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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Libanului

cu prilejul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, vineri, pe Emile

prezentării scrisorilor de acreditare
Bedran. care și-a prezentat scri
sorile de acreditare in calitate 
de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Libanului tn 
țara noastră. (Continuare in pa
gina a V-a).

ORGAN Al COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

astăzi sosește intr-o vizită oficială de prietenie Kenneth David Kaunda, președintele 
Partidului Unit al Independenței Naționale, președintele Republicii Zambia 
BUN VENIT PE PĂMlNTUL ROMÂNIEI!

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

- - - - - - - - - - - - - - HOTĂRÎREA- - - - - - - - - - - - - - - -  
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Sociaiiste România, astăzi sosește in țara noastră, intr-o vizită oficială de prietenie, 
președintele Partidului Unit al Independenței Naționale, președintele Republicii Zambia, Kenneth Dovid 
Kaunda.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
a avut loc, vineri, 27 noiembrie, ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut un 
RAPORT PRIVIND ABATERILE GRAVE SAViRȘITE 
DE PRIMUL SECRETAR Șl ALȚI MEMBRI Al 
BIROULUI COMITETULUI JUDEȚEAN DOLJ AL 
P.C.R., PRECUM SI DE CĂTRE UNELE CADRE CU 
MUNCI DE RĂSPUNDERE PE LINIE DE PARTID 
Șl DE STAT.

In cadrul ședinței au luat cuvîntul membri ai 
Comitetului Politic Executiv, secretari ai Comite
tului Central al partidului, care au condamnat cu 
toată asprimea abaterile săvîrțite și au cerut să se 
ia măsuri ferme împotriva celor vinovați.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că sint pe 
deplin juste și întemeiate măsurile luate de 
plenara Comitetului județean Dolj al P.C.R. și de 
plenara Comitetului municipal Craiova al P.C.R. 
privind destituirea acestor cadre din funcțiile ce 
le-au deținut și, avind în vedere gravitatea aba
terilor săvîrșițe, a hotărit excluderea din rîndul 
membrilor Comitetului Central al partidului a lui 
Gheorghe Matei și Haralambie Alexa și din 
rindul membrilor supleanți a lui Ion Știucă si Marin 
Lungu, precum și excluderea tuturor acestora din 
partid.

In legătură cu aceste probleme, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniind caracterul deosebit de grav al acestor 
abateri, a cerut să se ia de îndată măsuri 
hotărite pentru lichidarea stărilor de lucruri ne
gative și îmbunătățirea, radicală a întregii activi
tăți a Comitetului județean de partid Dolj, a 
muncii tuturor organelor și organizațiilor de 
partid din județ.

Pornind de la încălcările grave de către aceste 
cadre a hotăririlor de partid și de stat, a răspun
derilor ce le reveneau in funcțiile ce le-au fost 
încredințate, precum și de la concluziile cate tre
buie trase de întregul partid, Comitetul Politic 
Executiv a adoptat o Hotărire, care să fie larg 
dezbătută in toate comitetele județene de partid, 
in toate organele și organizațiile de partid.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a exa

Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., in ședința sa din 27 no
iembrie a.c., a dezbătut abaterile 
grave săvirșite de primul secretar 
și alți membri ai secretariatului și 
Biroului Comitetului județean Dolj 
al P.C.R., precum și de unele ca
dre cu munci de răspundere pe 
linie de partid și de stat din județ 
și a stabilit măsuri de sancționare 
a acestora.

Comitetul Politic. Executiv și-a 
însușit pe deplin, în unanimitate, 
aprecierile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a hotărit ca 
aceste aprecieri, concluziile pe 
care secretarul general al partidu
lui le-a formulat in cadrul ședin
ței, in legătură cu abaterile săvir
șite în. județul Dolj, să fie larg 
dezbătute, în spirit critic și auto
critic, in plenarele comitetelor ju
dețene, in întregul partid și să se 
treacă, de îndată, la măsuri hotă- 
rîte pentru lichidarea lipsurilor și 
îmbunătățirea radicală a activității.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut să se analizeze mult mai 
profund cele întimplate la Dolj, 
pornind de la faptul că acestea 
reprezintă o încălcare gravă a dis
ciplinei de partid, a Statutului 
partidului, a normelor de etică și 
echitate socialistă.

Măsurile organizatorice, foarte 
severe, luate împotriva primului 
secretar și a celorlalte cadre din 
Biroul și Comitetul județean de 
partid Dolj sint intru totul justifi
cate și in deplină concordanță cu 
prevederile Statutului, cu norme
le și principiile de partid. Aces
tea trebuie să determine o ana
liză temeinică a întregii activități 
din județul Dolj, din toate organele 
și organizațiile de partid, pentru a 
se trage concluziile, corespunză
toare și a se lua măsurile care se 
impun in vederea îmbunătățirii ge
nerale a întregii activități de partid.

Faptele petrecute reflectă slaba 
activitate desfășurată de Comitetul 
județean de partid Dolj, de Biroul 
său într-o perioadă mai lungă de 
timp, situație care a continuat și 
căreia nu i s-a acordat toată aten
ția necesară, deși această stare de 
lucruri a mai fost discutată si s-au 
luat și unele măsuri organizatorice. 
Au fost trimiși in acest județ mem
bri ai Comitetului Politic Executiv, 

re insă n-au analizat temeinic

minat și aprobat un RAPORT PRIVIND MODUL 
IN CARE MINISTERELE, UNITĂȚILE DIN SUBOR
DINE SI COMITETELE EXECUTIVE ALE CONSI
LIILOR POPULARE ACȚIONEAZĂ PENTRU BUNA 
GOSPODĂRIRE Șl PROTECȚIE A PÂMiNTULUI 
ȚARII.

Relevind că in urma unui control efectuat in 
toate județele, cu privire la gospodărirea și pro
tecția terenurilor agricole și forestiere, au rezul
tat o serie de abateri de la prevederile legii, care 
au condus la scoaterea din circuitul productiv a 
unor suprafețe agricole și silvice, la degradarea 
solului, Comitetul Politic Executiv a cerut orga
nelor și organizațiilor de partid, ministerelor și 
consiliilor populare să ia măsuri ferme pentru o 
introduce o ordine și o disciplină desăvirșite in 
respectarea hotăririlor de partid și a normelor 
legale stabilite in acest domeniu.

In continuare, in cadrul ședinței Comitetului 
Politic Executiv a fost prezentată o INFORMARE 
PRIVIND VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE EFEC
TUATĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂ
NIA, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA 
CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA ARABA EGIPT, in 
perioada 23-25 noiembrie.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită 
apreciere noii întîlniri româno-egiptene la nivel 
inalt, care, prin rezultatele sale, se înscrie ca un 
moment de seamă în întărirea continuă a rela
țiilor de prietenie și colaborare dintre cele două 
țări, in interesul popoarelor noastre, al cauzei 
păcii, înțelegerii și cooperării între națiuni.

S-a subliniat, cu satisfacție, că, in timpul con
vorbirilor, președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Hosni Mubarak au reafirmat dorința 
comună de a extinde, pe toate planurile, conlu
crarea dintre România și Egipt, care iși găseste 
expresie in înțelegerile și documentele convenite. 
In acest sens, a fost relevată însemnătatea Acor
dului pe termen lung privind lărgirea colaborării 
economice și tehnico-științifice, a schimburilor co
merciale intre Republica Socialistă România și Re
publica Arabă Egipt, pină in anul 2000, semnat 
de cei doi președinți, la încheierea vizitei.

A fost pusă, de asemenea, in evidență semni

stilul și metodele de muncă, spiri
tul de partid din Biroul județean și 
din Comitetul județean de partid 
Dolj. Numai astfel se poate ex
plica faptul că stările negative de 
lucruri au continuat, unele . chiar 
s-au agravat și după măsurile 
luate.

Toate acestea arată o slăbire 
inadmisibilă a spiritului de partid, 
de răspundere, de disciplină, a 
ordinii, a bunei organizări a acti
vității pentru înfăptuirea neabătută 
a hotăririlor Comitetului Central și 
a legilor țării.

Aceasta reflectă, fără îndoială, 
lipsurile grave în munca organiza
torică și politică, de promovare a 
cadrelor, de urmărire eț activității 
loi. Ea reflectă, totodată, lipsurile 
serioase existente în desfășurarea 
și in analiza critică și autocritică 
a activității de partid - lucru care, 
de altfel, se observă și in alte județe, 
precum și in alte sectoare de acti
vitate., De asemenea, lipsurile gra-. 
ve din activitatea Comitetului ju
dețean de partid Dolj reflectă slă
birea exigenței de partid, a exigen
ței față de activitatea organelor și 
organizațiilor de partid, a cadrelor 
de partid și de stat din diferite 
locuri de muncă. S-a creat o ase
menea situație incit ne mulțumim 
doar cu faptul că se iau diferite 
angajamente, că se fac tot felul 
de promisiuni, dar nu se analizea
ză temeinic stările de lucruri, nu 
se trag concluzii pină la capăt. De 
fapt, aceasta este o expresie a lip
sei de exigentă, a slăbirii spiritului 
de partid în munca ce se desfășoa
ră în toate sectoarele de activitate.

In același timp, toate acestea au 
dus la crearea, in multe locuri, a 
unui spirit de toleranță, de fami- 
liarism. de mușamalizare și acope
rire a diferitelor stări de lucruri ne
gative - ceea ce reprezintă un lu
cru deosebit de grav pentru în
treaga viață și activitate de partid 
și de stat.

De asemenea, faptele grave pe
trecute in Dolj sint și pn rezultat 
al lipsurilor foarte serioase in mun
ca politico-educativă, ideologică — 
in primul rind cu cadrele de partid 
-, al slăbirii preocupării pentru ri
dicarea continuă a nivelului ideo
logic și a spiritului revoluționar in 
muncă, in viață, in toate sectoare
le de activitate. Aceasta a și făcut, 

de altfel, să se considere că pro
blemele personale nu sint probleme 
ale vieții de partid și că nu trebuie 
să li se mai acorde - și, de fapt, 
nu li s-a mai acordat - atenție 
ca probleme ale înseși vieții 
de partid. Nu se poate să 
se rupă activitatea de partid de 
comportarea in viață a activiștilor 
de partid 1 Nu se poate rupe acti
vitatea de partid de comportarea in 
familie, în societate, în toate dome
niile de activitate a activistului de 
partid, a cadrelor de partid I In 
spiritul principiilor partidului nostru 
este necesar să se ia măsuri hotări
te pentru îmbunătățirea comportării 
membrilor de partid in muncă și in 
viață, . pentru întărirea continuă a 
moralei comuniste.

Este necesar să tragem maximum 
de concluzii din abaterile grave de 
la normele și principiile de partid 
întimplate la Doij, să luăm măsuri 
ferme împotriva tuturor celor care 
sînt vinovați de asemenâa încălcări 
ale normelor și disciplinei de partid. 
Totodată, trebuie să tragem și con
cluzii politice mai generale și să 
acționăm pentru a lichida, pretutin
deni, aceste stări de lucruri negati
ve care și-au mai făcut loc și pen
tru a îmbunătăți întreaga viață s' 
activitate de partid și de stat, a 
determina o creștere a spiritului d 
răspundere, de combativitate, a spi
ritului critic și autocritic.

Este necesar,-totodată, să luăm 
măsuri hotărite în vederea ridicării 
nivelului politic-educativ, să sta
bilim un program și să obligăm ca
drele de partid, de sus pină jos, de 
a studia și a învăța, de a-și ins iș 
metodele și spiritul de partid în 
muncă - deoarece numai astfel iși 
vor putea îndeplini in cele mai 
bune condiții sarcinile ce le-au 
fost încredințate.

Să tragem concluzii din toate 
acestea — și sâ nu trecem cu ve
derea nici cele mai mici abateri I 
Dacă ignorăm sau subapreciem stă
rile de lucruri negative, ele pot lua 
asemenea proporții incit, intr-ade
văr, se ajunge in situația că nu se 
mai ' poate face nimic. Grija față 
de oameni, față de cadre înseamnă 
a atrage atenția și a nu trece peste 
nici o abatere, nici în muncă, nici 
în comportarea in viață, in fami
lie, pentru că totul constituie un tot 
unitar I A nu proceda așa înseamnă

ficația profundă a schimbului de păreri dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu și Mohamed Hosni 
Mubarak in probleme ale vieții politice interna
ționale, îndeosebi in ce privește căile și mijloa
cele de rezolvare a problemelor din Orientul Mij
lociu.

A fost apreciat in mod deosebit faptul că cei 
doi președinți, exprimind poziția României și Egip
tului față de situația din Orientul Mijlociu, s-au 
pronunțat pentru instaurarea unei păci globale, 
juste și durabile în această regiune, pe baza re
tragerii Israelului din teritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din 1967, recunoașterii dreptului 
inalienabil al poporului palestinian la autodeter
minare - inclusiv la crearea unui stat palestinian 
propriu - a asigurării integrității, suveranității și 
securității tuturor statelor din zonă. A fost sub
liniată, totodată, importanța reafirmării, in acest 
context, a poziției consecvente a țării noastre pri
vind convocarea, cit mai curind posibil, a unei 
conferințe internaționale, sub egida O.N.U., 
cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv 
a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, singurul 
reprezentant legitim al poporului palestinian, pre
cum și a Israelului și a membrilor permanent ai 
Consiliului de Securitate.

In același timp, a fost relevată hotărirea Româ
niei și Egiptului de a conlucra tot mai fllins pe 
arena mondială, de a contribui activ la rezol
varea constructivă a problemelor vieții internațio
nale actuale, la promovarea politicii de pace, 
destindere și dezarmare, la instaurarea in lume 
a unui climat de securitate, încredere și colabo
rare.

Aprobind în unanimitate rezultatele vizitei, Co
mitetul Politic Executiv a cerut guvernului, minis
terelor, celorlalte organe centrale de sinteză să 
ia măsuri pentru infăptuirea, în bune condiții, a 
docurgentelor și ințelegerilor convenite, care des
chid perspectiva unei dezvoltări și mai intense a 
colaborării și cooperării româno-egiptene.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, unele probleme privind promovarea și eli
berarea unor cadre, precum și alte probleme cu
rente ale activității de partid și de stat.

a abdica de la principiile de partid 
în aprecierea cadrelor. Trebuie să 
aplicăm ferm prevederile Statutului, 
legile țării cu privire la selecțio
narea, promovarea și rotația cadre
lor, dar și la educarea și formarea 
cadrelor de partid.

Pornind de la aceste propuneri 
și concluzii, pe baza indicațiilor 
secretarului general al partiduiui, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Co
mitetul Politic Executiv a hotărit ca 
prezenta Hotărire să fie larg discu- 
tqtă în toate conferințele județene 
ele partid, cu întregul activ de 
partid și să fie trase concluzii co
respunzătoare. De asemenea, Ho
tărirea să se dezbată cu activul de 
partid și de stat din toate ministe
rele și centralele, să se ia, pe a- 
ceostă baza, mpsuri hotărite pri
vind imbunătățirea stilului și meto
delor de muncă.

In spiritul celor dezbătute în șe
dință. al indicațiilor și orientărilor 
stabilite de secretarul general al 
partidului, Comitetul Politic Execu
tiv hotă’ăște să se întocmească un 
program special cu privire la mun
ca politico-educativă. De aseme
nea, este necesar să fie revăzute 
problemele stilului de muncă cu 
instructorii Comitetului Central, cu 
întregul activ de partid și de stat.

In mod deosebit, va trebui să se 
analizeze in continuare activitatea 
Comitetului județean de partid Dolj 
și să se stabilească un program 
special de îmbunătățire a muncii 
organelor de partid, a cadrelor și 
a activului de partid, pentru a 
schimba, intr-un timp cit mai scurt, 
întreaga activitate de partid din 
județ.

Comitetul Politic Executiv iși ex
primă convingerea că toate comi
tetele județene de partid vor ana
liza cu cea mai inaltă exigență și 
fermitate revoluționară lipsurile și 
neajunsurile ce se mai manifestă 
in activitatea lor, asigurindu-se 
creșterea răspunderii întregului 
activ de partid, a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii, pentru a 
întimpina cu realizări cit mai în
semnate Conferința Națională a 
partidului, pentru a asigura infăp
tuirea în bune condiții a preve
derilor planului pe acest an și pe 
întregul cincinal, a hotăririlor Con
gresului al Xlll-lea al partidului.

Kenneth David Kaunda. s-a născut 
Ia 28 aprilie 1924 in localitatea Luba 
din nordul țării. După absolvirea 
școlii secundare funcționează ca in
stitutor și apoi ca director de-școală.

Participă activ la lupta pentru cu
cerirea independentei și neatirnării 
țării, pentru prosperitatea poporului 
zambian. iși începe activitatea poli
tică in 1948. cînd este ales secretar 
al asociației tinerilor fermieri din 
Chinsali. iar în 1950 devine secre- 
tar-fondator al secției din Luba a 
Congresului Național African 
(C.N.A.). pe atunci principala for
mațiune politică din Rhodesia de 
Nord. Trei ani mai tirziu este ales 
secretar general al C.N.A.. funcție 
pe care o deține pină in 1958. in 
urma activității sale neobosite in 
apărarea drepturilor poporului 
zambian. supus dominației străine, 
administrația colonială britanică 
dispune, în 1954. arestarea și con
damnarea sa.

Kenneth David Kaunda întemeia
ză. in anul 1958. partidul Congresul 
Național African Zambian. care la 
puțin timp după creare este in
terzis de autoritățile coloniale, iar 
conducătorului său i se fixează 
domiciliu forțat.

tn anul 1959 ia ființă Partidul 
Unit al Independenței Naționale 
din Zambia (U.N.I.P.). dr. Kenneth 
David Kaunda fiind ales in im
portanta funcție de președinte. 
Partidul devine principalul expo
nent al năzuințelor de eliberare 
națională și socială ale poporului 
zambian. Peste doi ani este 
ales președinte al Mișcării Pan- 
africane. care cuprindea parti
dele politice și mișcările de 
eliberare națională din Africa de est, 
centrală și de sud. Intre 1962 și 1964 
este ministru al guvernului local, iar 
in perioada ianuarie-octombrie 1964 
devine prim-ministru al Rhodesiei 
de Nord, funcție în care poartă ne
gocierile cu Marea Britanie pentru 
obținerea independentei țării.

. Aspirațiile de independență ale 
poporului zambian se împlinesc cind 
fosta colonie britanică Rhodesia de 
Nord devine, la 24 octombrie 1964, 
Republica Zambia.
' Prifh'iîl președinte ăl noului stat 
indepehdent este ales Kenneth David 
Kaunda. In această inaltă funcție 
este reales in anii 1968. 1972. 1978 și 
1983.

Personalitate marcantă a vieții 
politice a continentului african, dr.

Imagine parțială a zonei industriale din Bistrița

Răspunderea pentru apărarea și dezvoltarea 
proprietății socialiste, răspundere pentru 

progresul multilateral al patriei
Marile realizări cu care orinduirea 

noastră socialistă se prezintă in fala 
istoriei, infăptuirile de prestigiu care 
vor aureola întotdeauna acești arii 
sint organic legate de crearea și 
existența proprietății noi socialiste, 
de valorificarea potențialului ei de 
progres in cadrul unei politici care 
și-a făcut din dezvoltarea accelera
tă a țării obiectivul său de frontis
piciu. Asemenea epocale izbinzi. cum 
sinț desființarea pentru totdeauna a 
exploatării, asigurarea egalității tu
turor cetățenilor, realizarea unor 
ritmuri foarte' înalte de dezvoltare, 
repartizarea armonioasă pe tot cu
prinsul țârii a forțelor de producție, 
asigurarea accesului egal la binefa
cerile civilizației, instituirea unui 
sistem unitar de conduceri- democra
tică a țării, acestea și multe altele 
au fost cu putință numai datorită 
instituirii proprietății socialiste, po
sibilităților pe care le-a creat aceas
ta dezvoltării economiei pe baza 
planului național unic. întreg edifi
ciul social și economic al României 
de astăzi, sistemul său politic și so
cial. economia, democrația au drept 
principal punct de sprijin existența 
proprietății socialiste, capacitatea a- 
cesteia de a asigura cimp larg de 
manifestare valorilor proprii noii 
orinduiri.

..Practica noastră a demonstrat si 
demonstrează pe deplin, sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu. că pro
prietatea socialistă, ca proprietate a 
întregului popor, indiferent sub ce 
formă este — de stat sau coopera
tistă —. întărirea și dezvoltarea ei re
prezintă singura cale pentru infăp
tuirea in viață a principiilor de e- 
chitatc și dreptate socială, , de dez
voltare puternică a forțelor de pro

Kenneth David Kaunda este desem
nat pentru perioada 1970—1971 pre
ședinte in exercițiu al Organizației 
Unității Africane. In. 1987 i s-a în
credințat un nou mandat in această 
funcție. Totodată, in 1970 a fost ales 
președinte al celei de-a IlI-a con
ferințe la nivel inalt a țărilor neali
niate. El este, de asemenea, pre

ședinte in exercițiu al grupului sta
telor africane din ..prima linie".

După obținerea independenței, po
porul zambian. sub conducerea 
U.N.I.P., a președintelui Kenneth 
David Kaunda. s-a angajat intr-un 
amplu și necesar proces de dezvol
tare economică și socială a Zam- 
biei. o țară cu mari bogății ale sub
solului. intre care predomină cuprul, 
și-a propus, în prezent, un program 
de dezvoltare și de redres'are econo
mică prin valorificarea cu forțe pro
prii a resurselor, printr-o politică 
economică independentă, după cum 
sublinia, recent, președințele Kaunda.

Pe plan extern. Zambia promo
vează o politică de prietenie și co
laborare cu țările africane, cu cele 
nealiniate. cu . toate statele lumii, 
sprijinind activ lupta pentru intno- 
narea principiilor de egalitate intre 
state, a legalității internaționale, pen

ducție, de asigurare a bunăstării și 
independentei fiecărei națiuni".

In patrimoniul socialismului știin
țific despre proprietate. concepția 
Partidului Comunist Român, elabo
rată cu aportul decisiv al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. înscrie contribu
ții deosebit de importante, teze și 
aprecieri care relevă importanța is
torică a instaurării și perfecționării 
noilor relații sociale.

Proprietatea socialistă nu este, cum 
ar putea apărea la prima vedere, un 
simplu obiect, ci o relație al cărei 
prim pol este format din avuția teh- 
nico-economică a unei unități, să 
spunem, iar al doilea din colectivul 
chemat să utilizeze, să valorifice 
mijloacele materiale, dotarea tehni- 
co-ecoriomică de care dispune. Toc
mai de aceea, ca iși evidențiază a- 
vantajele numai in măsura in care 
această relație funcționează corect, 
optim, in care colectivele gospodă
resc cu mai multă competență, mun
cesc cu mai multă răspundere, se 
manifestă deci ca adevărați pro
prietari. De aici derivă importanța 
fundamentală pe care o deține noul 
mecanism economico-financiar in de
finirea cadrului optim de gospodări
re a proprietății, de asigurare a par
ticipării efective a proprietarilor la 
luarea deciziilor de creștere a efi
cientei întregii activități.

Evoluția societății noastre deta
șează cu pilduitoare pregnanță un a- 
devăr esențial : superioritatea pro
prietății socialiste nu se manifestă 
de la sine, avantajele ei certe pot 
fi valorificate numai dacă cei ce o 
administrează muncesc cu conștiința 
de adevărați proprietari, cu spirit 
de răspundere pentru dezvoltarea ei 
permanentă. Sensul major al pro

tru eliminarea ultimelor vestigii ale 
colonialismului, a sistemului de 
apartheid.

tn spiritul politicii sale de solida
ritate cu tinerele state africane, cu 
lupta lor pentru consolidarea inde
pendenței și făurirea unei vieți noi, 
Romania, poporftl român urmăresc 
cu interes și simpatie eforturile Zam- 

biei pentru progres economico- 
social. între Republica Socialistă 
România și Republica Zambia s-au 
statornicit relații de prietenie și 
colaborare, cu posibilități largi de 
a fi aprofundate in beneficiul 
reciproc.

O importantă contribuție la dez
voltarea relațiilor româno-zambie- 
ne pe multiple planuri o au întil- 
nirile și convorbirile dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Kenneth David Kaunda, 
la București și la Lusaka.

tn mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cu prilejul 
Zilei naționale a Republicii Zam
bia. președintelui Kenneth David 
Kaunda se arăta : „Constatind cu 
satisfacție cursul pozitiv al relați
ilor româno-zambienc, exprim con
vingerea că. pe baza ințelegerilor 
pe care le-am convenit împreună, 
aceste relații tradiționale de prie
tenie, precum și colaborarea stator
nicită intre partidele și țările noas
tre se vor dezvolta și diversifica 
tot mai mult in viitor, in interesul 
popoarelor român și zambian. al 
cauzei păcii, securității. înțelegerii 
și colaborării internaționale".

La rîndul său, președintele Repu
blicii Zambia. dr. KENNETH 

DAVID KAUNDA, în mesajul 
adresat șefului statului român cu 
prilejul zilei de 23 August, după.ce a 
relevat personalitatea de excepție a 
conducătorului țării noastre, contri
buția sa la pacea și dezvoltarea în
tregii omeniri, a afirmat : „Noi, in 
Zambia, dăm o inaltă apreciere rela
țiilor cordiale, frățești statornicite 
intre țările și popoarele noastre și 
dorim ca acestea să se dezvolte tot 
mai mult in viitor, in toate domeni
ile. in interes reciproc".

Avind convingerea că noul dialog 
româno-zarribian la nivel inalt de la 
București ra contribui hs dezvol
tarea relațiilor bilaterale pe multiple 
planuri. în beneficiul reciproc, al e6- 
laborării și păcii in lume, poporul 
român adresează președintelui Zam- 
biei un călduros „BUN VENIT PE 
PAMINTUL ROMÂNIEI 1" 

movării de către partid a principii
lor autoconducerii muncitorești si 
autogestiunii economico-financiare il 
reprezintă creșterea răspunderii 
directe a fiecărui colectiv în ceea ce 
privește buna gospodărire a mijloa
celor materiale și bănești, dezxolta- 
rea și mai puternică, pe această bază, 
a proprietății socialiste.

Importanța pe care o deține răs
punderea in buna gospodărire a pro
prietății ne apare și mai evidentă 
dacă avem in vedere că însuși rolul 
proprietății in dezvoltarea de ansam
blu a societății, in progresul nostru 
multilateral crește continuu, conside
rabil. Intr-o perioadă in care dezvol
tarea economică implică unități pu
ternice. in măsură să susțină efortu
rile pe care le solicită astăzi cerce
tarea. introducerea progresului tehnic, 
înnoirea' producției, intr-o epocă de 
explozie a cunoașterii, caracterizată 
prin creșterea de tip intensiv pe baza 
promovării cuceririlor revoluției teh- 
nico-știmțifice. printr-o mobilitate 
spectaculară a forțelor de producție, 
proprietatea socialistă constituie sin
gura pirghie prin care societatea 
noastră poate răspunde multiplelor 
solicitări ale dezvoltării contempora
ne. temelia sigură pe care se bizuie 
strategia actuală de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. în virtutea învățămintelor pe 
care le degajă anii edificării noii 
societăți, a particularităților pe 
care le imbracă procesul dez
voltării contemporane. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia semnifi
cativ că in perioada următoare rolul 
proprietății socialiste asupra mijloa
celor dc producție nu se diminuează, 
ci se amplifică permanent.

(Continuare in pag. a V-a)
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STILUL DE MUNCĂ—STRÎNS LEGAT DE VIATA COLECTIVELOR, DE PROBLEMELE CONCRETE ALE REALITĂȚII
Declanșarea și desfășurarea acțiunii de perfecționare a organizării și 

modernizare a producției au dat un puternic impuls promovării și afir
mării progresului tehnic in numeroase intreprinderi industriale din în
treaga tară. Obiectivele fundamentale urmărite prin această acțiune 
de mare importantă pentru dezvoltarea dinamică și intensivă a eco
nomiei naționale le constituie realizarea in fiecare unitate industrială 
a unor sporuri mai mari de producție fizică, de producție pentru export, 
creșterea nivelului tehnico-calitativ și a competitivității produselor, 
sporirea mai accentuată a productivității muncii, reducerea mai substan
țială a consumurilor materiale și energetice, a costurilor de producție — 
intr-un cuvint, ridicarea intregii activități economice la un nivel superior 
de calitate și eficientă.

Desigur, perfectionarea organizării și modernizarea producției repre
zintă o acțiune deopotrivă economică și politică, ea presupunind o largă 
implicare de forte, o strinsă coordonare a activității acestora pentru stabi
lirea și aplicarea celor mai potrivite măsuri și soluții in această privință. 
De aceea, in intreaga desfășurare a acestei acțiuni, așa cum a subliniat 
in repetate rinduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, un rol liotăritor, dinamizator trebuie să-1 aibă organele și 
organizațiile de partid. Lor le revine o deosebită răspundere in mobili
zarea colectivelor din întreprinderi, in stimularea inițiativei și spiritului 
creator al muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor pentru asigurarea 
succesului deplin al acestei ample acțiuni. De altfel, aceasta este și tema 
investigației de față, cu exemplificări din activitatea •rganelor și orga
nizațiilor de partid din Citeva unități industriale.

Valorificarea la maximum 
a potențialului de creație 
tehnică al colectivului este 
una din ideile principale pe care 
le pune în evidență activitatea 
desfășurată pînă acum de orga
nizația de partid de la întreprin
derea de mașini-agregat și mașini- 
unelte speciale din Iași. Avînd în 
vedere faptul că cea mai mare parte 
dintre produsele acestei unități sint 
unicat, comitetul de partid a plecat 
de la premisa că la aplicarea măsu
rilor prevăzute în programul de mo
dernizare a producției, la promo
varea largă a progresului tehnic 
trebuie să participe toți oamenii 
muncii din întreprindere. „în acest 
scop — ne spune tovarășul Constan
tin Răuț, secretarul comitetului de 
partid — am urmărit ca activitatea 
politico-organizatorică desfășurată de 
comitetul de partid, de organizațiile 
de bază și de birourile acestora, în- 
cepînd cu stabilirea tematioilor ple
narelor și adunărilor de partid și 
continuînd cu planurile de muncă 
ale comisiilor pe probleme, repar
tizarea sarcinilor de partid, discu
țiile individuale, invățămintul poli
tico-ideologic, propaganda vizuală și 
alte forme și metode specifice 
muncii de partid, să fie strins legată 
de aspectele concrete ale moderniză
rii producției. în același timp, co
mitetul de partid acordă o deose
bită atenție indrumării muncii des
fășurate de cabinetul tehnic și co
misia inginerilor și tehnicienilor. El 
analizează periodic activitatea aces
tora. sprijină organizarea de simpo
zioane, de schimburi de experiență.

PRIN INIȚIATIVA Șl MUNCA RODNICĂ A CETĂȚENILOR

Noi realizări durabile 
în municipiul de pe Someș
Municipiul Cluj-Napoca se mîn- 

drește azi cu o puternică și modernă 
industrie, alături de o bogată si 
mereu înfloritoare activitate știin
țifică. de invătămint și cultural-ar- 
tistică. Practic, orașului nostru ii este 
specific noul in toate sferele vieții 
economice si social-culturale. Orga
nele și organizațiile de partid, con- 

•siliul popular, organizații de masă 
și obștești din cadrul Frontu
lui Democrației și Unității Socialis
te imprimă permanent intregii ac
tivități un caracter dinamic, novator, 
care isc concretizează in rezultate 
remarcabile. Astfel. în perioada 
parcursă din actualul cincinal, pla
nul producției-marfâ industriale a 
fost realizat și depășit an de an, în- 
registrindu-se creșteri însemnate față 
de perioadele precedente. De exem
plu. la finele anului 1986. producția- 
marfă industrială a ajuns la 23.6 
miliarde lei. ceea ce reprezintă o 
creștere de peste opt ori față de 
nivelul atins in 1965. în acest an 
urmează să se realizeze de către in
dustria municipiului o producție de 
peste 25 miliarde lei. Clujul produce 
astăzi o gamă largă de mașini, 
utilaje, aparate și produse noi și mo
dernizate, cele mai multe concepute 
de colectivele de oameni ai muncii 
din unitățile de cercetare și învătă- 
mint din municipiu ca urmare a 
unor ample si eficiente acțiuni de 
integrare întreprinse jn ultimii ani. 
Concludente sint din acest punct de 
vedere rezultatele acestui an : gra
dul de înnoire a produselor este de 
peste 72 la sută, cu aproape 10 la 
sută mai mare decît cel prevăzut in 
plan. Au fost realizate 64 noi ma
șini. utilaje și aparate, iar numărul 
tehnologiilor noi concepute' si apli
cate se ridică la 95. Specialiștii din 
producție, cercetare si invătămint au 
finalizat peste 300 obiective de cer
cetare cu efecte _ deosebite asupra 
creșterii producției. productivității 
muncii, imbunătătirif calității produ
selor, ridicării gradului de valorifi
care a resurselor materiale si ener
getice. Spiritul gospodăresc al oame
nilor muncii s-a concretizat in eco
nomisirea. fată de normele de con
sum. a peste 7 050 tone metal, 28 600 
tone combustibil convențional. 59 300 
MWh energie electrică. A continuat 
programul de investiții. în actualul 
cincinal s-au pus in funcțiune noi 
capacități de producție, cum sint 
cele de la Combinatul de utilai greu, 
întreprinderea de electronică indus
trială si automatizări. „Sinterom". 
„Flacăra". Combinatul de pielărie si

Organizația de partid-fnrta dinamizatoare
a acțiunii de modernizare a producției

de alte acțiuni care vizează introdu
cerea rapidă a progresului tehnic", 

într-adevăr, cabinetul tehnic și 
comisia inginerilor și tehnicienilor 
din această întreprindere au devenit 
factori importanți in îndeplinirea 
programului de perfecționare a or
ganizării și modernizare' a procese
lor de producție. în planurile lor de 
muncă sint cuprinse teme de studii 
și cercetări, acțiuni' de propagandă 
tehnică in strinsă legătură cu obiec
tivele prioritare prevăzute in acest 
program. Drept urmare, a crescut 
numărul inovațiilor și invențiilor, 
printre care dispozitive electronice 
de protecție a sculelor concepute de 
fizicianul Corneliu Tocan și ingine
rul Toader Berlea, noi scule pentru 
prelucrări combinate realizate de 
inginerii Nicolae Vițelaru și Giin- 
ther Laugner, adaptări la cuptoarele 
de tratament termic făcute de tehni
cianul Constantin Melinte. De ase
menea, în urma -concluziilor des
prinse din referatele și dezbaterile 
prilejuite de cea de-a cincea ediție 
a simpozionului ce a avut loc sub 
genericul „Mașinile-unelte — sursă 
și beneficiar de progres tehnic", s-a 

încălțăminte „Clujana" si altele, do
tate cu mijloace tehnice moderne, de 
înaltă productivitate.

O amplă dezvoltare a cunoscut în 
acești ani activitatea edilitar-gospo- 
dărească. municipiul nostru făcînd 
pași importanți pe drumul sistema
tizării și modernizării. în perioada la 
care ne referim au fost construite 
aproape 8 000 de locuințe noi. iar 
suprafața spatiilor comerciale a qres- 
'cut numai in ultimii doi ani cu a- 
proape 7 200 mp. Noile ansambluri 
de locuințe, cum sint cele din Piața 
Mărăști. Aurel Vlaicu. Pata. Zorilor. 
Cuza-Vodă. Crinului. Baba Novac, au 
un plus de frumusețe arhitecturală, 
se integrează mai armonios in zes
trea locativă durabilă a municipiu
lui. Merită relevate și alte împli
niri de ordin social, din care multe 
s-au efectuat cu contribuția cetățe
nilor. conștienți de necesitatea spo
ririi eforturilor lor pentru îmbogă
țirea municipiului cu edificii noi. 
care să satisfacă în măsură sporită 
nevoile sociale. Astfel, s-au moder
nizat și s-au extins liniile de trans
port in comun cu troleibuze pe tra
seele Mănâștur — Gara C.F.R.. Pod 
I.R.A. — Aeroport, strada Traian — 
Piața Mihai Viteazul. Cea mai im
portantă realizare in acest domeniu 
o constituie introducerea primei linii 
de tramvai pe o distanță de 13,4 km 
cale dublă, care face legătura celui 
mai mare cartier al municipiului. 
Mănăștur, cu zona centrală, gara 
C.F.R. și zona industrială Someș- 
Nord. unde se află cele mai mari 
unități de producție. Acest obiectiv, 
finalizat cu 56 de zile mai devreme, 
a necesitat un mare volum de lucrări 
tehnico-edilitare. la realizarea căro
ra au participat toate unitățile cu 
profil de construcții din județ, pre
cum și un mare număr de cetățeni 
ai municipiului. De fapt. este 
semnificativ că prin mobilizarea 
cetățenilor1’ din cele 71 circumscripții 
electorale au fost executate numai 
în acest an lucrări in valoare de pes
te 25 milioane lei. constînd din ame
najări de spatii stradale, extinderea 
rețelelor de apă si canalizare, plan
tații de aliniarwent pe principalele 
artere de circulație, modernizări de 
baze sportive si de agrement.

Desigur, dialogurile democratice 
care au avut loc cu prilejul 
intilnirilor dintre alegători și can
didate F.D.U.S. pentru alegeri
le de la 15 noiembrie au vizat și 
unele neimpliniri și mai ales ce tre
buie făcut în perioada următoare 
pentru dezvoltarea in continuare a 

trecut la folosirea pe scară mai lar
gă a calculatorului electronic in 
munca de concepție a inginerilor și 
tehnicienilor din această unitate.

Rezultate concludente 
care îndeamnă la perseve
rență. toamna acestui an,
la întreprinderea „Electrocontact" 
din Botoșani a avut loc consfătuirea 
republicană organizată cu prilejul 
premierii întreprinderilor și institu
telor din cadrul Ministerului Indus
triei Electrotehnice, ciștigătoare ale 
concursului de invenții și inovații. 
Premiul intîi a fost conferit, pen
tru a doua oară consecutiv, între- 
prinderii-gazdă, atestindu-se astfel 
nu numai capacitatea de creație teh
nică a colectivului de aici, ci și 
preocuparea consecventă a organic 
zației de partid de a pune in va
loare acest potențial. „Acest succes

— ne explică tovarășul Constantin 
Duțu. secretar adjunct al comitetului 
de partid — reprezintă concreti
zarea uneia dintre prioritățile mun
cii politico-organizatorice desfășurate 
de organizația de partid din între
prinderea noastră — și anume. în
deplinirea pas cu pas a prevederilor 
cuprinse in programul de perfec
ționare a organizării și moderniza
re a producției. Rezultatele obținute 
în această acțiune n-ar fi fost posi
bile fără implicarea directă în înfăp
tuirea programului, de modernizare 
a specialiștilor, ingineri, tehnicieni 
și muncitori de înaltă calificare".

Importanța pe care organizația de 
partid din această întreprindere o 
acordă antrenării specialiștilor la în
făptuirea obiectivelor prevăzute în 
programul de modernizare este ilus
trată de îmbinarea armonioasă a 
formelor și metodelor politico-orga
nizatorice pentru atingerea acestui 
scop. Astfel, stadiul îndeplinirii pre
vederilor din acest program este 
frecvent analizat în ședințe comune 
ale comitetului de partid și ale con
siliului oamenilor muncii, depistin- 
du-se cu acest prilej dificultățile și 
adoptindu-se măsuri pentru înlătu- fost vorba, printre altele, de con

municipiului. Cu acest prilej s-au 
adus in atenția edililor idei si pro
puneri. valoroase, care sint analizate 
și luate în lucru pentru rezolvare, 
acestea vizind mai buna gospodărire 
și înfrumusețare a cartierelor, creș
terea contribuției cetățenilor la rea
lizarea unor obiective edilitar-gos- 
podăresti. la colectarea materialelor 
refolosibile. sporirea eficientei „Tri
bunei democrației", a organismelor 
democratice in conducerea vieții eco- 
nomico-sociale. Dintre lucrările noi. 
propu.se să fie realizate in perioada 
imediat următoare, fac parte și con
struirea unor localuri noi de școală 
în noile cartiere Zorilor și Mărăști, 
refacerea unor rețele de apă și ca
nalizare. executarea unui canal de- 
versor pe malul drept al Someșului, 
extinderea clinicii de cardiologie, 
construirea unor ansambluri noi de 
locuințe, cum sint cele din Piața 
Timotei Cipariu, amenajări de zone 
și spatii verzi și altele. în același 
timp insă, trebuie să subliniez că in 
cadrul intilnirilor dintre alegători si 
candidați. îrr cadrul tuturor acțiuni
lor și manifestărilor politico-educa
tive organizate in cadrul campaniei 
electorale, oamenii muncii din muni
cipiul nostru și-au manifestat hotă- 
rirea, angajamentul ferm ca in spi
ritul orientărilor formulate de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. să acționeze 
neabătut pentru realizarea sarci
nilor de plan aferente trimestru
lui IV. pentru a intimpina cu fap
te deosebite de muncă și creație 
Conferința Națională a partidului și 
împlinirea a patru decenii de la pro
clamarea Republicii. Prioritate acor
dăm producției fizice și cu deosebire 
exportului, unde avem rămîneri în 
urmă. Pregătim . cu minuțiozitate 
producția anului viitor, urmărind ca 
de pe acum să fie finalizate o serie 
de măsuri tehnice și organizatorice 
care să asigure îndeplinirea din pri
mele ' zile ale lunii ianuarie a sar
cinilor de plan pe anul 1988.

în tot ceea ce ne-am propus să în
făptuim în noua legislatură, ne bi
zuim pe spiritul de răspundere 
civică, pe inițiativa și capacitatea 
oamenilor muncii, a tuturor locuito
rilor de a adăuga frumosului nostru 
municipiu. în anii ce vin. noi reali
zări economice de prestigiu, noi fru
museți durabile peste timp.

Constantin CH1R1LĂ
z președintele Consiliului popular 

municipal Cluj-Napoca 

rarea lor. Totodată, s-a încetățenit 
practica raportării de către specia
liști in plenarele comitetului de 
partid și în adunările comuniștilor 
despre modul in care și-au onorat 
sarcinile și răspunderile încredințate 
in cadrul acțiunii de modernizare a 
producției. De exemplu, in organi
zația de bază din cadrul comparti
mentului de proiectare a fost exami
nată recent activitatea de moderniza
re a produselor antigrizutoase și 
antiexplozive. Cu acest prilej a fost 
analizată contribuția proiectanților la 
realizarea acestui obiectiv, s-au pro
pus și s-au adoptat noi șoluții, s-a 
trecut la o redistribuire mai echili
brată a forțelor.

Concludentă pentru preocuparea 
susținută a colectivului din această 
unitate in vederea promovării pro
gresului tehnic a fost și recenta ex
poziție de creație tehnică, organizată 
în întreprindere, care a cuprins 125 
de lucrări. S-au evidențiat, printre 

alții, muncitorul George Strugaru, 
Mihai Emil Alexa, directorul între
prinderii, inginerii Mircea Aionesei, 
Dumitru Iurea, Viorel Mihalache, 
autori a zeci de invenții și inovații 
brevetate. Sint rezultate bune pe 
care organizația de partid este da
toare să le dezvolte cu perseverență, 
printr-o accentuare mai puternică a 
caracterului de masă al activității 
de invenții și inovații.

Orice tergiversare in
fluențează asupra realizării

Aceasta a fost una dinplanului.
concluziile desprinde la plenara co
mitetului de partid de la întreprin
derea de sîrmă și produse din sirmă 
Buzău, consacrată analizării în
deplinirii planului pe anul in curs 
și pregătirii producției anului viitor. 
Să examinăm succint cum s-a ajuns 
la această concluzie.

în programul întreprinderii pri
vind modernizarea producției au fost 
incluse și unele măsuri prevăzute a
se aplica in secția de fabricare a 
electrozilor de sudură. Mai precis, a

Numele localității Buftea este bine 
cunoscut. El apare pe ..marca" 
produselor unor intreprinderi, ca 
și pe genericul filmelor româ
nești, aici aflîndu-se studiouri
le Centrului de producție cine
matografică. în cele ce urmează am 
dori să demonstrăm însă că „ste
lele" pot fi intilnite nu doar pe pla
tourile de filmare, ci și în viata de 
toate zilele a orașului, în rîndul mi
cilor locuitori de aici. Să arătăm, 
pentru îriceput. că dintre cei peste 
22 000 de locuitori, circa 6 000 sînt 
copii, deci... mai mult de 27 la sută 
din populație. Iar numărul lor tinde 
să crească : indicele de natalitate se 
menține ridicat — 21 la mie.

Și iată că intre cetățenii minori 
ai acestei așezări — urbană doar de 
19 ani — se numără... „personalități 
in devenire", veritabile talente pe 
diferite planuri. Copiii de la Buftea 
vor să se vorbească cu respect și ad
mirație despre orașul lor de baștină 
nu numai cind vine vorba despre 
film. Și, în multe cazuri, reușesc.

...Elena Lixandru, elevă, este unul 
dintre inventatorii care, atunci cind 
a emis ideea, purta cravată de pio
nier. Necăjindu-se să afle suprafața 
unei frunze de viță. împărțind-o în- 
tr-o mulțime de figuri geometrice, 
s-a gindit că nu e normal ca în 
secolul electronicii și al automatiză
rii oamenii să-și piardă timpul cu 
asemenea calcule rudimentare. „Oare 
nu ar putea fi «citită» această su
prafață neregulată de un aparat 7“ 
I-a împărtășit gindul conducătorului 
secției dg informatică de la Casa 
pionierilor, profesorul Ștefan Hu- 
măilă. Ideea era interesantă, dar ri
dica o sumedenie de probleme. Elena 
nu s-a lăsat : fiecare nou obstacol a 
fost depășit găsindu-se soluții efi
ciente. Așa s-a născut „Aparatul 
pentru măsurat suprafețele neregu
late" (brevet nr. 84 164 din 1984) — 
premiat la concursul „Start spre 
viitor", expus apoi la Plovdiv, in 
R. P. Bulgaria, la expoziția de crea
tivitate a tineretului, unde a primit 
„Diploma expoziției" și a constituit 
subiectul unei emisiuni la televiziu
nea din țara prietenă 1

Se poate spune deci că Elena Li
xandru este o persoană cunoscută, 
chiar și peste hotare. La un concurs 
republican, aparatul numit „Dexte- 
rlm’etru" — crea'ție a altor pio
nieri — a fost distins cu mențiune 
pentru ingeniozitatea alcătuirii și a- 
plicabilitatca în diferite domenii.

Iar șirul de mărturii ale creativi
tății copiilor din acest orășel poate 
continua. Cine știe că la Casa pio
nierilor și șoimilor patriei ei au 
la dispoziție un adevărat centru de 
calcul cu cinci calculatoare, diferite 
monitoare, cu care sint familiarizați, 
nu se mai miră că idei atit de în
drăznețe se nasc în mintea unor 
copii. Aceste veritabile flori ale in
teligenței și talentului, apărute atit 
de timpuriu, s-ar fi putut ofili, s-ar 
fi pierdut în anonimat fără ochiul 
experimentat al dascălilor și specia
liștilor ce le-au descoperit și le-au 
pus în valoare, fără dragostea și 
grija partidului și statului nostru 

struirea unor instalații de presare a 
electrozilor. Un colectiv de specia
liști din întreprindere, din care au 
făcut parte inginerii Dumitru Bușo- 
iu, Dorel Dușcă, Ioan Popescu, mais
trul Nicolae Dragomir, muncitorii 
Grigore Roșu și Ion Apostol, a reu
șit să proiecteze și să realizeze, prin 
autodotare, instalații , pretențioase 
care ar fi trebuit procurate din im
port. La sfirșitul lunii octombrie, 
secția atingea parametrii prevăzuți 
în programul de modernizare, însă 
cu citeva luni intirziere față de ter
menul planificat, ceea ce a afectat 
îndeplinirea planului la electrozi, 
întirzierea a fost determinată de 
faptul că întreprinderea s-a bazat pe 
aprobarea de către forurile tutelare 
a unor importuri de instalații. Or 
această aprobare n-a fost dată, ar- 
gumentindu-se că instalațiile res
pective se pot realiza prin forțe 
proprii, argument care, așa cum s-a 
văzut, s-a dovedit pe deplin jus
tificat.

Alte măsuri, precum cea privind 
mecanizarea și automatizarea fazelor 
tehnologice de fabricație a electro
zilor. au rămas deocamdată pe hir- 
tie. Dacă comitetul de partid, orga
nizațiile comuniștilor din secții ar fi 
sesizat la timp întirzierile în înfăp
tuirea unor obiective din programul 
de modernizare, ar fi întreprins ac
țiuni eficiente și ferme de valorifi
care a potențialului de creație teh
nică de care dispune întreprinderea, 
cum pe bună dreptate s-a arătat în 
dezbaterile plenarei amintite, rezul
tatele economice din perioada care 
a trecut din acest an ar fi fost 
mult mai bune. Se desprinde deci, 
cu toată claritatea, de ce nu trebuie 
să se accepte nici o intirziere sau 
aminare a aplicării unor măsuri 
prevăzute în programele de mo
dernizare. De aceea, organizația de 
partid din întreprinderea buzoiană 
— ca de altfel și organizațiile de 
partid din alte unități economice 
unde s-au făcut simțite neajunsuri 
similare — are datoria să militeze cu 
mai multă fermitate și exigență pen
tru înfăptuirea la termenele stabilite 
a tuturor măsurilor cuprinse în pro
gramul de organizare și modernizare 
a producției, să aibă în vedere, așa 
cum a indicat conducerea partidului, 
chiar o devansare a aplicării aces
tor măsuri, in scopul de a se obține 
mai devreme rezultatele scontate în 
ce privește promovarea progresului 
tehnic, ridicarea întregii activități 
economice la un nivel superior de 
călită te, și eficiență.

Constantin VARVARA. 
Manole CORCAC1 
Eugen HRUȘCA

pentru toate tinerele vlăstare ale 
țării.

în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României", copiii din Buf
tea au țintit mereu către locuri 
fruntașe. La ultima ediție, dovedin- 
du-se mari pianiste, in ciuda statu
rii lor, două fetite — Laura Diniță 
și Simona Lazăr — au adus, fiecare, 
cite o diplomă pentru locul intîi pe 
țară ; cele trei formații pionierești 
de dans modem au ocupat două 
locuri unu și un loc doi ; grupul 
vocal s-a situat pe locul doi, iar co
piii din cercul de pictură nu s-au 
lăsat mai prejos. Și in concursurile 
sportive s-au „bătut" să urce pe 

COPIII .
fiecărei familii
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locuri fruntașe. Echipa de fotbal a 
pionierilor, alcătuită din vajnici ju
cători de 12—13 ani. a ieșit învingă
toare in campionatul Capitalei ocu- 
pind locul 5 pe țară.

La Buftea, ca și.în atitea alte lo
calități din țară, copilăria se trăiește 
în cu totul altă ambianță decit in 
trecut. Orașul, a cărui dată de naște
re este 1 iunie 1968, s-a dezvoltat 
impetuos. O construcție care a tre
cut de zece ani este considerată 
aici... veche. Industria orașului dis
pune de noi capacități, a căror pro
ducție se ridică la 2,5 miliarde lei 
anual, iar agricultura se practică cu 
alte mijloace, mai moderne, terenu
rile sint, în bună parte, irigate, ceea 
ce asigură recolte bune și stabile. 
Din construcțiile de locuințe — peste 
5 300 — circa 3 500 sînt proprietate 
de stat, adică blocuri de locuințe în
zestrate cu tot confprtul. Casa de 
cultură a sindicatelor, cinematogra
ful. magazinele moderne, școlile, uni
tățile sanitare noi sînt nu numai 
podoabe arhitectonice ale orașului, 
ci și atribute ale unei accelerate 
urbanizări.

— Copiii reprezintă viitorul — 
spune tovarășul. Nicolae Rovinaru, 
primarul orașului — și de aceea 
vrem ca ei să crească sănătoși și 
voinici, să se bucure de o educație 
și o instruire temeinice, pentru ca
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Noul spital din municipiul Mediaș

In slujba ocrotirii sănătății
Municipiul Mediaș, așezat la o 

răscruce de drumuri, are o boga
tă istorie. Se poate spune că Spi
talul orășenesc din Mediaș este 
una din instituțiile sanitare cele 
mai vechi din Transilvania. în de
cursul existenței sale, spitalul a 
fost adăpostit in diverse clădiri, 
pină ce, in anul 1902, s-a construit 
clădirea sa proprie, urmată de alta 
în 1908. în aceste două pavilioa
ne și-a desfășurat activitatea pînă 
la 23 August 1944. încadrat în rit
mul impetuos al dezvoltării gene

Spiritul de economie în acțiune
Preocupat de gospodărirea cit 

mai judicioasă a materiilor prime 
și a energiei electrice, colectivul 
secției sculărie a întreprinderii 
„Romlux" din Tirgoviște se poa
te mîndri cu frumoase realizări. 
Bilanțul, Ia jumătatea lunii noiem
brie, consemna colectarea a 9 tone 
de oțel. 1,5 tone bronz și o tonă de 
cupru. La acestea se mai adaugă re- 
condiționarea și refolosirea unui 
volum însemnat de piese și sub- 
ansamble. Prin aceste acțiuni, e-

„Apa Sîmbetei“ se taxează Ia apometre ?
De aproape trei ani de zile, 

I.C.A.B.-ul ne solicită plata consu
mului de apă. după sistemul „pau- 
șal“. Și nu sintem singurii. Se pare 
că, pe lingă faptul că multe apo
metre sint defecte, este mai co
mod să se „calculeze" consumul 
după numărul de persoane, decla
rat de asociație la încheierea con
tractului de furnizare a apei. Dar 
stăm și ne întrebăm : de. ee s-au 
mai montat apometrele, dacă citi
rea lor nici nu se face ! Pe la noi 
n-a mai dat vreun delegat al 
I.C.A.B.-ului de aproape 3 ani 
pentru a ridica capacul de la că
min și a vedea cum arată apome
trul.
Constantin CRISTESCU 
împreună cu alți 10 semnatari 
din bd, Leontin Sălăjan, nr. 5 A, 
bl. M 5 bis, sector 3, București

Nota redacției : Pe adresa re
dacției au sosit și alte scrisori care 
ridică aceleași probleme, privind 
nepunctualitatea sau dezinteresul 
față de citirea apometrelor, față de 
înlocuirea la vreme a celor defecte.

; ,. ,fi.șa, ctiiți .arată și semnatarii scri
sorii de față, multe asociații au 
fost puse să plătească consumuri 
imaginare. în timp cg locatarii du
ceau lipsă de apă. Explicațiile pbt 
fi multiple, unele pot menționa 
motive obiective. Dar cele mai 
multe sint subiective. Așa după 
cum subiectivă este și tarifarea 
multor asociații după numărul de 
persoane (la ,,paușal“). in timp ce 
apometru există, dar stă defect sau

tot ceea ce edificăm și vom edifica 
în continuare să fie încredințat unor 
oameni de nădejde, care nu sint 
alții decît copiii de astăzi. De aceea, 
în hotărîrile și deciziile pe care le 
adoptăm în cadrul consiliului popu
lar ținem seama și de cerințele spe
cifice ale acestei mici populații, atit 
cele materiale, cit și cele spirituale. 
Menținem o legătură permanentă cu 
factorii implicați în acest proces 
complex de formare a copiilor, cu 
școala, cu familia. împreună ne stră
duim să le creăm celor mici cadrul 
unei existențe lipsite de griji, senine, 
o copilărie fericită. Pe lingă noile 
construcții au fost amenajate 9 locuri

Micile 
„stele" 

din
Buftea

de joacă, numeroase terenuri spor
tive și de agrement. Spre cinstea lor, 
copiii ne sînt de un real sprijin in 
întreținerea parcurilor, a zonelor 
verzi, in alte acțiuni gospodărești din 
cartiere.

Afirmațiile primarului au deplină 
acoperire în fapte. împrumutind cite 
ceva din limbajul basmelor (aici, 
unde orice fantezie prinde viață in 
film), am putea spune că zînele cele 
bune îi ocrotesc pe cei mici chiar 
din primele clipe ale venirii lor pe 
lume. Ei deschid ochii în ambianța 
de un alb imaculat a maternității 
locale. Vasilica Agapie, muncitoare 
la fabrica de vată, tocmai adusese 
pe lume o fetiță de 4 kilograme. Era 
al 1 147-lea născut aici de la începu
tul anului. „In unitatea noastră, ne 
spun medicii, au văzut lumina zilei 
un număr de copii echivalent cu ju
mătate din populația orașului". Am 
întrerupt brusc convorbirea pentru 
că al 1 148-lea se grăbea : Eugenia 
Petre, muncitoare la aceeași fabrică, 
aștepta al 4-lea copil...

Ca ursitoarele din poveste, oamenii 
în alb — medici, asistente de . ocro
tire, surori .medicale — veghează pen
tru ca nou-născuții să se dezvolte să
nătoși. Există 108 cadre medicale în 
policlinică și în dispensare, aL căror 
program de lucru începe cu două 

rale a asistenței medicale din țară, 
Spitalul de stat din Mediaș a par
curs apoi noi etape. 6-an înființăt, 
printre altele, o maternitate, poli
clinici, dispensare. în noul spi
tal iși desfășoară activitatea zeci de 
medici de diferite specialități. Dacă 
ne gindim că în 1982 spitalul dis
punea de numai 32 de paturi, iar 
acum are 690.

George TOGAN
istoric, Mediaș, județul Sibiu 

conomiile de materii prime și ma
teriale au ajuns să totalizeze, la 
nivelul unei singure secții, aproa
pe 200 000 lei. S-a luat, de aseme
nea, inițiativa ca fiecare om al 
muncii din secție să realizeze, prin 
gospodărirea judicioasă a mate
rialelor și energiei, economii in va
loare de 1 500 lei.

Vasile NEAGU 
frezor, întreprinderea 
„Romlux"-Tirgoviște

necitit la vreme. Probabil că pen- 
ru acoperirea miilor de metri cubi 
care se irosesc pe străzi, prin fisu
rile conductelor, locatarii sint puși 
să plătească la „paușal“. Altă ex
plicație nu s-ar p/itea reține, ți- 
nind seama de încetineala cu care 
I.C.A.B. intervine pentru remedie
rea conductelor sparte. Vom da 
doar citeva exemple din multele 
care ne-au fost sugerate in scrisori, 
verbal sau telefonic. Asociația lo
catarilor de la blocul 4 din strada 
Banul Udrea nr. 2 a fost pusă să 
plătească pe lunile iunie-septem- 
brie a.c. (după cum ne scrie Ste
luța Niculescu de la ap. 53), suma 
de 5 448 lei. In timp ce asociația 
este somată să plătească apa pe 
care locatarii n-au consumat-o, lu
crătorii de la J.C.A.B. n-au luat 
nici o măsură să oprească risipa 
de apă (semnalată de cetățeni) din 
conductele de pe străzile . Dealul 
Tugulea și Veteranilor (de peste'6 
luni de zile), așa cum ne scrie 
Cornel Miț, din strada Dealul 
Țuguleă nr. 46—50. bl. 12, ap. 106 ; 
de pe strada Vistiernic Stavrinos, 
în dreptul bl. 152 (de aproape 3 ani) 
și de pe strada Apusului nr. 56 (de 
aproape 4 ani), după 'cum ne in
formează comitetul asociației de lo
catari de la blocul 153 .A din strada 
Vistiernic Stavrinos nr. 28. Sint 
adevărate recorduri ale neglijenței.

Cu toată înțelegerea față de pro
blemele complexe cu care se con
fruntă întreprinderea, aceste prac
tici și situații rămin de neexplicat. 
(D. Manole).

ore dedicate exclusiv mamei si copi
lului.

La unul din dispensare stăm de 
vorbă cu medicul pediatru Elena 
Androne. „Avem în grijă peste 9 800 
de copii sub 16 ani. Sintem aici 6 
medici și 16 cadre medii, incit pu
tem' spune că ne concentrăm pe ca
litatea îngrijirii acordate îndeosebi 
celor foarte mici. Pe nou-născuți îl 
vizităm zilnic. Ne face multă plăcere 
să constatăm cum sfaturile pe care 
le dăm mamelor prind rădăcini, spre 
binele copiilor. Chiar și în familiile 
cu mulți copii, destul de numeroase 
in orașul nostru (670 de mame cu 
mai mult de trei copii primesc aju
toare lunare de la stat — n.n.), ți-e 
mai mare dragul să intri. în casele 
familiilor Pețenchiu. cu 9 copii. Tă- 
nase, cu 8 copii, ultimul în vîrstă 
de... două săptămini. Gresoi. cu 4 
copii, datorită confortului din noile 
locuințe, ordinea și curățenia ne 
scutesc de orice recomandare pri
vind necesitatea igienei. Cînd mă 
gîndesc cum era acum douăzeci de 
ani, cînd mi-am început aici cariera 
de medic, nu-mi vine să cred cit 
s-au schimbat toate".

Și la grădinița nr. 8, aflată în a- 
propierea studiourilor cinematogra
fice și patronată de acestea, discuția 
debutează cu o comparație. „Acum 
36 de ani, își amintește educatoarea 
Maria Dumitru, în zadar le spuneam 
părinților cum trebuie să-și îngri
jească copiii, că tot nu aveau con
diții să urmeze sfaturile. Ca să nu 
mai vorbim de nivelul de cultură. Pe 
cind astăzi, oamenii se întrec să-și 
îmbrace copiii cu ce este mai fru
mos și mai bun. nu-i aduc la noi 
numai ca să scape de-o grijă, ci pen
tru că sint conștienți că aici primesc 
educație". într-adevăr, în sălile tu
turor grupelor, chiar și a celor mici, 
pereții sint plini de panouri cu lu
crări ale copiilor, fiecare urmărind 
un scop : mici desene în acuarelă 
sint rezultatul lecției despre sime
trie ; rafturi întregi de jucării, dar 
și material didactic : un teatru de 
păpuși, altul de umbre. Nimic nu 
este gratuit, totul servește unui scop 
educativ.

Pentru că lă începutul acestor rin
duri pomeneam de „stelele"' de cine
ma, să precizăm că această grădi
niță a furnizat studiourilor cinema
tografice din (vecinătate și... talcntați 
interpreți. Adrian Cristea, Ioana 
Limbutu. Mirabela Parancea au apă
rut în filme artistice alături de ac
tori cunoscuți ; un grup de copii, sub 
îndrumarea educatoarei Stela Ene, 
au fost protagoniștii unui film cu 
caracter didactic — „Caruselul me
seriilor". Diferitele formații artistica 
ale grădiniței au obținut aproxima
tiv 50 de diplome și premii în dife
rite etape ale Festivalului național 
„Cîntarea României". O foarte se
rioasă „concurență" pentru vecinii 
lor, realizatorii adulți de spectacole.

...O copilărie ca-n basme, într-un 
oraș modern, dinamic, pină mai ieri 
o așezare rurală pierdută în cîmpie...

Rodica ȘERBAN

propu.se
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Prin aplicarea acordului global:

FIECĂRUIA, VENITURI ÎN FUNCȚIE 
DE REZULTATELE OBȚINUTE ÎN PRODUCȚIE •

După ce intr-un articol anterior (vezi „Scinteia" din 26 noiembrie 
1987) ne-am oprit asupra citorva aspecte ale reglementărilor legale, asu
pra unor principii statuate in domeniul organizării și retribuirii muncii 
in acord global, de această dată ne vom referi la functionarea concretă 
a acestui mecanism, la unele probleme care se ridică in practică.

Fapte care demonstrează 
superioritatea și echitatea 
sistemului de retribuire a 
muncii. ExPerienta acumulată in 
numeroase întreprinderi pune în evi
dență că aplicarea fermă și corectă 
a mecanismului acordului global re
prezintă un factor hotăritor in reali
zarea exemplară a sarcinilor de plan, 
ceea ce s-a reflectat nemijlocit in 
creșterea pe măsură a veniturilor 
oamenilor muncii. Iată citeva exem
ple edificatoare in această privință 
din activitatea desfășurată in 10 

; luni din acest an.
• Colectivul Schelei de producție 

petrolieră Drăgășani a extras peste 
prevederi 2 600 tone țiței și peste 7 
milioane mc gaze naturale. Cele mai 
bune rezultate le-au inregistrat son
dorii din brigada nr. 4 Făurești, care 
au obținut, în medie, o retribuție cu 
27,4 la sută superioară celei tarifare.

0 O cantitate suplimentară de 
( 121 668 tone lignit au extras în plus 

minerii de la Voivozi. De reținut este 
' că producția a fost de calitate su

perioară prevederilor cu 30 kcal/kg, 
iar la cheltuielile materiale s-au ob
ținut economii de aproape 4 milioa
ne lei. în medie, in această perioa
dă, fiecare om al muncii din între
prindere a ciștigat in plus 1 790 lei.

• Un colectiv fruntaș, cel al în
treprinderii de garnituri de frină 
și etanșare din Rimnicu Sărat, a 
realizat suplimentar o producție- 
marfă in valoare de 12,3 milioane 
lei, concretizată în 63 tone ferodouri 
și 117 tone marsit. De asemenea, a 
livrat in plus la export o producție 
in valoare de peste 3 milioane lei. 
Așadar, s-a lucrat bine, eficient, dacă 
ținem seama și de faptul că s-a ob
ținut un indice'de valorificare a ma
teriei prime de 97 la sută și un in
dice de folosire a instalațiilor și 
utilajelor de 87 la sută. Ca urma
re. in fiecare lună membrii colecti
vului de aici au Obținut ciștiguri mai 
mari cu 5—6 la sută.

0 Din realizările peste prevederi 
ale întreprinderii de materiale izo
latoare din Vaslui notăm : 3 200 mc 
prefabricate și panouri mari din be
ton armat. 1 150 tone vată' minerală 
și produse din vată, 2.6 milioane mp 
produse hidroizolatoare. Produse de 
înaltă calitate, pentru care nu s-au 
primit reclamații de la nici un parte
ner din țară sau de peste hotare — 
unde s-au livrat în plus produse hi
droizolatoare in valoare de 3,1 mi
lioane. lei. Răsplata muncii — după 
rezultatele muncii ! Astfel. dacă 
pe ansamblul intreprinderii. in me
die. retribuția a fost mai mare cu 
4 la sută, colectivul secției de pre
fabricate din beton si cel al secției 
de materiale hidroizolatoare au be
neficiat de creșteri mai mari de re
tribuție — de 11 și, respectiv, 
7 la sută. Tn cadrul acesto
ra. la cele mai harnice formații 
ciștigui mediu a fost superior pre
vederilor cu aproape 20 la sută.

Sint numeroase exemplele de acest 
fel care demonstrează deplina viabi
litate a mecanismului acordului glo
bal, rolul stimulator al capacității 
creatoare și spiritului gospodăresc al 
oamenilor pe care îl are această for

mă superioară de organizare și re
tribuire a muncii.

O cerință esențială: apli
carea consecventă a prin
cipiilor echității socialiste. 
Este cit se poate de evident că 
mecanismul acordului global in
stituit de lege nu funcționează de 
la sine. în acest sens, sint pline de 
semnificație, aprecierile făcute de 
secretarul general al partidului : 
„Trebuie să acționăm cu mai multă 
răspundere în privința aplicării fer
me a principiului de retribuție in 
acord global, a principiilor socialis
te de retribuire in raport de munca 
și calitatea muncii fiecăruia. Din pă
cate. mai avem nu puține jcazuri cind 
conducători ai diferitelor sectoare, 
«iclusiv ai unor ministere, incalcă 
acest principiu și caută tot felul de 
căi pentru a asigura unor oameni 
venituri fără muncă. Or, cointeresa
rea materială in condițiile socialis
mului este strins legată de aplicarea 
fermă a principiului retribuției după 
muncă și după calitatea muncii, iar 
acordul global pe care l-am stabilit 
asigură in bune condiții realizarea 
in viață a acestui principiu".

Cele mai multe neajunsuri în a- 
plicarea acordului global sint, fără 
îndoială, de natură subiectivă. în- 
cepind cu cele privind asigurarea 
unui climat de răspundere, de ordi
ne și disciplină, aprovizionarea teh- 
nico-materială neritmică a locurilor 
de muncă, funcționarea defectuoasă 
a mecanismului cooperărilor intre 
secțiile aceleiași unități economice 
și intre întreprinderi. perfecta
rea cu intîrziere a contractelor eco
nomice pentru utilizarea integrală 
a capacităților de producție, stabili
rea inechitabilă a sarcinilor și o- 
bligațiilor ce revin'fiecărei formații 
de lucru și continuînd cu cele pri
vind insuficienta preocupare pentru 
ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională a personalului muncitor, 
întreținerea și repararea utilajelor, 
aplicarea măsurilor prevăzute în 
programele de perfecționare a Urba
nizării și modernizate a producției. 
Cu alte cuvinte, unii factori de 
conducere din întreprinderi pierd 
din vedere faptul că acordul global 
nu este numai o formă de retribui
re. ci, in primul rind, de organizare 
superioară a producției și a muncii, 
prin care trebuie să se creeze toate 
condițiile necesare pentru punerea 
în valoare a potențialului creator al 
fiecărui colectiv, al fiecărui om al 
muncii. în vederea sporirii produc
ției și eficienței economice.

tn practică, se ivesc adesea situații 
care impun intervenția exigentă, 
plină de răspundere a factoriior de 
resort din întreprinderi, centrale și 
ministere pentru solutionarea unor 
probleme legate de aplicarea acor
dului global, incepînd de la stabili
rea și defalcarea sarcinilor Ia pro
ducția fizică si la export, a ce’orlalti 
indicatori care fac obiectul criteriilor 
și condițiilor din contractul de acord 
global și pină la evidența și determi
narea drepturilor de retribuire cuve
nite in funcție de rezultate si de a- 
portul fiecărui om al muncii la_ ob
ținerea acestora. Or. din constatările 
organelor de control de specialitate 

s-au desprins și o serie de neajun
suri in aplicarea acordului global, 
care au ca elemente comune fie ne
înțelegerea corectă a unor prevederi 
legale, a mecanismului acordului 
global, fie perpetuarea unor menta
lități și practici anterioare noilor re
glementări, fie încercarea de eluda
re a unor sarcini sau obligații ce de
rivă din lege, in scopul realizării re
tribuției fără eforturi pe măsură, 
fără îndeplinirea riguroasă a tuturor 
sarcinilor de plan. Să ne referim 
succint la citeva din deficiențele 
care se fac simțite mai frecvent.

Practici care contravin 
normelor legale. Construirea și 
funcționarea corectă a mecanismu
lui acordului global presupun co
relarea, de Ia bun început, a 
tuturor sarcinilor economice, a tutu
ror indicatorilor de plan, core
lare care trebuie menținută, în 
continuare, în intreaga perioadă de 
producție. Iată insă că sint situații 
în care fie în etapa de planificare a 
activității productive, fie în execu
ție se constată necorelări intre pro
ducția fizică planificată, capacitățile 
de producție și producția-marfă, in
tre cheltuielile materiale de produc
ție, normele de consum și indicii de 
valorificare a materiilor prime, intre 
producția fizică, productivitatea 
muncii, normele de muncă, numărul 
de personal și fondul de retribuire. 
Este de la sine înțeles că in aseme
nea' împrejurări prevederile din con
tractul de acord global nu au o bază 
reală, indicatorii respectivi nefiind 
in măsură să reflecte eforturile e- 
fective depuse.

Sint și situații in care unele uni
tăți, deși au întrevăzut că nu iși pot 
îndeplini planul la producția fizică, 
nu numai că și-au menținut. dar 
chiar au și sporit numărul de per
sonal. In alte cazuri, normele și 
normativele de muncă nu reflectă 
măsurile întreprinse pentru crește
rea productivității muncii. în conse
cință. aceste norme sint lesne de în
deplinit. fără eforturi susținute și. 
ca atare, se înregistrează necorelări 
între nivelul calculat al retribuției și 
nivelul realizat , al producției și pro
ductivității muncii.

Se mai cuvine semnalat și faptul 
că unele conduceri țlc întreprinderi 
întirzie sistematic defalcarea sarcini
lor de plan și deci încheierea con
tractelor de acord global cu subunită
țile de producție. Așa incit, nu rare 
SÎnt 'eâzurile cind aceste cdhLrâete se 
încheie pe parcursul lunii sau chiar... 
la sfirșitul acesteia, după „definiti
varea" de către centrală a sarcinilor 
de plan. Fără a mai vorbi și de fap
tul că uneori — contrar legii planu
lui — centrala diminuează retroactiv 
sarcinile de plan ale anumitor uni
tăți in ultima zi a trimestrului. Ci- 
teodată, asemenea practici sint . ur
mate și de anumiți conducători de 
întreprinderi sau subunități care, 
in . loc să ia măsurile ce se cu
vin pentru a crea condiții co
respunzătoare de lucru la toate 
locurile de muncă, pentru a di
mensiona personalul muncitor potri
vit necesităților reale ale producției, 
recurg la nivelarea „din condei" a 
realizărilor obținute de subunități 
sau de formații de lucru cu scopul 
de a uniformiza ciștigurile, chiar 
dacă nu toți au muncit la fel de bine, 
de eficient. Recurgerea la un ase
menea procedeu al egalizării arbi
trare a ciștigurilor. mai ales pentru 
a escamota propriile neajunsuri în 

conducerea unității, este contrară 
principiilor instituite in organizarea 
și conducerea economiei. O astfel de 
abatere nu numai că nu este de 
natură să-i îndemne pe toți să facă 
efofturl, să găsească soluții pentru 
a asigura realizarea la nivelul sta
bilit a sarcinilor de plan, dar încu
rajează lipsa de inițiativă, duce la 
demobilizarea atit a celor care nu 
și-au realizat sarcinile, sădindu-ie 
convingerea că indiferent cum vor 
munci pină la urmă tot vor fi re- 
tribuiți, cit și a celor care s-au 
preocupat să-și realizeze sarcinile, 
dar sînt puși in situația de a le fi 
egalizate ciștigurile. (n asemenea 
condiții, este de la sine înțeles că 
acordul global se aplică formal, 
fără a reprezenta un factor real de 
stimulare a răspunderii in muncă, 
așa cum a fost conceput și cum tre
buie să funcționeze în sistemul 
autoconducerii. muncitorești.

Asemenea abateri, asemenea încăl
cări ale legii care ating însăși sub
stanța mecanismului acordului global 
nu trebuie permise, tolerate, ci. dim
potrivă, combătute ferm, iar cei care 
iși arogă cu de le sine putere com
petențe inexistente și drepturi dis
creționare prin acte contrare norme
lor echității, deci și potrivnice inte
reselor economiei, să știe că răspund 
in fața legii.

în această privință se impu
ne. firește, manifestarea unui rol 
activ, dinamic, mobilizator din partea 
organelor și organizațiilor de partid, 
care, potrivit atribuțiilor ce le revin 
de a urmări cum își fac mem
brii de partid datoria, inclusiv 
cadrele de conducere ale Întreprin
derilor și centralelor, au sarcina de a 
coordona și controla aplicarea cores
punzătoare a acordului global, de a 
asigura respectarea cerințelor eticii 
și echității in raporturile de muncă, 
eombătind ferm orice abatere de la 
lege, astfel incit această fermă su
perioară de organizare și retribuire 
a muncii să-și afirme pe deplin va
lențele. mobilizind colectivele de 
oameni ai muncii la utilizarea cu 
eficiență superioară a mijloacelor 
tehnice și resurselor materiale ale 
întreprinderii,, la întărirea ordinii și 
disciplinei la toate locurile de mun
că, pentru îndeplinirea exemplară a 
planului la toți indicatorii, .

Corneliu CARtAN

Bazinul carbonifer Berbești-Alunu, județul Vilcea

Prin bună organizare
- sub cotele

de energie stabilite
La Șantierul naval din Giurgiu, 

planul la producția de barje flu
viale pe acest an a fost rea
lizat cu patru luni mai devre
me. De asemenea, potrivit angajamen
tului asumat in întrecerea socialistă 
in întimpinarea Conferinței Naționale 
a partidului, aici s-a construit su
plimentar incă o barjă de 1 740 tone, 
iar în prezent se află in diferite faze 
de execuție prima barjă din planul 
anului viitor. Și. fapt deosebit de 
important, aceste rezultate au fost 
obținute in condițiile manifestării 
unei inalte răspunderi pentru gos
podărirea fiecărui kilowatt-oră de e- 
nergie electrică. Astfel, după cum 
ne-a precizat inginerul- loan Avram, 
șeful biroului mecanoenergetic din 
cadrul șantierului, de la începu
tul anului și pină în prezent s-au 
economisit peste 560 MWh energie 
electrică. Desigur, in cadrul șantie
rului există încă mari rezerve de 
economisire a energiei electrice, ne- 
zerve care, in conformitate cu pre
vederile Decretului Consiliului de 
Stat privind raționalizarea consumu
lui de gaze naturale și energie elec
trică. trebuie‘"Integral și neintirziat 
puse in valoare.

Concret, iată ce măsuri s-au adop
tat în această privință. îri primul 
rind s-a hotărit completarea comi
siei energetice eu specialiști cu ex
periență. buni cunoscători ai „secre
telor" consumurilor energetice pe fi
ecare utilaj. Principala preocupare a 
acestei comjsii in prezent este ge
neralizarea in cit mai scurt timp a 
experiențelor bune, a soluțiilor teh
nice și organizatorice adoptate in di
ferite locuri de muncă ; concomitent, 
se caută și se aplică noi măsuri, me
nite să determine respectarea cotelor- 
alocate și chiar reducerea consumu
rilor energetice sub nivelul prevăzut.

Acolo unde se constată cel mai 
mic neajuns, in folosirea energiei 
electrice, așa cum a fost cazul în sec
țiile sculărie și echipamente navale, 
sub îndrumarea organizației de partid 
se desfășoară dezbateri operative pe 
colective și locuri de muncă și se 
iau măsuri eficiente pentru îndrep
tarea situației.

In toată această activitate, prin 
grija comitetului de partid se face 
apel la cei mai experimentați mun
citori. maiștri și ingineri pentru a- 
doptîjrea. „op.șj'ativă a unor,, .măsuri, 
cu efOcte practice imediate. Dc""S- 
xemplij. comisia de specialitate,. ,ipț- 

preună cu conducerile secțiilor, a 
îmbunătăți programul energetic al 
șantierului naval prin extinderea 
sudurii automate și semiautomate la 
realizarea secțiunilor plane ale na
velor. Potrivit calculelor, acest pro
cedeu tehnologic permite o reduce
re a consumului productiv de ener
gie electrică cu 20—25 la sută față 
de’ sistemul clasic de sudură. Tot
odată, au fost revăzute și îmbună
tățite bilanțurile energetice pe fie
care secție, utilaj și loc de muncă. 
O atenție deosebită este acordată 
utilajelor mari consumatoare, cum 
ar fi. spre exemplu, sțgția de com- 
presoare. unde pentru producerea 
unui milion metri cubi 'aer compri
mat trebuie șă se consume 110 MWh 
energie electrică. Aici formațiile de 
muncă au fost redimensio'nate și în
tărite cu oameni bine pregătiți : o 
altă măsură organizatorică a fost 
aceea ca fiecare muncitor să răs
pundă de distribuirea aerului com
primat numai pe un anumit flux

Accent deosebit pe reducerea 
consumului în „orele de virf“

Minerii din vatra de cărbune a 
Berbeștilor, asemenea minerilor din 
întreaga țară, se află angajați cu 
toate forțele în prima linie a bătă
liei pentru sporirea producției de 
lignit. în egală măsură insă, ei se 
consideră mobilizați la acțiuni de 
anvergură pentru gospodărirea cu 
maximă grijă a fiecărui kWh de 
energie electrică. Este firesc să se 
intimple așa. ei înșiși, minerii. Ști
ind cu cite eforturi se extrage fie
care tonă de cărbune folosită drept 
combustibil în centralele termoelec
trice.

— Pentru început, ne-am orientat 
acțiunile îri direcția găsirii și in
ventarierii unor soluții tehnice de re
așezare optimă a tuturor consumato
rilor, unde puterea absorbită efectiv 
din sistemul energetic național de
pășește pe cea strict necesară — ne-a 
spus ing. Nicolae Tivig, director me
canoenergetic al Întreprinderii mi
niere Ilorezu. A doua cale alea
să, -de noi a -J-ost evitarea func«e- 
ționării îh gol a oricărei in-, 
.stal.ații. Acest-*'lucru  a fost de pe 
acum realizat in mare măsură la 
circuitele de transport cu benzi. Nu
mai la incinta de sortare Berbești, 
de exemplu, prin înlocuirea motoare
lor supradimensionate s-a redus 
puterea .efectiv utilizabilă cu aproa
pe 200 kW. De asemenea, au fost 
stabilite grafice de funcționare a li- 
.niilor transportoare cu benzi, de așa 
natură ca. in orele de virf, o parte 
dintre acestea, unde avem rezerve 
de capacitate, să fie scoase, din cir
cuitul productiv.

Așa cum am reținut. între marii 
consumatori din bazinul carbonifer 
Berbești-Alunu se numără și motoa
rele electrice cu care sint echipate 
instalațiile. Cum s-a acționat in ca
zul acestora ? Aflăm, bunăoară, că 
s-au făcut măsurători de putere la 
majoritatea instalațiilor. Astfel, la 
punctul de încărcare a cărbunelui in 
vagoane C.F.R. din stația Popești, 
pe baza măsurătorilor efectuate de 
echipe speciale, s-a constatat că 
puterile motoarelor sint mai mari 
decit cele necesare. în consecință, s-a 

tehnologic,, avînd obligația de a ve
ghea cu atenție ca să nuzse producă 
pierderi pe traseu. Alte măsuri vi
zează respectarea cu strictețe a teh
nologiilor de execuție. încărcarea 
optimă a mașinilor și utilajelor.

După cum ne-a relatat tovarășul 
Petre Niculescu, secretarul comite
tului de partid și președinte al con
siliului oamenilor muncii, prin apli
carea in practică a unor măsuri de 
felul celor amintite se preconizează 
reducerea cu 170 MWh a consumuri
lor normate de energie destinate pro
cesului de producție. Printr-o mun
că politico-educativă stăruitoare se 
urmărește ca fiecare om al muncii să 
acționeze cu intreaga convingere, cu 
răspundere și spirit gospodăresc 
pentru economisirea pe toate căile a 
energiei electrice și combustibilului, 
pentru evitarea oricărei risipe.

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii"

trecut la «recalcularea puterii nece
sare și, implicit, la reducerea viteze
lor de transport ale benzilor prin 
echiparea lor cu motoare ce au tu
rații mai mici, deci și un consum 
energetic mai redus. în urma modi
ficărilor la care ne-am referit și a 
înlocuirii anumitor motoare de ac
ționare. consumul de energie elec
trică s-a redus cu aproape 40 la 
sută. Aceleași măsuri au fost apli
cate la circuitele de benzi pentru 
transportul cărbunelui din cariera 
Berbești-Nord în depozitul central, 
unde, după măsurătorile efectuate, a 
rezultat că numai 'prin înlocuirea 
motoarelor este posibilă reducerea 
consumurilor energetice, cu circa 30 
la sută.

— Să înțelegem deci că minerii 
din acest bazin carbonifer acordă 
toată atenția gospodăririi chibzuite 
și economisirii severe a energiei 
electrice ?

— Categoric da ! — no precizează 
Tnterioeiițorul. I® ..perioadele vir^tlțti 
..de sarcină din sistena. ca să st mă 
opresc doar asupra unui singur*  ar
gument. ne-am organizat activitatea 
de așa-natură ideii, pe timpul se«a- 
terii din fluxul productiv, instala
țiile să fie curățate, revizuite și în
treținute pentru ca. o dată repuse 
in funcțiune, acestea să poată fi 
folosite la capacitatea maximă. O 
mențiune cu totul deosebită se cu
vine a fi făcută cu privire la acti
vitatea politico-educativă stăruitoare 
care se desfășoară in aceste zile la 
fiecare Ioc de Pruncă, sub . îndrumarea 
comitetului de partid, pentru ca toți 
participanții Ia procesul de produc
ție să ințeleagă bine importanța 
care se acordă economisirii resurse
lor energetice și să acționeze con
știent. cu spirit gospodăresc pentru 
evitarea oricărei risipe.

Roadele unor asemenea măsuri, 
deopotrivă tehnico-organizatorice și 
politico-educative ? în zilele care au 
trecut de la apariția decretului Con
siliului de Stat, minerii vilqeni au 
economisit aproape 40 000 kWh ener
gie electrică.

Ion STANC1U
corespondentul - „Scinteii"

■ ■■■■■■■■■■
Sint multe argumentele care pledează pentru dezvoltarea unei zooteh- 

nii de tip intensiv in zona agricolă a județului Satu Mare. In primul rind, 
condițiile naturale care au favorizat în timp conturarea in această zonă a 
unei bogate experiențe in creșterea animalelor. Mai ales „Bălțata româ
nească" — la taurine și „Merinosul transilvănean" — la ovine au consti
tuit rasele pe care crescătorul de animale din acest străvechi colț de țară 
le-a ameliorat continuu, imprimindu-le anumite trăsături morfobiologice 
specifice zonei.

Cu deosebire în ultimele două decenii, această străveche și rentabilă 
îndeletnicire a cunoscut și aici o revitalizare deosebită, beneficiind de 
programe concrete de dezvoltare și modernizare, de substanțiale fonduri 
bănești pentru îmbogățirea zestrei materiale și sporirea continuă a efecti
velor. Modernizarea bazei tehnico-materiale. concentrarea activității zooteh
nice prin construirea unor complexe' specializate în creșterea bovinelor, 
ovinelor, porcinelor și păsărilor, valorificarea superioară a pajiștilor pentru 
sporirea potențialului furajer, afirmarea unor cadre pricepute și devotate 
acestei îndeletniciri au constituit, de altfel, în ultimii ani, direcții priori
tare de acțiune a organelor de partid și agricole județene. Și trebuie spus că 
în multe privințe rezultatele nu s-au lăsat așteptate : in perioada 1965— 
1987 efectivele de bovine au crescut cu 60 la sută, numărind astăzi aproape 
200 000 capete, creșterea făcindu-se mai ales pe seama rasei „Bălțata". rasă 
ce reprezintă circa 90 la sută din totalul taurinelor crescute in județ. De 
asemenea, au sporit mult, cu 35 la sută, efectivele de ovine, merinosul 
crescut și ameliorat aici fiind folosit pe scară largă Ia îmbunătățirea efecti
velor din multe zone ale țării.

Care este totuși aportul crescătorilor de animale din această zonă la 
realizarea programului național de dezvoltare a zootehniei ?

Activitatea de selecție 
și ameliorare — așezată 

pe baze științifice
Pentru a da un prim răspuns, ar 

fi suficient să precizăm că aici se 
află cea mai bună fermă-elită din 
țară profilată pe ameliorarea rasei 
„Bălțată românească", — ferma de 
taurine de la C.A.P. Petrești — uni
ate care în cei aproape 20 de ani
• existentă și-a adus o contribu-
• cu totul și cu totul remarcabilă 
îmbunătățirea performanțelor pro- 
tive ale acestei rase. Ce valoare 
■tlcă prezintă experiența acestei
e ?
Acum 11 ani. cînd am repopu- 
rajdurile cu un nucleu de 
1 deosebit de valoros — ne 
șeful fermei, tovarășul Ște- 
lili — am pornit la drum cu 

scop de a obține de la 
aimale cit mai mult lapte, 
■a atunci principalul obiec- 

\e parcursul anilor s-a rea- 
altul, care, prin dimen- 

e, avea să-l depășească 
. primul : după 11 ani de 

rcetare, adică de selec- 
trare continuă, s-a ob- 
țată" de tip Petrești, 

care se caracterizează printr-o ro
bustețe ce depășește, în medie, cu 
100 kg greutatea normală a rasei 
și printr-un potențial productiv care 
și din punctul de vedere al pro
ducției de lapte plasează ferma de 
aici, pe primul loc în județ. Dovadă, 
din efectivul fermei de 500 de vaci, 
la 320 de capete (cele mai multe 
dintre ele descendente pe linie pa
ternă de la unul dintre cei mai 
valoroși tauri din lume) producția 
de lapte întrece cu mult nivelul 
stabilit pentru a intra în categoria 
celor ce pot fi acceptate ca mame 
de taur. în timp ce la 60 de exem
plare producția depășește de pe 
acum 6 000 litri de lapte.

Pretutindeni, 
producțiile să fie la nivelul 

posibilităților 1
Din cauze diverse. între care pe 

prim plan se situează lipsa de fer
mitate in aplicarea numeroaselor 
programe elaborate în decursul 
timpului, nu sint puse în valoare 
decît în mult prea mică "măsură 
posibilitățile mari de dezvoltare a 
zootehniei județului. Este locul să 
spunem că nu de programe s-a dus 
lipsă aici, nu de calcule care să 

probeze posibilitățile reale existente 
în diferite zone, in diferite unități, 
ci de faptul că atit comitetele co
munale de partid, cit și organele de 
partid și agricole din județ nu s-au 
angajat cu fermitatea necesară pen
tru indeplinirea punct cu punct a 
celor stabilite. Investițiile masive 
făcute aici in timp au avut, ca re
zultat sporirea considerabilă a efec
tivelor de taurine și ovine crescute 
în sectorul socialist al agriculturii, 
în mod normal, această dezvoltare

șakp-L Programul de dezvoltare 
a zootehniei - față in față cu 
realitățile din unitățile agricole

trebuia urmată de o creștere a pro
ducțiilor medii de lapte, carne și 
lină, lucru care nu s-a realizat decit 
în puține locuri. Dimpotrivă. Există 
în județ destule ferme cu adă
posturi supermodernizate de unde 
se livrează astăzi la fondul de stat 
mai puțin lapte de la o vacă decît 
se realiza cu două decenii in urmă 
în grajduri simple. Adevărul ,este 
că producțiile sînt mici chiar și in 
unele unități cu tradiție in creșterea 
animalelor. Dacă ar fi să ne refe
rim, bunăoară, la realizările din 
anul trecut și din acest an, atunci 
intr-un număr de 33 cooperative a- 
gricole nivelul producțiilor de lapte 
și lină abia reprezintă jumătate din 
cit ar fi trebuit să se obțină in 
mod normal pentru a se putea vorbi 
de o producție eficientă. Este drept, 
in partea superioară a clasamentu
lui producției de lapte au survenit 
unele schimbări pozitive, în sensul 
că unităților bune de anul trecut — 
I.A.S. Satu Mare și I.A.S. Odoreu, 
C.A.P. Tiream — li se adaugă coope
rativele agricole din Dorolț, Cămin, 
„Someșul" Satu Mare și altele, dar, 

pe ansamblu, media județului este 
trasă mult in jos de nivelul foarte 
scăzut al producțiilor obținute toc
mai de unele unități care in mod 
normal ar trebui să se situeze in 
fruntea zootehniei județului. Și ne 
referim în mod deosebit la fermele 
zootehnice ale cooperativelor agrico
le din Lazuri, Andrid, Cărășeu. Do- 
rolț. Pișcolt, Homorod. Căuaș. Doba, 
Boghiș. Cămin, Săcășeni. Urziceni, 
Moftinu Mare. Halmeu, Berveni și 
Aciș, unități care obțin producții de

5—6 ori mai mici decit cooperativa 
din Petrești, de exemplu.

In fiecare localitate, 
în fiecare unitate agricolă
— un număr cit mai mare

de animale!
în mod firesc se pune întrebarea : 

de ce o asemenea stare de produc
tivitate și eficiență scăzută ? Au 
fost concentrate aici mai multe ani
male decit se pot crește în mod nor
mal ? Da și nu. Da, doar dacă avem 
în vedere discrepanțele mari în ce 
privește încărcătura de animale din 
diferite unități. Pentru că și aici, 
ca în multe alte locuri, s-a produs 
în fapt o concentrare excesivă a 
zootehniei în zonele cu pămîntul cel 
mai fertil, unde in timp chiar și pu
tinele pășuni care au existat au fost 
transformate în terenuri arabile, ju- 
decîndu-se probabil că oricum un 
pămint cultivat poate produce mai 
multe furaje decît o pășune. Zona 
agricolă cea mai fertilă a județului
— consiliul agroindustrial Cărei — 

este zona nu numai cu cea mai 
mare încărcătură de animale, dar și 
cea mai puternic dezvoltată în creș
terea taurinelor, aproape 17 000 de 
capete, adică tot atîtea cîte se cresc 
In unitățile agricole din zonele coli- 
nare ale județului. Tocmai în aceste 
zone continuă să existe un număr de 
cooperative agricole — Crucișor, Sti- 
na, Birsău — care nici măcar nu 
cresc taurine- in timp ce in altele — 
Vama. Negrești. Socond. Tarna Mare, 
Tirșolț, Comlăușa și Gerăușa — efor-

'turile organelor județene de a crea 
aici ferme zootehnice puternice sint 
departe . de rezultatele așteptate. 
Asemenea disproporții flagrant- se 
înregistrează și în repartizarea in te
ritoriu a ovinelor : un număr de 15 
cooperative agricole nu au nici 
măcar o oaie în rîndul șepte- 
lului, și așa destul de sărac. 
Dacă la aceste decalaje mai adău
găm și cele care se înregistrează în 
zonarea efectivelor din cadrul gos
podăriilor populației, atunci rezultă 
limpede că factorii direct implicați 
în realizarea programului județean 
de dezvoltare a zootehniei mai au 
multe de făcut pentru a pune acti
vitatea din acest sector pe baze cu 
adevărat economice. Există în județ 
comune întregi care^ în sectorul gos
podăriilor populației, nu dispun nici 
măcar de atitea oi cît să poată con
stitui o turmă adevărată. în zona 
de vest a județului, patr.u comune 
mari și bogate — Urziceni, Foeni, 
Petrești și Căpleni — chiar dacă ar 
aduna la un loc toate oile sătenilor 
și nici atunci nu ar putea constitui 
o astfel de turmă. într-o altă zonă 
fertilă a județului, comune și mai 

mari decît cele la care ne-am refe
rit — Botiz, Odoreu, Apa și Dorolț 
— cresc la un loc cu ceva mai mult 
de 700 oi-mame, adică cite o oaie 
la 5—6 familii. Și asemenea exem
ple se pot da și de la Livada. Tar
na Mare. Păulești, Crucișor, Pomi, 
Valea Vinului. Să fi scăzut oare in
teresul omului de rind din aceste lo
calități față de un animal pe care 
l-a crescut dintotdeauna pe lingă 
gospodăria sa, fără prea, multă bătaie 
de cap ? Pentru că. în cazul exem
plelor pe care le-am dat, nu se poa
te spune că oamenii, nu dispun de 
condiții'câ fiecare familie să crească 
măcar 8—10 oi. Am văzut în vară și 
în toamnă nu numai Ia Botiz sau Do- 
rolț, ci și de cealaltă parte a So
meșului. la Vetiș și Păulești. cum 
tractoarele întorceau sub brazdă mi
riști încărcate de ierburi și am în
trebat atunci cum e posibil un ase
menea lucru. Ni s-a răspuns simplu 
și păgubitor : „Iarba este mult prea 
mică pentru a merita să fie cosită".

Desigur, problemele ce țin de'spo
rirea efectivelor de animale și mai 
buna repartiție a acestora in teri
toriu sint treburi care cad în com
petenta celor aflați la conducerea 
zootehniei județului. Dacă totuși am 
insistat asupra unor neajunsuri, mai 
ales de ordin organizatoric, am' fă
cut-o pornind de la datoriile mari șl 
neonorate pe care le au crescătorii 
de animale de aici față de reali
zarea fondului centralizat al statu
lui la lapte, carne și lină. Fiindcă, 
oricite dificultăți ar fi existat, este 
greu de crezut că acestea au fost 
așa de mari incit de la un efectiv 
de vaci mult sporit să se livreze as
tăzi la fondul de stat o cantitate de 

Ceea ce rezultă din această foarte sumară analiză este faptul că orga
nele locale de partid, și nu in ultimul rind organele agricole de specia
litate. nu s-au sesizat la timp de aceste dereglări care au apărut și au 
perturbat dezvoltarea normală a zootehniei pe zone și unități, sau dacă au 
făcut-o nu au acționat cu fermitatea necesară pentru indreptareâ lucrurilor, 
împăcindu-se in mod nefiresc cu situația dată. Este vorba aici de adevărul 
că atunci cind nu sesizezi, nu acționezi operativ pentru rezolvarea unor 
probleme apărute, acestea se amplifică și este mai greu să repari, ceea ce 
puteai repara cu ani in urmă. Din păcate, nici acum nu se acționează cu 
fermitatea cerută pentru rezolvarea corespunzătoare, punct cu punct, a fie
cărei probleme, a fiecărei situații. Este de datoria comitetului județean de 
partid să treacă de indată la efectuarea unei analize a situației reale exis
tente in acest sector, analiză care să fie urmată de acțiuni practice, in mă
sură să pună mai bine în valoare experiența crescătorilor de animale de aici, 
așa cum spuneam foarte bogată, posibilitățile mari pe care le are județul 
in dezvoltarea zootehniei.

Iosif POP

lapte incomparabil mai mică decit 
acum 10 ani. Și situația nu este mai 
bună nici in ce privește producția de 
lină.

Furaje - pe măsura 
necesităților 1

Cind ne refeream la posibilitățile 
ce există pentru soluționarea unor 
probleme, aveam in vedere mai ales 
slaba preocupare ce există in unele 
unități pentru producerea și asigu
rarea furajelor. Și pentru această 
iarnă, pe ansamblul județului, sînt 
asigurate doar jumătate din canti
tățile de fin stabilite și cu ceva mai 
mult de 85 la sută din necesarul de 
suculente. Dacă la fin cauzele mai 
pot fi puse pe seama secetei din pri
ma parte a anului, la suculente nu se 
pot aduce nici măcar asemer^a jus
tificări. La începutul lunii octombrie 
am văzut aici lanuri de porumb si
loz de o frumusețe rară, lanuri a că
ror recoltare intîrzia pentru că. chi
purile, unitățile de mecanizare nu 
și-au pregătit utilajele pentru aceas
tă acțiune. O dovadă- că au existat 
asemenea resurse de furaje din 
abundență o constituie atit realiză
rile din sectorul agriculturii de stat, 
unde programul de însilozare a fost 
îndeplinit și depășit, cit și cantită
țile mari de suculente depozitate în 
cooperativele agricole din Gqlu. 
Terebești, Odoreu. Tășnad sau la 
asociațiile zootehnice din Ardud și 
Santău. Fapt este insă c<i. la sflrși- 
'tul lunii octombrie, un număr mare 
de cooperative agricole și asociații 
zootehnice care dețin un număr im
portant de animale înregistrau în 
balanța furajelor deficite de ordinul 
miilor de tone.

7
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O CONCEPȚIE DE LARGĂ PERSPECTIVĂ, RIGUROS ȘTIINȚIFICĂ 
PRIVIND ISTORIA DNICĂ SI UNITARĂ A POPORULUI

J

Peste cîteva zile se vor împlini 69 de ani de la Marea Adunare Na
țională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, care, prin votul unanim 
al reprezentanților legitimi ai românilor transilvăneni, a proclamat unirea, 
„pentru toate veacurile", a Transilvaniei cu România, înscriind în marele 
hronic național o nouă biruință a dreptății istoriei — făurirea statului 
național unitar român. în ințelegerea riguros, științifică a acestui măreț 
eveniment, cercetarea de specialitate dispune de un inestimabil Îndreptar 
de lucru in opera teoretică a secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în concepția sa de mare valoare principială și prac
tică privind, istoria patriei, in memorabilele sale aprecieri cu privire la 
trăsăturile și coordonatele definitorii ale existenței multimilenare a po
porului român. în cele ce urmează ne propunem să subliniem citeva 
dintre liniile de forță ale viziunii novatoare, creatoare a secretarului ge
neral al partidului cu privire la trecutul național, la drumul poporului 
nostru prin vreme spre epoca rodnică și demnă de azi.

Teoria revoluționară și generalizarea 
progreselor cunoașterii

în gindirea, în opera teoretică a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. proble
matica istoriei naționale ocupă un 
loc esențial ; însemnătatea ce i se 
acordă decurge din adevărul, adese
ori subliniat de secretarul general 
al partidului, că nimic nu se poate 
construi ignorind trecutul. marile 
sale lecții, patrimoniul experienței 
de viață al celor ce ne-au premers. 
Cu alte cuvinte, in măreața operă 
de construcție ce se desfășoară azi 
în țara noastră trebuie valorificate 
plenar învățămintele istoriei, întru- 
cît acestea evidențiază atît ceea ce 
a slujit mersului înainte pe calea 
progresului și civilizației, cit și fac
torii care au frînat împlinirea 
aspirațiilor supreme ale poporului. 
Evocind lungul drum prin istorie al 
oamenilor pămintului românesc, ma
rile bătălii purtate de ei pentru 
dreptate socială și libertate na
țională, secretarul general al parti
dului sublinia : „Toate aceste tradi
ții de luptă pentru eliberarea na
țională șl socială sînt un hun al po
porului. al partidului nostru comu
nist. continuatorul celor mai lumi
noase tradiții revoluționare, pe care 
le ridică pe o treaptă superioară, 
trăgind din ele învățăminte pentru 
activitatea prezentă și de viitor".

în această viziune, trecutul nu 
mai apare rupt de prezent, ci intr-o 
firească continuitate cu acesta, con
stituind însăși temelia pe care se 
înalță prezentul și viitorul. Totoda
tă, trecutul este privit ca uriașul 
creuzet in care s-au plămădit trăsă
turile distinctive ale poporului nos
tru. modul său de a fi. de a gindi 
și a simți. Iată de ce spre a se cu
noaște mai bine pe sine, spre a-și 
înțelege misiunea istorică și a se 
angaja cu toate forțele in făurirea 
conștientă a prezentului și viitoru
lui său, poporul trebuie să cunoas
că aprofundat trecutul său de lup
tă. marile sale lecții. în acest sens, 
secretarul general al partidului ară
ta că : „Orice popor, mai cu seamă 
un popor cum este poporul român, 
care are o istorie destul de veche (...), 
nu poate să nu pornească in elabo
rarea căilor de dezvoltare de la tre
cutul său istoric, să nu țină seama 
de tradițiile sale, care, in fond, sini 
suma diferitelor concepții, a tot ceea 
ce popoarele au acumulai mai bun 
in trecutul lor de luptă și de dez
voltare spirituală.«îniacest șjjns, tra
diția. bazarea W
si constituie —un factor indispensa
bil al progresului. Nimic nu se poa
te construi ignorind trecutul ! EseiiȚ 
țial este să se ia ce este bun și să 
se asigure o dezvoltare pe baze noi, 
in raport cu nivelul de cunoaștere la 
care a ajuns societatea intr-un mo 
ment sau altul".

în acest cadru, secretarul general 
*1 partidului a reliefat cu deosebită 
forță faptul că avem un trecut cu 
care ne putem mindri. că în aceste 
părți ale lumii poporul nostru a fost 
un factor de progres, de civilizație, 
că el s-a ridicat și a luptat cu nea
bătută stăruință pentru triumful u- 
nor înalte principii, astăzi larg accep
tate in viața internațională — drep
tul la viață de sine stătătoare, la 
dezvoltare liberă și independentă, 
prietenia, întrajutorarea, buna veci
nătate și pacea. Cu exemplară ri
goare științifică s-au subliniat di
mensiunile eroice ale trecutului na
țional, faptul că — aflat in „calea 
răutăților", la „poarta furtunilor" — 
poporul român a dus o îndelungată 
luptă pentru păstrarea ființei sale 
etnice, pentru libertatea gliei stră
bune. pentru unitate, înfruntind ne
temător armiile unor mari imperii și 
regate. Poporul român a găsit mereu 
în sine, in marea sa iubire pentru 
vatra străbună, în neostoita sa sete 
de libertate și dreptate, in voința sa 
de unitate Uriașe resurse de tărie 
care au făcut ca el să biruiască mari 
vitregii și vicisitudini ale istoriei, 
răminind mereu el însuși, stăpin al 
meleagurilor pe care s-a plămădit 
cu multă vreme in urmă. Greutățile 
pe care a trebuit să le înfrunte, ob

Condițiile istorice și sociale 
iși bun amprenta pe însu
șirile și felul de a gindi și 

trăi al fiecărui popor. Istoria po
porului nostru, așa cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Congresul al III-lea al educației 
politice și culturii socialiste, este „is
toria luptelor împotriva asupririi 
străine, a luptelor pentru libertate și 
independență, pentru progres econo
mic și social". In asemenea împre
jurări s-a creat felul de a fi al po
porului român, s-au dezvoltat dra
gostea de glie, de patrie, de liber
tate și independență, statornicia, spi
ritul său de omenie. Nicolae Iorga 
și Lucian Blaga considerau tradiția 
în sensul ei valoros ca un adevărat 
factor revoluționar, deoarece ea fe
rește de experiențe artificiale. înte
meiază vederile spre viitor, dă sens 
jimanist transformărilor posibile. Te
meiul tradițiilor noastre il constituie, 
cum spune Iorga. „axioma colectivi
tății". Corolarul ei il reprezintă o- 
menia, spiritul de înțelegere. Soli
daritatea eforturilor îndreptate spre 
libertate, dreptate, creație istorică a 
devenit matricea simbolică determi
nantă a poporului nostru, în care nu 
și-a găsit loc intoleranța spirituală. 
In raport cu disputa contemporană 
dintre „valorile libertății" și „valo
rile dreptății", societatea românească 
propune un etos unificator, în care 
libertatea, bunăstarea și fericirea^ fie
căruia depind de libertatea, bunăsta
rea și fericirea întregului popor.

Strategia dezvoltării actuale a so
cietății noastre pornește de la aceas
tă identitate culturală a poporului și 
militează pentru îmbogățirea ei crea
toare. Apar în prim-plan parti
ciparea. creativitatea culturală, iden
titatea culturală, care nu se reduce la 
consumul de valori, ci presupune cre
ația de valori. Dintr-o asemenea per
spectivă, democratizarea învățămin- 

tului, democratizarea culturii constituie 
orientări profund umaniste, menite să 
stimuleze energiile și potențialul de 
creație național, să-l orienteze pe di

stacolele pe care a trebuit să le de
pășească, bătăliile pe care a fost 
nevoit să le poarte, prețul greu pe 
care l-a plătit in această necurmată 
luptă n-au dezarmat poporul ro
mân, nu l-au ingenuncheat, nu l-au 
făcut să-și plece capul, ci i-au oțelit 
brațul, i-au intărit cugetul, i-au călit 
voința de a apăra ceea ce mereu el 
a socotit a fi bunurile sale cele mai 
de preț, mai presus decit viata în
săși: libertatea, ființa de neam, limba 
și legea străbună, dreptul de a-și o- 
rindui viața conform legitimelor sale 
interese. Tocmai de aceea, cunoaște
rea acestor îndelungate bătălii pur
tate de-a lungul vremurilor are me
nirea de a sădi în inimile genera
țiilor de astăzi simțăminte vii și du
rabile de cinstire a trecutului, a bra
vilor noștri înaintași, care, in pofi
dă oricăror vicisitudini, nu și-au pă
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răsit vatra străbună, ci au înfruntat 
cu curaj greutățile, biruindu-le. Pil
da lor de statornicie și atașament 
față de pămintul strămoșesc trebuie 
sâ insufle generațiilor de astăzi vo
ința de a face totul pentru înălțarea 
patriei pe noi culmi de progres și 
civilizație, de a-și asuma hotărit o 
înaltă răspundere pentru prezentul 
și viitorul patriei. Cu alte cuvinte, 
cunoașterea istoriei eroice a poporu
lui trebuie să ducă la înțelegerea a- 
clc văr ului că viața de acum este re
zultatul multor lupte și sacrificii, să 
determine profunde si puternice sen
timente patriotice, materializate in 
implicarea activă, plenară a fiecărui 
fiu al patriei în măreața operă con
structivă ce se desfășoară acum in 
țara noastră. „Noi, comuniștii — a- 
răta tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
cinstind pe cei care in trecut și-au 
dat viața pentru fericirea poporului, 
tragem din lupta lor învățăminte 
pentru prezentul pe care-1 făurim, 
și. totodată, pentru a pune bazele 
Victorului, educăm . Tineretul în spi
ritul dragostei și respectului față de 
lupta și munca înaintașilor. Numai 
așa tineretul nostru va inv.ăta_ să 
ducă mai departe ceea ce au făurit 
înaintașii, ceea ce făurește generația 
de astăzi, să păstreze ca lumina o- 

*•' chilor și să întărească independența 
și suveranitatea patriei noastre".

Analizind coordonatele definitorii 
ale vieții și luptei poporului român, 
secretarul general al partidului re
levă ideea de mare actualitate că 
oricit de grele ar fi împrejurările 
vremurilor, oricit de puternice for
țele ce se împotrivesc împlinirii le
gitimelor idealuri ale unui popor, 
acesta va triumfa mai devreme sau 
mai tirziu in dreapta sa luptă dacă 
în acest scop el nu pregetă de la 
nici un sacrificiu, dacă iși stringe 
intr-un singur și tare mănunchi toa
te energiile și puterile sale.

Cu înaltă rigoare științifică, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat, 
in opera sa teoretică, faptul că o 
trăsătură fundamentală a istoriei 
naționale este aceea că poporul ro
mân are rădăcinile adine înfipte in 
vatra pe care o locuiește astăzi, 
vatră de străveche civilizație, de în
delungă creație istorică. Intr-adevăr, 
aici au trăit strămoșii direcți ai ro
mânilor, geto-dacii, făuritori ai unei 
strălucite civilizații și apărători dîrji 
și demni ai pămintului natal. Con
viețuirea lor cu romanii, după trans
formarea unei părți a Daciei in pro
vincie romană. împletirea civilizației 
lor cu cea romană au dus la plămă
direa unui popor nou. păstrător al ce
lor mai înalte virtuți ale dacilor și 
romanilor, popor care, vreme de 
două milenii, avea să împlinească 

recțiile majore ale progresului con
temporan. Apariția in practică a u- 
nor tendințe disfuncționale — atitu
dini de pasivism și consumatorism 
cultural, de receptare facilă a unor 
„mode" culturale străine — nu pun 
sub nici un motiv sub semnul între
bării vocația umanistă, progresistă a 
noilor orientări ce călăuzesc dezvol
tarea învățămintului, a culturii, in 
general a procesului de formare a 
omului nou. Este meritul excepțional 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
a fi deschis, o perspectivă de dezvol

Educația în spiritul muncii, educația in spiritul valorilor
tare a societății noastre socialiste în
temeiată pe tradițiile și valorile cul
turale, pe afirmarea spiritului crea
tor, revoluț.onar. Spiritul revoluțio
nar — ca dimensiune a umanismu
lui — presupune un nivel ridicat de 
cultură, de competență, atitudine 
creatoare, o întemeiere științifică și 
morală, deci culturală, a atitudinilor 
și comportamentului uman.

Intre valorile durabile, de cea mai 
mare semnificație pe care ni le pro
pune' istoria poporului nostru — 
munca se situează la loc de frunte. 
Se poate spune că întreaga organi
zare a societății' noastre socialiste, 
prefacerile de fond care au avut loc, 
în ultimii ani. in învățămint au drept 
finalitate consolidare) acestei valori 
de care depind orice progres dura
bil, înfăptuirea marilor obiective pe 
care ni le propunem.

Firește că astăzi. în epoca revolu
ției științifico-tehnice. munca nu mai 
este, nu mai poate fi concepută doar 
ca mijloc de cîștigare a existenței. 
Ea este asociată cu sentimentul de 
satisfacție, de împlinire umatjâ. 

un zbuciumat, eroic și glorios destin 
istoric — poporul român. Popor care 
a rămas sâ viețuiască statornic în 
spațiul carpato-danubiano-pontic — 
înfrățit cu codrii falnici ai Carpați- 
lor. cu dealurile și cimpiile. cu riu- 
rile limpezi — aidoma unui uriaș 
stejar de nesmuls. înfruntind vicisi
tudini fără număr, poporul român a 
fost factorul care a asigurat perma
nent. neîntrerupt dezvoltarea și pro
gresul acestor meleaguri, scutul de 
nebiruit de care s-au zdrobit poftele 
și ambițiile de cucerire .ale unor 
preaputernici ai vremurilor. Conti- 
nuînd strălucitele tradiții de luptă 
pentru țară ale strămoșilor săi geto- 
daci. conduși de personalități de 
seamă ale lumii antice precum Dro- 
michaites. Oroles, Burebista. Dece- 
neu. Decebal. românii au arătat prin 
fapte că pentru neam și libertate nu 
pregetă in fața nici unei jertfei 
Avind în frunte voievozi viteji, cu 
mare dragoste pentru țară și legea 
străbună, precum Gelu, Basarab și 
Bogdan, Vlaicu și Petru al Mușatei, 
Mircea cel Mare și Alexandru cel 
Bun. Dan al II-lea Viteazul și Iancu 
de Hunedoara. Vlad Țepeș și Ștefan 
cel Mare. Petru Rareș și Radu de la 
Afumați, Ion Vodă Viteazul și Mihai 
Viteazul. Matei Basarab și Mihnea 
al III-lea. Șerban Cantacuzino, Dimi- 
trie Cantemir și Constantin Brînco- 
veanu. românii s-au impotrivit cu 
rară abnegație oricăror armii inva
datoare. apărindu-și patria primej

duită. alcătuind totodată scut de a- 
părare pentru statele din inima Eu
ropei.

O altă idee de mare valoare pe 
care opera teoretică a secretarului 
general al partidului o reliefează, 
ca o caracteristică esențială a isto
riei românești, o constituie împleti
rea strinsă, organică a luptelor pentru 
dreptate socială cu cele pentru apă
rarea libertății naționale, pentru în
făptuirea unității politice. Prin a- 
ceasta se’ conferă dimensiuni mai 
profunde marilor bătălii sociale des
fășurate pe pămintul românesc pen
tru edificarea unei lumi mai bune și 
mai drepte, a echității și justiției so
ciale. punindu-se totodată în lumi
nă faptul că poporul român nu a 
năzuit niciodată să cucerească teri
torii ce nu-i aparțineau, ci a luptat 
cu ardoare, cu îndîrjire doar pentru 
a apăra ceea ce era al său. ceea ce 
i se cu.venea după drept și dreptate.

în abordarea si interpretarea pro
blemelor’ istorice. secretarul general 
al partidului a cerut stăruitor să fie 
eliminate aprecierile conjuncturale. 
elementele subiective, schemele pre
concepute. Judecata istorică trebuie 
guvernată doar de dorința relevării 
adevărului obiectiv, a înfățișării tre
cutului așa cum a fost, cu luminile 
și umbrele Iui.

„Istoria . — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie să pre
zinte întregul proces al luptei revo
luționare in complexitatea sa. să 
pornească de la analiza științifică a 
realității sociale, să înfățișeze fap
tele nu după dorințele subiective ale 
oamenilor, nu după nevoi politice de 
moment, după criterii dc conjunctu
ră. ci așa cum s-au petrecut ele, co
respunzător adevărului vieții (...) 
Valoarea unei istorii cu adevărat ști
ințifice constă in înfățișarea obiecti
vă a faptelor. în interpretarea lor 
justă, constituind astfel o oglindă a 
conștiinței de sine a poporului, a 
claselor, inmănunchind experiența 
de viață și de luptă a maselor și a 
conducătorilor". Asemenea cerințe 
își dovedesc deosebita lor valoare 
metodologică, dat fiind că în unele 
zone ale lumii se încearcă astăzi po- 
leirea unui trecut de tristă amintire, 
a unor practici politice pe care le-a 
repudiat însăși viața. Se manifestă 
încă nostalgii după mari imperii, al
cătuite prin rapt și anexiuni, prin 
dezmembrări arbitrare ale popoare
lor și menținute prin forța armelor 
și teroare polițienească. Se preamă
rește rolul civilizator, progresist al 
unor imperii care au asuprit si ținut 
în înapoiere economică 'întinse zone 
ale globului. Se încearcă justificarea 
unor situații jnechitabile din trecut,, 
fragmentarea unor popoare. Toate

Munca trebuie să fie productivă, de 
înalt randament și, în același timp, 
creatoare, să corespundă unor aștep
tări sociale.

Aceste caracteristici. în bună mă
sură noi, ale muncii impun prefaceri 
in sistemul de calificare a forței de 
muncă. Prefaceri care să formeze la 
tineri atașamentul față de muncă, 
dar și preocuparea de a-i înmulți 
roadele, știința de a munci, dar și 
preocuparea de a adăuga ceva nou. 
de a contribui cu ceva la progresul 
domeniului unde activează. Trans

formările care au avut Ioc la 
nivelul școlii. în , direcția inte
grării organice a învățămintului 
cu producția, cu cercetarea, cu prac
tica, au ca numitor comup preocu
parea pentru formarea unei noi mo
tivații a muncii, a participării res
ponsabile la creația de valori mate
riale și spirituale. De aceea capătă 
o importanță crescindă climatul 
muncii, relațiile de muncă, educarea 
valorii participării creatoare, a valo
rii muncii. Schimbările profunde 
produse de revoluția tehnico-științi
fică in condițiile de muncă, conținu
tul muncii și relațiile de muncă fa
vorizează formarea noilor atitudini și 
motivații în muncă; De asemenea, 
continua perfecționare a relațiilor so
ciale de producție, de repartiție, a 
mecanismului economic, a autocon- 
ducerii muncitorești sint și ele de 
natură să stimuleze și să întărească 
motivația socială a muncii, să asi
gure promovarea normelor și valori
lor societății noastre, integrarea lor 
în structura personalității viitorului 
specialist. 

acestea înseamnă abdicarea de la is
torie ca știință, ca disciplină de cer
cetare al cărei țel fundamental ii re
prezintă căutarea adevărului in re
constituirea vieții înaintașilor.

Pornind de la realitățile funda
mentale ale dezvoltării societății ro
mânești. secretarul general al parti
dului a formulat teza de mare în
semnătate principială și practică 
privind istoria unică și unitară a 
poporului român. Acest concept 
teoretic se întemeiază pe faptul că 
de milenii dezvoltarea social-econo- 
mică pe aceste meleaguri este crea
ția istorică, opera unuia și aceluiași 
popor ; un popor care, deși cu truptil 
brăzdat secole la rind. de nedrepte 
și nefirești hotare politice, s-a știut 
și s-a simțit mereu o unică ființă, o 
unică familie. Un popor care avea 
aceeași origine, aceeași limbă, ace
leași datini și obiceiuri, același port; 
un popor însuflețit de aceleași idea
luri, de aceleași aspirații, resimțind 
aceleași nevoi și trebuințe : un popor 
legat prin mii și mii de fire de pă
mintul său ; un popor intre ai cărui 
Iii. fie aceștia din oricare dintre ță
rile românești — Transilvania. Mun
tenia, Moldova, Dobrogea — se sta
biliseră strinse legături economice, 
politice, sociale, culturale, demogra
fice, legături care sudaseră și mai 
mult întregul și întăriseră încre
derea in triumful idealplui de uni
tate și libertate ; un popor făuritor 
al acelorași structuri politice și so- 
cial-economice. de străveche obîr- 
șie. creator al unei arte și culturi 
unitare inconfundabile, purtind dis
tinctă pecetea felului său de a simți 
și a gîițdi. în acest curs al dezvoltă
rii istorice se află in mod profund, 
integrată istoria de luptă eroică a 
clasei muncitoare, a partidului ei re
voluționar, a comuniștilor, istoria 
partidului contopindu-se în mod uni
tar în istoria unică a poporului ro
mân. Numai privită din această per
spectivă unitară istoria românească 
poate fi înțeleasă in ceea ce .are e- 
sențial. își dezvăluie cu limpezime 
acea autentică coloană fără sfîrșit ce 
o străbate și care este lupta pentru 
independentă și unitate națională, e- 
fortul spre unirea tuturor românilor 
între fruntariile aceluiași stat româ
nesc neatirnat. Numai dintr-un ase
menea unghi de vedere actul de la 
1 Decembrie 1918 apare cu adevărat 
așa cum a fost : pregătit de o în
treagă istorie,. realizat printr-o înde
lungată luptă și jertfă, rod al con
secventei cu care poporul întreg și-a 
urmărit înfăptuirea dreptelor sale 
idealuri. Iar o asemenea înțelegere, 
singura conformă cu adevărul isto
ric. constituie prin ea însăși cea mai 
înaltă cinstire adusă generațiilor 
multe pe a căror statornicie in ur
mărirea acestui tel se sprijină actul 
Marii Uniri. O asemenea înțelegere, 
unica consonantă cu realitățile isto
rice. punînd in lumină justețea cau
zei și enormele sacrificii pe care Îm
plinirea ei le-a cerut, este, deopo
trivă. un imbold și un îndemn pen
tru ca generațiile de astăzi să-și 
consacre marile lor energii și puteri 
creatoare , întăririi forței economice 
a patriei, sudării și mai puternice a 
unității națiunii noastre socialiste, 
înălțării României pe noi culmi de 
prosperitate, măreție și demnitate 
socialistă.

Silviu ACH1M

Casa de cultură din Flăminzi, județul Botoșani Foto : Agerpres

Uneori însă, în pregătirea socio- 
profesională a tinerilor se constată 
o tendință reducționistă, vizind nu
mai cunoștințele și deprinderile ne
cesare producției, avîndu-se mai pu
țin în vedere formarea motivațiilor 
și atitudinilor față de muncă, față 
de valori. Or, tocmai în condițiile e- 
tapei actuale, de tranziție, in care 
noul model cultural normativ nu s-a 
generalizat, problema integrării r«- 
lor valori în structura motivațiilor 
constituie, trebuie să constituie o 
prioritate in educația umanist-revo- 

luționară a tineretului. Misiunea șco
lii devine mai complexă și datorită 
faptului că rolul familiei in educarea 
tradițiilor sănătoase ale realizării 
prin muncă — în condițiile procese
lor de mare mobilitate socială, așa 
cum indică cercetările sociologice — 
a scăzut. Unii părinți par a nu fi 
interesați în formarea unor deprin
deri de muncă creatoare, întemeiată 
pe o inaltă pregătire științifică, teh
nică, economică, ceea ce poate duce 
la o destructurare a motivațiilor 
muncii și învățăturii, cu efecte ne
favorabile pentru pregătirea pentru 
muncă și integrarea socio-profesio- 
nală a tinerilor.

Succesul în munca de educație pre
supune înțelegerea deplină, de către 
toți participanții Ia procesul educa
tiv. educatori și educați, a tezei for
mulate de secretarul general al parti
dului, potrivit căreia satisfacerea as
pirațiilor tot mai complexe este po
sibilă numai pe măsura efortului co
respunzător de creație de valori ma
teriale și spirituale. în relația mun- 
că-valori, munca este singura valoa

Se împlinesc 167 de ani de la 
nașterea lui Friedrich Engels, 
ginditor revoluționar și stră

lucit strateg al clasei muncitoare, a 
cărui operă teoretică și practică a 
avut o importanță de prim ordin în 
constituirea filosofiei marxiste. El a 
îndeplinit un rol de seamă în revo
luția săvîrșitâ de marxism în filoso- 
fie. în organizarea primului partid 
politic al clasei muncitoare, in creș
terea și organizarea mișcării munci
torești internaționale. Citite în mod 
creator — așa cum o cere însuși spi
ritul marxismului — lucrările teo
retice ale lui Engels rămin perma
nențe ale gindirii științifice con
temporane. Progresele științei și 
culturii vremurilor noastre confirmă 
în esență fondul principal de idei al 
operei sale. Se adeveresc astfel cu
vintele autorului Dialecticii naturii : 
„știința naturii s-a dezvoltat/în- 
tr-atît, incit nu mai poate evita 
generalizarea dialectică".

In procesul complex al formării și 
dezvoltării marxismului. Friedrich 
Engels a fost un participant activ 
permanent, deși, cu modestia-i ca
racteristică, el sublinia că teoria pe 
care o expune poartă pe bună drep
tate numele lui Marx. însă artico
lele. lucrările, corespondența — în 
genere tot ceea ce a scris Engelș — 
infirmă tezele unor interpreți con
temporani, după care el ar fi fost 
un simplu popularizator sau doar o 
punte de legătură între Marx și 
Lenin.

O cit de sumară urmărire a con
tribuției lui Engels la elaborarea și 
dezvoltarea marxismului ne arată 
că. așa cum va scrie Lenin la 
începutul secolului nostru, „marxis
mul nu poate ii ințeles și nu poate 
fi expus integral fără a lua in con
siderare toate operele lui Engels". 
El a elaborat împreună cu Marx 
lucrări- fundamentale pentru ela
borarea concepției marxiste : „Ideo
logia germană" (1845) ; „Sfînta fa
milie" (1844) ; „Manifestul Partidu
lui Comunist" (1848), iar mai tirziu 
opera economică și istorică a lui 
Marx a fost comentată, explicitată 
și. în bună parte, pregătită pentru 
tipar de către Engels. Lucrarea 
„Ludwig Feuerbach și sfirșitul filo
sofiei clasice germane" (1886) con
stituie. în acest sens, un model de 
expunere sintetică a esenței gindi
rii marxiste.

In cadrul „diviziunii muncii" cu 
Marx, Engels și-a concentrat aten
ția în direcția reevaluării critice a 
gindirii filosofice și științifice de 
pină atunci, ca și in generalizarea 
teoretică a progreselor cunoașterii 
din vremea sa. Constatarea limite
lor materialismului modern — meca
nicismul, antiistorismul și caracterul 
metafizic — precum și valorificarea 
critică a dialecticii lui Hegel l-au 
orientat pe Engels din ce în ce mai 
mult spre problemele metodei și. in 
genere, ale modului de gîndire dia
lectic materialist! Aceste probleme 
vor constitui substanța operei sale 
filosofice, concretizată în binecu
noscutele lufgărij „Anti-Duhring". și 
„Dialectica naturii". înțelegerea uni
tății intre metodă ■ logică și metoda 
istorică rămîne unul dintre cele 
mai de serfmă rezultate obținute de 
Engels prin aplicarea concepției 
materialiste a Istoriei la studiul unor 
evenimente concrete, ca și prin co
mentarea și explicarea structurii 
Jogice a „Capitalului".

Contribuțiile fundamentale ale lui 
Engels în direcția elaborării dialec- 
tich materialiste sint legate atît de 
înțelegerea dialecticii ca știință filo

re creatoare de valori. Pe de altă 
parte, numai pe baza însușirii celor 
mai noi cuceriri ale științei și cul
turii se formează capacitățile cerute 
de o muncă de calitate, creatoare, 
inclusiv atitudinea înaintată față de 
valori, de muncă, de adevăr și drep
tate. Există și o legătură intre mo
tivația socială a muncii și motivația 
învățării în școală. Motivația socială 
a muncii se întemeiază în societatea 
noastră pe dreapta apreciere și re
partizare a rezultatelor muncii. Mo
tivația învățării presupune, pe lingă

obiectivitatea aprecierii efortului ele
vului, satisfacția lucrului bine fă
cut, care întărește efectul pozitiv și 
stimulează noile eforturi de învățare. 
De aici. înalta responsabilitate a ca
drelor didactice de a organiza ast
fel activitatea de muncă și învățare 
a elevilor incit să le asigure. în mod 
real, satisfacția reușitei, dar nu în 
sensul coboririi exigenței și calității 
învățării, ci prin folosirea eficientă 
a tuturor resurselor procesului in- 
structiv-edilcativ. inclusiv a resursei 
de timp.

Tinerii își formează atitudini fer
me numai dacă ei constată un con- 
senș între vorbă și faptă, între ac
țiunile diverșilor factori educativi. 
Un rol important au, in acest sens, 
obiectivitatea și exigența firească a 
tuturor educatorilor, care trebuie să 
se manifeste in toate împrejurările, 
inclusiv în situațiile de apreciere a 
activijății elevilor. Pentru a stimula 
la elevi curiozitatea de a ști și mo
tivația de a face, cea mai bună cale 
ne apare a fi crearea unui sistem de 
ocazii pentru elevi in care aceștia să 

sofică. cit. șl de definirea conceptu
lui de filosofie pe coordonatele gin
dirii marxiste. Engels are meritul de 
a fi elaborat o concepție nouă des
pre dialectica înțeleasă ca teorie a 
legilor generale ale dezvoltării, con
cepție întemeiată pe studierea 
aprofundată și generalizarea princi
palelor rezultate ale științei moder
ne a naturii. „Nu mai putea fi 
vorba, scria Engels in 1886, de a 
introduce din afară legile dialectice 
în natură, ci de a le descoperi in 
natură". Numai învățînd să-și în
sușească rezultatele celor două mi
lenii și jumătate de dezvoltare a 
filosofiei — preciza EngelĂ — știința 
naturii, care tinde spontan spre 
dialectică, se va elibera atît de orice 
filosofie a naturii, distinctă de ea, 
situată in afara sau deasupra ei, cit 
și de propria metodă de gindire 
mărginită, moștenită de la empi
rismul englez. Cu aceasta Engels tre
ce. de fapt, la elaborarea unei dia
lectici a naturii și a științelor na
turii. Tocmai aici constau contribu-

167 de ani de la nașterea5

lui Friedrich Engels

țiile sale esențiale la dezvoltarea 
teoriei marxiste.

Analiza teoretică a lui Engels a 
constituit in epocă temeiul unei cla
sificări a științelor. conform unui 
principiu pbiectiv. Cum o formă de 
mișcare se dezvoltă din alta, scria 
Engels, tot așa și imaginile lor, 
diferitele științe trebuie să derive 
în mod necesar una din alta. Această 
problemă- a clasificării rămîne esen
țială și pentru metodologia secolului 
XX. Este o situație firească, iptrucit 
procesul de diferențiere și integrare 
în știință se adincește azi tot mai 
mult. Avem în vedere aici și teoria 
modernă a sistemelor, in care ști
ințele ne apar ca sisteme 
structurate în modalități specifice, 
în funcție de obiectul la care se 
raportează conținutul lor informa
țional.

In condițiile marilor transfor
mări economico-sociăle, politi
ce și spirituale din lumea con

temporană, materialismul dialectic 
și istoric, concepția revoluționară 
despre lume acționează azi ca o 
componentă esențială a modelării 
căilor de progres social și uman, a 
orientării practicii revoluționare și 
a acțiunii istorice în genere. Pro
gresul cunoașterii demonstrează po
sibilitățile practic nelimitate ale 
științei contemporane de a înțelege 
legitățile obiective ale unui do
meniu sau altuia pentru a le folosi 
în acțiunea practică. Dialectica ma
terialistă a subliniat și subliniază 
in acest sens principiul, pe deplin 
confirmat de întreaga evoluție a cu
noașterii umane, potrivit căruia in 
țîjpi un: moment și. în nici un do
meniu al cunoașterii nu se poate 
afirma că s-a spus „ultimul cuvînt" 
în descifrarea legităților lumii natu
rale și sociale. Dezvoltarea științe
lor aduce de altfel continuu noi șl 
moi mărturii privind caracterul is
toric al limitelor cunoașterii.

Revoluția tehnico-științifică con
temporană determină noi și ample 
mutații in planul cunoașterii, ofe

simtă satisfacția lucrului bine făcut, 
a datoriei împlinite.

O condiție strict necesară — deși 
nu suficientă —’ a reușitei o consti
tuie competența metodico-pedagogică 
a educatorului, concretizată in pro
iectarea unor activități cu obiective 
riguroase, selectarea conținutului 
astfel incit el să fie nou, esențial și 
accesibil, folosirea unor metode de 
învățare care să permită participarea 
și diferențierea participării elevilor 
la procesul de învățare, de descope
rire a noilor cunoștințe, precum și a 
unor metode de educație și apreciere 
stimulatoare. Tinărul care a gustat 
astfel din satisfacția lucrului bine fă
cut, din bucuria creației, nu mai are 
nevoie, la tot pasul, de îndemnuri și 
control exterior. Cit privește stimu
larea creativității, o floare gingașă 
care trebuie cultivată cu grijă, in
tr-un climat care apreciază cu deo
sebită obiectivitate efortul de crea
ție și al cărui dușman periculos 
este... lenea, cum spunea un reputat 
psiholog român, acest deziderat poate 
fi atins numai dacă educatorul este 
animat de pasiunea lucrului bine fă
cut ; numai un educator cu pasiunea 
cercetării poate insufla aceeași pa
siune la elevii săi. Pe lingă cunoș
tințele științifice, tehnice, culturale 
oferite de conținutul modern, pro
spectiv al învățămintului nostru, pe 
lingă competența și. pasiunea educa
torului, pentru educația în spirit u- 
manist-revoluționar o importanță 
deosebită o au situațiile de viață, in
clusiv ale vieții școlare, iar in acest 
context modelul oferit de educator.

Cadrul didactic este — ca și părin
tele — un educator, dar mai compe
tent, mai obiectiv, mai exigent. El 
se raportează la viitorul multor ge
nerații și este responsabil de trans
miterea valoroaselor tradiții ale po
porului — între care atașamentul 
față de muncă, de efort creator, de 
adevăr și dreptate — de formarea tră
săturilor personalității comuniste.

Dr. Gheorqhe BUNESCU

rind posibilitatea de a da explicații 
superioare fenomenelor și legități
lor obiective. In epoca noastră, cu
noașterea științifică devine tot mai 
mult un element esențial al pro
gresului economico-social și aceasta 
face necesar să se acționeze con
tinuu pentru cunoașterea și stăpîni- 
rea a noi legități ale dezvoltării so
cietății, ale progresului uman.

Acesta z este spiritul novator, 
deschis înnoirilor, in care partidul 
nostru abordează problemele pro
gresului practicii și teoriei revolu
ționare, ale progresului cunoașterii 
contemporane. In documentele cu 
caracter programatic ale partidului 
nostru, în opera teoretică a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost și este 
subliniat in permanență adevărul că 
in cunoașterea naturii și a societă
ții nu există limite dincolo de care 
să nu se poată trece, că în nici un 
domeniu procesul revoluționar al 
cunoașterii nu poate fi considerat 
încheiat. Omenirea străbate o epocă 
in care au loc mari transformări, 
noi descoperiri in toate domeniile, 
în care in fața științelor se deschid 
căile pentru ințelegerea mai bună a 
tainelor naturii și ale Universului 
in general, pentru folosirea tuturor 
acestora în interesul progresului și 
bunăstării oamenilor, al popoare
lor. In acest spirit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia cerin
ța ca cercetarea științifică din toate 
domeniile să acționeze permanent 
pentru cunoașterea a noi și noi 
taine ale naturii și Universului, 
pentru aprofundarea legităților ge
nerale ale dezvoltării societății ome
nești, ale progresului uman — astfel 
incit opera istorică de edificare a 
socialismului și comunismului in 
România să beneficieze de cele mai 
noi cuceriri ale cunoașterii, de tot 
ceea ce știința și tehnica pun la 
dispoziția societății moderne.

Unitatea deplină dintre teorie și 
practică, afirmarea constantă a pri
matului cerințelor practicii sociale 
asupra oricăror tendințe de a sche
matiza, a osifica tezele esențial di
namice ale teoriei revoluționare re
prezintă singura cale care poate 
asigura în permanență caracterul 
științific, realist al strategiei trans
formărilor revoluționare din societa
tea contemporană.

In teoria și practica revolu
ționară, în înțelegerea marxis
mului creator așa cum acțio

nează el in lumea de azi, opera 
întemeietorilor ei rămîne, desigur, 
piatra unghiulară. Tocmai de aceea — 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— „in întreaga activitate ideologică, 
in invățămintul de partid este ne
cesar să se asigure studierea filo
sofiei marxist-leniniste, a lucrărilor 
de bază ale lui Marx, Engels și 
Lenin, precum și alte lucrări teore
tice contemporane".

Teoria marxistă rămîne mereu ac
tuală întrucit ea a prospectat in 
mod științific procesul istoric de în
făptuire a societății comuniste, lă- 
sind deschisă calea, pentru dezvol
tări creatoare in noi condiții is- 
torico-sociale.

Factorul esențial în lnriurirea pe 
care o exercită azi teoria revolu
ționară îl constituie însuși caracterul 
ei creator, deschiderea ei spre noile 
experiențe social-istorice și științi
fice și, totodată, resemnificarea a- 
cestora în perspectiva progresului 
valorilor și al cunoașterii în socie
tatea contemporană.

Prof. univ. dr. 
Alexandru BOBOC

cinema
0 Cale liberă: SCALA (11 03 72) — 
17; 19, VICTORIA (16 28 79) — 9: 11 ; 
13; 15; 17; 19, MELODIA (11 13 49) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Cetatea ascunsă: FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
VOLGA (79 71 26) - 9; 1J; 13; 15; 17; 
19, ARTA (2131 86) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• MoromețU — 18; lartă-mă — 10;
12; 14; 16: STUDIO (59 53 15)
• Secretul lui Nemesis: EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,30; 14; 16,30: 
19
0 Figuranțli: LIRA (317171) — 9; 
12; 15; 18
• Pădurea de mesteceni: MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 11; 13: 15: 17: 19
0 Acțiunea Edelstein: DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17: 19
0 Pădurea de fagi: POPULAR 
(3515 17) — 15; 17; 19
0 Anul soarelui liniștit: LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
0 O logodnică pentru prinț: TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15: 
17; 19
0 Eroi Îndrăgiți ai ecranului: PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
0 Inspector fără armă: FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
0 Căpitanul vasului „Pelerin": VI
ITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
0 Propram special pentru copii și ti
neret: DOINA (16 35 38) —/ 9; 11; 13; 
15; 17; 19
0 A fost odată un Hollywood: LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19.

teatre
• Teatrul National (14 71 71, Sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18; (sala Amfiteatru) : Arheo
logia dragostei — 18; (sala Atelier) : 
Autograf — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Pano
ramic XX“. Valori camerale româ
nești. Roswitha Sperber — mezzoso- 
prană (R.F. Germania). Cvintetul 
„Concordia* * — 18
• Opera Română (13 18 57) ; Liliacul 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, bd. 
N. Bălcescu 2) : Contesa Maritza 
— 18. .
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Dimineață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc 
ciudat după scăpătat — 15
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Sfintul Mitică Blajinu — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Rîs și plins — 18; 
(sala Studio) : Iva-Diva — 18.30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Regina balului — 18,30;
(sala Giulești, 18 04 85) : Cursa de 
Viena — 18
• Teatrul satlrlc-muzjcal „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 5fl 78) : Pompiliu 
de Pompadour — 18: (sala Victoria.
50 58 65) : Eu vă fac să rideți —• 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pînzele sus — 9
® Teatrul ,.Țăndărică* (15 23 77. sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade 
— 15: (sala Cosmonauților, 11 12 04): 
Cartea cu jucării — 15

Circul București (10 41 95) : „A so
sit circul !“ — 15,30; 18,30
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Libanului

Recepție cu prilejul Zilei naționale a R.S.F. Iugoslavia

(Urmare clin pag. I)
Inminînd scrisorile de acredi

tare, ambasadorul EMILE BED- 
RAN a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de 
prietenie, impreună cu urări de 
sănătate și fericire din partea pre
ședintelui Republicii Libaneze, Amin 
Gemayel, iar poporului român Urări 
de progres și prosperitate.

In cuvin tarea prezentată de amba
sador sint evocate bunele relații de 
prietenie și colaborare statornicite 
intre România și Liban, atit pe plan 
bilateral, cit și în sfera vieții in
ternaționale, exprimîndu-se dorința 
ca aceste raporturi să se dezvolte 
cit mai mult în 'viitor.

Primind scrisorile de acreditare,

Răspunderea pentru apărarea 
și dezvoltarea proprietății socialiste

(Urmare din pag. I)
Mai ales în perioada care a urmat 

după Congresul al IX-lea al partidu
lui. pe baza unei judicioase politici 
de acumulare, a unor ample progra
me de investiții, s-a făurit o puterni
că bază tehnico-materială exprimată 
in sute și sute de întreprinderi noi 
sau modernizate, in utilaje de înalt 
randament, Ceea ce se impune acum 
este transformarea acestor dotări teh
nologice in succese economice, con
vertirea lor in noi resurse de dezvol
tare. Cerință mai dificilă in multe 
privințe decit dotarea propriu-zisă. 
intrucit ea solicită articularea și 'coor
donarea unitară a unor domenii și 
activități diferite. De la fructificarea 
potențialului de creație al colective
lor pentru accelerarea procesului de 
modernizare, menit tocmai să ridi
ce la cote superioare performanțele 
tehnico-economice ale utilajelor, la 
perfecționarea pregătirii profesiona
le. de la instaurarea unui climat de 
ordine și disciplină la promovarea 
unor tehnologii de înalt randament, 
de la economisirea severă a mate
riilor prime, materialelor și energiei 
la prefacerea continuă a concepției 
de fabricare a produselor, de la re
ducerea consumurilor la îmbunătă
țirea metodelor de prospectare a 
pieței, de la ridicarea calității la 
sporirea forței de reacție a între
prinderilor la cererile diferiți lor par
teneri. toate acestea conturează date 
ale acestui exigent examen econo
mic, și. totodată, vaste cîmpuri pen
tru manifestarea inițiativei și răs
punderii colectivelor de oameni ai 
muncii. Organele și. organizațiile de 
partid din unitățile economico-socia- 
le, conducerile acestora au datoria 
de a promova consecvent principiile 
noului mecanism economico-finan- 
ciar. de a asigura toate condițiile 
pentru manifestarea mai puternică 
a oamenilor muncii în calitatea lor 
de proprietari, producători și bene
ficiari. afirmarea deplină a spiritu
lui de bun gospodar,al avuției națio
nale. valorificarea • plenară a cadru
lui organizatoric creat tocmai pen
tru a asigura transferarea directă a- 
supra celor ce muncesc a responsa
bilității administrării proprietății so
cialiste, a îndeplinirii integrale a pla
nului. Cerințele, indicațiile și orien
tările formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. 
al P.C.R. din octombrie a.c,, in ca
drul recentelor ședințe ale Comite
tului Politic Executiv alcătuiesc pen
tru toate organele și organizațiile de 
partid, ale democrației noastre so
cialiste, un vast program de lucru, 
menit să le călăuzească activitatea 
consacrată ridicării eficientei și cali
tății muncii.

Firește, în procesul dezvoltării pro
prietății socialiste se cere acordată 
atenția cuvenită tuturor pirghiilor și 
căilor care concură Ia creșterea avu
ției naționale. Pentru că nimic nu 
trebuie lăsat în voia soartei atunci 
cind este vorba despre proprietate^ 
socialistă, despre proprietatea noas
tră, a tuturor. Există însă' și în a-' 
ceasta privință priorități care se cer 
cu deosebire avute în vedere, tocmai 
pentru că și contribuția lor la dez
voltarea proprietății socialiste, la 
creșterea avuției naționale este mai 
mare.

In ultimă instanță, autogestiunea a 
fost instituită pentru obținerea unei 
eficiente economice cit mai ridicate ; 
ea trebuie să funcționeze astfel in
cit să amintească fiecăruia că pen
tru dezvoltarea propriei unități — 
ca parte a avuției naționale — sînt 
importante, hotărîtoare. activitatea 
proprie a colectivului în întregul 
său. preocuparea susținută a tu
turor pentru a gospodări judicios

actuiâldtâtea spoImvA
APARATE MODERNE, COMPETITIVE

Pe platforma Pipera, cu aproape 
două decenii in urmă se semna 
actul de naștere al întreprinderii 
de aparate electronice de măsură 
și industriale — I.E.M.I. După 
cum ne informează inginerul-șef al 
întreprinderii, Constantin Botescu, 
aici se realizează o gamă largă de 
produse : surse de alimentare de 
Curent continuu și alternativ, mul
timetre analogice și digitale, osci
loscoape. generatoare de audio și 
radiofrecvență, aparate destinate 
măsurătorilor speciale de înaltă și 
joasă frecvență, precum și măsu
rătorilor în radiocomunicații și 
altele.

In ultimii ani, Întreprinderea 
bucureșteană a trecut la produ
cerea de aparate automate de mă
sură . și testare de înaltă perfor
manță. Acestea folosesc în princi
pal microprocesorul și sint desti
nate măsurării automate și identi
ficării de circuite integrate digi
tale, precum și măsurătorilor efec
tuate asupra echipamentelor dota
te cu microprocesoare. O mențiune 
se impune : acest nou domeniu, cit 
și domeniul clasic de aparate de 
măsură și control sint orientate 
spre realizarea de echipamente pro
gramabile. care fac posibil ca. in
terconectate. și în dialog cu 
un microcalculator, să poată fi rea
lizate sisteme complexe de măsură 
cu funcțiuni multiple. „în felul a- 

președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a transmis președintelui Libanului 
un salut călduros, împreună cu 
urări de progres, bunăstare și pace 
poporului libanez prieten.

In cuvîntarea' de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu se ex
primă satisfacția față de evoluția re
lațiilor dintre România și Liban, care 
se dezvoltă pe baza principiilor de
plinei egalități, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, apreciindu-se 
că există largi posibilități pentru ex
tinderea în continuare a colaborării 
economice, tehnico-științifice, cultu
rale, în alte domenii de interes co
mun. precum și pe arena interna
țională.

fondurile încredințate, organizînd 
activități rentabile, pentru a obține 
beneficii, a se autofinanța și a crea 
resurse care să contribuie la dez
voltarea generală.

Reiese limpede de aici că princi
pala atenție se cere îndreptată spre 
eficiența și calitatea activității de 
producție propriu-zise, acolo unde 
se hotărăște de . fapt nivelul e- 
ficienței sociale a muncii. Este 
fără îndoială important să barezi 
canalul de risipă reprezentat de ar
derea unui bec. de irosirea unor mi
nute din timpul de lucru. Dar dacă 
această atitudine civică demnă de 
cea mai înaltă apreciere coexistă cu 
o stare de pasivitate în fața risipei 
infinit mai mari reprezentate de o 
producție învechită, de acceptare a 
unor tehnologii depășite, atunci iși 
pierde sensul ; mai mult derutează 
pentru că poate contribui la orien
tarea atenției către aspecte cu o 
semnificație mai redusă.

Importanța procesului de produc
ție propriu-zis în dezvoltarea pro
prietății socialiste nu se reduce la 
perimetrul reprezentat de locul de 
muncă. în amontele și în avalul 
acestui perimetru există o sumedenie 
de factori care exercită o influență 
de mare semnificație asupra produc
ției.

‘ Dacă viața a demonstrat că pro
prietatea socialistă este sursa esen
țială a existenței noastre, că de mo
dul cum o gospodărim depind veni
turile noastre, atunci de covîrșitoare 
importanță este ca la fiecare loc de 
muncă să fie întronat un climat 
corespunzător de muncă. Acesta 
nu este un element de decor, de 
care te poți ocupa, dar pe care il 
poți și neglija. El concentrează idei 
și opinii, atitudini și mentalități, în- 
rîurind citeodată hotăritor chiar ni
velul de exigență, de răspundere de 
la un loc de muncă sau altul. 
Tocmai de aceea, organizațiile de 
partid trebuie să se raporteze 
mereu la acest climat ca la un do
meniu esențial de preocupări, să-l 
cunoască, să-l considere așa cum 
este : un element foarte important 
al activității de producție, al răs
punderii pentru eficiența și calita
tea acesteia.

Intrucit funcționarea autentică a 
autoconducerii implică lărgirea com
petențelor și autonomiei unităților, 
rezultă cu claritate că de cea mai 
mare importanță pentru gestionarea 
fondurilor fixe existente se dove
dește a fi calitatea deciziilor care 
se adoptă în unități. încorporind 
exigențele unei conduceri moderne, 
noul mecanism economico-financiar 
exprimă atenția prioritară ce se 
acordă creșterii eficientei și calității 
producției, rolul ce revine colective
lor în gospodărirea rentabilă, cit 
mai rentabilă a avuției de care dis
pun. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fiecare leu in
vestit. fiecare leu cheltuit trebuie 
drămuit cu grijă pentru a se vedea 

ciștig aduce, ce venituri produce. 
Este de foarte mare importanță în
deplinirea integrală a planului, dar 
planul se cere realizat în condiții 
de calitate și rentabilitate corespun
zătoare. Astăzi, calitatea devine in
dicatorul cel mai sintetic, si a nu în-

vremea

Reafirmindu-se poziția României 
privind soluționarea globală, justă și 
durabilă a problemelor din Orientul 
Mijlociu, in cuvintare se subliniază, 
totodată, că este necesar să fie in
tensificate eforturile pentru a se 
ajunge cit mai rapid la depășirea 
actualei situații din Liban.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare. președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o con
vorbire cu ambasadorul Emile Be- 
dran.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbire 
au participat loan Totu, ministrul 
afacerilor externe, și Dumitru Apos- 
toiu. secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

deplinî exigențele sale înseamnă a 
te situa conștient sau nu in afara 
cerințelor unei competitivități reale. 
De aici și imperativul ca fiecare de
cizie să fie orientată cu fața la vi
itor, la cerințele zilei de mîine, în 
concordanță cu programele de mo
dernizare a producției.

Crearea organismelor de condu
cere colectivă are drept scop tocmai 
să asigure cadrul necesar soluționă
rii problemelor complexe cu care 
este confruntat procesul de decizie, 
să determine orientarea activității 
și valorificarea potențialului uman 
și material existent în scopul întă
ririi continue a proprietății socia
liste. Pentru a-și îndeplini funcți
ile cu care sint învestite, aceste or
ganisme trebuie să se transforme în 
adevărate foruri de analiză, dezba
tere și soluționare, de modelare a 
unei atitudini noi, a unei gindiri 
noi, revoluționare. Rostul lor auten
tic este șă prllejuiască o dezbatere 
reală a problemelor, să atragă la 
soluționarea lor competența, expe
riența, inițiativa oamenilor, să facă 
în așa fel incit fiecare prevedere, 
fiecare angajament să poarte girul 
colectivității, să fie duse la îndepli
nire prin munca întregului colectiv.

In condițiile actuale, buna pregă
tire profesională și politică a între
gului personal muncitor constituie 
nu numai condiția esențială de a 
produce la nivelul cerințelor revo
luției științifico-tehnice, ci și pre
misa fundamentală a funcționării 
autogestiunii economice. Exigențele 
acesteia impun ca pregătirea perso
nalului să fie înțeleasă intr-un sens 
mai larg, înglobfnd pricepere teh
nică, dar în egală măsură și gîndire 
economică, temeinice cunoștințe de 
specialitate, dar și un orizont poli
tico-cultural mai larg, pentru a în
țelege acțiunea legilor economice, 
corelațiile ce se cer riguros respec
tate intre diferite domenii și sectoa
re de activitate.

Astăzi, problemele dezvoltării țării 
sint cu mult mai complexe decit 
acum treizeci, douăzeci și chiar 
zece ani în urmă. Tocmai de aceea, 
paralel cu pregătirea profesiona
lă se impune, totodată, cultivarea 
stăruitoare a spiritului revoluțio
nar. a dăruirii și abnegației, a ca
pacității de a învinge o serie de 
greutăți care apar în procesul dez
voltării. de a face totul pentru con
solidarea și dezvoltarea proprietății 
comune, socialiste. Aceste trăsături 
trebuie să fie constitutive profilului 
omului nou. Pe fondul cadrului larg 
democratic de participare a proprie
tarilor și producătorilor la gospodă
rirea avuției Încredințate, al regle
mentărilor care conferă largi com
petențe personalului muncitor în 
această activitate de mare impor
tanță socială, organele și organiza
țiile de partid au datoria de a ac
ționa in mod permanent pentru a 
introna pretutindeni spiritul revo
luționar, răspunderea pentru apă
rarea și dezvoltarea proprietății so
cialiste. pentru a mobiliza colecti
vele de muncă la înfăptuirea sarci
nilor economice ale acestui cincinal, 
menite să determine progresul mul
tilateral al țării, ridicarea continuă 
a nivelului de viață și civilizație al 
oamenilor muncii.

vestice va ploua. Vtntul va sufla 
predominant moderat, cu intensificări 
în a doua parte a intervalului in șud- 
vestul țârii. Cu viteze de 35—60 km pe 
oră. Temperatura aerului va scădea 
treptat. Minimele vor oscila, în gene
ral. intre zero și 10 grade, iar maxi
mele intre 4 șl 14 grade. în București : 
vremea va fi în general închisă. Tem
porar va ploua. Vîntul va sufla slab 
pini la moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 4 și 8 
grade, iar maximele între 10 și 14 
grade.

Succese ale gimnastelor românce 
la concursul internațional de la Tokio

TOKIO 27 (Agerpres). — în con
cursul internațional de gimnastică de 
la Tokio, sportiva româncă Aurelia 
Dobre. campioană mondială absolu
tă, s-a clasat pe locul întii la birnă. 
cu 9,85 puncte, și Ia paralele, cu 9,85 
puncte. Coechipiera sa, Camelia 
Voinea, a terminat Învingătoare la 
sol cu 9.90 puncte. în timp ce la să
rituri a ciștigat Elena Gurova 
(U.R.S.S.). 9.75 puncte. In competi
ția masculină, gimnastul sovietic Igor

★
In cadrul competiției sportive na

ționale ..Daciada", Ia sfirșitul aces
tei săptămîni se dispută o tradițio
nală întrecere a sportului nostru de 
masă : Campionatul național sătesc 
de trintă, care, de-a lungul anilor, a 
constituit un bun prilej de selecție 
pentru performanță. Competiția va 
fi găzduită de municipiul Tg. Jiu. 
Alte finale pe țară, ultimele din a- 
cest an, vor avea Toc în luna decem
brie. Astfel, in zilele de 4. 5 șl 6 de
cembrie. la Galați va avea loc „Cu
pa U.N.C.A.P." la popice. Ia 17—18 
decembrie la Tg. Mureș se vor des
fășura intrecerile ..Dinamoviadei" la 
judo, aceeași disciplină sportivă 
avind programată in zilele de 22 si 
23 decembrie „Cupa Pionierul", la 
Oradea.

Etapa a 13-a a diviziei A de fot
bal programează azi meciurile Rapid 
— Dinamo (pe stadionul Giuleștt) și 
Steaua — C.S.M. Suceava (pe sta
dionul din Ghencea), iar inline : 
Sportul studențesc — Flacăra (pe

Cu prilejul Zilei naționale a 
R.S.F. Iugoslavia, ambasadorul aces
tei țări ,1a București, Boro Denkov, 
a oferit, vineri, o recepție.

Au participat tovarășul Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., miniștri, membri ai condu

Recepție cu prilejul Zilei naționale a R.P.S. Albania
Cu prilejul celei de-a 43-a ani

versări a eliberării Albaniei și a 
victoriei revoluției populare, Zoi 
Toska, ambasadorul Republicii Popu
lare Socialiste Albania la Bucu
rești, a oferit, vineri, o recepție.

Au luat parte miniștri, membri ai 
conducerii unor ministere, Consiliu

Cronica zilei
Vineri, Ștefan Andrei, viceprim- 

ministru al guvernului, a printit pe 
Mehdi Mirmoazi, adjunct al minis
trului planului și bugetului din Iran.

în cadrul convorbirii au fost dis
cutate aspecte ale dezvoltării schim
burilor comerciale bilaterale și ale 
cooperării economice.

La întrevedere a participat Ilie 
Văduva, ministrul comerțului exte
rior și cooperării internaționale.

A fost de față Mohamad Jam- 
shidi Gonhari, ambasadorul Republi
cii Islamice Iran la București.

★
La București au avut loc, în zilele 

de 26—27 noiembrie a.c., convorbiri 
între delegațiile Ministerului Comer

Adunare cu prilejul „Zilei internaționale 
de solidaritate cu poporul palestinian"

în Capitală a avut loc. vineri, o 
adunare consacrată „Zilei internațio
nale de solidaritate cu poporul pa
lestinian", organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Liga română de prie
tenie cu popoarele din Asia și A- 
frica.

Au luat parte activiști de partid 
și de stat, reprezentanți ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe, 
ai Consiliului Națioțial al F.D.U.S., 
ai Comitetului Central al U.T.C., 
U.A.S.C.R., Consiliului Național al 
Femeilor, oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții bubureștene.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră.

Despre semnificația „Zilei interna
ționale de solidaritate cu poporul 
palestinian" a vorbit Dumitru Radu 
Popescu, membru al Biroului Execu
tiv al Consiliului Național al Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste. 
Înfățișînd poziția României, care se 
pronunță și acționează consecvent 
pentru reglementarea politică, prin 
tratative, a problemelor complexe din 
Orientul Mijlociu, pentru transfor
marea acestei regiuni într-o zonă a 
păcii și conviețuirii pașnice, vorbi
torul a subliniat contribuția esen
țială pe care au avut-o întîlnirile și 
convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Yasser Arafat in dezvoltarea rela
țiilor de strinsă prietenie, colaborare 
și solidaritate militantă dintre Parti
dul Comunist Român. Republica So
cialistă România și Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei.

Țara noastră, a spus în continua
re vorbitorul, a acordat și acordă un 
permanent sprijin moral, politic și 
diplomatic promovării cauzei juste a 
poporului palestinian, atit în cadrul 
contactelor cu alte state, la O.N.U.,

tv 

ORĂȘTIE : Planul la export îndeplinit înainte 
de termen

cerii unor ministere și instituții cen
trale, organizații de masă și obștești, 
oameni de știință, artă și cultură, 
generali și ofițeri.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului diplo
matic. (Agerpres)

lui popular al municipiului Bucu
rești, ai altor instituții centrale, re
prezentanți ai vieții cultural-științi- 
fice din țara noastră.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

țului Interior din Republica Socia
listă România și Asociației comer
țului și serviciilor din Republica 
Populară Bulgaria privind colabo
rarea și schimbul de bunuri de con
sum în domeniul comerțului interior.

La încheierea convorbirilor a fost 
semnat Protocolul privind schimbul 
de mărfuri pe anul 1988 de Ana 
Mureșan, ministrul comerțului inte
rior, și Gheqrghi Karamanev, mi
nistru, președintele Asociației comer
țului și serviciilor din R.P. Bulgaria.

A fost prezent Boncio Mitev, am
basadorul R.P. Bulgaria la București.

(Agerpres)

cit și în alte organisme internațio
nale. Este bine cunoscut faptul că in 
numeroasele documente de politică 
externă, în interviuri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost reafir
mată cu toată vigoarea poziția 
principială a României în fa
voarea soluționării juste a cau
zei poporului palestinian, a recunoaș
terii dreptului său la autodetermina
re și la crearea unui stat propria, 
independent. România, președintele 
Nicolae Ceaușescu au propus organi
zarea unei conferințe internaționale, 
sub auspiciile O.N.U., care să ofere 
un cadru favorabil tratativelor in 
problemele Orientului Mijlociu. cu 
participarea tuturor părților intere
sate, inclusiv a O.E.P. — ca repre
zentant unic și legitim al poporului 
palestinian — a Israelului, precum 
și a membrilor permanent! ai Consi
liului de Securitate.

Partidul Comunist Român. Repu
blica Socialistă România fac totul 
pentru dezvoltarea în continuare, pe 
multiple planuri, a relațiilor de prie
tenie și solidaritate cu Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, cu po
porul palestinian, in interesul reci
proc. al soluționării constructive a 
problemelor din Orientul Mijlociu -și 
din intreaga lume, al cauzei generale 
a colaborării și păcii, al făuririi unei 
lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

A luat apoi cuvintul Mohamed 
Chreih, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al O.E.P. la București, care 
a transmis, din partea Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, calde 
mulțumiri, împreună cu aprecieri 
deosebite lâ adresa Partidului Co
munist Român, a României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru 
sprijinul și solidaritatea manifestate 
față de cauza poporului palestinian.

14.45 Săptămînă politică.
15,00 închiderea programului.
19,00 Telejurnal. 0 în întîmplnarea 

Conferinței Naționale a partidu
lui

19.20 Teleenciclopedia (color).
19.30 Pe un rîu frumos, pe un rîu în 

jos... (color).
20.45 Film artistic (color). „Trenul de 

Kraljevo“. Producție a studiouri
lor iugoslave. Premieră TV. Cu : 
Ljubisa Samardziâ, Zvonimir Le- 
petic. Sanja Vejinovid Slobodan 
Aligrudid. Rada Markovic, Nenad 
Ciganovic. Regia : Aleksandar 
Djordjevid.

22,05 Telejurnal.
22,15 Un buchet de crizanteme (color). 

Romanțe.
22.30 închiderea programului.

oane lei. Printr-o judicioasă folosi
re a potențialului uman si tehnic, 
dindu-se curs solicitărilor parte
nerilor de peste hotare, au fost 
încheiate suplimentar contracte în 
valoare de peste 10 000 000 lei. pe 
care chimiștii din Orăștie sint ho
tărî ți sâ le onoreze in întimpi- 
narea Conferinței Naționale a 
partidului. (Sabin Cerbu).

clubul I.T.B. (str. Lipscani 21), după 
11 runde, în fruntea clasamentului se 
află 3 jucătoare : Eugenia Ghindă, 
Gabriela Stanciu și Gertrude Baum- 
stark, cu cite 7.5 puncte, urmate de 
Margareta Mureșan — 7 puncte (1). 
Ligia Jicman — 7 puncte etc. Rezul
tate din runda de vineri seara : 
Baumstark — Ganț 1—0 ; Stanca — 
Jicman 0—1 ; Stroe — Boicu remi
ză : Ghindă — Stanciu remiză ; 
Kosma — Duminică 1—0 ; Kun Mi- 
nescu — Popescu 1—0 ; Bădulescu — 
Chiricuță remiză.

HOCHEI. Meciurile disputate vineri 
seara la Miercurea-Ciuc, în cadrul 
competiției internaționale de hochei 
pe gheață pentru juniori ..Turneul 
Prietenia", s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Cehoslovacia — 
Polonia 9—0 : U.R.S.S. — România 
8—1 ; R.P.D; Coreeană — Bulgaria 
3—2. R. D. Germană — România 
tineret. 4—2.

Campionatul național feminin de 
popice. Pe moderna arenă de popice 
de la A.S. „UNIO" Satu Mare s-a des
fășurat, timp de 4 zile, semifinala 
campionatului republican feminin de 
popice — seria Nord, la care au luat 
parte peste 100 de sportive din 16 
județe.

Locul I la senioare perechi a fost 
ocupat de Elisabeta Albert și Eca- 
terina Bonta (TirgU Mureș), iar la 
individual de Elisabeta Albert (Tîr- 
gu Mureș). Pe primul loc la junioa- 

( re perechi s-au clasat Daniela Rățoiu 
și Cornelia Bucur (Sibiu), iar la in
dividual Elisabeta Boda (Oradea). 
(Octav Grumeza).

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A POPORULUI ALBANEZ
Președintelui Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Socialiste Albania,

RAMIZ ALIA
Președintelui Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania,

ADIL CARCANI
TIRANA

Cu ocazia celei de-a 43-a aniversări a eliberării Albaniei și victoriei 
revoluției populare, în numele poporului român, al Consiliului de Stat, al 
Consiliului de Miniștri și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră șl 
poporului albanez calde felicitări și cele mai bune urări de fericire, prospe
ritate și noi succese in dezvoltarea socialistă a țării.

Ne exprimăm încrederea că relațiile tradiționale de prietenie dintre 
țările noastre se vor dezvolta și diversifica tot mai mult, in interesul po
poarelor român și albanez, al cauzei păcii, securității și Înțelegerii in Bal
cani și in Europa.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Poporul albanez sărbătorește, la 
29 noiembrie, împlinirea a 43 de 
ani de la eliberarea tării și victoria 
revoluției populare. eveniment 
memorabil care a încununat lupta 
eroică a patrioților, a maselor 
populare, in frunte cu comuniștii, 
împotriva forțelor de ocupație ale 
Italiei fasciste și Germaniei hitle- 
riste, marcind o cotitură istorică in 
destinele tării.

Victoria revoluției populare a 
deschis calea unor adinei transfor
mări economice și sociale, a făuri
rii unei vieți mai bune pentru cei 
ce muncesc. în perioada care a 
trecut de ațunci. sub conducerea 
Partidului Muncii din Albania, au 
fost înfăptuite prefaceri revoluțio
nare în toate sferele de activitate, 
a fost lichidată exploatarea moșie
rească și câpitalistă, au fost aplica
te ample programe de dezvoltare 
economică și socială care, ducind 
la depășirea treptată a moștenirii 
grele a trecutului, au înscris Al
bania pe calea progresului.

Printr-un efort stăruitor, po
porul albanez a trecut la făurirea 
unei industrii naționale, menite 
să valorifice la nivel superior bo
gățiile naturale, cum sînt zăcămin
tele de cărbune, crom, cupru, alte 
minereuri, precum și potențialul 
hidroenergetic. In ansamblu, ca
pacitatea industriei a crescut de 
circa șase ori in ultimele două de
cenii. Schimbări Însemnate s-au 
petrecut și in agricultură, a cărei 
producție a sporit de (ieste cinci 
ori in anii de după eliberare.

Toate acestea au făcut posibilă 
trecerea Albaniei la stadiul de țară

*

Tradiție și actualitate 
intr-un district petrolier

Frumoasa „Țară a schipetarilor", 
cum iși numesc albanezii patria, a 
cunoscut și cunoaște în anii socia
lismului adinei transformări revo
luționare, începind cu ridicarea 
multor construcții industriale, con- 
tinuind cu terasarea munților pen
tru a lărgi spațiul destinat agricul
turii, cu înălțarea a numeroase 
edificii moderne in centrele urba
ne, cu innoirea așezărilor rurale și 
atitea altele.

Străbătind Albania, întilnești 
pretutindeni oameni prietenoși și 
ospitalieri. Aceste virtuți se eta
lează insă cu deosebire față de un 
vizitator venit din România. Și a- 
ceasta nu îritimplător : țara noas
tră se bucură de apreciere deose
bită pentru sprijinul substanțial 
acordat mișcării de renaștere, na
țională albaneză din secolul trecut 
— încheiată cu 
cucerirea inde
pendenței de stat 
a Albaniei, la 28 
noiembrie 1912 —, 
pentru solidari
tatea manifestată 
față de poporul 
albanez în anii 
luptei impotriva fascismului, pen
tru bunele raporturi de colaborare 
reciproc avantajoasă din anii socia
lismului. De aceste sentimente a- 
veam să mă conving și în timpul 
șederii mele in districtul petrolier 
Fier..

Pe un drum în serpentine ce lea
gă Tirana de Marea Adriatică in 
zona orașului Durres. pătrundem 
intr-o vastă și mănoasă cimpie, 
unde. în afara cerealelor, se văd 
numeroase plantații de lămil și 
portocali, adevărate păduri de 
măslini și dafini. Aceste plantații 
se întind aproape paralel cu coas
ta Adriaticei, in Jumătatea de sud 
a țării, prin orașele Kavaja. Rro- 
gozhina și Lushnja, traversind 
riurile Shkumbini și Semăn, pen
tru a ajunge in districtul Fier. Este 
zona exploatărilor și rafinăriilor 
de petrol de la Fier, Patos și 
Ballsh.

La Fier ne oprim tn fața unei 
clădiri moderne* 1, cu mai multe 
etaje. înconjurată de o luxuriantă 
vegetație mediteraneană, mai cu 
seamă de palmieri și cactuși. Este 
hotelul ..Albturist", unul din zecile 
de hoteluri ce aparțin întreprinde
rii albaneze de turism, răspindite 
in mai toate orașele țârii.

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 28 noiembrie (ora 20) —
1 decembrie (ora 20). Tn țară : vremea 
va fi în general Închisă, iar cerul mai 
mult noros. Local, în primele zile, 
mai ales în regiunile nordice și cen
trale, apoi mai frecvent in cele sud-

cesta, echipamentele noastre devin 
competitive pe plan mondial și sint 
în pas cu produsele firmelor de 
tradiție in acest domeniu" — pre
cizează inginerul-șef.

Pentru cititorul mai puțin avi
zat. menționăm că nu există do
menii de activitate în industrie, 
cercetare, învățămint. agricultură, 
unde aceste aparate să nu fie im
perios necesare. în agricultură, de 
exemplu, radiotelefoanele marca 
I.E.M.I. asigură comunicații -apide 
și pe distanțe mari intre diverse 
unități și locuri de muncă. Aflăm 
că întreprinderea a livrat de curind 
agriculturii sute de astfel de apa
rate. Dispunind de aceste moder
ne echipamente Ie comunicații, s-a 
impus crearea unor colective de 
specialiști, la beneficiar, care asi
gură întreținerea și depanarea lor 
in laboratoare electronice dotate 
cu aparatură de măsură și standuri 
adecvate. Numeroase aparate rea
lizate de I.E.M.I. au fost și sint, 
de asemenea, livrate diferitelor 
unități și laboratoare uzinale din 
intreaga tară. Ele sint echipate cu 
microprocesor, au dimensiuni re
duse, fiabilitate sporită. Prin dez
voltarea sectoarelor 'de cercetare, 
proiectare și design s-a reușit, in 
ultimul timp, sâ se asimileze noi 
produse atit pentru piața internă, 
cit și pentru cea externă. (Marta 
Cuibuș),

Korobcinski s-a clasat pe primul 10c 
la trei aparate: cal cu minere — 9,70 
puncte,' paralele — 9.80 puncte, să
rituri — 9.75 puncte. La inele a 
ciștigat Holger Behrendt (R.D.G.) — 
9.80 puncte, la sol primul a fost ja
ponezul Aihara Makoto — 9.75 punc
te. iar la bară fixă Serghei Șarkov 
(U.R.S.S.) — 9,85 puncte.

Concursul a reunit 42 de sportivi 
și sportive din 14 țări.

★
stadionul din Regie), F.C.M. Brașov 
— F.C. Argeș. Petrolul Ploiești — 
Victoria, Oțelul Galați — S.C. Bacău, 
Corvinul Hunedoara — Universitatea 
Craiova. F.C. Olt — A.S.A. Tg. Mu
reș,- Politehnica Timișoara — Univer
sitatea Cluj-Napoca. Toate aceste 
partide încep la ora 14.

ȘAH. După 11 runde, în campiona
tul republican masculin de șah ce se 
dispută la Predeal, lider al clasamen
tului este marele maestru Florin 
Gheorghiu — cu 7 puncte, urmat de 
Mihai Șubă — 6.5 puncte (din 10 par
tide), Mihai Ghindă și Sergiu Griin- 
berg — cu cite 6.5 puncte etc. 
• Partida a 18-a a meciului pen
tru titlul mondial de șah. ce se 
dispută la Sevilla, intre marii maeș
tri sovietici Anatoli Karpov și Gări 
Kasparov, a fost aminată la cererea 
lui Karpov și se va disputa pro
babil luni. 30 noiembrie. Scorul, 
după cum se știe, este egal : 
8.5—8.5 • în campionatul republican 
feminin de șah, ce se desfășoară la

13.00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptămînă (parțial 

color). Floarea cintului, floarea 
dorului —* melodii populare 0 
Gala desenului animat. 0 ,,Mî.n- 
dria de a fi în satul tău fruntaș" 
— reportaj. 0 Intermezzo in
strumental. 0 Unire, unitate. Mo
ment poetic. 0 Marile momente 
ale baletului. 0 Fața nevăzută a 
capodoperelor. 0 Secvențe mu
zicale din R.S.F. Iugoslavia. 0 
Telesport. 0 Trei melodii, o in
terpretă.

• Deși planul la export pf acest an 
al harnicului colectiv de muncă de 
la întreprinderea chimică din Orăș- 
tie a fost mai mare ca in anul tre
cut, el a fost îndeplinit integral, 
expediindu-se partenerilor externi 
suplimentar, pină la jumătatea lu
nii noiembrie, o bogată gamă de 
produse din mase plastice și anor
ganice In valoare de peste 6 mili

Deși era de multă vreme cunos
cută existența unor bogate resurse 
minerale in zonă, mai ales petrol, 
înainte de instaurarea puterii popu
lare in Albania orașul număra doar 
citeva mii de locuitori ce se ocu
pau cu negoțul sau lucrau in mici 
ateliere meșteșugărești. Muncitorii 
de la exploatările petroliere dinain
te de cel de-al doilea război mondial 
s-au ridicat în nenumărate rinduri 
împotriva jafului practicat de pa
tronii societății străine, ce deținea 
monopolul concesiunilor petroliere 
din țară. Pentru ritmul dezvoltării 
acestui district este semnificativ 
faptul că producția realizată in 
anul 1938 se obține acum in nu
mai două zile. In ultimii cinci ani. 
extracția de petrol a înregistrat o 
creștere de 58—60 la sută, asigu- 
rind necesarul întregii țări și im
portante disponibilități pentru ex
port.

în noile unități de prelucrare a 
petrolului de la Ballsh și Fier lu
crează și ingineri absolvenți ai In
stitutului de petrol și gaze din 

Însemnări de călătorie 
din R. P. S. Albania

cu o economie de tip agrar-indus- 
trial. înfăptuirea programelor de 
dezvoltare în continuare a forțe
lor de producție se materializează 
In apariția de noi obiective ale in
dustriei și agriculturii, în dezvol
tarea generală a economiei națio
nale și, pe această bază. în creș
terea nivelului de trai al poporu
lui.

Poporul albanez lntimpină săr
bătoarea eliberării și victoriei re
voluției populare — ca și împlinirea, 
la 28 noiembrie, a 75 de ani de la 
proclamarea independenței — cu 
noi succese !n construcția socia
listă.

Poporul român urmărește cu 
prietenie realizările poporului 
albanez in construcția socialistă. 
Intre popoarele român și albanez 
s-au statornicit, încă în trecutul 
istoric, relații de prietenie șl 
colaborare, care s-au dezvoltat în 
anii puterii populare pe baza res
pectării principiilor independenței 
și suveranității naționale, egalită
ții în drepturi, neamestecului in 
treburile interne și avantajului 
reciproc. O evolufie ascendentă a 
cunoscut colaborarea economică. 
Volumul schimburilor de bunuri 
materiale a înregistrat în ultimii 
ani creșteri semnificative, iar în
țelegerile in vigoare prevăd lăr
girea șț diversificarea. în conti
nuare, a conlucrării economice.

Dezvoltarea colaborării româno- 
albaneze este în interesul celor 
două popoare, al întăririi prie
teniei dintre ele, ca șl in folosul 
cauzei păcii, socialismului și 
colaborării internaționale.

România, buni cunoscători ai teh
nicilor de prelucrare și a instala
țiilor de foraj românești, pentru 
care au deosebite aprecieri. In afa
ra centrului industriei extractive 
de la Patos, a unei mari rafinării 
de petrol la Ballsh, a centralei ter
mice de la Fier — cu o putere in
stalată de 160 MW — a unei uzine 
mecanice, a alteia de fosfați, pre
cum și a unor mari unități ale in
dustriei electrotehnice și alimenta
re, la Fier se află și marele com
plex chimic „Gogo Nushi". care 
furnizează mai mult de o cincime 
din producția națională a indus
triei chimice. înainte de anul '1944, 
deși districtul se distingea prin 
resursele sale de materii prime, 
ponderea industriei era de numai 
13.6 la sută, in timp ce agricultura 
reprezenta 86,4 la sută. Acum, ra

portul este aproa
pe invers, ponde
rea industriei a- 
propiindu-se de 
80 la sută.

în cimpia Mu- 
zecheii sau pe co
linele Mallakas- 
trei se întind vas

te .ogoare roditoare și plantații de 
pomi fructiferi, districtul Fier 
ocupind locuri fruntașe și in anu
mite sectoare ale agriculturii, ca 
de exemplu : primul loc pe țară 
la producția de cereale panificabi
le : locul al doilea la producția de 
bumbac. Ia măsline și struguri. In 
ultimii 12 ani, producția agricolă a 
districtului a crescut de 1,6 ori.

Orașele pe care le intilnim dis
pun de noi și moderne blocuri de 
locuințe, de spațioase parcuri de 
odihnă și agrement, de case de cul
tură, cinematografe, școli, spitale 
etc. în genere, este vorba de edi
ficii moderne, dar care incorpo
rează totodată tradițiile artistice și 
arhitecturale locale. La Fier func
ționează de mai mulți ani un Insti
tut de cercetări in domeniul chi
miei și o filială a Universității din 
Tirana pentru pregătirea de cadre 
în domeniul pedagogiei și de spe
cialiști in exploatarea și tehnolo
gia țițeiului și gazelor — încă un 
element de modernitate cu care se 
mindrește această veche așezare a 
Albaniei meridionale. Unul din 
punctele de certă atracție pentru 
vizitatorii districtului este celebra 
cetate antică Apollonia. de la Po- 
jani, aflată la cițiva kilometri de 
orașul Fier, înspre Marea Adria
tică. De fapt, aici, în afara ruine
lor bine conservate ale cetății — 
devenită unul dintre cele mai im
portante perimetre arheologice ale 
țării — se află două muzee. Unul, 
în aer liber, cu numeroase vestigii 
de civilizație ilire, grecești, roma
ne și bizantine. Altul, cu o per
fectă organizare muzeotehnică, cu
prinde statuete, capiteluri și co
loane de mare valoare artistică și 
istorică, descoperite în cursul să
păturilor arheologice efectuate 
timp de mai multe decenii. Sint 
expuse statui de zeități ilire. gre
cești și romane, de impărați ro
mani, fresce bizantine.

Frumusețea peisajului, importan
ța acestei cetăți de-a lungul 
multor secole și rolul ei la Marea 
Adriatică. precum și ca punct de 
legătură intre vestul și estul Eu
ropei, bogăția de vestigii arheolo
gice pun in evidență traiectoria în 
timp a acestei regiuni a Albaniei 
In plină dezvoltare in anii socia
lismului.

Gelcu MAKSUTOV1C1
X



Schimb de mesaje între 
secretarul general al P.C. R.

si noua conducere a P.S. din Uruguay
MONTEVIDEO 27 (Agerpres). 

— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, au 
fost transmise noii conduceri a Par
tidului Socialist din Uruguay un sa
lut cordial și urări de succes in acti
vitatea sa viitoare, pentru realizarea 
hotăririlor adoptate la recentul con
gres al P.S. din Uruguay.

în numele noii conduceri a P.S. 
din Uruguay.' tovarășul Jose Pedro 
Cardoso, președinte interimar al 
partidului, a mulțumit și a rugat să 
se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai căl

duroase urări de sănătate și de noi 
succese în activitatea de înaltă răs
pundere ce o desfășoară pentru pros
peritatea poporului român, pentru e- 
dificarea unei lumi a. păcii si coope
rării.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii la conducerea Parti
dului Socialist din Uruguay a tova
rășului Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv ăl C.C. al P.C.R.. reprezentantul 
partidului nostru la lucrările celui 
de-a! XXXIX-lea Congres al P.S. 
din Uruguay.

Declarații și aprecieri în legătură cu apropiata semnare 
a acordului sovieto-american privind eliminarea rachetelor
nucleare cu rază medie de acțiune și operativ-tactice
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Seminar consacrat dezarmării și securității europene A

Acțiuni și luări de poziție pentru
încetarea cursei înarmărilor

si realizarea dezarmării->

în
treze 
te a 
lei nucleare. Atit in luările de poziție ale unor oameni politici, cit 
și in acțiunile de luptă pentru pace de pretutindeni se subliniază că 
este necesar să nu fie irosite șansele pentru încheierea de acorduri 
privind reducerea și eliminarea unor categorii de arme nucleare, 
pină la eradicarea lor completă, pentru ca oamenii să‘trăiască eli
berați de coșmarul unei conflagrații nucleare.

țâri de pe toate meridianele globului continuă să se inregis- 
noi și ample acțiuni în favoarea păcii, împotriva cursei aberan- 
înarmărilor, pentru înfăptuirea dezarmării, în primul rînd a ce-

HELSINKI 27 (Agerpres) — La 
Helsinki s-au încheiat lucrările 
unui seminar consacrat probleme
lor securității la scara continentu
lui european și in nordul Europei, 
la care au luat parte specialiști ci- 
viji și , militari în problemele 
dezarmării și păcii din Finlanda, 
inclusiv cercetători de la Institu
tul pentru studierea problemelor 
păcii și conflictelor din Tampere. 
Participanții au relevat necesitatea

unor eforturi susținute pentru A 
eliminarea tuturor armelor nuclea- l 
re de pe continentul european. 7 
pentru reducerea substanțială a ar- ț 
mamentelor convenționale și efec- ; 
tivelor militare, pentru crearea de ț 
zone denuclearizate in nordul Eu- i 
ropei și in alte părți ale continen- > 
tului. ca o cale sigură de intărire A 
a coeficientului c’ 
tuturor statelor și a păcii generale.

I

Declarație a secretarului 
general al C.C. alP.C.U.S.

MOSCOVA 27' (Agerpres). — In- 
tr-o declarație făcută la Moscova 
cu prilejul vizitei președintelui 
Zambiei, Mihail Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al P.G.U.S.. s-a re
ferit la . relațiile sovieto-chineze, 
menționind că acestea se șlezvoltâ 
în diverse domenii. Fără îndoială, a 
spus M. Gorbaciov. îmbunătățirea și 
dezvoltarea raporturilor sovieto-chi
neze ar contribui la însănătoșirea 
climatului pe plan internațional, 
la rezolvarea cu succes a numeroase 
probleme ale extinderii colaborării 
dintre țările din regiunea Asiei și 
Pacificului — precizează T.A.S.S.

Conducerea sovietică. a spus 
M. Gorbaciov, acordă atenție decla
rației făcute de Deng Xiaoping, 
președintele Comisiei Militare a 
C.C. al P.C. Chinez „că este gata să 
se întîlnească cu secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S.". Noi. nu o dată, 
am spus că o asemenea. întîlnire 
corespunde și dorinței noastre, că ea 
poate avea loc la Moscova. Beijing 
sau în orice alt loc convenabil. 
După cum se știe, a spus M. Gorba
ciov partea chineză condiționează 
posibilitatea organizării unei aseme
nea intîlniri de eliminarea unor 
obstacole, în primul rînd reglemen
tarea problemei kampuchiene. Dar 
întîlnirile dintre conducătorii de stat 
de aceeâ se și organizează, pentru 
a dezbate și rezolva problemele 
complexe ale relațiilor bilaterale și 
internaționale. De exemplu, a arătat 
conducătorul sovietic. noi avem 
incomparabil mai multe probleme 
divergente cu S.U.A. și totuși aces
tea nu impietează contactele so
vieto-americane la nivel inalt. orga
nizarea celei de-a treia intîlniri cu 
președintele Ronald Reagan — re
latează T.A.S.S.

ZIUA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII ISLAMICE MAURITANIA

Domnului colonel
MAAOUYA OULD SID’AHMED TAYA
Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională, 

Șef al statului Republica Islamică Mauritania

NOUAKCHOTT

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Mauritania. îmi este 
plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul mauritaniah.

Exprim convingerea că pe baza înțelegerilor convenite împreună, rapor
turile de prietenie și cooperare dintre țările noastre se vor dezvolta tot mat 
mult, in interesul celor două popoare, al cauzei păcii, colaborării și înțele
gerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

PRAGA 27 (Agerpres). — Pre
ședintele R. S. Cehoslovace, Gustav 
1-iusak, i-a primit pe vicecancelarul 
și ministrul vest-german al afaceri
lor externe, Hans-Dietrich Genscher, 
aflat intr-o vizită la Praga. Cele 
două părți. informează agenția 
C.i.K.. au acordat o atenție deose
bită dezvoltării relațiilor bilaterale 
și unor probleme ale situației inter
naționale.

A fost salutată încheierea pregă
tirilor in vederea semnării acordu
lui sovieto-american cu privire la 
eliminarea rachetelor nucleare cu 
rază medie și rază mai scurtă de ac
țiune. subliniind că acest acord va 
constitui începutul procesului lichi
dării armelor nucleare și a altor ca
tegorii de arme, va avea un impact 
pozitiv în cadrul tuturor forumuri
lor in problemele dezarmării.

BELGRAD 27 (Agerpres). — Tn- 
tr-un interviu acordat publicației 
franceze ..Le nouvel observateur", 
Lazar Moisov. președintele Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia, a arătat că 
acordul sovieto-american cu privire 
la eliminarea rachetelor nucleare cu 
rază medie și cu rază mai scurtă 
de acțiune reprezintă o adevărată 
cotitură in relațiile internaționale, 
conducind la crearea unui climat fa
vorabil pentru tratativele in proble
mele dezarmării.

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — 
Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone. Wojciech Jaruzelski, 
l-a primit pe ministrul afacerilor ex
terne al Australiei, William Hayden, 
aflat intr-o vizită oficială la Var
șovia. Principalele teme abordate 
au fost evoluția relațiilor dintre cele 
două țări, precum și unele proble
me din sfera vieții internaționale, 
în acest context a fost subliniată, 
între altele, importanța majoră a 
realizării acordului sovieto-american 
cu privire la lichidarea rachetelor 
nucleare cu rază medie și rază mai 
scurtă de acțiune.

HELSINKI 27 (Agerpres) — înțe
legerea realizată la Geneva de mi
niștrii afacerilor externe ai U.R.S.S. 
și S.U.A. privind problema lichidă
rii rachetelor nucleare cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune constituie o 
victorie istorică a rațiunii — se sub
liniază într-o declarație a Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Finlandez, 
dată publicității la Helsinki. Acor
dul, care va fi semnat la Washing
ton, în timpul întîlnirii sovieto-ame-

ricane la nivel înalt, va deveni pri
mul pas real pe calea spre dezar
marea nucleară și consolidarea în
crederii — se arată in declarație.

LONDRA 27 (Agerpres). — Jesse 
Jackson, candidat la învestitura 
Partidului Democrat din Statele Uni
te in vederea alegerilor prezidenția
le. a salutat apropiata semnare a 
acordului realizat intre U.R.S.S. și 
S.U.A. cu privire la eliminarea ra
chetelor cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune. Intr-un interviu acordat 
rețelei britanice de televiziune, el 
și-a. exprimat speranța că acordul 
va fi urmat de alte măsuri asemă
nătoare menite să ducă la reducerea 
radicală a arsenalelor nucleare.

HAGA 27 (Agerpres). — Un purtă
tor de cuvint al M.A.E. olandez a 
declarat că nici una dintre cele 48 
de rachete americane de croazieră, 
prevăzute a fi instalate pe teritoriul 
Olandoi. pină la sfirșitul anului 
viitor, nu va mai ajunge in țară, iar 
pregătirile în vederea modernizării 
arsenalelor de la baza aeriană Qoens- 
drecht vor inceta. imediat după sem
narea, la Washington, a tratatului 
sovieto-american privind rachetele 
cu rază medie și mai scurtă de ac
țiune. El a relevat, de asemenea, că 
guvernul Olandei este satisfăcut de 
prevederile acordului realizat la Ge
neva de secretarul de stat american 
și ministrul de externe, sovietic,- 
transmite agenția China Nouă,

GENEVA 27 (Agerpres). — La Ge
neva s-a încheiat cea de-a 8-a rundă 
de negocieri sovieto-americane cu 
privire la armele nucleare și cos
mice, rundă ce a durat fără întreru
pere șapte luni. Formal, precizează 
agenția T.A.S..S, negocierile au fost 
întrerupte pî»ă la 14 ianuarie, cînd 
este programat să înceapă o nouă 
rundă de tratative. Cu toate acestea, 
experții celor două țări vor rămine 
la Geneva pentru a formula, în ter
menii preciși ai unui tratat interna
țional, acordul sovieto-american cu 
privire la eliminarea rachetelor nu
cleare cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune, precum și pentru auten
tificarea textelor în limba rusă și. în 
limba engleză. Toate aceste activități 
trebuie încheiate in următoarele zile, 
pentru ca acordul definitiv să poată 
fi semnat in cadrul întîlnirii sovieto- 
americane la nivel înalt de la 
Washington, ce va începe la 7 de
cembrie, menționează T.A.S.S.

Convorbiri
sovieto-zambiene

La 28 noiembrie po
porul Mauritaniei ani
versează proclamarea 
independenței, eveni
ment memorabil in 
istoria acestei țări si
tuate acolo unde de
șertul saharian intîl- 
nește Oceanul Atlan
tic. Cei 27 de ani care 
s-au scurs de atunci au 
fost ani de eforturi 
pentru lichidarea gre
lei moșteniri lăsate de 
îndelungata dominație 
colonială. în această 
direcție au fost obținu
te rezultate notabile, 
în special in domeniul 
industriei extractive, 
Mauritania dispunind 
de însemnate resurse 
de minereu de , fier, 
fosfați, cupru, diaman
te. S-au extins supra
fețele agricole, ca și 
creșterea vitelor în zo
nele de savană și de 
pădure. S-au obținut 
transformări însemna
te în înfățișarea loca
lităților țării, ca și pro
grese in dezvoltarea 
învățămîntului. a așe
zămintelor sociale.

Dar eforturile de 
dezvoltare economică 
și socială i-au fost a-

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Islamice Mauritania, arrt- 
basadorul acestei țări la București, 
Kane Cheikh Mohamed Fadhel, a 
oferit vineri o recepție.

Au luat parte Neculai Ibănescu, 
viceprim-ministru al guvernului.

desea îngreunate de 
perioadele indelunga- 
te de secetă; care au 
determinat reducerea 
dramatică a șepțelu- 
lui și pustiirea unei 
părți din zonele de 
deșert redate agricul
turii. Pentru contraca
rarea acestor dificul
tăți. incă de la sfirși
tul anului 1985 a intrat 
în vigoare un program 
de patru ani pentru 
redresarea economică 
și financiară, care pre
vede menținerea unui 
ritm anual de dezvol
tare de 4 la sută, re
ducerea deficitului ba
lanței de plăți și echi
librarea bugetului. Ca 
urmare. în ultimii 
ani, situația economică 
s-a mai îmbunătățit. 
La aceasta a contri
buit și faptul că pre
cipitațiile, ceva mai 
abundente decit în 
1982—1984, au regene
rat pășunile și au 
permis reîntoarcerea 
cirezilor de vite din 
țările vecine, unde fu
seseră deplasate. To
tuși, țara se confruntă 
incă cu un șir de difi
cultăți, cauzate de

faptul că exporturile 
de minereuri au scă
zut. deoarece se înre
gistrează o încetinire 
a activității economi
ce in țările industria
lizate, iar, pe de altă 
parte, s-au micșorat 
veniturile obținute din 
exporturi în urma de
valorizării dolarului.

Consecventă politi
cii sale de colaborare 
și prietenie cu toate 
popoarele care au pă
șit pe drumul inde
pendenței, România 
socialistă a stabilit și 
dezvoltă raporturi de 
conlucrare rodnică 
cu Republica Islamică 
Mauritania, o contri
buție hotăritoare în 
această direcție avind 
dialogul la nivel înalt. 
De ambele părți s-a 
exprimat convingerea 
că raporturile româno- 
mauritaniene vor cu
noaște stabilitate și 
perspective largi, in 
deplină concordanță 
cu aspirațiile ambelor 
popoare de progres 
economic și social, de 
dezvoltare liberă și in
dependentă. de pace 
și înțelegere în lume.

miniștri, reprezentanți ai unor mi
nistere și instituții centrale, oa
meni de cultură și artă.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noas
tră.

(Agerpres)

MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc vineri o întîl
nire intre Mihail Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. și pre
ședintele Zambiei. Kenneth David 
Kaunda. aflat intr-o vizită de prie
tenie in Uniunea Sovietică. în cadrul 
convorbirilor, relatează agenția 
T.A.S.S., s-a relevat importanța în
tăririi înțelegerii reciproce, â extin
derii în continuare a colaborării 
sovieto-zambiene. Au fost abordate, 
de asemenea, o serie de probleme 
majore ale vieții internaționale — 
eliminarea pericolului nuclear, crea
rea bazelor unui sistem atotcuprin
zător de pace și securitate interna
țională.

de securitate al 1 
a păcii .^pri
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„Imensele resurse destinate înarmărilor să fie folosite 
în scopul dezvoltării economico-sociale 1"

HAVANA 27 (Agerpres). — Dez
voltarea și pacea sint interdepen
dente și realizarea unui proces glo- 

i bal de pace este imposibilă fără 
’ găsirea unor soluții juste la con- 
\ flictul centroamerican — afirmă 

economiștii latino-americani. De
clarația finală a celui de-al Ill-lea 
Congres regional al economiștilor, 
desfășurat la Havana, consemnea
ză că o Iunie sigură este posibilă 
numai pe baza s.trinsei corelări in
tre procesele de dezarmare și pace, 
iar alocarea imenselor resurse des
tinate infirmărilor pentru rezolva
rea problemei subdezvoltării va

!

servi interesului comun al popoa
relor de a se elimina pericolul răz
boiului. Sărăcia, inegalitatea și ne
dreptatea socială — se arată in do
cument — constituie principalele 
cauze ale conflictelor sociale' ce 
afectează America Latină și împo
triva cărora luptă astăzi popoarele 
din America Centrală. Declarația 
califică acordurile de pace „F.squi- 
polas 11“ ca ,.o speranță pentru 
statele din această zonă, ale căror
guverne recunosc necesitatea unei l 
soluții pe baza respectului reciproc / 
și neagresiunii", relatează agenția ț 
Prensa Latina,

Perspective favorabile dezvoltării cooperării
între țările din estul și vestul Europei

PARIS 27 (Agerpres). — Comite
tul ministerial al Consiliului Euro
pei (occidentale), reunit la Stras
burg. a dat publicității un comuni
cat oficial in care se afirmă că e- 
xistă perspective pentru promovarea 
unei autentice politici de cooperare 
cu țările est-europene, in conformi
tate cu prevederile Actului final de 
la Helsinki și cu evoluția procesu
lui angajat de Conferința pentru 
securitate și cooperare in Europa,

transmite agenția EFE. Miniștrii de 
externe ai celor 21 de state mem
bre ale acestui organism apreciază, 
în documentul menționat., că actua
lul climat politic, avind în vedere 
și viitoarea intilnire sovieto-ameri- 
cană la nivel înalt de la Washing
ton, permite angajarea unor noi con
tacte intre estul și vestul Europei 
care să faciliteze colaborarea pe 
continent. în ansamblul său.

Lucrările Adunării Generale a O. N. U.
Adoptarea unui proiect, de rezoluție în problema instituirii 
unei noi ordini internaționale in domeniul informațiilor

NAȚIUNILE UNITE 27 (Ager
pres). — Comitetul politic special al 
Adunării Generale a O.N.U. a adop
tat un proiect de rezoluție prin care 
se face apel către toate statele lu
mii să coopereze la acțiunile menite 
să ducă la instituirea unei noi or
dini internaționale in sfera informa
țiilor. In document se apreciază că, 
prin aceasta, statele membre vor 
contribui la consolidarea păcii și în
țelegerii internaționale și că o nouă 
ordine va permite fiecărei țări să 
participe mai activ la viața- politică, 
economică, spcială și culturală a în
tregii lumi.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 
— Comitetul politic special al Adu
nării Generale a O.N.U. a adoptat 
un set de șapte rezoluții referitoare 
Ia practicile Israelului in teritoriile 
arabe ocupate, pare afectează drep
turile populației din aceste teritorii. 
Documentele adoptate condamnă 
practicile Israelului, care incalcă per
manent drepturile populației din te
ritoriile octipate și cer. intre altele, 
respectarea normelor dreptului in

ternațional. eliberarea deținuților a- 
rabi și palestinieni și accesul repre
zentanților Q.N.U. in teritoriile ocu
pate in vederea desfășurării unor in
vestigații in legătură cu. politica și 
practicile autorităților israeliene.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Ager
pres). — Reeșalonarea datoriilor nu 
constituie o soluție, ci doar o amî- 
nare a problemelor celor mai sărace 
țări debitoare, a relevat, in cadrul 
unui interviu, directorul -general al 
O.N.U. pentru dezvoltare și probleme 
economice internaționale, Jean L. 
Ripert.

Datoria țărilor în curs de dezvol
tare a trecut de 1 000 miliarde de 
dolari, constituind o piedică foarte 
gravă în calea progresului economic 
al acestora și. totodată, o serioasă 
amenințare pentru instituțiile eco
nomice și financiare occidentale.

Numai anul trecut, serviciul dato
riei externe al țărilor in curs de 
dezvoltare s-a ridicat la 100 miliarde 
de dolari, reprezentând circa 24 la 
sută din ciștigurile lor din export.

CONFLICTUL
DINTRE IRAN ȘI IRAK

TEHERAN 27 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția IRNA. avioa
ne de 'luptă iraniene au supus unor 
puternice bombardamente concentră
rile , de.-trupe-^irakiene de la .Zom 
beidat, în sectorul sudic al , frontu
lui, provocind pierderi in oameni și 
eclfiparhefit ' dfe' luptă.

Un cormmicht militar iranian.arată 
că toate apar.atele s-au întors în si
guranță la bază.

BAGDAD 27 (Agerpres). — Potri
vit agenției INA, avioane de luptă 
irakiene au efectuat raiduri împo
triva unui obiectiv naval mare in 
apropierea coastelor iraniene, atin- 
gind ținta.

Un purtător de cuvint militar ira
kian a declarat că toate aparatele 
Care au participat la acest raid au 
revenit la bază.

Extinderea agresiunii R.S.A. împotriva Angoleî
LUANDA 27 (Agerpres). — . Cea 

de-a 8-a brigadă motorizată a arma
tei regulate a Africii de Sud. care iși 
are bazele pe teritoriul Namibiei, 
înaintează. sprijinită de aviație, pe 
teritoriul Angolei, in provincia Cu- 
nene — informează agenția T.A.S.S. 
care citează agenția Angop. Prin ex- 
tindeireli agresiunii' impotriva Ango
lei, regimul rasist de la Pretoria in
tenționează să lărgească zona de ocu
pație in provincia Cuando-Cubango 
și să preia controlul in orașe și sate 
situate in provinciile Cunene și 
Huila,

PRETORIA 27 (Agerpres). — Pre
ședintele R.S.A., Pieter Botha, a res
pins cererea Partidului Federal Pro
gresist — organizație politică de 
opoziție — privind convocarea unei 
sesiuni extraordinare a parlamentu
lui pentru a examina problema agre

siunii Pretoriei impotriva Republicii 
Populare Angola.

Potrivit relatărilor transmise de 
agențiile de presă, luind cuvintul în 
parlament. Pieter Botha a declarat’ 
că ..nu consideră că există sufi
ciente motive' ,pentru convocarea 
parlamentului", afirmînd că poziția 
sa este dictată de „necesitatea cop*  
solidării unității și hotărîrii de ac
țiune în problema apărării inviola
bilității frontierelor R.S.A.".

în intervenția sa. Nik Oliver, 
membru al conducerii Partidului Fe
deral Progresist, a relevat că escala
darea acțiunilor militare împotriva 
Angolei poate lua un caracter ire
versibil și poate avea consecințe 
catastrofale. El a cerut guvernului 
R.S.A. să facă imediat dezvăluiri pu
blice privind adevăratele motive care 
l-au determinat să pătrundă în 
Angola.

PROBLEME STRINGENTE ALE ECONOMIEI MONDIALE

Africa - sub povara datoriilor externe
Apropiata reuniune extraordinară 

la nivel înalt a Organizației Unității 
Africane (30 noiembrie. — 1 decem
brie) consacrată problemei datoriilor 
externe ale țărilor membre ale O.U.A. 
urmează să discute o serie de ra
poarte și studii care, prin datele ce 
le oferă, pun in evidență amploarea 
și gravitatea fără egal a problemei 
menționate, inclusiv spectrul unei 
adevărate catastrofe economico-so
ciale. Referindu-se la o asemenea 
perspectivă, fostul președinte al Tan
zaniei, Julius Nyerere, declara : ..Da
toriile noastre sint atit de mari incit 
pot fi achitate doar de l strănepoții 
noștri, deși se pune întrebarea dacă 
ei vor exista".

într-adevăr, din oricare unghi s-ar 
privi indicatorii datoriei externe a 
țărilor africane, situția s-a înrăutățit 
considerabil in ultimii ani. Compara
tiv cu 72.4 miliarde de dolari in 1978, 
«urna totală a datoriei externe a ță
rilor africane aproape s-a triplat, 
ridicindu-se la 200 miliarde în 1986. 
Numai in opt ani. datoria Africii a 
ajuns să reprezinte aproape jumătate 
(44.6 la sută) din producția globală 
a continentului și să depășească de 
4.5 ori veniturile sale din exporturi 
(44.3 miliarde de dolari).

Angajamentele financiare externe 
au crescut mult mai repede decît ve
nitul național sau incasările din ex
porturi ale statelor în cauză. Or, este 
cunoscut, creditele externe sint plă
tite, in ultimă instanță, din produc
ția internă, mai precis din cea ex
portată. Cu alte cuvinte, datoriile ță
rilor africane au crescut dispropor
ționat de mult față de capacitatea lor 
de rambursare. S-a ajunș. astfel. în 
Situația aberantă in care fiecărui 
african ti revine, în medie, o dato
rie de 350 de dolari, in timp ce o 
treime din populația continentului 
trăiește în țări cu un venit anual pe 
locuitor mai mic de 350 de dolari !

Paralel cu creșterea datoriei țărilor 
africane a sporit și sarcina rambur
sării ei : de la 13.6 la sută in 1980, 
ponderea serviciului datoriei (a rate
lor scadente și dobinzilor) în veni
turile din exporturi s-a ridicat, in 
1986. la 32,3 la sută — ceea ce în

seamnă de circa 2,5 ori mai 
mult decit la începutul perioa
dei amintite. Cit de apăsătoa
re este povara datoriei țărilor 
africane rezultă și din faptul ca in 
timp ce serviciul*  datoriei. împreună 
cu importurile de alimente și de 
combustibili absorb două treimi din 
încasările in devize ale statelor res
pective, numai obligațiile față de 
creditorii externi inghit o treime.

Datoria externă slăbește și mai 
mult Africa, regiunea care deține 
tristul record de a avea nivelul de 
dezvoltare cel mai scăzut din lume. 
Deși concentrează 11,3 la sută din 
populația planetei. Africa (fără 
R.S.A.) contribuie cu numai 3,5 ~ la 
sută la producția mondială de cerea
le și cu doar 1.1 la sută la cea in
dustrială. Ponderea industriei in pro- 
dusul național brut al statelor afri
cane este, in medie, de 10 la sută. 
Doar cinci din cele 50 de state cite 
există pe continent au o producție 
mai mare de un miliard de dolari pe 
an. Deși marea majoritate a popu
lației Africii (in unele cazuri chiar 
peste 90 la sută) este ocupată in a- 
gricultură. producția de alimente nu 
poate ține pasul cu nevoile de con
sum. din pricina structurii anacroni
ce și,a slabei baze tehnice pe care 
se sprijină acest sector. Ca urmare, 
din cei 550 milioane de africani, o 
cincime suferă de foame.

O situație deosebit de grea, de-a 
dreptul dramatică, s-a creat pe con
tinent in ultimii ani. eind deformă
rile structurale suferite de economia 
statelor africane in perioada colonială 
au fost serios agravate de practicile 
neocolonialiste.

Astfel, escaladarea măsurilor pro- 
tecționiste de către statele capitaliste 
dezvoltate. în condițiile slăbirii rit
murilor de creștere economică pe 
plan mondial, a dus la o severă re
ducere a prețurilor materiilor prime 
— principala sursă de venituri a ță
rilor in curs de dezvoltare. în gene
ral. si a statelor africane. în special. 
Calcule ale U.N.C.T.A.D. arată că. 
Intre 1980—1985. pierderile cumulate 
din veniturile în devize ale țărilor in 
curs de dezvoltare, datorită prăbu
șirii prețurilor Ia materiile prime, au

fost egale cu 50 la sută din valoarea 
exporturilor de produse de bază in 
1980. Țările africane au fost cele mai 
afectate, cu o pierdere de 75 la sută, 
urmate de statele asiatice — cu 30 
la sută și cele latino-americane — 
cu 17 la sută. Situația s-a înrăutățit 
și mai mult in 1986, cînd intr-un sin
gur an prețurile la materiile prime 
exportate de țările africane s-au re
dus cu 27 la'sută, iar pierderile in 
devize ș-au ridicat la 16,3 miliarde 
de dolari.

Scăderea veniturilor din exporturi, 
paralel cu creșterea cerințelor de 
import (pentru menținerea în viață 
a populației și pentru funcționarea 
aparatului productiv), a avut urmări- 
dintre cele mai grele asupra balan
țelor comerciale șj de plăți ale' ță
rilor africane. Pentru a corecta de
zechilibrele din raporturile financia
re, statele în cauză au fost nevoite 
să se adreseze piețelor internaționale 
de capitaluri, îndeosebi băncilor par
ticulare. ale căror condiții de ram
bursare a creditelor au devenit deo
sebit de grele. De aceea, numeroși 
specialiști africani apreciază că pro
blema datoriilor țărilor de pe conti
nentul negru nu s-ar pune cu atita 
acuitate dacă n-ar fi politica dobin
zilor înalte promovată după 1978 de 
țările capitaliste dezvoltate. O ase
menea politică a contribuit la creș
terea ponderii dobinzilor in produsul 
național brut al Africii de la 2 la 
sută m 1978 la 4 la sută in prezent. 
După 1984, dobinzile plătite anual de 
țările africane s-au ridicat la 25 la 
la sută din cheltuielile pentru inves
tiții și la aproape 20 la sută din cele 
pentru importuri, in timp ce pro
centele respective erau mai mici de 
Jumătate la sfirșitul anilor ‘70.

Atita vreme cit produsele lor pă
trund tot mai greu pe piețele țărilor 
dezvoltate, cit costul real al credi
telor externe rămine neobișnuit de 
ridicat, statele africane sînt constrin- 
se să-și reducă masiv importurile 
pentru a putea face față nroblemelor 
legate de echilibrarea balanței de 
plăți și de stingerea datoriei. O serie 
de programe de dezvoltare au fost 
aminate sau complet abandonate.

ceea ce a avut grave consecințe eco
nomice și sociale. Intre 1981—1986, 
producția globală a statelor africane 
s-a redus, in medie, cu 0,9 la sută 
pe an, iar producția pe locuitor — 
cu 3,8 la sută. Din pricina restrin- 
gerii activității economice, venitul 
mediu pe locuitor este in prezent cu 
15 la sută mai scăzut decit la înce
putul actualului deceniu. S-au redus 
insă nu numai importurile de bunuri 
necesare dezvoltării țărilor africane, 
ci și de produse destinate hranei 
populației lor — ceea ce a agravat 
foarte mult problemele foametei și 
subnutriției. In acest sens, este sem
nificativ faptul că din cei 7 milioane 
de sugari care mor anual in lume, 
5 milioane sint din Africa. Este o si
tuație dramatică ce a determinat pe 
mulți speci&liști să aprecieze că 
țările africane luptă astăzi nu atit 
pentru a se dezvolta, cit pentru a 
supraviețui.

Toate acestea arată că reușita 
eforturilor angajate de statele afri
cane pentru ă ieși din actuala criză 
economică și socială este condițio-, 
nată. in bună parte, de crearea unui 
climat propice pe plan internațional. 
De aceea. în documentele pregătite 
în vederea apropiatei reuniuni la 
nivel înalt a O.U.A.. statele dezvol
tate sint chemate să asigure produ
selor africane un acces mai larg pe 
piețele lor. pentru ca țările produ
cătoare să poată obține, prin eforturi 
proprii, resursele financiare necesare 
reluării procesului de creștere eco
nomică. cit și achitării datoriei ex
terne. Reducerea dobinzilor Ia un 
nivel rezonabil, stăvilirea devaloriză
rilor și revalorizărilor competitive ale 
monedelor țărilor bogate se înscriu 
ca alte acțiuni necesare rețișitei efor
turilor angajate de țările africane.

Sint acțiuni și măsuri pentru care 
România socialistă se pronunță con
secvent. cu convingerea că lichidarea 
subdezvoltării, a decalajelor dintre 
state și făurirea unei noi ordini 
economice mondiale ar răspunde in- 
țerselor tuturor țărilor, progresului 
general al omenirii.

Gh. CERCELESCU

ILE DE PRESA
e scurt

I VIZITA. La Moscova s-a anun
țat oficial că ■ Mihail Gorbaciov,

■ secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
va efectua la 7 decembrie, in drum 
spre Washington, o scurtă vizită de 

I lucru in Marea Britanie. El va 
avea o intrevedere eu primul-mi- 

I nistru al Marii Britanii, Margaret 
I Thatcher.

I CONGRES. La Hanoi au început 
vineri lucrările celui de-al V-lea 

I Congres al Uniunii Tineretului Co
munist „Ho Și Min“ din R.S. Viet
nam. Participă 790 de delegați, ce 
reprezintă peste 4 milioane de 
membri ai uniunii tineretului din 

1 Vietnam, precum și o serie de de
legații de peste hotare. Ia parte o 
delegație a Uniunii Tineretului Co- 

> munist din România. In cadrul șe- 
Idinței de deschidere a lucrărilor, 

raportul de activitate a fost prezen
tat de Vu Mao, prim-secretar al 

I C.C. al Uniunii Tineretului Comu
nist „Ho Și Min“ din R.S. Vietnam.

DECLARAȚIE. La încheierea 
I convorbirilor care au avut loc intre 

primul-ministru al Greciei, An
dreas Papandreu. și Karoly Grosz, 

I președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Ungare, părțile au sem- 

. nat o declarație privind dezvol
tarea prieteniei și colaborării din
tre cele două țări. Documentul re
levă dorința părților de a contribui 
la eforturile care se desfășoară pe 

Iplan internațional pentru destinde
re și dezarmare.

PRIMUL-MINISTRU AL TU- 
INISIEI, Hedi Baccouche, a conferit 

cu primul-secretar al Partidului 
Comunist Tunisian. Mohammed 

IHarmel. asupra unor probleme ale 
situației interne, inclusiv relațiile 
dintre guvern și partidele de opo
ziție. în cadrul convorbirilor . au 
fost examinate, de asemenea, pro- 

I bleme privind legile asupra presei 
și activității partidelor politice.

PARLAMENTUL PANAMEZ a 
aprobat o rezoluție care cere retra- 

. gerea de pe teritoriul țării a Co
mandamentului militar sudic al 

I S.U.A.. care are un efectiv de 10 000 
de persoane. Rezoluția apreciază 
că acest comandament „operează 
în mod ilegal și fără autorizație" 
pe teritoriul panamez și cere, de 

I asemenea, „să nu se acorde vize 
sau permise de intrare in Panama 
membrilor forțelor armate ale 
S.U.A.".

I

PREDARE. Agenția V.N.A. infor
mează că reprezentantul Biroului 
vietnamez pentru cercetarea cazu
rilor de militari și personal ame
rican dați dispăruți în timpul răz
boiului din Vietnam a predat, joi, 
la Hanoi. Centrului mixt vietna- 
mezo-american special creat in 
acest scop rămășițele altor cinci 
militari americani. Menționind că 
este cea de-a 19-a acțiune de acest 
fel. agenția citată subliniază că 
Guvernul R. S. Vietnam se ghidea
ză in această problemă după prin
cipiile politicii sale umanitare și 
de bunăvoință, fapt care a fost 
apreciat de partea americană.

DIALOG. La Managua s-a des
fășurat cea de-a 13-a rundă de con
vorbiri in cadrul dialogului națio
nal dintre guvernul sandinist și 
formațiunile politice de opoziție 
din Nicaragua — informează agen
ția Prensa Latina. Au fost create 
două comisii tehnice care vor tre
bui să elaboreze un document asu
pra războiului și păcii, precum și 
în problemele crizei economice ale 
țării.

NOI MANIFESTAȚII ANTIDIC- 
TATORIALE au avut loc joi în 
mai multe institute de învățămint 
superior din diferite orașe ale 
Coreei de Sud. Mii de studenți 
au organizat mitinguri la Seul, 
Kwangju. Chonju și Tejone. pro- 
nunțindu-se impotriva candidaturii 
la postul de președinte al țării, din 
partea partidului de guvernămînt, 
a lui Roh Taa Woo. fost general 
și unul dintre principalii sprijini
tori ai regimului dictatorial. Ei au 
cerut, totodată. încetarea ameste
cului armatei în treburile politice. 
Agențiile de presă relatează că, la' 
Kwangju, poliția a utilizat din nou 
grenade cu gaze lacrimogene și a 
efectuat numeroase arestări. S-au 
produs ciocniri violente intre for
țele de ordine și manifestante

AMENDAMENT. Parlamentul 
indian a adoptat un amendament 
care prevede pedepse mai drastice 
pentru acte de discriminare împo
triva femeilor din punct de vedere 
al remunerației. relevă ziarul 
..Hindustan Times". Amendamen
tul prevede pedepse cu închisoa
re de oină la o lună sau amendă 
de 10 000 rupii' pentru cei care .nu 
asisură femeilor remunerație egală 
pentru muncă egală și cu cea a 
bărbaților.

PROBLEMELE COMUNITARE, 
începind cu definitivarea bugetu
lui C.E.E., care face extrem de di- | 
ficilă apropiata reuniune la nivel ■ 
înalt de la Copenhaga, și securita- i 
tea europeană după incheierea a- 
cOrdului sovieto-american au re- • 
prezentat temele principale aje în- 
tilnirii de la Napoli dintre pre
ședintele Franței, Francois Mitter- | 
rând, și primul-ministru al Italiei, 
Giovanni Goria. Dosarul comunitar I
a inclus, de asemenea, problemele I
agricole (asupra cărora „cei 12“ se 1 
află într-un „punct mort“). ,

„MIR". Cosmonauții sovietici Iuri I
Romanenko și Aleksandr Aleksan
drov. aflați la bordul stației orbita
le „Mir", au rezervat mai multe 
zile din această săptămină diferi
telor experimente tehnice, lehnolo- | 
gice. geofizice și astronomice.. Pro
gramul de lucru al echipajului a ■ 
cuprins, de asemenea, lucrări de 
descărcare a navei cosmice auto- I 
mate de transport „Progress-33". 
Ziua de vineri 'a fost rezervată 
unor lucrări de întreținere a siste- i 
melor complexului orbital, unor 
activități științifice, exerciții și an- • 
trenamente fizice.

DECRET. Președintele Republi
cii Bangladesh, Hussain . Mo
hammad Ershad, a. emis un decret . 
în baza căruia pe intreg teritoriul 
țării se instituie starea de urgență, ■ 
pentru asigurarea liniștii și secu
rității populației și desfășurarea 
corespunzătoare a activității eco- | 
nomice la nivel național. Decretul 
interzice grevele și demonstrațiile i 
în țară. Au fost instituite restricții 
de circulație in capitala țării și în ‘ 
porturile Chittagong și Khulna.

PROIECT. Specialiștii niponi au 
trecut la punerea in practică a 
programului „Proiectul unui creier ■ 
uman" care are in vedere crearea 
unui sistem de computere dotate * 
cu „imaginație" și cu posibilitatea 
de a se autoprograma. relatează 
agenția T.A.S.S. La începutul anu- | 
lui viitor, cercetătorii urmează să 
interconecteze patru computere i 
speciale și să simuleze cu ajutorul 
lor activitatea sistemului nervos * 
superior al omului. Ulterior, siste- . 
mul se va compune din 128 de 
computere interconectate care vor I 
fi programate să simuleze activita
tea celulelor creierului uman.

TAIFUN. Potrivit datelor estima
tive. din cauza taifunului „Nina“ . 
în Filipine ș'-au pierdut viata a- 
proximativ 290 de persoane, iar I 
100 000 de oameni au rămas fără 
adăpost. Cea mai afectată a fost | 
provincia Sorsogon. „Nina“ a fost | 
aî 15-lea taifun puternic care s-a 
abătut în acest an asupra Filipi- ■ 
nelor. producind mari distrugeri șt 
numeroase victime.
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