numărul total al specialiș
tilor".

Maistrul Constantin Davidescu a 
argumentat și mai clar ideea de 
mai sus : „Dacă toți specialiștii, 
inclusiv inginerii stagiari — a spus 
el — ar fi fost repartizați pro
porțional in toate cele 3 schimburi

de lucru pentru asigurarea asisten
tei tehnice, nu s-ar fi înregistrat atit 
de multe defecțiuni, mai ales în 
schimburile de noapte, la instalațiile 
IC-5. cu implicații nefavorabile a- 
supra productivității sondelor".

Atunci cind a trebuit ca adunarea 
generală să tragă la răspundere în 
mod individual pe acei tovarăși din 
conducere, care n-au dovedit consec
ventă in aplicarea hotărîrilor stabilite, 
a făcut-o, fără ezitare. Inginerului-șef 
mecanic Vasile Titică i s-a cerut să 
informeze adunarea despre modul 
cum s-a ocupat de îndeplinirea sar
cinii privind transformarea unui 
compresor de mare capacitate și in
troducerea acestuia pe linia tehno
logică de extracție a gazolinei. sar
cină al cărei termen de înfăptuire a 
expirat și de a cărui intirziere se 
face vinovat. Și trebuie spus că adu
narea generală nu s-a mulțumit doar 
cu autocritica inginerului-șef. ci a 
stabilit pe Ioc noile măsuri prin a 
căror aplicare să se asigure operativ 
îmbunătățirea activității la stația de 
dezbenzinare.

Un mandat reînnoit 
prin aprecieri pozitive, 
completat prin critici 

constructive
Și la întreprinderea mecanică nr. 2 

Brașov tema principală, care a stră
bătut ca un fir roșu atît darea de 
seamă, cît și dezbaterile, a consti
tuit-o modul în care consiliul oame
nilor muncii, biroul său executiv au 
asigurat conducerea activității uni
tății, soluționarea problemelor cu 
care aceasta s-a confruniat. în ana
lizarea acestei activități s-a pornit 
de Ia faptul că deși anul 1986 n-a 
.fost un an ușor, lipsit de probleme, 
totuși planul a fost îndeplinit și de
pășit la toți indicatorii.

„Rezultatele obținute de întreprin
derea noastră — arăta Alexandru 
Ionașcu, secretarul organizației de 
partid din secția 201 — sînt oglinda 
stilului, de muncă dinamic al consi
liului. a legăturii și consultării per
manente a membrilor săi cu oame
nii muncii din secții și servicii, a 
analizelor pe care acesta le efectuea
ză in fiecare lună in secții și atelie
re. Acestea reprezintă una din me
todele de lucru cele mai eficiente 
prin care organul de conducere co
lectivă al unității, biroul său execu
tiv participă în „miezul fierbinte" al 
producției, și nu de la distanță la so
luționarea problemelor. Aș face bi
roului executiva! consiliului o singu
ră recomandare: să se ocupe mai in
sistent, mai mult, de rezolvarea pro
blemelor de aprovizionare tehnico-, 
materială și să n-o lase numai pe 
seama compartimentelor funcțio
nale".

Reluînd aceeași idee, a unor ne- 
împliniri in activitatea consiliului 
oamenilor muncii și a biroului său 
executiv, lăcătușul Elena Gheorghe 
a spus : „Evident, consiliul oameni

lor muncii, biroul său executiv au 
muncit în general bine. Dovadă sînt 
rezultatele obținute de întreprinde
re anul, trecut. Dar secția noastră a 
întimpinat mari greutăți în desfășu
rarea ritmică a activității, care au 
avut ca efect pierderea unei impor
tante producții. Și aceasta deoarece 
n-am fost aprovizionați ritmic cu 
materiale și ulei pentru mașini. Con
vingerea mea este că biroul execu
tiv, tovarășii din conducerea unită
ții puteau face mai mult in această 
direcție".

Avind in vedere aceste neîmplinită, 
cu implicațiile lor majore asupra efi
cienței activității economice, aduna
rea generală a reprezentanților oa
menilor muncii a adus pe bună 
dreptate critici justificate și nomi
nale unor cadre din conducerea în
treprinderii, cum ar fi inginerul- 
șef cu pregătirea fabricației, direc
torul comercial, directorul tehnic cu 
producția, directorul fabricii de me
canică fină.

Conducerea colectivă 
nu exclude critica... 

personală
Celor peste 500 de reprezentanți 

la adunarea generală a oamenilor 
muncii de la întreprinderea de tu
rism a Capitalei (I.T.H.R.B.) — uni
tate care a primit de 4 ori consecu
tiv titlul de Erou al Muncii Socia
liste — li s-a prezentat, ce-i drept, o 
dare de seamă consistentă, critică și 
autocritică, dar care, prin lungimea 
ei, a fost greu de urmărit și poate 
din această cauză reacția la conclu
ziile ei ferme, privind necesitatea 
perfecționării muncii, ridicării sub
stanțiale a calității serviciilor, nu a 
fost, în general, pe măsură. Ceea ce 
a reținut clar toată lumea a fost bi
lanțul pozitiv înregistrat la majori
tatea indicatorilor, cu importante 
depășiri, inclusiv la încasările valu
tare, și în anul trecut de colectivul 
acestei întreprinderi devenite, pe 
bună dreptate, unitate etalon în ra
mura turismului.

Este evident faptul că aici există o 
experiență valoroasă in conducerea 
activității de turism, reflectată atît 
în rezultatele economice obținute, 
cît și în crearea și dezvoltarea unei 
puternice baze materiale. Șl tot la 
fel de evident este că activitatea în- 
tr-un domeniu atit de mobil se cefe 
permanent perfecționată, adusă me
reu la cerințele zilei, ale exigențelor 
atît de diverse ale turiștilor fată de 
capitala țării. Ceea ce înseamnă, în 
primul rînd. o conducere dinamică, 
suplă, mereu în miezul vieții. A ana- 
li^ț.B&mprea generală, prin prisma 
acestei cerințe, activitatea consiliu
lui oamenjlpr muncii. ..i-a cerut și 
i-a imprimat o asemenea orientare? 
Poate sub povara bilanțului pozitiv 
pe toată linia, poate dintr-o înțele
gere greșită a „condiției de unitate- 
erou", în foarte mică măsură a făcut 
acest lucru. Un singur vorbitor s-a 
referit concret Ia activitatea con
siliului oamenilor muncii. Ceilalți 
i-au subînțeles existența în mod 
global, colectiv. în toate rezultatele 
pozitive, deși acesta este un orga
nism viu, compus din peste 30 de 
membri, cu contribuții mai mari sau 
mai mici la activitatea și realizările 
sale. Chiar și patru dintre ptembrii 
săi, care au luat cuvîntul în aduna
re, au abordat toate problemele po
sibile. mai puțin pe cele referitoare 
la activitatea lor personală ca mem
bri ai consiliului oamenilor muncii. 
Chiar să nu fi avut nimeni nimic 
de spus ?

CÎTEVA CONCLUZII DE REȚINUT
Ce concluzii principale relevă sondajul nostru ? Ex

tragem, din multele posibile, cel puțin trei.
1. Analiza activității consiliului oamenilor muncii 

trebuie să fie promovată, in primul rind, în mod 
distinct, de darea de seamă. în adunările generale în 
care dările de seamă au făcut acest lucru — Schela 
de producție petrolieră Drăgășani și întreprinderea 
nr. 2 Brașov — reprezentanții oamenilor muncii au 
adincit această analiză, au formulat atît critici îndrep
tățite, cit și propuneri și sugestii pentru îmbunătă
țirea muncii. Unde dările de seamă n-au efectuat 
asemenea analize, despre activitatea organelor de con
ducere colectivă s-a vorbit pe... deasupra sau deloc, 
ceea ce, în esență, a însemnat același lucru.

2. Obligativitatea consiliilor oamenilor muncii de a 
prezenta rapoarte asupra activității desfășurate în 
fata adunărilor generale se cere descifrată mai clar. 
Darea de seamă reprezintă raportul asupra activității 
de ansamblu a colectivului respectiv, asupra activității 
economico-financiare, dar atunci cînd se referă la ac
tivitatea C.O.M., ea trebuie să conțină date concrete 
despre modul in care își organizează și planifică mun
ca, despre eficiența analizelor și intervențiilor sale,

despre participarea sau ncparticiparea tuturor mem
brilor săi la activitatea acestui organism, despre re
partizarea de sarcini și răspunderi concrete tuturor 
membrilor, despre — în esență — capacitatea de a 
conduce. într-un cuvînt, despre modul in care acti
vează și conduce consiliul oamenilor muncii ca organ 
democratic ales. O asemenea analiză nu s-a făcut de- 
cit parțial in două din adunările care fac obiectul 
sondajului.

3. Atributul pe care-1 are adunarea generală de a 
confirma pe funcții cadrele din conducerea unităților 
și principalele funcții din cadrul consiliului oamenilor 
muncii nu se poate exercita fără a se face în darea 
de seamă și in dezbateri o caracterizare a activității 
acestora. Pentru că adunarea generală nu confirmă 
niște nume de oameni, ci oameni cu calitățile și lip
surile lor. pe care trebuie să îi cunoască temeinic, să 
analizeze evoluția lor în timp, pentru a fi în măsură, 
la momentul potrivit, să decidă fie promovarea unora, 
fie revocarea altora. în adunările la care ne referim 
nu s-au făcut asemenea aprecieri.
Sondaj realizat de Constantin PRIESCU, Ion 
STANC1U, Nicolae MOCANU

- muncă fără pauze, bine organizată!
I.A.S. Nazarcea. Zeci de oameni 

lucrează intens la acoperirea sola- 
riilor. Alte zeci de lucrători sint 
concentrați la pregătirea răsadnițe
lor. Pe terenurile mai joase se ac
ționează cu forțe sporite la evacua
rea excesului de umiditate pentru a 
nu se intîrzia începerea lucrărilor in 
cimp.

Complexul de ferme Moșneni al 
I.P.I.L.F. „Munca". în toate cele 22 
de ferme legumicole se fac ultimele 
pregătiri pentru declanșarea lucră
rilor in cimp. în primă urgentă este 
începerea, imediat ce timpul permi
te. a însămînțării mazărei, conform 
eșalonării stabilite, pe cele 710 hec
tare prevăzute. Totul este pregătit.

A.E.S.H. M. Kogălniceanu. Aceeași 
muncă intensă cu forțe sporite pen
tru a se asigura producerea răsa
durilor de bună calitate.

Succint, iată doar cîteva aspecte, 
din multe altele, înregistrate in uni
tăți agricole din județul Constanța, 
care dau imaginea unei activități in
tense și care atestă că in unitățile 
producătoare de legume campania 
de primăvară a început de mult. Și 
este normal, ni s-a spus, să se ma
nifeste grabă, dar și chibzuință, în- 
trucît în acest an legumiculturii con- 
stănțene îi revin sarcini mari. De pe 
suprafețele prevăzute a se cultiva 
cu legume — 11 421 hectare in ogor 
propriu, 2 545 hectare succesive, 
4 760 hectare cu culturi intercalate 
și 12 800 hectare cu culturi duble — 
trebuie să se realizeze o producție 
totală de 391 200 tone, cu 18 600 tone 
mai mult decit in anul trecut.

Important este că, în realizarea 
sarcinilor mari ce le revin in acest 
an, legumicultorii constănteni por
nesc de la obiectivul declarat de a 
amplifica experiența bună dobindită, 
mai ales în anul trecut. Cîteva argu
mente. în anul 1986 producția totală 
de legume a fost realizată in pro
porție de 100,3 la sută, obtinindu-se 
372 250 tone de legume, cu 196 000 
tone mai mult decit in anul 1985. în 
acest fel sarcinile la fondul de stat 
și export au fost depășite. Despre 
modalitățile concrete de acțiune pen
tru obținerea de producții mari de 
legume în acest an ne-a vorbit to
varășul Marin Tudoran, directorul 
Trustului horticol județean.

— Cu sprijinul direct al comite
tului județean de partid — ne-a spus 
interlocutorul — avem elaborat un cu
prinzător program de măsuri menit 
să asigure toate condițiile pentru 
realizarea sarcinilor mari ce le avem 
în acest an. Este suficient să arăt 
că 52 de unități cu profil legumicol, 
pomicol și viticol s-au angajat să 
realizeze niveluri mari de producție, 
corespunzătoare obținerii înaltului 
titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare". în acest scop, pregătirile 
pentru noua recoltă se desfășoară in
tens, pe un front larg, ele fiind 
îheepute încă din toamna anului 
trecut. Ca atare, in prezent sîntem. 
în „grafic" cu toate lucrările pri
vind ^producerea răsadurilor și în»- 
ceperea activității in solarii și în 
cîmp. Intre măsurile preconizate o 
importantă aparte o au cele menite 
să asigure organizarea pe un plan 
superior a activității de producere a 
legumelor. Astfel. în acest an ațrț 
accentuat procesul de concentrare și

specializare a producției legumicole 
în unități și ferme. Fiecare unitate 
are o cultură de bază și cel mult 
2—3 culturi complementare. Bună
oară, cele 1 000 hectare pe care le 
cultivăm cu ceapă au fost concen
trate doar în 9 ifnități, fată de peste 
20 in anii trecuți. Acest mod de or
ganizare prezintă multiple avantaje, 
în primul rind permite adincirea 
specializării cadrelor și a for
ței de muncă pe cultura de 
bază. Apoi, oferă condiții per
manentizării formațiilor de me
canizare pe ferme, cu o dotare li
mitată la structura culturilor plani
ficate. Aș adăuga și preocuparea 
pentru concentrarea unor suprafețe 
mai mari cu legume în zonele unde 
avem posibilități certe de irigare. 
Un exemplu. în zona Negru Vodă

în unități agricole 
din județul Constanța

apa era adusă prin 7 trepte de pom
pare, cu mare consum de energie și 
cheltuieli mari. De aici, 200 hectare 
au fost reamplasate în bazinul Nă
vodari cu apă mult apropiată. De 
asemenea, in zona Cumpăna, pe ma
lul Canalului Dunăre—Marea Nea
gră, de la 120 hectare, suprafața cu 
legume a sporit la 700 hectare, foar
te aproape de Constanța și fabrica 
de industrializare. Totodată, pentru 
a elimina neajunsurile din anul tre
cut la plantarea legumelor din pri
ma urgență, neajunsuri generate de 
lipsa apei, intrucît sistemele de iri
gații sînt puse în funcțiune mai 
tîrziu, pentru 2 500 hectare au fost 
puse la punct surse locale de apă, 
îneît plantarea legumelor din prima 
perioadă să se poată face la timp, 
fără riscul compromiterii lor. Sint 
doar cîteva din măsurile preconizate 
care, deși ne aflăm doar la începu
tul anului agricol, permit aprecierea 
că avem create condiții superioare 
anului trecut pentru a realiza obiec
tivele mari pe care ni le-am propus.

Unul din obiectivele principale îl 
constituie obținerea în acest an a 
unor cantități mari de legume tim
purii. Pentru aceasta s-a acționat în 
toate direcțiile posibile. Pe lingă pre
ocuparea pentru producerea de răsa
duri timpurii și de bună calitate, 
sint de notat în acest sens și alte 
măsuri eficiente. Astfel, 200 hectare 
cu tomate timpurii au fost concen
trate în unitățile situate pe malul 
Dunării, unde datorită condițiilor 
climatice mai favorabile, plantarea 
poate începe cu 10—15 zile mai de
vreme decît în alte zone. Apoi, ex- 
tinzînd experiența din anul trecut, 
600 hectare cu legume vor fi culti-

La I.A.S. Dunărea, județul Brăila, se împrăștie amestecul nutritiv, asigurîn- 
du-se, totodată, apa necesară plantelor

Foto : E. Dichiscanu

vate în sistem intercalat, în plan
tațiile de vie și pomi, unde datorită 
microclimatului fructificarea se face 
cu 15 zile mai devreme. Tot in acest 
scop, pe 1 000 hectare se va extinde 
palisatul tomatelor, metodă prin care 
se realizează o creștere dirijată a 
plantelor, recolta obtinîndu-se cu 
2—3 săptămini mai devreme. O par
te însemnată a producției de legume 
timpurii urmează să se realizeze in 
cele 103 hectare cu solarii. Pregă
tirile intense făcute în acest scop, 
cît și sarcinile mari privind apro
vizionarea Litoralului și a livrărilor 
la export impun ca factorii de răs
pundere din Ministerul Agriculturii 
să ia măsuri urgente pentru asi
gurarea imediată a întregii cantități 
de folie de polietilenă necesară. Pină 
acum unitățile au primit doar foar
te puțin din cele 392 tone prevăzu
te. Or. după cum ni s-a spus, pină 
cel tîrziu la 15 martie trebuie asi
gurată întreaga cantitate, pentru ca 
într-adevăr din solarii să se poată 
obține legume timpurii, și nu le
gume de... vară.

Am urmărit în teren modul în 
care se înfăptuiesc măsurile privind 
realizarea sarcinilor de dezvoltare a 
legumiculturii județului. Un prim 
popas — la I.A.S. Nazarcea. unitate 
care cultivă in acest an 498 ha cu 
legume. „Două sînt problemele care 
ne preocupă în mod deosebit — ne 
spune directorul întreprinderii, 
Gheorghe Nica. Anume, realizarea 
unor culturi cît mai timpurii, care 
să satisfacă nevoile consumatorilor 
și reducerea substanțială a costurilor 
de producție. Pentru atingerea 
primului obiectiv, toată suprafața de 
teren a fost fertilizată cu cite 40 
tone îngrășăminte organice la hectar 
și arată la adîncimea de 30—32 cm. 
In perioada care a trecut de la 
începutul anului s-a lucrat intens la 
înființarea celor 78 400 mp de răsad
nițe. în acest scop s-au transportat 
în platforme de preincălzire 1700 
tone de bălegar nefermentat. De 
asemenea, s-a asigurat întregul ne
cesar de semințe, iar în sectorul me
canic s-a reparat și pus la punct în
treaga sistemă de mașini care va fi 
folosită la efectuarea lucrărilor". 
Pentru realizarea răsadurilor ne
cesare acestor culturi timpurii, uni
tatea a contractat cu întreprinderea 
de sere producerea a 4 milioane de 
răsaduri numai pînă la perioada de 
repicare, după care acestea vor fi 
aduse pentru creștere și fortificare 
în solariile și tupelele proprii, din 
polietilenă. în felul acesta costul 
răsadului se reduce la jumătate, iar 
calitatea Iui crește printr-o mai bună 
călire. Notăm și cîteva inițiative 
menite să concure la realizarea le
gumelor timpurii. în răsadnițe, cultu
rile vor fi „forțate" la răsărire și 
creștere prin acoperirea terenului cu 
polietilenă neagră, metodă care 
conduce la un avans de 10—14 zile 
în obținerea răsadurilor. Pentru ră
sadurile in stadiu de repicare, adu
se de la întreprinderea de sere, se 
amenajează, solarii încălzite cu un 
sistem ingenios, corzile de viță și 
crengile rezultate de la tăierile de 
fructificare fiind utilizate drept 
combustibil. Alte solarii, în supra
față de 8 000 mp, sînt construite cu 
dublă protecție pentru a se realiza 
un spațiu izolator care ridică tem
peratura în interior cu 2—3 grade.

Tot în bazinul legumicol al Lito
ralului înregistrăm o serie de nou
tăți Ia complexul de ferme Moșneni 
al I.P.I.L.F. „Munca", unitate care, 
pe baza rezultatelor deosebit de 
bune obținute în anul trecut, și-a 
extins suprafața cultivată la 2 234 ha. 
cu 696 ha mai mult, prin concentra
rea producției din alte zone ale ju
dețului. Din situația pe care 
ne-a prezentat-o inginera Floarea 
Poclitaru reținem faptul că și aici 
întreaga suprafață de teren a fost 
fertilizată cu îngrășăminte naturale, 
s-au procurat în totalitate semin
țele necesare și se lucrează intens 
la înființarea celor 12.3 ha de so
larii și tunele. Din păcate însă, din 
22 tone folie de polietilenă nece
sare, unitatea n-a primit decît 15 
tone. Pentru amenajarea solariilor 
au fost aduse 2 700 mc de amestecuri 
de pămînt, mranită și nisip, iar la 
fermele de la Cumpăna se amena
jează 4 000 mp răsadnițe. Marea ma
joritate a răsadurilor. însumînd 
aproape 53 milioane de fire, se rea
lizează în unitate, cu cheltuieli mi
nime.

Sînt acțiuni, initiative și preocu
pări ce se regăsesc în toate unități
le cultivatoare de legume. Ele do
vedesc că în județul Constanta se 
pune o bază trainică obținerii in 
acest an a unor producții de legume 
mari, la nivelul obiectivelor noii re
voluții agrare.

Aurel PAPADIUC 
Georqe MIHAESCU 
corespondentul „Scînteii"

Planul la producția fizică— îndeplinit ritmic, integral!
(Urmare din pag. I)
pentru a menține ritmuri 
inalte de lucru la secțiile 
de montaj mașini grele și 
strunguri carusel am sta
bilit ca de două ori pe 
săptămină să analizăm sta
diul de execuție la fiecare 
utilaj in parte — ne spune 
inginerul Ion Iordan, di
rectorul tehnic al unității. 
Așadar, la fiecare trei zile 
stabilim prioritățile de 
lucru Ia prelucrări, ajustaj 
și montaj. Astfel am reu
șit să întărim disciplina 
tehnologică pe întregul 
flux de fabricație, ceea ce 
ne va permite ca in prima 
decadă a lunii martie să 
finalizăm, în avans față de 
grafice, o mașină de filetat 
complexă, tin agregat de 
găurit cilindri pentru mo
toare de mare capacitate, 
două mașini de rectificat 
arbori cotiți RAC-500 și 
două mașini de găurit în 
coordonate MGC-960.

In același context se cu
vine remarcat faptul că, 
pentru realizarea ritmică, 
in condiții calitativ supe
rioare a mașinilor-unelte, 
specialiștii din întreprin
dere acordă o atenție de
osebită îmbunătățirii rela
țiilor de colaborare cu fur

nizorii de materii prime, 
materiale și semifabricate. 
Insistăm asupra acestui 
aspect deoarece la unele 
piese turnate — batiuri, 
montanți, traverse fixe și 
mobile, planșaibe — pri
mite de la întreprinderile 
mecanice din Alba Iulia și 
Roman se mal înregis
trează deficiențe de cali
tate și discontinuități în 
livrări. Totodată, s-a luat 
legătura și s-a stabilit un 
program concret de cola
borare cu întreprinderea 
„Balanța" din Sibiu pentru 
îmbunătățirea calității pa
nourilor hidraulice. Solicl- 
tind sprijinul unităților 
menționate, specialiștii în
treprinderii au avut în a- 
celași timp o atitudine ac
tivă. au căutat soluții, au 
constituit formații de in
tervenție. care analizează 
și rezolvă operativ proble
mele ivite.

în fine, pentru recupe
rarea intirzierilor în expe
dierea unor piese și sub
ansamble agabaritice. ?u 
greutăți cuprinse între 40 
și 100 de tone, care intră 
în componența unor uti
laje realizate în Întreprin
dere în primele două luni 
din acest an, întîrzieri da

torate în bună parte con
dițiilor aspre ale iernii. în 
care transportul auto și fe
roviar a fost îngreunat, 
s-au constituit brigăzi spe
ciale de expediție, coordo
nate de serviciul desfacere

al întreprinderii, cu sarcini 
stabilite și urmărite zilnic, 
în funcție de urgențele 
prevăzute de beneficiari.

Sint numai cîteva din 
acțiunile și inițiativele în
treprinse de acest puternic

colectiv muncitoresc pen
tru îndeplinirea ritmică. Ia 
un înalt nivel calitativ a 
planului la producția fizi
că. acțiuni și initiative 
care și-au demonstrat efi
ciența.

Mai multă consecvență în aplicarea 
propriilor programe

Zilnic, de Ia începutul 
acestui an, oamenii muncii 
din cadrul Combinatului 
minier Banat au extras su
plimentar cite 500 tone de 
cărbune. Cele mai bune 
rezultate le-au obținut co
lectivele de la Cozla, Baia 
Nouă și din microcariere, 
care au livrat peste plan 
termocentralei Mintia im
portante cantități de căr
bune cu o putere calorică 
superioară normelor stabi
lite de standardele în vi
goare. Rezultate bune, dar 
numai la extracția de căr
bune energetic. Facem 
această precizare deoarece 
Ia huila cocsificabilă, care 
se extrage in special ia în
treprinderea minieră Ani
na. s-au acumulat restante 
mari.

Așadar, nici în prezent, 
cu toate strădaniile de

puse de specialiștii și mi
nerii de aici, planul la hui
lă nu se realizează inte
gral. Este o situație neco
respunzătoare la care 
ne-am mai referit în pa
ginile ziarului in urmă cu 
doi ani și care, iată, se re
petă. Deci deficiențele 
semnalate in urmă cu doi 
ani. și anume : neglijarea 
lucrărilor de deschidere și 
pregătire, numărul mare 
de absențe nemotivate, 
Slaba preocupare pentru 
mecanizarea unor activități 
de extracție, se mențin. Cu 
toate că faptele sin! in
discutabile, multi lintre 
specialiștii cu care am dis
cutat în timpul documen
tării noastre au afirmat că 
activitatea minei s-a îm
bunătățit. Numai că rezul
tatele obținute de la înce
putul acestui an nu con

firmă eficiența măsurilor 
tehnice și organizatorice 
care ni s-a spus că au fost 
luate. Dovadă că situația 
realizării planului la huilă 
este aproximativ aceeași 
ca și acum doi ani. Acest 
lucru demonstrează că nu 
s-au luat cele mai ferme 
măsuri pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, pen
tru permanentizarea torței 
de muncă, pentru acoperi
rea posturilor de lucru De 
ce se mențin de foarte mult 
timp toate aceste neajun
suri ? Am solicitat amă
nunte inginerului Stelian 
Vintilescu , directorul teh
nic al Combinatului minier 
Banat.

— Această situație — 
ne-a precizat interlocutorul 
— se datorează în princi
pal faptului că noi. specia
liștii atit din combinat, cît

și de la mina Anina, nu am 
luat la timp cele mai se
vere măsuri pentru întă
rirea ordinii și disciplinei, 
pentru realizarea lucrări
lor de investiții planificate, 
în plus, preocupările pri
vind ridicarea calificării 
personalului muncitor au 
rămas și ele uneori, la sta
diul intențiilor. Totuși, se 
cuvine remarcat faptul că 
in anul 1986. ca urmare a 
unor programe ferme, în
tocmite împreună cu con
ducerea întreprinderii sl 
consiliul oamenilor muncii, 
producția de huilă cocsi- 
ficabilă a crescut cu 25 000 
de tone.

O creștere într-adevăr 
importantă, dar care totuși 
nu a condus la realizarea 
planului anual. Iar restan
tele înregistrate și in acest 
an demonstrează că nu 
toate neajunsurile organi
zatorice și tehnice au fost 
eliminate. Cheia problemei 
este, se pare, lai întreprin
derea minieră Anina, unde 
trebuie să se asigure forța 
de muncă necesară pentru 
ocuparea tuturor posturilor 
de lucru. Spunem acest 
lucru deoarece, așa cum 
afirma inginerul-șef al în
treprinderii, Ladislau An
tal, linia de front este pre

gătită la nivelul planului. 
Deci cărbune există in 
cantități suficiente. Mai 
mult, abatajele nu se află 
la distante mari de puțu
rile de extracție. Esențial 
este deci ca toate aceste 
rezerve să fie puse în va
loare. să se asigure forța 
de muncă necesară, iar 
abatajele care stau în re
zervă să fie puse in ex
ploatare.

Practic, în întreprindere 
există și experiența nece
sară pentru perfectionarea 
activității productive. Fapt 
dovedit de rezultatele ob
ținute de brigăzile frun
tașe, care reușesc zilnic 
să-și depășească sarcinile 
de plan. Este cazul brigă
zilor conduse de Ion Roșu 
și Constantin Negritaș, 
care practic „țin" sectoa
rele în care lucrează. De 
altfel, remarca făcută de 
inginerul-șef al întreprin
derii, și anume : „dacă 
toate brigăzile ar fi la fel 
de bune nu ar mai fi pro
bleme cu planul", ne scu
tește de orice alt comen
tariu. Surprinzătoare apare 
totuși participarea unor 
specialiști din cadrul minei 
care încearcă să pună ne- 
realizările de pînă acum pe 
seama lipsei de mineri și

brigadieri calificați. Neîn
doielnic, la Anina este ne
voie de un număr însem
nat de mineri și brigadieri 
destoinici. Dar pe aceștia 
cine altcineva trebuie să-i 
formeze dacă nu în primul 
rind chiar specialiștii din 
întreprindere ? Ridicarea 
nivelului de pregătire pro
fesională al minerilor con
siderăm că este acțiunea 
prioritară, cea mai urgen
tă, menită să ducă la creș
terea ritmului de produc
ție in această unitate.

Ținînd seama de faptul 
că Ia Anina există o bo
gată tradiție în minerit, că 
la recenta adunare a oa
menilor muncii s-a stabilit 
un amplu program de mă
suri în vederea recuperării 
restantelor, cunoscînd spi
ritul de dăruire și abnega
ție al comuniștilor, al în
tregului personal muncitor 
de aici. încheiem această 
nouă intervenție cu con
vingerea că toate neajun
surile vor fi depășite, iar 
revirimentul activității 
productive va fi real și 
efectiv încă din zilele și 
săptămînile următoare. A- 
ceasta cu condiția să se 
manifeste mai multă con
secventă în aplicarea pro
priilor programe de măsuri.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român A apărut (din actualitatea politică)

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Vă mulțumesc din toată Inima pentru felicitările pe care mi le-ați trans

mis cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei mele de naștere. Cuvintele 
dumneavoastră cordiale mă încurajează să-mi continui activitatea comunistă 
conform idealurilor noastre comune.

Considerăm, de asemenea, felicitările dumneavoastră ca un omagiu adus 
activității intregului nostru partid, consacrate luptei pentru pace, democra
ție și socialism.

Vom acorda și în continuare o mare atenție dezvoltării relațiilor fră
țești cu dumneavoastră și cu toți comuniștii români.

Cu sentimente frățești,
RENE URBANY

Președintele Partidului Comunist Luxemburghez

NICOLAE CEAUSESCU
Cuvîntare la ședința Comitetului 

Politic Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

— 20 februarie 1987 —
EDITURA POLITICA

birmania: Atașament la cauza
prieteniei și cooperării

NINSORILE Șl SCĂDEREA TEMPERATURII IMPUN Cronica zilei

Măsuri pentru buna desfășurare
a activității curente din agricultură

In aceste zile de început de martie, 
să fie rece, in unele zone ale țării 
temperaturi destul de scăzute pentru această perioadă. 
Dc asemenea, a nins îndeosebi in Banat, Oltenia și 
Muntenia, iar vintuî s-a intensificat in cinipia de sud 
a țârii, precum și in Moldova. Meteorologii apreciază 
că și în următoarele 2—3 zile vremea se va menține 
rece. în aceste condiții sint necesare măsuri dc ordin 
organizatoric și tehnic menite să asigure buna desfă
șurare a activității din agricultură, 
atenție trebuie acordată protejării 
lariilor, precum și efectuării altor 
gure obținerea v.nor răsaduri de

timpul continuă 
inregistrindu-se

Cea mai mare 
răsadnițelor și so- 

iucrări care să asi- 
bună calitate și in

cantități îndestulătoare. Așa cum recomandă organele 
de specialitate, se impune ca solariile să fie bine an
corate, astfel incit să se prevină descoperirea lor. Con
comitent, trebuie să continue, potrivit graficelor stabi
lite, lucrările de insămințare in răsadnițe, precum și 
repicarea răsadurilor. Cu aceeași răspundere trebuie 
să se muncească in sectoarele zootehnice ale unități
lor agricole, asigurindu-se, in apropierea adăposturi
lor. furajele necesare pentru cel puțin 2—3 zile.

Așa cum ne relatează corespondenții noștri, in 
țele in care s-au inregistrat temperaturi scăzute 
deri de zăpadă au fost luate măsuri in vederea 
desfășurări a activității curente din agricultură.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
gatului Maroc, ambasadorul acestei 
țări la București, 
Chorfl, a oferit, 
cepție.

Au participat 
prim-ministru al 
tri, reprezentanți 
ministere și instituții 
vieții politice, economice 
le, ofițeri superiori.

Au luat parte șefi de 
plomatice acreditați la 
alți membri ai corpului

Abdelwahab 
marți seara, o re

loan Petre, vice- 
guvernului. miniș- 
ai conducerii unor 

centrale, ai 
și cultura-

misiuni di- 
București, 

diplomatic. 
(Agerpres)

vremea
jude- 
și că- 
bunei

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru Intervalul 4 martie, ora 26 — 7 

“ ‘ țară : Vremea va
pentru această pe- 
variabil, mai mult 
estul țării, lndeo-

IALOMIȚA. Pentru înlăturarea 
efectelor negative pricinuite de vis
colul declanșat în noaptea de 2 spre 
3 martie, organele locale de partid 
și de stat din județul Ialomița au 
luat măsuri energice și eficiente, ast
fel incit activitatea să se desfășoare 
normal in toate sectoarele. în locali
tățile rurale s-au constituit coman
damente la nivelul consiliilor agroin
dustriale, comunelor și unităților a- 
gricole, care au sarcini precise și 
programe de lucru riguros urmărite 
de împuterniciții comandamentului 
județean. în sectoarele zootehnice, 
în apropierea grajdurilor și saivane
lor s-au transportat cantități îndes
tulătoare de furaje, care satisfac con
sumul pe o perioadă de 3—4 zile și 
s-a asigurat buna funcționare a in
stalațiilor pentru adăparea animale
lor. Pereții adăposturilor au fost 
căptușiți cu baloți de paie, iar feres
trele — dublate cu folie de polieti
lenă. Pe timpul nopții, alături de în
grijitorii de serviciu, asistența sani- 
tar-veterinară este asigurată de me
dici și tehnicieni de specialitate care 
acordă o atenție deosebită materni
tăților și adăposturilor destinate vi
țeilor și mieilor. Și tot in această pe
rioadă au fost mobilizate importante 
forțe umane și mecanice pentru 
deszăpezirea drumurilor si șoselelor, 
acolo unde vîntul a format nămeți. 
(Mihai Vișoiu).

matele timpurii, ardeii și vinetele, 
iar repicarea tomatelor s-a realizat 
in proporție de 96 Ia sută. Sint a- 
vansate și lucrările de producere a 
răsadurilor destinate înființării cul
turilor legumicole de cimp. Evoluția 
timpului ii obligă pe grădinari să 
muncească cu și mai multă răspun
dere. „Viscolul puternic care s-a de
clanșat luni noaptea ne-a determi
nat să mobilizăm toate forțele pen
tru a proteja cele 5 hectare de seră, 
unde avem peste 8 milioane de ră
saduri de tomate și varză timpurie 
— ne spune tovarășul Valeriu Go- 
goci, inginerul-șef al asociației de 
sere șl solarii Buzău. Chiar în cursul 
nopții am constituit echipe de inter
venții atît la sere, cit și la solarii, 
care au înlocuit rapid geamurile ce 
s-au spart șl folia sfîșiată de vint. 
Pină în momentul de față, vîntul 
care suflă cu peste 80 km pe oră și 
gerul puternic nu ne-au afectat ră
sadurile. care sînt mari, viguroase".

Tot așa se acționează și in alte 
unități agricole din județ. (Steiian 
Chipcr).

fida frigului și zăpezii căzute in a- 
cest început de martie, aici s-a în
cheiat repicarea răsadului de varză 
timpurie și a salatei, iar pină la 
sfirșitul primei decade vor fi repica- 
te și răsadurile pentru celelalte cul
turi. Și in alte unități agricole din 
județ se fac intense pregătiri pentru 
viitoarea producție de legume. 
(Gheorghe Baltă).

BUZĂU. Legumicultorii buzo- 
leni fac pregătiri intense în vederea 
obținerii unor producții mari ih a- 
cest an. în solarii s-a încheiat ac- 
țltinea de semănat și repicat varză 
timpurie. Tot pentru producerea de 
răsad s-au semănat în totalitate to-

BACĂU. Schimbarea bruscă a 
vremii i-a determinat pe legumicul
torii din cadrul fermei nr. 1 „Nicolae 
Bălcescu" să ia măsuri operative de 
protejare a răsadurilor din sere și 

■ solarii. Astfel, in vreme ce unii con
tinuă repicarea tomatelor, ardeilor 
și vinetelor. zeci de oameni înlocu
iesc geamurile sparte de vint. inalță 
perdele de protecție. Pentru a asi
gura o temperatură constantă, optimă 
dezvoltării plantelor, au fost insta
late sobe cu rumeguș. Ing. Horațiu 
Strasser, șeful fermei, ne spunea că 
s-a asigurat permanența atît pe 
timpul zilei, cit și al nopții. în po-

BRĂILA. Legumicultorii brăi- 
leni intensifică lucrările de produ
cere a răsadurilor. S-a încheiat la 
vreme semănatul in sere pentru 
producerea răsadurilor destinate cul
turilor extratimpurii din solarii și a 
celor timpurii de varză și de cono
pidă. De asemenea, se acționează cu 
răspundere și in ce privește produ
cerea materialului săditor in răsad
nițe. Revenirea, pe neașteptate, a 
zăpezii însoțite de viscol i-a găsit 
pe legumicultori la datorie. La sta
țiunea de cercetare și producție le
gumicolă Brăila, inginerul Paraschiv 
Mălcică. directorul unității, ne spune 
că au fost luate măsuri spre a se 
preîntîmpina orice pierderi. 
20 hectare de seră răsadul 
voltă normal. Spre a se 
pierderile determinate de 
temperaturii, la serele de la 
pe circa 5 hectare au fost 
sobe de încălzire cu deșeuri, 
compartimentat fiecare specie în 
parte, iar la ușile serelor s-au ame
najat anticamere din folie de polie
tilenă. Cu răspundere se muncește 
și. la răsadnițele cu încălzire, biolo
gici Pentru conservarea mai bună 
a căldurii s-a folosit drept „echipa
ment protector" folie de polietilenă 
recuperată și rogojini. (Candiano 
Priceputu).

martie, ora 28. In 
fi deosebit de rece 
rioadâ. Cerul va fl 
noros în sudul șl ____ ____ ____
sebl in primele zile. cînd. temporar, 
va mai ninge. Apoi aria ninsorilor se 
va restringe către regiunile estice. Vin- 
tul va sufla moderat, cu Intensificări 
in Moldova, Dobrogea și Muntenia la 
inceputul intervalului, cu viteze pină 
la 80 km la oră din sectorul nordic, 
viscolind local zăpada. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre minus 
20 șl minus 10 grade, mal coborite In 
nordul șl centrul țării, dar mal ridi
cate in sud-vest și sud-est. iar cele 
maxime in general, intre minus 10 
șt zero grade. Pe alocuri se va pro
duce ceață, cu depunere de chiciură 
în nordul, centrul și vestul țării, tn 
București : Vremea va fi deosebit de 
reee. Cerul va fl variabil, mai mult 
noros ta Început, cînd va mai ninge, 
iar vintuî va mal prezenta intensifi
cări din nord-est, cu viteze pină la 
60 km pe oră și va viscoli zăpada. 
Temperaturile minime vor oscila în
tre minus 13 șl minus 9 grade, Iar 
cele maxime Intre minus 7 și minus 
3 grade.

Intr-unui din parcurile centrale ale 
orașului Rangoon, capitala Birma
niei, se înalță un obelisc de culoare 
albă, care evocă unul din cele mai 
importante evenimente consemnate 
de istoria țării : sfîrșitul dominației 
coloniale și proclamarea indepen
denței naționale la 4 ianuarie 1948. 
Au urmat ani de eforturi susținute 
pentru lichidarea urmărilor regi
mului’ de exploatare colonială și ale 
celui de-al doilea război mondial, de 
ale cărui ravagii și suferințe nu a 
fost cruțat nici poporul birman.

Consemnind experiența primilor 
ani de reconstrucție și cuceririle do- 
bîndite pe calea consolidării inde
pendenței politice, noua constituție, 
intrată in vigoare in anul 1974, pre
vedea: „Republica Socialistă a Uniu
nii Birmane este un stat suveran și 
independent al populației muncitoa
re". Direcțiile politice fundamentale 
ale opțiunii pentru o cale necapita- 
listă de dezvoltare au fost precizate 
in documentul „CALEA BIRMANE- 
ZA SPRE SOCIALISM", care, bazin- 
du-Se pe tradițiile naționale și pe 
năzuințele de consolidare a indepen
denței tării, a fixat drept obiectiv 
crearea bazelor economice, sociale și 
politice ale socialismului.

„Pâmintul de sub soare", cum iși 
descria un poet birman țara,’ este bo
gat in resurse naturale, în timp ce 
terenuri întinse oferă condiții priel
nice dezvoltării culturilor de orez și 
altor culturi cerealiere și de plants 
specifice climatului cald. Birma
nia posedă, de asemenea, 75 la sută 
din rezervele de lemn de tec ale lu
mii. care, împreună cu alte esențe 
nobile, asigură circa 25 la sută din 
veniturile obținute din export.

Realizări notabile a inregistrat sec
torul de stat al economiei, care cu
prinde întreprinderi din industria ex
tractivă și din alte ramuri, comerțul 
exterior, băncile, societățile de asi
gurare ș.a. In ultimii cinci ani. nu
mărul întreprinderilor industriale a 
sporit cu 640. ajungînd la 1 734. No
menclatorul lor cuprinde uzine side
rurgice și pentru metalurgia nefe
roasă. întreprinderi din industria 
textilă și construcția de mașini, de 
fabricare a îngrășămintelor chimice 
și a cimentului. O mare dezvoltare a 
luat în ultimii cinci ani extracția de 
gaze naturale și petrol.

Perspectivele de dezvoltare econo- 
mico-socială sînt conturate pentru 
perioada următoare in planul națio
nal, prezentat la Congresul al V-lea, 
din august 1985, al Partidului Pro
gramului Socialist Birman — forța 
conducătoare a țării. Prevederile 
planului, eșalonat pină in 1994, fi
xează ca priorități asigurarea dez
voltării proporționale a economiei, 
dezvoltarea accelerată a industriei, 
creșterea nivelului de trai al popu
lației. Investițiile totale ating, in pe
rioada 1986/1987 — 1989/90, 14.2 mi
liarde kyat, din care 70 la sută re
vine 
tist. 
1990

In 
mania acordă o mare importanță a- 
sigurării condițiilor necesare de pace 
și securitate în regiunea geografică 
unde este situată. In acest scop, a 
promovat, în ultima perioadă, o po
litică de extindere a legăturilor cu 
diverse state și organizații interna
ționale, in condițiile menținerii ne
știrbite a specificului căii proprii 
de dezvoltare și autonomiei depline 
a deciziilor luate. Birmania a evitat 
orice implicare in conflictele din re
giune. pronunțîndu-se pentru o poli
tică de strictă neutralitate și de ne
amestec in treburile interne ale altor 
state.

Documentele dezbătute de cel de-ai 
V-lea Congres al P.P.S.B. au dat ex
presie hotărîrii Birmaniei de a pro
mova in continuare o politică acti
vă și independentă, dorința acestui 
stat sud-asiatic de a dezvolta relații 
de prietenie și respect reciproc, de 
Înțelegere și cooperare cu alte țări, 
in primul rind cu statele vecine.

Autoritățile birmaneze apreciază, 
pe drept cuvint, că evoluția în spi
rală a cursei înarmărilor, conflictele 
regionale și recesiunea economică 
mondială constituie factori genera
tori de tensiune în relațiile interna
ționale. Potrivit declarațiilor pre
ședintelui Republicii Socialiste 
Uniunii Birmane. San Yu. și ale altor 
oficialități de la Rangoon. într-un fel 
sau altul, acești factori reprezintă o 
amenințare pentru pacea și secu
ritatea lumii și duc la împiedicarea 
eforturilor țărilor în curs de dez
voltare spre progres.

sectoarelor de stat și coopera- 
a căror producție va depăși in 
pe cea a sectorului particular, 
realizarea acestor proiecte, Bir-

a

In acest context este privită de 
guvernul birman și evoluția, puțin 
încurajatoare, a negocierilor de de
zarmare, stăruindu-se in mod deose
bit asupra faptului că pacea și secu
ritatea popoarelor sînt direct legate 
de rezultatele acestor negocieri. A- 
bordind această problematică in dez
baterile din cadrul O.N.U., reprezen- . 
fanții Birmaniei au împărtășit opinia 
că trebuie acordată prioritate abso
lută problemei dezarmării nucleare. 
Concomitent, a fost subliniată res
ponsabilitatea specială a statelor po
sesoare de arme atomice de a înfăp
tui măsuri de dezarmare nucleară și 
de a. se abține de la folosirea sau 
amenințarea cu folosirea armelor nu
cleare împotriva statelor neposesoare 
de asemenea mijloace de distrugere 
în masă.

Birmania a activat timp îndelungat 
in mișcarea țărilor nealiniate, consi
dered că sarcina acesteia este de a 
contribui la schimbarea vechii or
dini politice și economice interna
ționale, bazată pe dominație, inechi
tate și exploatare, și la crearea unei 
noi ordini. întemeiată pe egalitatea 
in drepturi, încredere reciprocă și 
dreptate. In 1979 Birmania s-a retras 
din această mișcare din considerente 
privind neutralitatea absolută a țării. 
Ea a militat și militează in continua
re împotriva folosirii forței pentru 
soluționarea diferendelor, violării 
principiilor suveranității și integri
tății teritoriale a statelor, amestecu
lui in treburile interne.

Ca si alte țări in curs de dezvol
tare. Birmania resimte impactul si
tuației economice actuale, al măsu
rilor protecționiste și scăderii prețu
rilor la produsele exportate de aces
te state, practicate de statele occi
dentale industrializate.

Preocupată de rezolvarea echita
bilă a problemelor politice și econo
mice internaționale, Birmania este 
ho.tăritâ — așa cum au declarat re
prezentanții de frunte ai acestei țări 
— să-și aducă propria contribuție la 
insănătoșirea climatului internațio
nal. la crearea unor condiții favora
bile unei largi și rodnice colaborări 
între țările și popoarele lumii.

Petre STĂNCESCU

înnoirea ca necesitate

(Urmare din pag. I)
Duiliu Zamfirescu, AI. Macedonski, 
Anton Bacalbașa, Șt. Bassarabeanu, 
C. Miile întrețin la sfîrșitul secolului 
recut interesul pentru existența ță

ranului, scoțind în evidență in special 
laturile tragice derivate din relațiile 
acestuia țu administrația și cu stă- 
pinitorii pămintului. Nu trebuie 
uitate, de asemenea, paginile închi
nate de I. Creangă lui Moș Ion Roată 
sau respectul și compasiunea 
I.L. Caragiale față de clasa 
nească.

Era normal deci ca pîrjolul 
coaielor din 1907 să găsească pe 
itori alături de țărani, ca scrierile 
lor să devină o cronică a evenimen
telor și un rechizitoriu lucid al cau
zelor și vinovaților care le-au de
clanșat : „Și oligarhia asta, semicultă 
sau, in cel mai bun caz, falscultă — 
scria I. L. Caragiale în pamfletul 
„1907. Din primăvară pirtă-n toamnă", 
— pe cit de incapabilă de producție 
utilă ori de gindire, pe atit de lacomă 
la ciștiguri și onoruri, iși arogă pu
terea întreagă a statului ; cu o crudă 
și revoltătoare neobrăzare, ea tăgă
duiește țăranilor (imensei mase, su
pusă și cuminte producătoare a avu
ției naționale), sub pretextul igno
ranței și lipsei lor de maturitate po
litică, orice drept de amestec, fie 
măcar pur consultativ, la cirmuirea 
intereselor lor".

Asemenea atitudini civice exem
plare sint numeroase atit înainte, cit 
și după 1900. Sint de amintit, in 
această direcție, versurile iul Vasile 
Alecsandri din „Fiugul blestemat", 
poemul-manifest al lui G. Coșbuc 
„Noi vrem pămint !“, comentariile 
lui C. Stere. G. Ibrăileanu. referitoa
re la realitățile rurale românești și la 
necesitatea urgentă a unor schimbări 
de natură socială, economică și cul
turală in cadrul lor, pentru a se 
putea elimina separația dintre „cele 
două lumi" rivale, dintre adminis
trație și popor, sat și oraș. Așadar, 
orientarea spre existența materială și 
culturală a țărănimii, in fond spre 
realitățile umane preponderente ale 
țării reprezintă o caracteristică dis
tinctă a activității spirituale a epocii, 
deși, uneori, alături de atitudinile 
mature și lucide, iși fac loc și unele 
judecăți utopice, o supralicitare a 
reformelor „venite de sus", și a cre
dinței că armonia socială ar putea 
fi reinstaurată prin promulgarea de 
legi drepte, prin promovarea altru
ismului și a sentimentului datoriei pe 
care păturile culte o au fată de 
propășirea prin cultură a maselor 
populare. Unele note paseiste, viziuni 
idilice și patriarhale, prezente cite- 
odată în aceste scrieri, par a avea ca 
scop punerea in lumină a sănătății 
morale și a dragostei de frumos a 
oamenilor simpli. Dispunerea reali
tăților umane ale satului în antiteze 
violente cu micimea de cuget, bru
talitatea și lipsa de patriotism a 
arendașilor, cu deficiențele morale 
ale orașului — acesta considerat cuib 
de funcționari și de exploatatori, ex
presie a cosmopolitismului șl a poli
ticianismului veros — îmbracă o func
ție programatică evidentă. „Sămănă
torismul" și „poporanismul", mișcări 
nedrept blamate de unii, prin scoa
terea lor din contextul social-istoric 
dat. mișcarea socialistă și imensa ei 
propagandă desfășurată printre ță-

lui 
țără-

răs- 
scri-

in cele 
sș dez- 
preveni 

scăderea 
Chiscani 
instalate
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(Urmare din pag. I)
de dezvoltare la acela de țară so
cialistă mediu dezvoltată se deta
șează ca vector omniprezent in a- 
ceastă orientare 
mentală. Au fost 
me complexe — 
mai accentuată 
muncii, ridicarea 
calitativ al produselor,

un izvor al artei angajate
rani, înmulțirea școlilor și a cunoscă
torilor de carte, circulația cărților, a 
publicațiilor și a ideilor au contri
buit deci la amplificarea sentimen
tului de nemulțumire generală, au 
pus in prim plan dreptul țărănimii 
la o viața mai bună, pe măsura con
tribuției sale masive la menținerea 
edificiului social. Dar, deși a alimen
tat spiritul răscoalei, totuși nu li
teratura este cea care a declanșat-o 
și, in această privință, sint ilustrati
ve versurile lui A. Mirea (D. Anghel 
și Șt. O. Iosif) din „Scrisoarea des
chisă a unui melc" : „Nu căutați 
aiurea și altora pricină ! / Că nu e 
nici N. Iorga, nici G. Coșbuc de vină 
/ Ci sărăcia cruntă, eterna Sără
cie !...“. „Explozia" s-a produs în 
lunile februarie și martie 1907, focul 
răscoalei cuprinzînd in cîteva săptă- 
mini Întreaga țară, din nordul Mol
dovei și pină în extremitatea aud- 
vestică a Olteniei. Speriată de vio
lența acțiunilor, oligarhia stăpini- 
toare, renunțind pentru moment la 
disensiunile din sinul ei, organizează 
represiunea. O represiune cumplită, 
in care sate întregi au fost distruse 
cu tunul; oamenii au căzut sub 
gloanțe, au fost măcelăriți de șarjele 
cavaleriei sau, spun unii martori 
oculari, au fost ingropați de vii, ori 
au murit de foame și frig inchiși in 
beciuri șl in grajduri. Peste ani, 
reînviind memoria impușcaților din 
1907. Tudor Arghezi va consemna in 
„Epilog" la vastul său poem „1907 — 
Pcizaje" : „Au ciștigat ciocoii răz
boiul lor cu țara / Și s-au ales plu
garii cu morții și ocara. / Sus inimile 
sterpe I Trăiască putregaiul I / Săr
bătoresc se-ntinde in București ala
iul. / Și ne-ngropați, 
ucișii zac dovadă / 
cirtește, ca și ei va să vadă".

„Suflet in sufletul neamului", 
credincioasă idealurilor sale de pro
gres și umanitate, apărătoare a drep
tului, libertății și demnității, vădind 
și de această dată, ca in întreaga sa 
istorie, o atitudine responsabilă și 
intransigentă, literatura română, prin 
cei mai străluciți reprezentanți ai ei, 
a manifestat incă din primele zile ale 
răscoalei puncte de vedere favorabile 
țărănimii, revoltă față de împreju
rările care au declanșat răscoala și 
durere pentru cei căzuți. A fost un 
moment de renunțare la iluzii și de 
maturizare politică a scrisului nos
tru, cu urmări tematice, ideologice 
și de atitudine prelungite, incit isto
ria noastră literară poate vorbi 
astăzi de o adevărată literatură a 
anului 1907, care cuprinde unele 
dintre capodoperele artei literare 
românești.

Au intrat in memoria colectivității 
naționale, ca puncte de reper in de
limitarea democratismului și militan
tismului literaturii române și ca un 
imbold pentru generațiile viitoare de 
artiști-cetățeni. scrieri precum: „1907 
— Din primăvară pînă-n toamnă" 
de I. L. Caragiale. pamfletele lui
N. Iorga. „Ascundeți țăranii" si 
„Dumnezeu să-i ierte 1“ și N. 
Cocea. „Prețul sîngelui", „Jertfa 
lor douăsprezece mii", „1907“ : poe
ziile Iui Al. Vlahuță. „1907“. G. Coș
buc. „Parabola sămănătorului". Șt. O. 
IOsif. „Rugăciune, martie.
O. Goga. „Un om". „O țară 
..Cain", „Cosașul". Panait 
„Zile de durere". „Poporul". 
Farago, „Seceta", „Doina —

pe drumuri. 
Că cine mai

și 
D. 

ce-

1907-, 
știu", 

Cerna, 
Elena 

1907“ ;

prozele lui C. Stere, „în preajma 
revoluției — Uraganul". Liviu Re- 
breanu, „Răscoala", Panait Istrati, 
„Ciulinii Bărăganului". Cezar Pe
trescu. „1907". Gib Mihăescu. „Noap
tea focurilor". M. Sadoveanu, „Un 
instigator". „în ziua aceea de mart 
1907...“. Ion Marin SadoVeanu, „Ion 
Sîntu", Paul Bujor, „Măcar o lacri
mă". „Urme după 1907". Spiridon 
Popescu, „Rătăcirea din Stoborâni", 
V. Demetrius. „Domnul deputat" ș.a., 
multe inegale ca valoare artistică, 
dar toate străbătute de un pildui
tor efort de descifrare a împreju
rărilor economice și umane care au 
declanșat marele cataclism. Unele 
dintre aceste scrieri, cum sint cele 
ale Iui Caragiale. Vlahuță, Coșbuc. 
St. O. Iosif. D. Anghel. G. Ranetti. 
Elena Farago, Octavian Goga. Pa
nait Cerna. I. C. Vissarion, G. Topir- 
ceanu, G. Rotică, N. Iorga. Paul Bu
jor. I. I. Mironescu. Radu Rosetti 
au apărut in chiar zilele răscoalei 
sau in lunile imediat următoare asa- 
zisei „pacificări", in publicații de 
mare prestigiu și circulație precum : 
„Sămănătorul". „Viața românească". 
„Convorbiri literare". „Luceafărul". 
„Ramuri". „Neamul românesc" ș.a. 
Altele au fost alcătuite mai tîrziu. 
in perioada interbelică, nefiind însă 
simple evocări, ci, in foarte multe 
cazuri.
mentele 
terea în 
mintului
grare de după primul război mon
dial. iși păstrase în realitățile ro
mânești dureroasa ei actualitate.

într-o varietate de forme și ates- 
tînd strădania literaturii române de 
astăzi de a valorifica tradițiile de 
luptă și jertfă ale trecutului, consi
derate 
turilor 
cifetățl.
fericita .. .
propriul său stăpin („E timpul, slu
gă veche și robul celui rău, / Tu. 
omule și frate, să-ți fii stăpinul 
tău !“) și in care libertatea se conju
gă organic cu dreptul Ia muncă și 
la roadele acesteia, tema a găsit un 
larg ecou printre poeții și prozato
rii contemporani, concretizindu-se in 
opere de mare semnificație estetică 
și socială. Din rindul acestora se de
tașează ca reușite ale creației artis
tice de astăzi : „1907 — Peizaje" de 
T. Arghezi, „1907" de V. Eftimiu. 
„1907“ de Demostene Botez, „Din 
pravila Iui 1907" de Al. O. Teodo- 
reanu, „1907" de Mlron Radu Paras- 
chivescu, „Pămint" și' „1907" de Ni- 
chita Stănescu. „Focuri și sălcii" de 
Ion Brad. „Convoiul" și „Țăranii din 
1907“ de Aurel Rău. „Cintecul ber
zei" de Ion Gheorghe, „Desculț" de 
Zaharia Stancu. „Trei nuvele — Noi 
vrem pămint !“ de G. Câlinescu, 
„Neliniștitele cîmpuri" de D. R. Po
pescu. „Zorii robilor" de V. Em. Ga
lan și multe altele.

Prețuirea de care se bucură aces
te scrieri din partea cititorilor, in
diferent din ce generație tac parte, 
atestă un adevăr cu valoare de regu
lă : nimic 
și jertfă, 
in istoria 
uită, iar 
problemele cardinale ale existenței 
poporului căruia ii aparține, iși 
asigură propria sa rațiune de a fi.

utilizind ca pretext eveni- 
anului 1907, propun dezba- 
continuare a problemei pâ- 
care. in ciuda reformei a-

ca parte integrantă a efor- 
de edificare a unei noi so- 
in care omul devine, duoă 
expresie a Iui T. Arghezi,

din ceea ce a fost eroism 
aspirație spre mai bine 
poporului nostru nu se 
arta adevărată, abordind

și opțiune permanentă

strategică funda- 
elaborate progra- 
privind creșterea 
a productivității 

nivelului tehnic și 
______  _. ,___ 1__ reducerea 
colturilor de producție și. in spe
cial. a consumurilor materiale și e- 
nșrgpt.ice, dezvoltarea cercetării ști-, 
irifiiice și ingineriei tehnologice — 
menite să confere o altă „greutate 
specifică1* factorilor intensivi, de efi
ciență, și să le asigure „primatul" 
in economia națională.

Rezultatele obținute in îndeplini
rea lor au „oxigenat" unele meca
nisme economice, le-au primenit 
funcțiuni vitale, făcînd posibilă ela
borarea unei viziuni globale a solu
țiilor de dezvoltare Ia nivel micro și 
macroeconomic, în profil <Je ramură 
și teritorial. „Programul privind per
fecționarea și modernizarea procese
lor de producție, a întreprinderilor 
industriale" este in plină derulare, 
în industria românească — pe ra
muri și subramuri, pină la unități 
productive — s-au proiectat și se 
proiectează modificări esențiale în 
favoarea activităților complexe, cu 
grad ridicat de economicitate. Se ac
ționează pentru innoirea rapidă a 
produselor, tehnologiilor și procese
lor de fabricație pe principiile cali
tății, ale reducerii consumurilor ma
teriale și energetice. Efortul inova
țional, factorul științific și tehnolo
gic sint cvasigenerale. Se creează 
premise noi, superioare și mai avan
tajoase pentru o integrare eficientă 
in circuitul internațional de valori.

Primul an al acțiunii de moderni
zare ii confirmă, fără echivoc, viabi
litatea, caracterul realist și științific, 
îi pune însă in evidență și minu
surile. Unele inerente, pentru că 
promovarea progresului tehnic că
mine totuși — orice s-ar spune — o 
practică in acțiune. Altele scot in re
lief slăbiciuni și inadvertențe ale 
mecanismului de punere in valoare 
a noului. Există destule măsuri ne
aplicate sau propuse spre aplicare, 
dar care nu-și justifică prin nimic 
oportunitatea. Situații in care mo
dernizarea ocupă in cadrul preocu
părilor generale un loc marginal, 
deoarece problemele presante, la or
dinea zilei, sint vechi și bine cunos
cute : neritmicitate in fluxul apro
vizionării tehnico-materiale. „hiatu- 
sufi" in cooperarea ci diverși fur
nizori. lipsă de echilibrare a unor 
capacități de producție. Sint și în
treprinderi care, paradoxal, și-au în
deplinit cu punctualitate școlărească 
măsurile din programele de moder
nizare, dar nu și-au realizat sarci
nile de plan. înregistrînd un bilanț 
economic nesatisfăcător. Sau cazuri 
in care exneriența înaintată, cu efi
ciență certă și rapidă acolo unde a 
fost aplicată, rămine pentru între
prinderi similare tot in stadiul inci
pient ai „sensibilizării" si prezentă
rilor demonstrative.

Se observă, de multe ori, in ase
menea situații, conservarea unei 
mentalități confuze. Aceea că nu

toate întreprinderile dispun de ca
pacitatea de inovare, de integrare 
rapidă in circuitul înnoirilor. Sînt 
aduse ca argumente dificultățile cu
rente in îndeplinirea prevederilor de 
plan, chiar și sarcinile sporite in ra
port cu anii anteriori. „Avem atîtea 
de făcut, sugerează adepții acestei 
teorii, incit timpul nu ne permite și 
alte preocupări". Confundînd valen
țele modernizării cu o sarcină oare
care și suplimentară. Fără să înțe
leagă că tocmai angajarea cu fermi
tate pe traiectoria progresului tehnic 
este elementiil dinamizator al pro
priei activități. în realitate, unele 
întreprinderi nu sint pregătite să 
„absoarbă" rezultatele cercetării ști
ințifice deoarece stimularea clima
tului inovațional, problema extrem 
de importantă a creării unui porto
foliu mereu proaspăt de idei valo
roase au fost lăsate sistematic la pe
riferia celorlalte preocupări. Este 
vorba deci, în primul rînd, de o 
chestiune de optică și de organizare 
internă, de o lipsă de cunoaștere a 
științei de a conduce procesul amplu 
pe care-l reprezintă asimilarea pro
gresului tehnic.

Un alt aspect. Realizarea unor pro
duse care incorporează inteligența 
într-un grad înalt, ca, de pildă, cele 
incluzînd componente electronice, se 
lovesc de „rezistența" unor indica
tori și mecanisme de planificare. 
Creșterea productivității muncii, scă
derea consumurilor materiale și 
competitivitatea lor sint incontesta
bile. Costurile, problemă constituind 
de altfel subiect de amplă dezbatere 
economică, de demersuri calificate 
ale specialiștilor din acest domeniu, 
sint, într-o primă fază, cel puțin, 
mai ridicate. Așa se întîmplă, de 
fapt, în întreaga lume, cînd se pune 
problema ca noile produse sau noi- 

tehnologii să „absoarbă" în timp 
mai scurt și costurile ocazionate 
cercetare. Dilema este reală : să 
renunțe la promovarea noului, la

Ie 
cit 
de 
se 
tehnologiile informaționale, la efec
tele benefice ale automatizării și ro
botizării, pentru a se da „satisfacție" 
unor indicatori stabiliți într-o pe
rioadă in care anvergura actuală a 
progresului tehnic și economic nu 
era prea bine întrevăzută 1 Sau, 
dimpotrivă, drumul spre o nouă ca
litate se cere înțeles ca o solicitare 
expresă pentru perfecționarea in
strumentelor de planificare și pen
tru aplicarea unor mecanisme eco
nomice cu adevărat stimulative, ca
pabile să imprime vitalitate și spi
rit de inițiativă efortului de înnoire ?

Sînt, după opinia multor specia
liști, aspecte ce nu pot fi neglijate, 
care pun într-o lumină nouă sarci
nile ce revin cercetării economice, 
problemele integrării ei mai strînse 
cu producția, cu cercetarea științifi
că și dezvoltarea tehnologică. Con
cepte obișnuite iși îmbogățesc sub
stanța și iși lărgesc aria de cuprin
dere. Problemele calității, de pildă, 
cer să se ia în considerație, alături 
de caracteristicile funcționale și de 
fiabilitate ale unui produs, și cele 
de ordin economic — consumuri, 
costuri, productivitate, srad de valo
rificare a materiilor prime. Se nuan
țează și se diversifică criteriile com
petitivității. Primenirea instrumenta-

rului de analiză și evaluare a cerce
tării economice devine cu atit mai 
evidentă cu cit in prezent terenul 
de predilecție al acțiunii de moder
nizare — automatizarea, .cibernetiza- 
rea, robotizarea — se intersectează 
in domeniile de virf ale științei și 
tehnologiei.

în mod evident, condiția esențială 
a reușitei acestor preocupări rezidă 
in deplasarea fermă a centrului «le, 
greutate al cercetării economice spre 
producție. Numai printr-o legătură 
solidă cu unitățile industriale poate 
fi promovat progresul tehnic bazat 
pe stimularea și valorificarea cit mai 
înaltă a creației tehnico-științifice 
originale. Numai prin cunoașterea in 
detaliu a realităților din diferite 
sectoare 
fica și 
creștere 
tații.

Cert este un lucru : procesul de 
modernizare nu se desfășoară peste 
tot in aceleași condiții, nu poate fi 
deci prins in „schema" unei rețete 
unice. Nivelul de dotare tehnică, ca
racterul și specificul producției, di
namica cererii, gradul de deschidere 
spre piața internă și externă, locul 
întreprinderii în structura industria
lă — autoare a unor produse finale 
sau numai furnizoare de materii pri
me. materiale și subansamble — în
tregesc dimensiunile unui tablou 
complex, cu o mare diversitate de 
situații tipologice. In aceste condiții, 
studiile de diagnoză individuală a 
întreprinderilor nu mai sint o sim
plă ipoteză teoretică, ci se impun ca 
norme practice și de nelipsit în or
ganizarea activității acestora. Porto
foliul de soluții noi, prognozele teh
nice și comerciale, studiile de mar
keting, chiar „scenariile" privind 
modificările previzibile la nivelul 
tuturor funcțiilor întreprinderii sint 
elaborări de tip strategic care pre
supun o extrem de amnlă concentra
re a eforturilor. începind cu activi
tățile de concepție și terminînd cu 
urmărirea noilor produse sau tehno
logii în exploatare. Există, în unele 
locuri, un contrast vizibil intre ni
velul științific de proiectare și rea
lizarea unor produse și tehnologii, 
pe de o parte, și. pe de altă parte, 
fundamentul informațional neadec
vat al deciziilor luate. Avem în ve
dere cerința ca. la sfîrșitul acestui 
cincinal, cea mai mare parte din 
produsele românești să se situeze 
la nivelul mondial, iar unele dintre 
ele să intre in categoria produselor 
de virf — propulsoare pentru expor
tul românesc. Problema de o Însem
nătate majoră pe plan teoretic și 
practic : cu cine și cum nc compa
răm ? Economia națională nu mai 
poate accepta introducerea în pro-

i realităților din 
de activitate se pot identi- 
aplica operativ soluții de 
a eficientei și competitivi-

ducție a unor tehnologii, utilaje și 
produse realizate pe principiul îmbu
nătățirilor minore, al „imitației com
petitive intîmplătoare" sau cu con
sumuri materiale și energetice mai 
mari decit cele anterioare. Așa cum 
supradimensionarea unor produse — 
pentru a le atribui nivel tehnic și 
competitivitate — poate fi improprie 
nivelului tehnic real, de serviciu, al 
acestora și să impjice eforturi ecq- 
nomice ncjustificâte.

în chipul cel mai firesc este obli
gatorie cunoașterea operativă a rea-t ■ 
lizăr'iior dă virt fce pian mondial, 
cele care orientează cerințele și pre
turile pieței. Alegerea producătorilor 
de referință, identificarea tipului de 
instalații și tehnologii folosite de a- 
ceștia, decelarea obiectivă a unor 
factori care concură la calitatea noi
lor produse sînt. fără îndoială. încer
cări necesare, dar implicind un grad 
ridicat de dificultate. Evident că su
portul masiv al activității institute
lor științifice de specialitate. între
prinderilor de comerț exterior, sec
toarelor de cercetare-dezvoltare din 
fiecare unitate economică trebuie 
să-l reprezinte valorificarea in
formațiilor de pe piața mondială. 
Din diferite motive, multe dintre a- 
ceste informații nu se află la înde- 
mina specialiștilor. Alteori, momen
tele de analiză sînt separate prin in
tervale de timp, de ordinul anilor. 
Dar și aici — ca in orice altă com
petiție — factorul timp joacă un rol 
esențial. Pe de altă parte, se mai în- 
timplă ca cerința valorificării supe
rioare a informațiilor deținute să 
privită ca o chestiune adiacentă, 
interes oarecum periferic.

Nimeni din cei care lucrează 
cercetare sau producție nu-și poate 
permite să ignore rolul comparațiilor 
internaționale ca instrument uzual 
și eficient de lucru. Fără îndoială, 
însă, organizarea unor bănci dc date 
corespunzătoare, alimentarea conti
nuă a acestora cu informații proas
pete și pertinente, crearea si conso
lidarea unor colective tehnice, bine 
încadrate cu personal, care să se o- 
cupe de această problemă, nu pot fi 
desprinse de acest important demers. 
Evaluări aproximative făcute pe 
plan mondial scot însă in relief ci
fre care îndeamnă Ia meditație : nu
mai in cazul pieselor și subansam- 
blelor, utilizarea unor bănci de date 
adecvate permite diminuarea timpu
lui cerut de proiectarea și execuția 
lor cu 50 Ia sută în cazul echipa
mentelor obișnuite si cu 30 la sută 
la utilajele de construcție specială.

Devine tot mai limpede că noul 
nu poate pătrunde cu adevărat pe 
marea poartă a competitivității de- 
cit într-o permanentă și strînsă co
nexiune cu lumea, cu tot ce produce 
ea mai bun și mai ieftin.

fie 
de

In

tv
20.00 Telejurnal
20,20 Viața economică. Priorități ale 

cincinalului
20,35 Tinerețea noastră — tinerețea pa

triei 1 Program muzlcal-llterar în 
interpretarea unor tineri șl forma-

țll artistice de amatori laureate 
ale Festivalului național „Cintarea 
Românie!" (color)

20,45 Tribuna TV. Epoca Ceaușescu. 
Proprietatea socialistă — temelia 
progresului economico-social al 
țării noastre, a creșterii nivelului 
de trai al poporului

21,00 Film serial (color). „Norii negri“. 
Producție a televiziunii poloneze. 
Regia Andrzej Konlc. Episodul 3

21,50 Telejurnal

cine a
• Locuri In inimă: PATRIA (11 86 25)
- 9; 11; 13: 15; 17.15: 19.30
• Punct. -
(17 08 58) - 9; II; 13; 15;
VOLGA (79 71 26) - 9; 11; 13;
19
• Toate ptnzele sus (seriile 
BUZEȘTI (50 43 58) - 15: 18,30
• Secretul lui Bachus :
(50 35 94) - 9; 11.30: 14; 16,30: 19
• Sania albastră: LIRA (31 7! 71) - 15; 
17; 19. POPULAR (35 15 17) - 15; 17: 19.
• Intiinire In Atlantic: PACEA
(71 30 85) - 15; 17; 19. VIITORUL
(10 67 40) - 15: 17; 19
• Nea Mărin miliarllar: MUNCA 
(21 50 97) - 15; 17; 19.
• Ne vom intimi in metrou: TIMPURI 
NOI (15 61 10) - 9; 11; 13; 15; 17; 19

și de la capăt t GRIVIȚA
...............................17; 19,

13; 17;

l—ID :

DACIA

• Chipul ternei! tn ’filmul contem
poran: LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
O Pacea, victorie a rațiunii: Capitol 
(16 29 17) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program special pentru copii: 
DOINA (16 35 38) - 9: 11: 13: 15; 17; 19.
• Mari regizori, mari actori: SCALA
(11 03 72) - 9; 12; 15,15; 18,30. STUDIO 
(59 53 13) - 9.30; 11,30; 13,30; 15.30;
17,30; 19,30
• Carmen: SALA MICA A PALATU
LUI - 16.45; 19.30,
- 9; 12; 15; 18,15,
- 9; 12.15: 16; 19
• Călătorul
(21 31 86) —
• Rivalele:
- 15: 17: 19
• Ali-Baba
LEȘTI (17 55 46)
• Apașii: FLACĂRA
17; 19

• Umbre ale trecutului: PROGRESUL 
(23 94 10) — 15: 17; 19

teatre
FAVORIT (43 31 70)
GLORIA (47 46 75)

cu
9: 11; 
DRUMUL

cătușe: ARTA
13; 15; 17; 19 

SĂRII (31 28 13)

șl cel 40 
' — 9;

de hoți: GIU-
12; 15; 18
(20 33 40) — 15;

• Teatrul Național (14 71 71. sala 
mare) : A douăsprezecea noapte — 
18; (sala Amfiteatru) : Intre cinci și 
șapte — 18; (sala Studio-99) : Meda
lion liric „Iarna in poezia romaneas
că" — 16,30
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala 
mică a Teatrului Național) : O noap
te la Veneția — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza
(sala Schitu Mâgureanu. . ____ .
Secretul familiei Posket — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Hamlet 
— 17
• Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul și 
bunul Dumnezeu — 18

Bulandra"
14 75 46) :

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Bărbatul șl... femeile — 18.30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Pețltoarea — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Magheru) : Floarea de cactus — 
18; (sala Studio) : EX — 18,30
O Teatrul Giuleștl (sala Giuleștl, 
18 04 85) : Cursa de Viena — 18
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18,30; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9; Muzicanții 
veseli — 15: Muntele dragostei (re
cital de poezie Leopotdina Bălănuță și 
muzică Victor Socaciu) — 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Guliver tn țara păpușilor 
— 15; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Motanul incălțaț — 15
• Circul București (10 41 95): Aprin
deți stelele — 18,30



ScSiimli de mesaie intre secretarul general 
al Partidului Comunist Român 

si președintele Partidului Socialist Elvețian

„Inițiativa României-o importantă contribuție 
la reglementarea pașnică a diferendelor" 

Aprecieri elogioase la adresa propunerii țării noastre cu privire 
la crearea unei comisii de bune oficii, mediere sau conciliere 

în cadrul O.N.U.
BERNA 3 (Agerpres). — Din partea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, au fost transmise pre
ședintelui Partidului Socialist Elve
țian, Helmut Hubacher, un salut 
cordial și cele mai bune urări.

Președintele Partidului Socialist 
Elvețian a mulțumit și a rugat, la 
rîndul său, să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu urări de 
sănătate și succes în activitatea 
partidului.

Schimbul de mesaje a avut loc 
cu prilejul primirii de către pre
ședintele Partidului Socialist Elve
țian a tovarășului Dumitru Popescu,

Pentru desfășurarea de convorbiri politico-militare
intre nordul și sudul Coreei

PHENIAN 3 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția A.C.T.C., Li 
Gin Mo, premierul Consiliului Admi
nistrativ al R.P.D. Coreene, și O Gin 
U, ministrul forțelor armate popu
lare, au adresat din nou o scrisoare 
primului ministru și ministrului apă
rării ai Coreei de Sud, prin care le 
reînnoiește propunerea privind des
fășurarea de convorbiri politico-mi
litare la nivel înalt între nordul și 
sudul Coreei. în scrisoare se propu
ne ca prima rundă a unor asemenea

SEUL

Puternice demonstrații antiguvernamentale
SEUL 3 (Agerpres). — Mari for

te de poliție, numărind peste 25 000 
de oameni, au înconjurat marți par
cul din centrul orașului Seul, blo- 
cînd străzile învecinate, în încerca
rea de a împiedica desfășurarea unui 
mare miting de protest împotriva 
represiunilor și torturilor din închi
sorile regimului dictatorial sud-co- 
reean. După cum relatează agenții
le de presă, în ajunul acestei ma

Demisia guvernului italian
ROMA 3 (Agerpres). — Președin

tele Consiliului de Miniștri al Italiei, 
Bettino Craxi, a prezentat marți 
șefului statului, Francesco Cossiga, 
demisia guvernului de coaliție pen- 
tapartită dintre democrat-creștini,

ORIENTUL MIJLOCIU
TEL AVIV 3 (Agerpres). — Sol

dați israelieni au ucis un palesti
nian și au rănit un altul in centrul 
orașului Nablus, pe malul vestic al 
Iordanului, aflat sub ocupația Israe
lului, informează agențiile Taniug și
Q.N.A, Un comunicat militar israe- 
lian, reluat de postul de radio Tel 
Aviv, afirmă că o patrulă a deschis 
focul asupra unui grup de trei pa
lestinieni, care au refuzat să-și pre
zinte actele de identitate.

în orașul Nablus, tensiunea a 
crescut începînd de sîmbătă, ca ur
mare a politicii represive a forțelor 
israeliene de ocupație îndreptată îm

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Reprezentantul P.C.R. a avut con
vorbiri cu o delegație a conducerii 
Partidului Socialist Elvețian, în ca
drul cărora au fost exprimate satis
facția pentru bunele relații dintre 
cele două partide și dorința recipro
că de a le dezvolta pe mai de
parte.

S-a făcut un schimb de informa
ții privind activitatea celor două 
partide și s-a exprimat hotărîrea de 
a coopera activ pentru cauza pro
gresului, destinderii și păcii în Eu
ropa și în întreaga lume.

convorbiri să aibă loc la 26 martie 
a.c. sau la o altă dată convenabilă 
părții sud-coreene. Se arată, de ase
menea, că transpunerea în practică 
a propunerii R.P.D. Coreene ar des
chide calea spre înlăturarea suferin
țelor poporului coreean provocate de 
scindarea patriei, spre instaurarea 
unor relații de înțelegere și armonie 
între Nord și Sud, spre o nouă fază 
a eforturilor vizînd reunificarea paș
nică și independentă a Coreei.

nifestații, inițiată de organizațiile 
politice și de masă care se pronun
ță împotriva dictaturii, numeroși 
conducători ai opoziției, între care 
și cunoscutul lider democrat Kim 
Dae Jung, au fost arestați la do
miciliu.

Se menționează că în diferite sec
toare ale orașului s-au produs cioc
niri între poliție și grupuri de ma- 
nifestanți.

socialiști, socialist-democratici, repu
blicani și liberali.

Demisia guvernului Craxi, arată 
agenția A.N.S.A., a fost provocată 
de disensiunile dintre partidele coa
liției. în special dintre democrat- 
creștini și socialiști.

potriva rezistenței palestiniene, men
ționează agenția Q.N.A.

VIENA 3 (Agerpres). — Situația 
populației palestiniene din taberele 
de refugiați1 din Liban, unde foame
tea și bolile fac ravagii, este deose
bit de critică, a afirmat reprezen
tantul Organizației pentru Elibera
rea Palestinei la Viena, Daoud Ba
rakat.

în numele O.E.P., el a cerut se
cretarului general al O.N.U. să facă 
uz de influenta sa pentru a se per
mite intrarea ajutoarelor de urgen
ță — în hrană și medicamente — în 
interiorul taberelor, informează a- 
gcnția KUNA.

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres) 
— în cadrul lucrărilor sesiunii Co
mitetului special pentru Carta 
O.N.U. și creșterea rolului organi
zației, organ interguvernamental 
compus din 47 de state, între care 
și România, au fost examinate o 
serie de propuneri privind regle
mentarea pașnică a diferendelor, 
menținerea păcii și securității in
ternaționale, raționalizarea procedu
rilor Adunării Generale a O.N.U.

Un loc important l-a ocupat exa
minarea detaliată a propunerii 
României privind recurgerea la o 
comisie de bune oficii, mediere sau 
conciliere în cadrul Națiunilor Uni
te pentru soluționarea prin mijloa
ce pașnice a diferendelor interna
ționale.

Numeroase delegații au subliniat ac
tualitatea acestei propuneri, ca o 
contribuție importantă la eforturile 
colective ale statelor pentru trans
punerea în viață a principiului re

E DE PRESA
scurt

CONVORBIRI CHINO — AME-
I RICANE. Deng Xiaoping, preșe

dintele Comisiei Centrale Consul
tative a P.C. Chinez, s-a intilnit, 
marți, la Beijing, cu George Shultz, 
secretarul de stat al S.U.A., aflat 

I in vizită în China. în cursul con
vorbirii care a avut loc — relatea-

I ză agenția China Nouă — a fost 
I exprimată dorința celor două țări 

de a se dezvolta relațiile bilaterale. 
S-a procedat, de asemenea, la un 
schimb de păreri asupra principa-

• lelor probleme ale actualității in
ternaționale.

REUNIUNE. în zilele de 2 și 3 
martie 1987 a avut loc în capitala 

I Austriei reuniunea delegației Bi
roului Federației Internaționale a 

1 Rezistenților (F.I.R.). Reuniunea a 
dezbătut probleme legate de acti- 

I vitatea și preocupările F.I.R. și a 
I analizat conținutul principalelor 

documente ce vor fi prezentate in 
I cadrul celui de-al X-lea Congres al

Federației Internaționale a Rezis
tenților, ce va avea Ioc in perioada 
11—14 mai 1987, la Atena. Din țara 
noastră, la reuniune a participat 

I general-locotenent (r) Neagu An
drei, președintele Comitetului Foș- 

Itilor Luptători și Veteranilor de
Război împotriva Fascismului, și 
vicepreședinte al F.I.R.

RAPORT AL UNICEF. în capi-
I tala statului Costa Rica a fost dat 

publicității un raport al UNICEF
I care relevă faptul dramatic că, în

CAPRICIILE VREMII ÎN EUROPA
Puternice căderi de zăpadă au 

provocat numeroase accidente pe că
ile rutiere din R.F.G. Din cauza 
ninsorilor au fost întrerupte aprovi
zionarea cu energie electrică și co
municațiile telefonice intre unele lo
calități. Situația cea mai dificilă se 
înregistrează in landurile Bavaria și 
Renania de Nord-Westfalia. A fost 
perturbat, de asemenea, traficul pe 
unele șosele.

Primele zile ale lunii martie au 
readus iarna la Sofia. După citeva 
ore de ninsoare continuă, capitala 
bulgară a fost acoperită marți din 
nou de mantia albă a zăpezii. Pentru 

glementării pașnice a diferendelor, 
pentru întărirea mecanismului și au
torității Națiunilor Unite în soluțio
narea problemelor litigioase. A fost 
reafirmat atașamentul statelor față 
de respectarea și aplicarea preve
derilor Declarației privind regle
mentarea pașnică a diferendelor, do
cument adoptat de Adunarea Ge
nerală prin consens în 1982, pe baza 
unei propuneri a României.

Comitetul special a dat o înaltă 
apreciere propunerii României pri
vind recurgerea la o comisie de bune 
oficii, mediere sau conciliere, con- 
statînd prin consens că s-au obținut 
progrese reale în promovarea ei. 
Totodată, comitetul a decis să con
tinue la sesiunea sa viitoare activi
tatea concretă de elaborare a propu
nerii în vederea realizării unui acord 
general privind recomandările perti
nente pe această temă, care vor fi 
supuse aprobării Adunării Generale 
a O.N.U.

fiecare zi, în lume mor 40 000 de 
copii. în acest document, directo
rul UNICEF, James Grant, arată 
că cea mai mare amenințare la 
viața copiilor o reprezintă „starea 
de urgență despre care nu se vor- 
bește“ — adică malnutriția și bo
lile ce pun capăt vieții a zeci de 
mii de copii.

SESIUNEA CONSILIULUI ECO
NOMIC ȘI SOCIAL AL O.N.U. La 
sediul din New York ai Națiunilor 
Unite se desfășoară lucrările unei 
sesiuni speciale a Consiliului Econo
mic și Social a! O.N.U. (ECOSOC). 
Reprezentanți din numeroase state 
au subliniat în cursul dezbaterilor 
că o serie de probleme globale, 
cum ar fi subdezvoltarea, elimi
narea foametei, a analfabetismului, 
apărarea mediului înconjurător, 
asigurarea dreptului egal la dezvol
tare, nu pot fi soluționate de către 
un număr redus de state, impunîn- 
du-se pentru aceasta concertarea 
eforturilor tuturor țărilor lumii.

CUTREMUR DE PĂMlNT. Cel 
puțin trei persoane și-au pierdut 
viata, iar cincizeci au fost rănite 
in timpul cutremur.ului de pămint 
cu o magnitudine de 6,5 grade pe 
scara Richter, care s-a produs luni 
în zona golfului Plenty din nordul 
Noii Zeelande. O fisură de pă
mint. lungă de 2 km și adincă de 
cițiva metri a secționat mai multe 
șosele, rupind o cale ferată in mai 
multe puncte.

următoarele zile se prevede o scă
dere a temperaturii.

După o scurtă perioadă de încăl
zire, un val de aer rece s-a abătut 
asupra Olandei. In multe regiuni ale 
tării, sub greutatea gheței, s-au rupt 
firele electrice, ceea ce a provocat 
întreruperi în alimentarea cu ener
gie. Din cauza poleiului, circulația 
pe șosele și căi ferate se desfășoară 
cu mari dificultăți. In urma acci
dentelor de circulație s-au înregis
trat citeva victime. In unele zone a 
fost, de asemenea, întrerupt traficul 
aerian, inclusiv spre platformele de 
foraj marin din Marea Nordului.

După propunerea Uniunii Sovietice privind 
încheierea unui acord separat asupra rachetelor 

cu rază medie de acțiune din Europa
NOI ECOURI PE PLAN INTERNAȚIONAL

LONDRA 3 (Agerpres). — Propu
nerea sovietică referitoare la elimi
narea tuturor rachetelor cu rază me
die de acțiune constituie „un bun 
pas înainte" — a apreciat, într-o de
clarație făcută la Londra, Margaret 
Thatcher, primul ministru al Marii 
Britanii.

Pe de altă parte, ministrul de ex
terne Geoffrey Howe a făcut o de
clarație în care se arată că guvernul 
britanic salută această nouă iniția
tivă a U.R.S.S. încheierea unui a- 
cord privind retragerea rachetelor 
cu rază medie de acțiune sovietice 
și americane din Europa ar putea a- 
meliora întreaga atmosferă în care 
se desfășoară negocierile de dezar
mare. precum și climatul relațiilor 
Est-Vest“ — se apreciază în decla
rație,

ROMA 3 (Agerpres). — Ministrul 
italian al apărării. Giovanni Spado- 
lini, a apreciat drept pozitivă noua 
inițiativă sovietică privind reduce
rea rachetelor nucleare cu rază me
die de acțiune din Europa — trans
mite agenția A.N.S.A. El a calificat 
propunerea ca foarte serioasă.

CANBERRA 3 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Australiei. Wil
liam Hayden, a salutat noua propu
nere a U.R.S.S. — transmite agenția 
T.A.S.S. El și-a exprimat speranța 
că problemele rămase în suspensie 
in legătură cu încheierea unui acord 
în domeniul rachetelor cu rază me
die de acțiune în Europa vor fi so
luționate în cadrul negocierilor, ceea 
ce va putea conduce la noi progrese 
în cadrul tratativelor de oprire a 
cursei înarmărilor și trecere la 
dezarmare,

HAGA 3 (Agerpres). — Olanda sa
lută propunerea secretarului general 
a! C.C. a] P.C.U.S., pe care o consi
deră drept un „progres major" în 
ce privește reducerea armamentelor 
de către cele două mari puteri — a 
declarat, intr-un interviu radiodifu
zat. ministrul olandez al apărării, 
Wim van Ekelen. El a apreciat că 
propunerea lui Mihail Gorbaciov di
minuează probabilitatea instalării in 
Olanda de rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune.

BEIJING 3 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă, referindu-se la propu
nerea Uniunii Sovietice privind de
tașarea problemei rachetelor nuclea

Vii proteste împotriva politicii 
de apartheid promovate de R. S. A.

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— La sediul din New York ai Națiu
nilor Unite a avut Itfc o reuniune la 
care au participat membrii Comite
tului special al O.N.U. împotriva 
apartheidului și reprezentanții orga
nizațiilor neguvernamentale acredi
tate la Națiunile Unite. Principala 
problemă examinată cu acest prilej 
se referă la intensificarea eforturi
lor comune pentru abolirea sistemu
lui inuman al apartheidului promo
vat de regimul minoritar rasist sud- 
african.

O declarație adoptată la sfîrșitul 
dezbaterilor evidențiază că aplicarea 
unor sancțiuni severe împotriva 

re cu rază medie de acțiune din Eu
ropa de blocul de probleme, arată 
că, dacă se va putea ajunge imediat 
la un acord separat în problema eu- 
rorachetelor, va fi posibilă crearea 
unei atmosfere favorabile pentru 
soluționarea altor probleme.

BONN 3 (Agerpres). — Propune
rea prezentată de Mihail Gorbaciov 
oferă șansa realizării unor progrese 
într-un domeniu important al nego
cierilor de la Geneva — a declarat 
Willy Brandt, președintele Partidu
lui Social-Democrat din R.F.G. El a 
apreciat că realizarea de progrese 
în acest domeniu ar constitui un im
portant pas înainte în direcția dezar
mării, informează agenția A.D.N. 
Țările occidentale trebuie să folo
sească neintirziat această posibilita
te — a spus W. Brandt.

ROMA 3 (Agerpres). — Noua ini
țiativă sovietică de pace oferă posi
bilitatea încheierii unui acord pri
vind reducerea armelor nucleare, 
fapt ce va favoriza destinderea pe 
plan internațional — au apreciat, în 
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate la Roma, Giorgio Napoli
tano și Gian Carlo Pajetta, membri 
ai Direcțiunii Partidului Comunist 
Italian. Desigur, au precizat vorbi
torii, convorbirile dintre U.R.S.S. și
S.U.A. în această problemă sînt la 
început, dar propunerea sovietică 
este deosebit de importantă. Apre
ciem această declarație a U.R.S.S. 
nu ca un „act propagandistic", ci ca 
o dorință de dialog — dialog absolut 
necesar in prezent pentru reglemen
tarea problemelor cardinale ale ome
nirii — a menționat Gian Carlo Pa
jetta.

BONN 3 (Agerpres). — Propunerea 
făcută de secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S. constituie un mare pas 
înainte pe calea eliberării continen
tului nostru și a întregii planete de

„O înțelegere
MOSCOVA 3 (Agerpres). — Mihail 

Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., a avut o întrevedere cu 
primul ministru al Islandei, Stein- 
grimur Hermannsson, care a efec
tuat o vizită oficială în U.R.S.S.

După cum relatează agenția
T.A.S.S.. în cadrul convorbirii, Mi
hail Gorbaciov a relevat că. în cazul 
în care se va realiza o înțelegere

R.S.A. constituie unul din cele mai 
eficiente mijloace de a se exercita 
preșiuni asupra administrației mi
noritare de la Pretoria, pentru a o 
constringe să acționeze în direcția 
eliminării practicilor de discriminare 
rasială.

STOCKHOLM 3 (Agerpres). — Gu
vernul social-democrat suedez a ho- 
tărit să adopte sancțiuni economice 
proprii împotriva Africii de Sud. a- 
vind în vedere continuarea politi
cii de segregație rasială și de repre
siune promovată de regimul mino
ritar de la Pretoria — a declarat pri
mul ministru al Suediei, Ingvar 
Carlsson. 

armele nucleare — se apreciază în
tr-o declarație a Prezidiului condu
cerii P.C. German. publicată la 
Bonn. Această inițiativă, menționea
ză documentul, oferă o șansă isto
rică Europei și întregii lumi. In ac
tualele condiții se impun acțiuni 
concrete in vederea transpunerii in 
viață a acestei propuneri — arată de
clarația.

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — Gu
vernul polonez a primit cu satisfac
ție declarația lui M. Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
cu privire la lichidarea neintirziată 
a rachetelor cu rază medie de ac
țiune din Europa. Purtătorul de 
cuvînt al guvernului a declarat că 
Consiliul de Miniștri al R. P. Po
lone sprijină această declarație ca 
pe un nou pas important pe drumul 
ce duce spre realizarea programului 
de eliberare a planetei noastre de 
pericolul unei catastrofe nucleare, 
informează agenția P.A.P.

ROMA 3 (Agerpres). — Paul Nitze, 
consilier al președintelui S.U.A. pen
tru problemele dezarmării, a apre
ciat, într-o conferință de presă ți
nută la Roma, drept foarte serioasă 
recenta propunere a secretarului ge
neral al C.C. al P.C.U.S. cu privire 
la încheierea unui acord separat in 
domeniul rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune din Europa.

COPENHAGA 3 (Agerpres). — Pro
punerile Uniunii Sovietice referitoa
re la rachetele nucleare cu rază me
die de acțiune amplasate în Europa 
sînt de natură să deschidă perspec
tivele unor negocieri mai realiste, a 
declarat ministrul de externe al Da
nemarcei, Uffe Elleman-Jensen. El 
a afirmat., la o conferință de presă, 
că există motive întemeiate ca noile 
propuneri formulate în declarația 
lui Mihail Gorbaciov să fie privite 
cu toată seriozitatea.

este posibilă"
privind rachetele cu rază medie de 
acțiune — și este convins că înțele
gerea este posibilă — ea ar avea o 
mare însemnătate politică.

La rîndul său. primul ministru al 
Islandei a apreciat că trebuie acțto 
nat astfel încît procesul început I 
Reykjavik să joace un rol atit în re
lațiile sovieto-americane, cit și în 
relațiile Est.-Vest și Nord-Sud.

Solidaritate cu lupta 
poporului namibian

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— La sediul O.N.U. din New York 
a fost dat publicității raportul Con
siliului O.N.U. pentru Namibia în 
care se cere ca. în conformitate cu 
hotărîrile celei de-a 41-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., presa, 
radioul și televiziunea din lumea în
treagă să desfășoare acțiunea de 
demascare și condamnare a colabo
rării cu regimul rasist de Ia Preto
ria. Totodată, se cere să se intensi
fice acțiunile de sprijinire a luptei 
poporului namibian pentru indepen
dentă, sub conducerea Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.).

DREPTURILE OMULUI IN CONFRUNTARE 
CU REALITĂȚILE DIN LUMEA CAPIȚALULU[ IMIGRANȚII-„SCLAVII EPOCII MODERNE

In ultima vreme, pe plan internațional se discută 
mult despre drepturile omului. Evident, asigurarea 
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului se 
afirmă ca una din marile probleme ale lumii contem
porane, ea este consemnată in diferite documente, 
este dezbătută pe larg, este adesea ridicată cu prile
jul unor conferințe și întîlniri internaționale. Țara 
noastră și-a expus, de fiecare dată, cu claritate, po
ziția sa de principiu, susținută temeinic cu realitatea 
faptelor, că principalele preocupări pe care trebuie să 
le aibă în vedere în acest sens statele și guvernele 
sînt dezvoltarea economico-socială, a invățămîntului 
și culturii, asigurarea de condiții egale de muncă și 
viață, de instruire și educație, de cultură — acestea 
fiind drepturile fundamentale ale oricărei ființe umane 
ce se cer apărate și promovate. Mai presus de toate 
nu poate fi de conceput afirmarea oricăror drepturi 
și libertăți ale omului in absența drepturilor supreme

la pace, la viață, la existență liberă și demnă, la 
adăpost de primejdia cumplită a unui holocaust nu
clear, care ar duce la dispariția speciei umane, la 
distrugerea întregii planete, cu tot ceea ce viețuiește 
pe ea.

Acestea sint probleme reale ale drepturilor omului 
și in-lumina unor asemenea realități apare limpede 
că cei ce se erijează in „acuzatori" la adresa altora 
incearcă, de fapt, să ascundă încălcările flagrante 
aduse drepturilor omului in propriile lor țări. Pe bună 
dreptate se ridică întrebarea : cum te poți autoprocla- 
ma apărător al drepturilor omului cind nu aperi drep
turile esențiale ale omului la muncă, la o locuință 
decentă, la educație, cind nu te preocupă principiile 
eticii și echității sociale ?

Un exemplu grăitor al negării brutale a celor mai 
elementare drepturi este situația tragică a muncito
rilor străini din țările occidentale industrializate.

De peste două decenii, în țările oc
cidentale s-a impus atenției gene
rale, pe lingă mai vechi probleme 
economice și sociale, situația drama
tică a muncitorilor străini. După date 
oficiale, evident incomplete, numă
rul acestora se ridică la 9,5 milioa
ne. Sint cetățeni in floarea vîrstei 
(20—35 ani), originari, in principal, 
fie din nordul Africii, fie din sudul 
Europei — în cazul S.U.A. — din 
Mexic și alte state latino-americane. 
Cu rudele lor apropiate, ei formează- 
o armată eterogenă de 40—50 mili
oane, ceea ce i-a determinat pe unii 
sociologi să numească fenomenul

TRAGEDIA DEZRĂDĂCINĂRII 
PRIN MOMELI

„In urmă cu ani, Mustafa O. avea 
numai o dorință : să părăsească 
Turcia și să înceapă în altă parte 
o nouă viață. O anumită propagan
dă l-a momit că Germania occiden
tală ar fi o tară fabulos de bogată, 
o țară a posibilităților nelimitate. 
Acolo ar exista pentru fiecare su
ficientă muncă, salariul ar fi atit 
de ridicat și prețurile atit de scă
zute că poți lesne să-ți procuri un 
autoturism și să mai trimiți, pe 
deasupra, bani și cadouri acasă. 
Cind peste doi sau trei ani se va 
întoarce acasă, grijile îi vor fi fost 
spulberate, căci cu ceea ce va fi 
economisit ii va fi de ajuns să-și 
construiască o casă și să-și aran
jeze o afacere pe cont propriu. Era 
tocmai visul dintotdeauna al lui 
Mustafa O. Si intrucit Republica 
Federală, această țară a făgăduin

„cea mai mare migrație a timpuri
lor moderne".

Este oare vorba de un fenomen 
spontan, care a dobîndit, în mod a- 
narhic, proporțiile actuale ? Nicide
cum.

în perioada postbelică, necesitățile 
reconstrucției și condițiile favorabile 
oferite de prețul redus al surselor 
clasice de energie, mai ales al pe
trolului, au stimulat extinderea ac
tivității economice în mai toate do
meniile. Se simțea nevoie de brațe 
de muncă ieftine, a căror utilizare 
să nu fie supusă vreunor restricții și 
ale căror interese să nu fie prote

ței. căuta muncitori, a văzut o 
mare șansă să-și realizeze in sfirșit 
visul. Angajat la un șantier naval 
din Hamburg, a reușit în scurt 
timp să dobindească o calificare. 
Ce-i drept, nu ciștiga atit cit spe
rase, viața la Hamburg era mult 
mai scumpă decît se aștepta, dar 
cu ce realiza, el și soția sa se 
descurcau ceva mai bine decît 
acasă. Aceasta se petrecea in anii 
1970 și 1971. Zece ani mai tirziu, 
lucrurile se prezintă cu totul altfel. 
Speranța de a putea economisi s-a 
risipit. Folosind o figură de stil, 
Mustafa O. și familia sa stau in 
permanentă cu bagajele făcute. 
Astăzi, ajuns la virsta de 50 de ani, 
Mustafa O. privește cu teamă vii
torul existenței sale". (Revista vest- 
germană „STERN"). 

jate prin sistemele, atîtea cîte exis
tau, de asigurări sociale etc. Astfel, 
s-a ajuns la înființarea de centre o- 
ficiale de recrutare in țările mai slab 
dezvoltate economic și formarea, in 
prealabil, a unor agenți specializați, 
care garantau angajarea unor lucră
tori tineri, sănătoși, cu mare putere 
de muncă, selecție puțin diferită de 
modul cum erau triați, pe vremuri, 
sclavii. Operațiunile de angajare, du
blate de practicile de racolare a ca
drelor, s-au transformat în afaceri 
lucrative, aducătoare de profituri. Fo
losirea serviciilor muncitorilor străini 
a devenit un sistem internațional, cu 
consecințe dintre cele mai dramatice 
pentru aceștia și pentru țările lor de 
origine. în satele golite de tineri din 
Turcia, Grecia sau Italia, copiii au 
fost lăsați doar în grija soțiilor, nu
mite „văduvele în alb", iar ei, cei 
plecați în căutare de lucru în spe
ranța de a trăi mai bine în statele 
industrializate, au devenit „dezmoș
teniți ai soartei, niște sclavi care au 
prioritate absolută în caruselul dis
criminărilor". cum nota ziarul maro
can „AL BAYANE".

0 grevă lezare 
a demnității umane

„Pe treapta cea mai de jos" 
este titlul unei cărți a scriitoru
lui vest-german Giinter Wallraff, 
care, deghizat în muncitor străin, a 
trăit din plin toate privațiunile și 
înjosirile la care este supusă această 
categorie de oameni. Scriitorul s-a 
făcut ecoul acelui curent de opinie 
reprezentat de organizații progresis
te, politice sau profesionale, de oa
meni de bună credință, care nu pot 
privi cu indiferență înjosirea seme

nilor lor numai din cauză că vin din 
altă țară, fiind lipsiți de cele mai 
elementare drepturi, de apărare. 
Pentru curajul de a demonstra cu 
fapte incontestabile situația grea a 
muncitorilor străini, G. Wallraff a 
fost nevoit să se expatrieze tempo
rar pentru a evita numeroasele și
cane la cars a fost supus.

Cu atit mai stranie apare atitudi
nea celor care, erijindu-se în cam
pioni ai apărări! drepturilor omului, 
ignoră cu desăvîrșire soarta drama
tică a milioanelor de muncitori 
străini din Europa occidentală și din
S.U.A.. această problemă gravă și 
complexă nu-1 preocupă și nu-i neli
niștește cîtuși de puțin.

Nu ar reprezenta oare un cîmp 
larg de colaborare înmănuncherea 
eforturilor pentru a scoate aceste 
milioane de oameni din situația de 
a reprezenta „pătura cea mai deza
vantajată din toate punctele de ve
dere din marea masă a forței de 
muncă a statelor industrializate oc
cidentale" ?, cum scrie ziarul ma
rocan amintit. Timp de peste 15 ani. 
muncitorilor străini li s-au impus, in 
condiții de totală insecuritate a mun
cii. lucrările cele mai grele și sala
riile cele mai mici, ceea ce a favori
zat prosperitatea țărilor-gazdă.

într-adevăr. nu ar avea oare un 
profund caracter umanitar adoptarea 
unor măsuri sau reglementări prin 
care să se înlăture flagranta discri
minare a muncitorilor străini, în
tr-un domeniu cum ar fi de pildă 
cel al salariilor ?

Salarii mai mici 
la muncă egală

® O anchetă sociologică, 
întreprinsă în Elveția, a scos 
la iveală faptul că muncitorii 
italieni, cu grade de calificare 
și condiții de lucru relativ 
egale cu ale colegilor lor 
autohtoni, primeau lunar în 
medie cu 200 franci elvețieni 
mai puțin decît aceștia.

® în Anglia, marinarii de 
culoare primesc, din partea 
unor armatori, numai 20 la 
sută din salariile plătite mari
narilor «britanici.

CIND LEGEA PERMITE... PUNEREA 
IN AFARA LEGII

® „în cele 17 articole ale legii 
adoptate în Franța cu privire ia 
muncitorii străini se prevăd, in
tre altele, intensificarea supra
vegherii imigranților care nu au o 
situație clară și expulzarea imi
granților indezirabili. Elementul 
fundamental al legii este acorda
rea de puteri discreționare poli
ției și administrației pentru a ex
pulza din Franța pe toți străinii 
considerați că «amenință ordinea 
publică»". (Revista algeriană „RE
VOLUTION AFRICAINE").

• „Fermierii americani lipsiți de 
scrupule exploatează sîngeros mii 
de muncitori imigranți, plătindu-ie

Hărnicia, strădania de a dobindi 
o calificare și drepturi egale cu 
colegii lor din țările-gazdă au 
rămas după ani și ani în stadiul 
de deziderat. Realitățile arată că 
oricît ar fi de avansată dezvol
tarea lor industrială, societățile occi
dentale nu oferă nimic ce ar putea 
să-i ridice pe „nomazii secolului 
XX" pe aceeași treaptă cu muncito
rii autohtoni, în privința unor drep
turi — fie ele și incomplete — ob
ținute prin lupte dîrze și îndelun
gate.

Imigranții — primii 
azvîrliți pe drumuri

Problema muncitorilor străini, cu 
multiplele ei aspecte — munci grele, 
prost plătite, chirii de speculă pen
tru locuințe mizere, insalubre, copii 
lipsiți de posibilitatea școlarizării și 
calificării, familii destrămate — a 
căpătat dimensiuni și mai grave o 
dată cu apariția și apoi adtncirea 
continuă a dificultăților economice 
cunoscute dir, țările occidentale, de 
pe Ia mijlocul deceniului trecut. Pri
mii azvîrliți pe drumuri ca urmare 
a îngustării masive a locurilor da 
muncă au fost tocmai „oaspeții" de 
odinioară, ademeniți cu tot soiul de 
promisiuni, care s-au dovedit atît de 
iluzorii. Muncitorii emigranți s-au 
pomenit astfel, de la o zi la alta, 
lipsiți de cea mai elementară posibi
litate de asigurare a celor necesare 
unui trai la limita subzistenței, pen
tru ei și pentru familiile lor. ceea ce 
a dat naștere unor adevărate tra
gedii.

sume infime sau neplătindu-i 
deloc pentru multe ore de muncă 
istovitoare, uneori bătindu-i sau 
chiar ucigindu-i atunci cind în
cearcă să fugă. Aceste fapte au 
fost dezvăluite Ia Geneva în fața 
unei comisii a O.N.U. pentru drep
turile omului. Asemenea abuzuri 
privesc anual circa 10 000 de mun
citori din zonele de răsărit ale 
Statelor Unite, care trăiesc în con
diții de adevărată sclavie". (Ziarul 
britanic „GUARDIAN").

B „Există două feluri de legi in 
Franța — una pentru francezi, alta 
pentru imigranți" (Revista ameri
cană „NEWSWEEK").

Mai mult decît atit, în condițiile 
cind fenomenele de criză nu au dis
părut, ci chiar s-au accentuat, îm
potriva imigranților a prins a se 
contura un curent de ostilitate cres- 
cindă, mergind pinâ la acte de agre
siune deschisă. în Franța, organizația 
de extremă dreaptă „Frontul națio
nal" și-a desfășurat campania elec
torală din 1984 pentru Parlamentul 
vest-european și din 1986 pentru 
Adunarea Națională cu o platformă 
deschis rasistă, sub deviza „Afară 
cu arabii". în localitatea franceză 
Le Puy, un localnic a pătruns in a- 
partamentul inchiriat de marocani, a 
ucis cu focuri de armă pe doi dintre 
ei și i-a rănit pe alți șapte. La 
Hamburg, un grup de derbedei, așa- 
numiții ..skinheads", angajați contra 
plată de gruparea neofascistă N.P.D., 
l-au maltratat pe un cetățean turc cu 
atita brutalitate încît acesta n-a mai 
supraviețuit torturilor.

Forțele democratice, partidele po
litice de stingă, comuniștii, social- 
democrații au semnalat din timp pe
ricolul creșterii curentului rasist, al 
urii Împotriva străinilor. Discursu
rile frumoase ale reprezentanților 
oficiali nu pot ascunde faptul că, in 
realitate, nu se întreprinde nimic 
pentru soarta muncitorilor străini. 
Situația lor dramatică, abordată cu 
bună știință numai prin prisma in
tereselor de moment ale țărilor in
dustrializate beneficiare, a luat pro
porțiile unui fenomen social, cu pro
funde implicații economice, politice 
și sociale, care afectează soarta a 
milioane și milioane de oameni, a 
copiilor lor dezrădăcinați.

Mari prejudicii aduc dezvoltării 
economice a țărilor „lumii a treia" 
practicile de expatriere a cadrelor 
calificate.

„Racolarea cadrelor", 
practică profund nocivă

Datele U.N.C.T.A.D. arată că peste 
400 000 specialiști din cele mai diver
se ramuri au fost racolați din țările 
în curs de dezvoltare de diferite fir
me din S.U.A., Canada, Marea Brita- 
nie și R.F.G. Numai S.U.A. au eco
nomisit, pe această cale, în ultimii 
opt ani, peste 5 miliarde de dolari 
pentru pregătirea cadrelor, pu- 
tindu-se lesne imagina cît de mari 
sînt daunele totale provocate state
lor lumii a treia ca urmare a „vînă- 
tprii de inteligență", organizată de 
reprezentanții marelui business in
ternațional. Este o problematică de 
o mare complexitate și acuitate, care 
merită să fie grabnic analizată in 
forumurile care discută și dezbat te
matica drepturilor omului — desigur 
încadrată în dimensiunile sale uma
nitare reale, și nu artificial create.

Pornind de la aceste consideren
te. tara noastră apreciază că reu
niunea general-europeană de Ia Vie
na, unde sînt reprezentate ansam
blul statelor care beneficiază de 
serviciile muncitorilor străini, con
stituie cadrul adecvat pentru discu
tarea si analizarea acestei probleme, 
în vederea asigurării unui tratament 
lipsit de orice discriminări pentru a- 
ceastă categorie de muncitori. Tot
odată. este necesar să înceteze ori
ce activitate și orice propagandă me
nite să stimuleze ‘ emigrarea si ra
colarea de specialiști. România con
sideră că reuniunea de la Viena tre
buie să adreseze un ape) tuturor sta
telor pentru a întări cooperarea din
tre ele. pentru a asigura progresul 
economic și social mai rapid al fie
cărei țări, astfel incit să se creeze 
condiții de muncă și de viată cores
punzătoare, care să înlăture cauzele 
emigrărilor.

Acestea sînt aspecte cu adevărat 
umanitare, cărora se cuvine să 11 
se acorde toată atenția, și nu să se 
orienteze dezbaterile spre chestiuni 
colaterale, marginale, ce nu fac de- 
cit să estompeze sau să ocolească da
tele reale ale problemei, situația dra
matică a milioane și milioane de 
muncitori străini, ale căror drepturi 
elementare sînt permanent ignorate 
și nesocotite.
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