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Calitatea muncii -în strînsă legătură
cu conștiința politică și profesională

Sarcina prioritară, ce se află, 
în permanență, in atenția or
ganelor și organizațiilor de 

partid, a tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii, o constituie CALI
TATEA. Desigur. CALITATEA MUN
CII și CALITATEA ROADELOR 
MUNCII. Recent, această cerință a 
fost incă o dată subliniată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Intr-adevăr, 
această cerință este prioritară în- 
tr-un moment în care România a 
pășit într-o nouă etapă a dezvoltă
rii sale economico-sociale ; intr-un 
moment în care munca dobindește 
un conținut nou, fiind adaptată con
tinuu cerințelor specifice determina
te atit de limitele firești ale resurse
lor de materii prime și de energie, 
cit și de nevoia de eficiență și de 
competitivitate.

Condiția fundamentală a competi
tivității o constituie munca inalt ca
lificată. Experiența construcției so
cialiste în România a arătat că 
există o legătură legică între pro
gresul țării și atitudinea manifestată 
în cadrul societății noastre față de 
calitatea muncii. Dacă în primele 
etape ale edificării societății socia
liste . predominante erau creșterile 
extensive, iar apoi, după Congresul 
al IX-lea al partidului, s-a asigurat 
echilibrul intre factorii extensivi și 
cei intensivi, de cițiva ani a inceput 
o perioadă nouă, superioară din 
punct de vedere calitativ, a cărei e- 
sență’s-a dovedit a fi preponderen
ta factorilor intensivi. Au fost asi
gurate condițiile pentru trecerea la 
realizarea obiectivului noii calități a 
muncii și a vieții.

România se află, acum, într-o 
nouă etapă a înfăptuirii pro
gresului său multilateral. Noi și 

cutezătoare țeluri pentru prezent și 
pentru viitor au fost trasate la cel 
cte-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Secretarul general al partidului 
preciza că în noua etapă, deschisă 
de Congresul al XIII-lea, în condi
țiile Înfăptuirii programelor pentru 
actualul cincinal și pentru viitorul 
deceniu, pină la orizontul anului 2000, 
„va trebui să considerăm depășită 
perioada dezvoltării extensive și să 
trecem cu toată hotărirea la dezvol
tarea intensivă a industriei, a agri
culturii și a celorlalte ramuri econo
mice". A generaliza dezvoltarea in
tensivă înseamnă a determina mu
tații profunde, radicale in toate do
meniile vieții materiale. A asigura o 
productivitate a muncii mereu mai 
mare, pe măsura înzestrării tehnice 
a intreprinderilor românești. A ridi
ca eficiența economică pină la cei 
mai înalți parametri atinși pe plan 
mondial. Investițiile de energie uma
nă. de care poporul nostru nu a fă
cut economie in anii construcției so
cialiste, îndeosebi după Congresul al 
IX-lea. se cer a fi, acum, in ac
tuala etapă, tot mai mult și tot mai 
bine corelate cu investițiile de efort 
creator, de gîndire cutezătoare.

Desigur, ne comparăm frecvent cu 
trecutul. Calculăm cit realizăm, azi, 
față de 1945 sau față de 1965. Toa
te aceste comparații sint necesare, 
ele ne arată de unde am plecat și 
unde am ajuns pe scara progresu
lui și civilizației. Dar trebuie să ne

îndreptăm tot mai mult privirile spre 
ziua de miine. Să ne comparăm cu 
viitorul, să vedem cit și cum pro
ducem, azi. față de anul 1990 sau 
față de anul 2000 ; la ce nivel ne 
situăm, în prezent, față de momen
tul trecerii în veacul XXI. pe pla
nul productivității muncii, al cali
tății produselor, al valorificării re
surselor materiale și umane.

Avem în față un program mobi
lizator de muncă, de gîndire și 
acțiune revoluționară, adoptat 

la cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului. Avem in față obiective 
mari, cutezătoare. Iar apropiata Con
ferință Națională a partidului, prin 
hotăririle ce vor fi adoptate, va rea
liza neindoios o și mai strînsă le
gătură intre toate aceste obiective și 
cerințele actualei etape și ale viito
rului. Vor fi. astfel, jalonate noi di
recții de acțiune pentru anii ce vin, 
pe deplin racordate la capacitatea de 
muncă și creație a poporului nostru, 
la voința sa nestrămutată de a a- 
sigura progresul continuu al patriei. 
De aici izvorăsc și noi răspunderi 
pentru fiecare fiu al țării : să mun
cească mai bine, tot mai bine ; să 
învețe cdfftînud ; să-$f analizeze cu 
„ochii viitorului" propria activitate ; 
să înțeleagă ce va fi, să se pregă
tească pentru ce va fi. în spiritul ce
rințelor și exigențelor formulate de 
atîtea ori. în anii din urmă, de se
cretarul general al partidului nos
tru.

Cum va; fi mîine ? Cum va fi în 
anii ce vin ? Aceste întrebări, ce au 
preocupat dintotdeauna poporul nos

tru. in trecerea sa prin timp. în drum 
spre viitor, sint și azi actuale. Dar 
dacă întrebările nu s-au schimbat, 
răspunsurile sint in mod fundamen
tal altele. Drumul spre viitor tra
sează imaginea impresionantă a ță
rii in cea de-a treia etapă a edifi
cării societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Avem, astfel, șansa de a 
privi in viitor cu certitudine, de a 
raporta realizările din acest an și 
din acest cincinal la nivelurile la 
care urmează șă șe situeze Româ
nia, pe toate planurile dezvoltării 
sale economice și sociale, in anul 
1990 și in anul 2000. Din aceste cu
tezătoare programe se desprind cu 
claritate obiectivele fundamentale 
ale mersului înainte al patriei noas
tre.

Calitatea și productivitatea muncii 
își redelinesc conținutul, se subordo
nează unor strategii inovatoare. So
cietatea. in general, cu producția, cu 
tot ceea ce înseamnă progres și ci
vilizație, se dezvoltă in baza unor 
strategii inovatoare, pe-care le da
torăm partidului, secretarului său 
general. Iar transpunerea in viață a 
acestor strategii depinde intr-o bună 
măsură de felul in care sint folo
site-feshrselb’ de inteligență umană. 
Iar pe plan social, inteligența se 
dezvoltă prin optimizarea dialogului 
dintre om și mediul in care se des
fășoară existența lui. Forma ideală 
de adaptare este creația. Adică struc
turarea și dezvoltarea capacității o-

Adrian VASJIESCU
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COMUNISTUL
-om al cutezanței 

și faptei revoluționare
'Aline se deschid lucrările Conferinței 

Naționale a Partidului Comunist Român. 
Comuniștii, toți oamenii muncii au in- 
timpinat acest important eveniment 
politic cu noi și semnificative realizări 
in toate domeniile de activitate. Faptele 
concrete, acțiunea revoluționară, con
tribuția efectivă la dezvoltarea eco
nomico-socială a patriei alcătuiesc su
premul examen de fiecare zi al comu
niștilor. Așa cum subliniază cu preg
nanță secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. SPIRITUL 
REVOLUȚIONAR AL OAMENILOR 
MUNCII ȘI, CU ATIT MAI MULT, AL 
COMUNIȘTILOR TREBUIE SA SE 
AFIRME ÎN PRIMUL RÎND PE TARÎ- 
MUL FAPTELOR, astfel ca fiecare, la 
locul său de muncă, să-și aducă întreaga 

‘contribuție la realizarea neabătută a 
planurilor de dezvoltare, la progresul

continuu și multilateral al României, la 
înfăptuirea năzuințelor poporului nostru.

Etapa de mare însemnătate pe care o 
parcurgem este marcată de exigențele 
dezvoltării dinamice și intensive a eco
nomiei naționale, care solicită din plin 
devotamentul, eforturile, priceperea și 
hărnicia comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii. Tocmai de aceea, in această 
etapă de mari solicitări, IN A ÎNFĂP
TUI CONSTA ESENȚA RĂSPUNDERII 
COMUNISTE. Tocmai de aceea, in 
momentul actual, SPIRIT REVOLU
ȚIONAR ÎNSEAMNĂ FAPTA RE
VOLUȚIONARA.

In ancheta social-politică întreprinsă 
in aceste zile de deosebită semnificație, 
oameni din diferite localități ale țării 
ne-au incredințat gindurile lor. argu
mentate cu puterea de convingere a 
faptelor.

j De la Congresul al XIII-lea j

î

IMPERATIVUL
NOII CALITĂȚI 

ÎN MUNCA 
DE PARTID

Pentru rezultatele obținu
te. organizația județeană de 
partid Vrancea a ocupat in 
ultimii trei ani locul I pe 
țară. Realizările bune sint 
continuate și in 1987. Ce 
stă la baza acestor rezul
tate ? Secretarul comitetu
lui județean de partid, ing. 
Alexandru Stanciu, ne răs
punde :

— în întreaga muncă po- 
litico-organizatorică 
pornit de la rolul 
nant al conducerii 
partid a întregii 
economico-sociale . 
aprecierea deosebit de im
portantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu secre
tarul general al partidului, 
că îndeplinirea acestui^ rol 
conducător se realizează de 
fiecare organizație de par
tid și de fiecare comunist 
în parte în domeniul în 
care-și desfășoară munca. 
De aici am desprins două 
direcții principale de ac
țiune : prima — perfecțio
narea stilului si metodelor 
de lucru ale organelor și 
organizațiilor de' partid, 
care să asigure ridicarea 
continuă a eficientei acti
vității politice și organiza
torice. de conducere la ni
velul cerințelor și exigen
telor calitativ superioare 
ale etapei actuale; a doua 

creșterea contribuției

am 
determi- 
de către 
activități 
și de la

la Conferința Naționala 

a partidului 

SISTEMATIZAREA
calea înfloririi 

tuturor localităților

Hi»< i -
fiecărui comunist, a fiecă
rui activist de partid la în
făptuirea sarcinilor stabili
te de Congresul al XIII-lea 
a prevederilor de plan, 
dezvoltarea spiritului revo
luționar de angajare, de 
inițiativă si participare 
pentru depășirea neajun
surilor. pentru imbunătăți- 
rea efectivă a muncii.

Concret, comitetul jude
țean, celelalte organe și or-

ANCHETĂ 
SOCIAL- 
POLITICĂ

ganizații de partid au pus 
accentul pe elementele care 
conferă dinamism, mobili
tate și eficiență conducerii 
activității economico-socia
le : aprofundarea analize
lor la fața locului, așa cum 
au fost cele din unilgți eco
nomice de pe platformele 
industriale Focșani. Adjud 
și- Mărășești, din comune și 
consilii unice agroindus
triale, scurtarea drumului 
de Ia cunoaștere la acțiune, 
îmbunătățirea sistemului 
de repartizare a răspunde
rilor și de folosire a forțe
lor (de exemplu, (je princi
palele sectoare din cuprin
sul județului nostru ale 
marelui canal magistral Și
ret — Bărăgan răspund se
cretarii comitetului jude
țean de partid), cuprinde
rea tuturor sectoarelor și

domeniilor în acțiunile de 
îndrumare, sprijin și con
trol, ducerea la bun sfirșit 
a unor inițiative pe plan 
județean privind colabora
rea și întrajutorarea unită
ților economice. Punem 
accentul pe conducerea 
concretă axată pe realități
le existente in fiecare uni
tate. oraș și comună, pc 
implicarea activă a orga
nelor și organizațiilor de 
partid in rezolvarea pro
blemelor curente și de per
spectivă. in învingerea di
ficultăților. pe integrarea 
lor organică in întreaga 
muncă și viață a colective
lor. pe găsirea soluțiilor și 
finalizarea măsurilor a- 
doptate. In spiritul exigen
telor și sarcinilor sublinia
te de secretarul general al 
partidului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. acțio
năm in așa fel incit îm
plinirile cu care intîmpi- 
năm Conferința Națională 
a partidului să le amplifi
căm și mai mult în viitor.

La întreprinderea e'ec- 
trocentrale Borzești inter
locutorul nostru este secre
tarul adjunct cu probleme
le economice al comitetu
lui de partid. Vasile Bizim, 
care subliniază importanța 
îndeplinirii unor cerințe 
de ordin calitativ vizind 
perfecționarea conducerii 
de partid a activității eco
nomice :

Gh. ATANASIU
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POLITICA DE ACUMULARE 
-o opțiune realistă pentru 
prezentul și viitorul țării

„Pentru țara noastră, care are de recuperat un important 
decalaj față de alte state, înfăptuirea consecventă a unui amplu 
program de investiții, menținerea unei rate înalte a acumulării 
constituie un imperativ vital, de prim ordin. Aceasta este condiția 
hotărîtoare de care depinde posibilitatea de a ține pasul cu com
petiția ce se desfășoară pe plan mondial în domeniul dezvoltării 
economice și sociale, de a asigura ridicarea gradului de civilizație 
a societății, satisfacerea în tot mai bune condiții a nevoilor mate
riale și spirituale ale maselor, construirea socialismului și comu
nismului".

NICOLAE CEAUȘESCU

PAGINA A III-A
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O coordonată fundamentală, o 
trăsătură constantă a politicii par
tidului nostru, îndeosebi in anii care 
au trecut de la Congresul al IX-lea, 
o constituie alocarea unei părți im
portante din venitul național pentru 
acumulare. Este o. . orientare științi
fică, profund realistă, bazată pe con
tribuția hotărîtoare a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea 
creatoare a teoriei privind direcțiile 
majore de acțiune pentru asigurarea 
progresului ne
contenit. multi
lateral al econo
miei naționale, 
întreaga această 
concepție nova
toare are în ve
dere realitățile 
românești. ten
dințele progresului tehnico-științi- 
fic pe plan mondial, necesita
tea recuperării unor rămîneri în 
urmă in vederea depășirii stadiului 
de țară în curs de dezvoltare și 
apropierii României de țările dez
voltate din punct de vedere eco
nomic.

Prin tot ceea ce s-a făcut în anii 
luminoși care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, prin 
tot ceea ce se face în unii de la 
Congresul al XIII-lea pentru mate
rializarea acestei idei strategice 
fundamentale în construcția socia
listă în țara noastră, România este 
în măsură să demonstreze cu argu
mentele faptelor împlinite — mii și 
mii de fabrici construite din temelii 
și dotate cu cele mai moderne uti
laje și instalații, o agricultură in
tensivă. cu inalt grad de mecaniza
re, orașe și sate practic clădite și 
reclădite, ansambluri moderne de

odihnă și tratament, o vastă rețea 
de școli și institute de învățămint 
superior, de creșe și grădinițe, de 
spitale — că nimeni și nimic nu 
poate să oprească un popor din dru
mul său spre progres cind e ferm 
hotărît, convins . și conștient xă o 
stăpînul avuției sale naționale și 
făuritorul propriului destin. Iar la 
temelia acestui uriaș efort construc
tiv, impulsionat mereu de clarviziu
nea unei politici judicioase în do
meniul acumulării, se situează

DIALECTICA TEORIEI Șl PRACTICII 

/N CONSTRUCȚIA SOCIALISTĂ

munca neobosită, hărnicia, dăruirea 
patriotică a milioane și milioane de 
muncitori, țărani și intelectuali care 
nu precupețesc nimic pentru ridi
carea patriei pe noi trepte ale civi
lizației socialiste. Realitățile stau 
mărturie că intr-o perioadă relativ 
scurtă România a reușit să depă
șească starea de subdezvoltare e- 
conomică. cu o agricultură slab dez
voltată moștenită de la vechiul re
gim, și să se transforme intr-o țară 
socialistă modernă, industrial-agrară, 
cu o industrie puternică și o agri
cultură socialistă în plin progres.

Referindu-se la necesitatea alocă
rii unei părți importante din 
venitul național pentru acumu
lare — in etapa actuală rata 
optimă a acumulării in țara noas
tră este de circa 30 la sută — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
nia in Raportul prezentat la Con
gresul al XIII-lea al partidului: 
„Se poate spune că numai alocarea

a 28—32 la sută din venitul național 
asigură reproducția lărgită și viito
rul liber și independent al unei na
țiuni, al unui popor". Intr-adevăr, 
privind atit retrospectiv, cit și in 
perspectiva actualului cincinal și 
pină în anul ,2000. necesitatea alo
cării unei rate optime de acumula
re pentru țara noastră decurge lim
pede deopotrivă din obiectivele stra
tegice privind făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comunism, 

precum și din a- 
tingerea obiecti
vului propus de 
tară socialistă 
mediu dezvoltată.

Alocarea unei 
importante părți 
din venitul națio
nal pentru fon

dul de acumulare constituie, așa
dar. o necesitate obiectivă, o lege a 
construcției socialiste, a progresului 
general al societății, pentru ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor. Calcule riguroase, 
analize economice temeinic funda
mentate ilustrează că dacă România 
ar fi mers pe linia unei acumulări 
reduse — de 22.3 la sută, cit a fost 
rata medie a acumulării în perioa
da 1951—1965 — i-ar. fi trebuit cite- 
va decenii de acum încolo pentru a 
realiza actualul nivel al . venitului 
național. Si. mai exact, stadiul actual 
de dezvoltare economico-socială al 
țării noastre ar fi fost atins abia 
după anul 2000. Aceste calcule sint 
confirmate in mod indubitabil de

Viorel SĂLĂGEAN 
Ion TmODOR
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MORILE STABILITE DIN INIȚIATIVA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
ț •- H

DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL C. C. AL P. C. H CD PRIVIRE

LA PLATA FONDULUI DE PARTICIPARE LA BENEFICII

STIMULENT PENTRU REALIZAREA PLANULUI, 
PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ECONOMICE
Realitățile României socialiste de

monstrează, prin fapte grăitoare, că 
tot ceea ce înfăptuim prin munca și 
priceperea noastră, prin eforturile 
întregului popor este destinat pro
gresului economieo-social, infloririi 
continue a patriei, ridicării bunăstă
rii întregii națiuni. O dovadă eloc
ventă in acest sens o reprezintă 
măsura aprobată in recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al 
C,C. al P.C.R., la propunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, ca, incepind 
din acest'an, 50 la sută din fondul 
de participare la beneficii să fie plă
tit oamenilor muncii in cursul lunii 
decembrie, pină la sfirșitui anului, 
iar restul de 50 la sută in prima par
te a anului, la încheierea bilanțului 
general. Concret, in cursul lunii 
decembrie a. acestui an, cota de 50 
la sută din fondul, de participare la 
beneficii se va plăti după cum ur
mează : pentru oamenii muncii cu o 
retribuție de pină la 2 500 lei, suma 
ce se va plăti va fi de 15 la sută din 
fondul lunar de retribuire ; pentru 
oamenii muncii cu o retribuție intre 
2 500—3 500 lei. suma ce se Va plăti 
va fi de 12 la sută din fon
dul lunar de retribuire ; pentru oa
menii muncii cu o retribuție de pes
te 3 500 lei, suma ce se va plăti va

fi de 10 la sută din fondul lunar de 
retribuire. Așa cum s-a stabilit, 
caicului general al fondului de par
ticipare la beneficii și plata dife
renței pe întregul an 1987 se vor tace 
în prima parte a anului viitor, la 
Încheierea activității pe bază de 
bilanț.

Semnificația acestei măsuri tre
buie să fie limpede pentru fiecare 
om al muncii. Posibilitatea acordă
rii acestor sume atestă forța și să
nătatea economiei noastre socialiste, 
demonstrează realismul, justețea po
liticii consecvente a Partidului Co
munist Român de a asigura — pe 
măsura dezvoltării forțelor de pro
ducție și a sporirii venitului națio
nal — creșterea continuă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Ne aflăm intr-o perioadă in care, 
așa cum a stabilit Congresul al 
XIII-lea al partidului, punem accent 
deosebit pe dezvoltarea calitativă, 
intensivă a economiei românești. 
Principiile autoconducerii, autoges- 
tiunii și autofinanțării, întregul me
canism economico-financiar au in 
vedere tocmai stimularea spiritului 
gospodăresc, creator al oamenilor 
muncii, in tripla lor calitate de pro
prietari, producători și beneficiari, 
pentru a utiliza cu pricepere și 
chibzuință mijloacele tehnice și ima

teriale de care dispunem în vederea 
sporirii producției și a eficienței 
economice. In esență, este clar că oa
menii muncii sint direct interesați 
în realizarea exemplară a planului, 
în sporirea beneficiilor întreprinderii. 
Pentru ca, in ultimă instanță, bene
ficiul măsoară spiritul gospodăresc 
al colectivului de oameni ai muncii, 
răspunderea cu care el folosește 
partea din avuția națională incre- 
dințată spre administrare și dezvol
tare, gradul în care s-a preocupat 
de economisirea, de valorificarea 
superioară a muncii vii și materia
lizate.

In mod firesc, fondul de partici
pare la beneficii este cu atit mai mare 
cu cit planul de beneficii este mai sub
stanțial depășit prin creșterea pro
ducției și reducerea mai accentuată 
a cheltuielilor de producție, îndeo
sebi a celor materiale, prin realizări 
suplimentare la export. Deci, cores
punzător vor crește veniturile rea
lizate de întreg colectivul și de fieca
re om al muncii in parte. Iar o aseme
nea activitate fructuoasă, multipli
cată la nivelul economiei, este de 
natură să determine creșterea sus-

CorneHu CARLAN
(Continuare în pag. a V-a)
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EFICIENTA trăsătură dominantă
a acțiunii de modernizare

PRODUCȚIA DE MINEREURI SPOREȘTE
Cu cele cinci secții ale sale — 

conductori, electrocalorice, mecanică 
fină și electronică, utilaje și sculărie 
— situate pe trei platforme diferite, 
întreprinderea „Electromureș" este 
cea mai mare unitate economică din 
județul Mureș. Aproape 7 000 de oa
meni ai muncii harnici și iscusiți, in 
majoritatea lor tineri, muncesc aici, 
dar nu oricum. Există în rindul aces
tui colectiv un factor dinamizator 
care a creat o mare emulație pentru 
nou, pentru calitate, pentru seriozi
tatea și responsabilitatea actului de 
creație. Folosirea expresiei „act de 
creație" nu este deloc intîmplătoare 
dacă avem in vedere ce produce in 
prezent întreprinderea și ce realiza 
în urmă cu 15—20 de ani. Și pentru 
că termeni de comparație nu prea 
există, să reținem că unitatea pro
duce azi, intre altele, cabluri specia
le, conductori de cele mai diferite 
tipuri, elemente de conectică, echi
pamente de microelectronică, copia
toare electrostatice cu developare 
magnetică ș.a.

Cum s-a acționat practic pentru 
înfăptuirea programelor de perfec
ționare a organizării și modernizare 
a proceselor de producție ?

De la bun început se cuvine re
marcat faptul că măsurile aplicate pe 
ansamblul întreprinderii au vizat, cu 
precădere, creșterea volumului și ca
lității producției, înnoirea și moder
nizarea acesteia nu atît prin dotarea 
cu utilaje noi, costisitoare, ci mai 
ales prin reorganizarea și moderni
zarea fluxurilor de fabricație, astfel 
Incit să se poată aplica o serie de 
tehnologii noi, eficiente, cu perfor
manțe superioare și consumuri mate
riale reduse. „Am încercat și cred că 
am reușit să-i facem pe oameni să 
înțeleagă că absolut toate proble
mele, chiar și cele care par la un 
moment dat insolubile, pot fi rezol
vate dacă gîndim în mod creator și 
acționăm practic în timp util" — ne-a 
precizat ing. loan Toader, secretarul 
comitetului de partid din întreprin
dere. Iar faptele atestă că, intr-ade-

văr, muncitorii și specialiștii de la 
această mare întreprindere au gindit 
și rezolvat cu forțe proprii numeroa
se probleme privind modernizarea 
proceselor de producție. In secția 
de produse electrocalorice, bunăoară, 
înainte nu se efectuau extrudări de
cît la piese din alamă, marea majo
ritate a reperelor executîndu-se in
tr-un cîmp de toleranță foarte larg 
și deci cu mari adaosuri de prelucra
re. „Tocmai-de aceea, ne-a spus ing. 
Orban Carol, șeful secției, am trecut 
la extinderea tehnologiei de extru
dare la rece și la cald, de mare pre
cizie. Acest lupru ne-a permis ca.

însă atenției : la secția electrocalo- 
rice (ca de altfel pretutindeni în în
treprindere), preocuparea statornică 
pentru modernizarea proceselor de 
producție a făcut posibilă introduce
rea de noi tehnologii de lucru și o 
dată cu aceasta s-au asimilat în fa
bricație o serie de produse noi de 
care economia are nevoie în actualul 
stadiu al dezvoltării sale, printre 
care ciocănele pentru calculatoarele 
electronice, o gamă largă de produse 
pentru programele naționale priori
tare din sectoarele energetic, mine
rit, industria navală șl altele.

Eforturile pentru modernizarea

La întreprinderea „Electromureș" din Târgu Mureș

din a doua parte a anului 1986, să 
putem asimila in fabricație o largă 
gamă de componente de mecanică 
fină ale industriei electrotehnice și 
electronice, care nu mai necesită 
prelucrări ulterioare. Efectul ? Nu
mai prin eliminarea adaosurilor de 
prelucrare, cheltuielile anuale de 
producție au fost diminuate cu 2,8 
milioane lei, din care 
materiale reprezintă 
lei".

Este un exemplu. în secția de pro
duse electrocalorice s-au făcut însă 
și alte modernizări. Astfel, prin au- 
toutilare s-au realizat trei linii au
tomate de galvanizare, operație care 
înainte se efectua manual. Soluțio
narea acestei vechi probleme tehnice 
a determinat creșterea productivi
tății muncii cu peste 50 la sută și di
minuarea consumurilor materiale cu 
circa 18 la sută. Ceea ce înseamnă 
că, numai în acest an și numai la 
această operație, secția va economisi 
1,8 tone sulfat de nichel, 2,3 tone 
acizi, circa 900 kg nichel anozi și 3,5 
tone de tricloretilenă.

Bineînțeles, șirul exemplelor ar 
putea continua. Un lucru se impune

economiile de
2,4 milioane

producției și reducerea, pe această 
bază, a consumurilor materiale, pen
tru creșterea productivității muncii 
sînt poate și mai evidente la secția 
mecanică fină și electronică, secție 
căreia, cu numai un an in urmă, i 
se spunea „de mașini de calculat", 
denumire care — nemaifiind în con
cordanță cu structura producției — 
s-a schimbat. Lucru firesc dacă avem 
în vedere că aici nu se mai produc 
mașini mecanice de calculat, ci, cu 
precădere, produse de mecanică fină 
și electronică. Dar și aici se impune 
o precizare: chiar și aceste produse 
ale tehnicii de vîrf, introduse in fa
bricație cu numai 3—4 ani în urmă, 
sint acum modernizate sau înlocuite 
cu altele noi.

De bună seamă, efectele moderni
zării proceselor de producție nu se 
opresc la nivelul secțiilor la care 
ne-am referit. Ele se regăsesc în 
toate secțiile și atelierele. Intre aces
tea se numără și secția conductori 
electrici. Inginerul Nagy Adalbert, 
șeful atelierului proiectare conduc- 
tori-cablaje, alți specialiști cu care 
am stat de vorbă ne-au prezentat 
numeroase măsuri și soluții tehnice

a căror aplicare a dus și va duce în 
perioada următoare la creșterea efi
cienței economice, a gradului de uti
lizare a materiilor prime și mate
rialelor. Iată numai un exemplu : 
specialiștii din această secție au mo
dernizat, pe baza unor soluții pro
prii, mașinile de trasat utilizate la 
ecranarea firelor de cupru. în felul 
acesta acum se pot ecrana sîrme cu 
diametre foarte mici, de la 0,05 mm 
la 0,15 mm. Efectul: introducerea în 
fabricație a circa 50 noi tipuri de 
produse, concomitent cu reducerea 
substanțială a consumului de cupru.

Alte soluții tehnice au vizat recu
perarea materialelor refolosibile, au
tomatizarea alimentării cu granule a 
mașinilor de extrudare și altele, prin 
aplicarea cărora întreprinderea a e- x 
conomisit, numai în acest an, 75 tone 
cupru. Totodată, măsurile de moder
nizare aplicate aici au permis spe
cialiștilor să asimileze în fabricație 
tipuri noi de cabluri de înaltă tehni
citate, între care cele pentru cerce
tări geologice (rezistente la tempe
raturi de 150 grade Celsius), pentru 
centrale nuclearoelectrice, 
bluri pentru 
cabluri-bandă 
lectronice.

Evidențele 
practica o confirmă — că, numai 
acest an, la „Electromureș" au 
aplicate 42 măsuri de modernizare, 
pe seama cărora cheltuielile materia
le au fost diminuate cu peste 3,6 mi
lioane lei, iar productivitatea mun
cii a crescut cu 33 000 lei pe lucrător. 
Iar acțiunea de modernizare conti
nuă, întregul colectiv — sub îndru
marea organizației de partid — 
întimpinînd Conferința Națională a 
partidului cu rezultate cît mai bune 
în activitatea pe care o desfășoară, 
hotărît să le amplifice în perioada 
imediat următoare.

minica- 
industria electronică, 
pentru calculatoare

statistice atestă —

e-

«i 
în 

fost

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

PRODUSE NOI

ce colectivul în-

moderne, de înalt 
nivel calitativ

Colectivul de oameni ai muncii de 
la întreprinderea „Textila" Pitești, 
distins cu înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste", este un mare fur
nizor de țesături de bumbac și fibre 
sintetice, din care se confecționează 
lenjerie, costume, impermeabile pen
tru bărbați, femei și copii. In halele 
mari și moderne, înzestrate cu ma
șini de înaltă productivitate, se rea
lizează la ora actuală peste 120 mo
dele de mare efect, potrivit solici
tărilor beneficiarilor din țară și par
tenerilor de peste hotare. De retinut 
că circa 80 la sută din producția în
treprinderii argeșene este livrată la 
export, în zeci de țări ale lumii. 
Explicabil deci de 
treprinderii are 
un program am
bițios de înnoire 
a producției. Nu
mai in acest an 
s-au realizat 58 
produse noi, in 
620 poziții colo- 
rislice, cu mult 
peste prevederile 
re, gradul de Înnoire a producției a 
ajuns la circa 50 la sută. Iar după 
cum ne-a spus inginera Eugenia Băr- 
bînță, șefa colectivului de cercetare, 
toate modelele noi sint rodul străda
niilor lucrătorilor de la creație și 
cercetare, între care Dumitru Bratu, 
Ion Grăsune, Ana Albulescu și Ma
ria Găină. Și încă un amănunt deloc 
de neglijat : trăsătura distinctă a 
noilor produse o reprezintă inaltul 
lor nivel calitativ.

Tovarășa Nina Dinu, directoarea 
tehnică a unității, ne-a precizat că 
la realizarea noilor modele de îm
brăcăminte și lenjerie se urmărește 
permanent obținerea unei linii mo
derne, elegante, care să le facă mai 
frumoase și durabile, la conceperea 
și execuția lor participind practic 
toate compartimentele de fabricație. 
Totodată, sînt asimilate și tehnologii 
noi de fabricație, de nivel mondial, 
care asigură ridicarea calității și 
competitivității produselor. In felul 
acesta se asigură și valorificarea su
perioară a materiilor prime, redu
cerea consumurilor specifice, creș
terea eficienței economice. In fine, 
nu se neglijează nici acțiunea de 
recuperare și valorificare a materia
lelor refolosibile. Rezultatele obți
nute ? în perioada care a trecut din 
acest an au fost recuperate 2 500 tone 
materiale textile și 50 tone fire.

Ridicarea nivelului calitativ al pro
ducției este susținută și de o puter-

La întreprinderea 
„Textila" din Pitești

nică mișcare de invenții și inovații. 
In acest an s-au aplicat cu bune re
zultate o serie de invenții, printre 
care : procedeul de retratare a țesă
turilor din fibre celulozice sau îl 
amestec cu fibre PF vopsite cu colo- 
ranți reactivi și direcți ^dispozitivul 
pentru reglarea optimă a alimentării 
și oprirea automată a mașinilor bă
tătoare ; instalația de șifonare rema
nentă a țesăturilor. Desigur că. așa 
cum ne-a spus inginerul Mircea Sfet- 
covici, directorul întreprinderii, adap
tarea producției la solicitările tot mai 
exigente ale beneficiarilor nu este o 
problemă deloc simplă și nici ușor 
de rezolvat. Pentru aceasta s-au în
locuit unele mașini vechi cu altele 

noi, care execută 
mai multe opera
ții. s-a extins lu
crul la mai mul
te războaie, s-au 
modernizat teh
nologiile de fa
bricație, 6-au or
ganizat cursuri 

nivelului de pregă- 
i al muncitorilor și

Ml M
li

HUi

de plan. Ca urma-

întreprinderea de construcții 
produs

de mașini Caransebeș : se finalizeazâ un nou 
pentru beneficiari interni

Foto : S. Cristian

PRIN PERFECTIONAREA TEHNOLOGIILOR

crearea unor 
de muncă în

de importanta 
oamenii mun-

Dezvoltarea bazei proprii de mate
rii prime și asigurarea economiei 
naționale cu cantitățile necesare de 
minereuri și metale reprezintă unul 
din obiectivele esențiale stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului. 
In acest context, sectorului minier 
i-au fost alocate importante fonduri 
de investiții. Numai la nivelul Com
binatului minier din Gura Humoru
lui. la care ne referim în rindurile 
de față, acestea au însumat, in cinci
nalul trecut, peste 1,3 miliarde lei. In 
cincinalul 1986—1990. valoarea fondu
rilor fixe prevăzute a fi puse în 
funcțiune este de aproximativ 1,6 mi
liarde lei. Așadar, partidul și statul 
nostru fac eforturi financiare mari 
pentru valorificarea bogățiilor mine
rale ale țării, pentru 
condiții tot mai bune 
industria extractivă.

Pe deplin conștienți 
sarcinilor ce le revin,
cii din cadrul Combinatului minier 
Gura Humorului, care își desfășoară 
activitatea în județul Suceava, ac
ționează ferm, cu înaltă răspundere 
pentru continua perfecționare a acti
vității productive și creșterea ritmu
lui de lucru. Astfel, ca urmare a mă
surilor tehnice și organizatorice luate 
de o bună perioadă de timp, planul 
pe 11 luni din acest an a fost sub
stanțial depășit la toți indicatorii, 
angajamentul luat în cinstea Confe
rinței Naționale a partidului fiind 
indeplinit înainte de termen. Practic, 
in perioada care a trecut din acest 
an, minerii suceveni au extras și 
produs peste prevederi 275 tone cu
pru, 45 tone plumb, 42 815 tone pirită, 
20 577 tone minereu de mangan- 
marfă, 2 519 tone mangan metal și 
alte importante cantități de substan
țe minerale utile. La baza acestor 
rezultate stau acțiunile întreprinse 
de organele și organizațiile de 
partid, de organele colective de con
ducere din unitățile combinatului 
pentru îndeplinirea programelor de 
perfecționare a organizării și moder
nizare a tehnologiilor de extracție șl 
preparare a minereurilor.

Printre altele, la mina Vatra Dor- 
nei, unitate fruntașă pe combinat, la 
carierele Arșița și Oița s-au introdus 
excavatoare de mare capacitate, 
ceea ce a permis formațiilor de aici 
să-și depășească planul cu 10 000 tone 
minereu. O mențiune specială se 
impune pentru brigăzile conduse de 
comuniștii. Mihai Sahru, de la sec
torul Arșița, și Ion Cociorvan. de la 
Nepomuceni, care au extras supli
mentar 1 500 tone și, respectiv, 1 200 
tone minereu. Totodată, o mare 
atenție se acordă îmbunătățirii cali
tății minereului extras. Prin exploa
tarea selectivă în abataje rezultă 
minereu cu un conținut ridicat de 
metal. Concomitent, a fost perfec
ționat fluxul tehnologic la prepa
rarea sulfatului de mangan în scopul 
creșterii randamentului de extracție 
a metalului din minereu. Rezulta
tul ? S-au obținut, suplimentar, im
portante cantități de sulfat de man
gan și carbonat tehnic. Tovarășul 
Gheorghe Florian, directorul minei 
Vatra Dornei, ne spunea că au fost 
intensificate și lucrările de piegă- 
tire în subteran. S-a reușit astfel ca 
avansul la pregătirea rezervelor să 
fie de aproape un an. In scopul per
fecționării tehnologiilor de prepara
re a minereurilor de mangan, pe 
platforma de la Iacobeni a minei a 
fost pusă în funcțiune, de curînd, o 
stație-pilot. Și cu toate că este 
prevăzută ca temă de cercetare pen
tru anul 1988, inginerul Dan Mar- 
daloiescu, secretarul biroului organi
zației de partid de aici, împreună 
cu mai multi muncitori specialiști, a

pentru ridicarea 1 
tire profesională 
specialiștilor.

Referindu-se la calificarea oameni
lor, Maria Stoian, secretar al comi
tetului de partid, ne-a precizat că 
sint 
dese 
prin 
care 
roși

numeroși muncitorii care dove- 
o înaltă pregătire profesională 
produsele de înaltă calitate pe 
le realizează. Concret : nume- 

beneficiari au apreciat calitatea 
produselor lor, întreprinderea nein- 
registrînd nici un refuz. Aceasta 
pentru că Ia îndemnul organizațiilor 
de partid din fabrică s-a creat în 
secții o puternică opinie de masă 
pentru realizarea de produse de cea 
mai bună calitate, pentru ca fiecare 
textilist să-și facă conștiincios da
toria și să devină un controlor exi
gent al propriilor ................. --- ---
Ca urmare, nici un 
din secție dacă nu 
corespunzătoare.

Că întreprinderea „ . 
realiza mărfuri de cea mai bună ca
litate stau mărturie bunele sale re
zultate de pină acum. Iată așadar 
fapte care pun tot mai bine în lu
mină hărnicia acestui colectiv frun
taș, hotărîrea sa fermă de a încheia 
și acest an cu rezultate cît mai bune 
și a pregăti cît mai bine și temeinic 
producția anului viitor.

Gheorghe C1RSTEA
corespondentul „Scînteii"

țesături 
produs 
este de

lucrate, 
nu iese 
calitate

argeșeanâ poate

Cu planul anual îndeplinit înainte de termen
Oamenii muncii din cadrul Compa

niei dc transporturi aeriene române 
— TAROM întîmpină Conferința 
Națională a partidului, asemenea în
tregului nostru popor, cu rezultate 
deosebite în muncă. Ei raportează în
deplinirea, cu o lună mai devreme, a 
planului pe acest an la transportul

de călători și marfă. Acest succes 
le-a permis ca. în preziua marelui 
eveniment politic din viața tării, in
dicatorii venituri și beneficiu să fie 
depășiți cu 5 și, respectiv, 15 la sută, 
urmînd ca pînă la sfîrșitul anului 
aceștia să crească cu încă 2—3 pro
cente. (Agerpres).

început deja experimentarea pentru 
prima dată în țara noastră a tehno
logiei de preparare prin flotație a 
minereului de mangan.

într-o altă unitate a combinatului, 
mina Leșu Ursului, a fost perfecțio
nată și extinsă, în toate zonele cu 
minereu cuprifer, tehnologia de 
exploatare cu surpare în galerii de 
subetaj, care a dus la creșterea cu 
30 la sută a productivității muncii 
față de metodele folosite anterior în 
zonele respective și la reducerea 
substanțială a consumului de lemn 
de mină. Prin folosirea acestei teh
nologii a fost extrasă 40 la sută din 
producția de minereu a minei. în 
curs de finalizare este și moderni
zarea capacității de transport pe 
verticală a minereului, prin reali-

La Combinatul minier 
din Gura Humorului

zarea complexului de lucrări de la 
puțul nr. 7. Practic, întreaga canti
tate de minereu din zona a doua de 
mineralizație va fi colectată și 
transportată prin acest puț. Eficien
ta economică se va măsura prin re
ducerea cheltuielilor de transport cu 
1,3 milioane lei și creșterea mai 
accentuată a productivității muncii.

In același timp, la minele Fundu 
Moldovei, Leșu Ursului, Vatra Dor
nei și la sectorul Crucea a fost ex
tinsă mecanizarea încărcării și .trans
portului minereului în abataje, prin 
punerea în funcțiune a încă 15 ma
șini de mare capacitate. Pe această 
bază, cheltuielile au fost reduse cu 
1,8 milioane lei, iar cei 67 oameni 
disponibilizați de la încărcare au 
Întărit formațiile de lucru de la 
extracție.

In domeniul activității de prepa
rare a minereurilor, la Uzina Tarnița 
a fost extinsă măcinarea autogenă 
a întregii cantități de minereu cu
prifer compact extras la mina Leșu 
Ursului. Acum, minereul nu mai 
trece prin instalația de sfărîmare- 
granulare. El se macină la granulațla 
cu care vine din miriă. Astfel, capa
citatea liniei de măcinare a sporit 
de la 500 tone la 1200 tone pe zi, 
s-a redus cu 4 kWh consumul de 
energie electrică pe tona de minereu 
preparat și cu 120 tone pe an cel de 
oțel. în plus, prin eliminarea ope
rației de sfărâmare s-au creat con
diții mai bune de muncă pentru oa
meni. Tot la Tarnița, cu sprijinul

lui Ion Cojocaru, șef birou produc
ție, și al maistrului Dumitru Tătăr- 
can, președintele comitetului de sin
dicat, a fost aplicată inovația ingi
nerului Gavril Gherghel, prin care 
se recuperează unele pierderi meca
nice de pirită. Ideea nu-i complica
tă. Au fost construite două micro- 
iazuri pentru colectarea apelor rezi
duale din uzină. Prin decantare se 
recuperează 10 000 tone pirită pe 
an. De asemenea, a fost mo
dernizată o linie de flotație prin 
înlocuirea mașinilor de 2,8 metri 
cubi cu mașini de 5,7 metri cubi, 
dub”ndu-se capacitatea de prelucra
re la minereurile cuprifere. Notăm 
aici și faptul că oamenii muncii de 
la mina Vatra Dornei au 
licitați de unii beneficiari 
drul Ministerului Industriei 
să realizeze carbonat de 
măcinat necesar la producerea bioxi
dului de mangan electrolitic. Aceasta 
presupunea efectuarea unor modifi
cări la instalația de preparare de la 
Iacobeni și adaptarea unei noi teh
nologii. în fruntea acțiunii s-au 
aflat, ca și altădată, comuniștii. 
Reușita a fost deplină. Mina Vatra 
Dornei, prin brigada de preparare 
de la Iacobeni, asigură acum între
gul necesar de mangan măcinat pen
tru Uzina de la Ferneziu — Mara
mureș. La mina Fundu Moldovei, 
unitate situată pînă acum pe locul 
I în întrecerea socialistă pe ramură, 
a fost definitivată tehnologia de 
prelucrare a minereurilor cuprifere 
la noul zăcămînt Valea Putnei-Praș- 
ca. Noua tehnologie, pusă la punct 
împreună cu specialiști de la Insti
tutul de cercetări, inginerie tehno
logică și proiectări miniere din Baia 
Mare și care se aplică industrial din 
această lună, asigură atragerea în 
circuitul economic a rezervelor din 
perimetrul minier amintit.

în activitatea de extracție și pre
parare a minereurilor s-au aplicat 
și alte măsuri de perfecționare a 
organizării și modernizare a produc
ției. Important este faptul că orga
nizațiile de partid, comuniștii, toți 
oamenii muncii s-au implicat efec
tiv în această importantă acțiune. 
Iar rezultatele gîndirii lor tehnice, 
ale muncii pline de abnegație desfă
șurate în perioada care a trecut din 
acest an se măsoară în substanțiala 
depășire a planului la producția fi
zică și la ceilalți indicatori, succes 
pe care 
marelui 
români.

fost so- 
din ca- 
Chimice 
mangan

minerii 
forum

suceveni îl dedică 
al comuniștilor

BEJINAR1U
„Scînteii*

Sava
corespondentul

ÎN JUDEȚUL GIURGIU: Pînă la sfîrșitul anului
- o producție suplimentară de 565 milioane lei

Răspunzînd vibrantei chemări 
adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu întregului nostru 
popor de a întîmpină Conferința 
Națională a partidului cu rezultate 
deosebite în toate domeniile de ac
tivitate, oamenii muncii din 27 uni
tăți economice ale județului Giurgiu 
au îndeplinit pînă la data de 10 de
cembrie planul anual la producția 
marfă. Pînă la sfîrșitul lunii de
cembrie aceste unități vor realiza 
peste prevederi o producție supli
mentară în valoare de 565 milioane 
lei. Pînă în prezent au fost reali
zate peste plan o navă fluvială pen
tru export, 922 utilaje tehnologice

pentru metalurgie și lucrări miniere, 
aproape 1 milion jn.c gaze naturale, 
produse chimice, confecții textile, 
importante cantități de materiale de 
construcții. In acest an au fost asi
milate și introduse în fabricație pro
duse cu parametri tehnici și fflnc- 
ționali superiori, printre care insta
lații de foraj, noi tipuri de nave flu
viale, 
pentru prima oară în țara noastră.

Prin
programelor de organizare 
oară și de modernizare a producției, 
productivitatea muncii pe 11 luni a 
fost realizată la nivelul județului în 
proporție de 105 la sută.

produse chimice realizate

aplicarea cu rigurozitate a 
superi-

Politica de acumulare-o opțiune realistă pentru prezentul și
(Urmare din pag. I)
progresele cu adevărat uriașe 
care le-a făcut țara noastră în 
socialismului, și cu 
perioada de după Congresul 
IX-lea al partidului.

Este meritul incontestabil al secre
tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de a fi fun
damentat realist și de a fi demon
strat convingător necesitatea obiec
tivă pentru țara noastră 
înalte a acumulării, ca o 
litică și socială majoră, 
de mare responsabilitate 

țării și al întregii 
în acest sens, ce rezultă pu- 
față-n față două perioade iden- 
de 15 ani, în care ratele acu-

deosebire

pe 
anii 

în 
al

52 
pe 
de

a-
al

a fost de circa 15 
ultimii 22 de ani,
5 miliarde lei în

miliarde 
față de 

perioada

a unei rate 
opțiune po- 
de durată, 
pentru des- 

națiuni.ținui 
Iată, 
nînd 
tice, 
mulării au fost de 22,3 Ia sută (în 
perioada 1951—1965) și, respectiv, de 
circa 32 la sută (in 'perioada 1966— 
1980). Este vorba de perioade de timp 
egale, dar în care proporțiile efor
tului de 
mensiuni 
se poate 
perioadă 
absolută a fondului de acumulare a 
înregistrat o creștere substanț ală. 
Ce a însemnat concret aceas
tă creștere pe planul dezvoltării 
economico-sociale? Sporul fondurilor 
fixe. în prima perioadă, a fost 
de 310 miliarde lei. pe cînd în cea 
de-a doua perioadă a ajuns la circa 
1 350 miliarde lei; numărul noilor 
locuri de muncă a fost de 2.2 mili
oane. în prima perioadă, pe cînd în 
a doua perioadă a fost de 3,1 mili
oane; sporul mediu anual al veni
tului național a fost de peste 7 mi
liarde lei. în prima perioadă, pe 
cînd în a doua perioadă a fost de 
circa 24 miliarde Iei'; sporul total al

dezvoltare au căpătat di- 
cu totul diferite. Așa cum 
remarca. în cea de-a doua 
luată în calcul, ponderea

desfacerilor de mărfuri a fost de 
miliarde lei. în prima perioadă, 
cînd în a doua perioadă a fost 
150 miliarde lei.

Acesta este limbajul cifrelor, 
cesta este limbajul calculelor,
faptelor, acesta este limbajul rea
lității. Poporul nostru a acționat, 
astfel, consecvent pentru înfăptuirea 
politicii partidului de dezvoltare 
multilaterală a patriei, cu convin
gerea că e stăpîn în țara sa, cu con
vingerea că numai prin efort pro
priu marile programe de făurire a 
unui nou destin, de edificare a unei 
economii moderne, intensive, multi
lateral dezvoltate pot fi înfăptuite.

Intr-o anumită perioadă s-au ve
hiculat păreri care îndemnau, în 
numele creșterii nivelului de trai, 
să se consume mai mult din ve
nitul național, lăsînd preocupările 
pentru dezvoltarea ulterioară a ță
rii pe seama generațiilor viitoare. 
Era un punct de vedere injust, in
consistent, care trăda mentalități 
profund individualiste, egoiste, o 
neînțelegere a unor imperative is
torice — prezente, dar și de perspec
tivă — în strategia dezvoltării. în 
mod cu totul firesc, partidul nos
tru, purtînd răspunderea istorică 
pentru destinele țării, pentru viito
rul națiunii, a demonstrat relația 
strinsă, nemijlocită, de interdepen
dență dintre rata acumulării și 
creșterea fondului de 
Așa cum s-a dovedit,
rata acumulării este mai mare, 
atît se creează resurse tehnice, ma
teriale, resurse productive mai mari 
pentru sporirea în ritmuri înalte a 
fondului de consum. Astfel. în me
die, sporul anual al fondului de 
consum, în condițiile acumulă
rii a circa o treime din venitul na-

consum. 
cu cît 

nu

țional, 
lei în 
numai _ ___
cincinalelor anterioare, cînd rata a- 
cumulării a fost numai de o cincime 
din venitul național. Și încă un 
calcul semnificativ : dezvoltarea în 
ritm susținut a economiei naționale 
ca urmare a alocării unor importan
te fonduri pentru acumulare a per
mis reducerea decalajelor față de 
țările dezvoltate din punct de ve
dere economic. Dacă în 1960, venitul 
național pe locuitor era de 8—10 ori 
mai mic decit al țărilor 
în prezent acest decalaj s-a redus 
Ia 2—4 ori.

S-a investit în așa fel 
perioadă incit să se așeze baze so
lide progresului economic și social al 
țării. Ca ordin de mărime, in ultimii 
22 de ani România a făcut un efort 
investițional de peste 6 ori mai mare 
decît în toată perioada cincinalelor 
anterioare. Așa s-au asigurat dezvol
tarea puternică și modernizarea for
țelor de producție, a bazei tehnico- 
materiale a societății ; așa s-a asi
gurat creșterea în ritm înalt a eco
nomiei naționale și. mai departe, pe 
aceeași bază s-a asigurat ridicarea 
economică a județelor și zonelor mai 
puțin dezvoltate : așa s-au asigurat 
creșterea impresionantă a numărului 
de locuri de muncă, mutațiile esen
țiale în structura forței de muncă ; 
așa s-au asigurat sporirea susținută a 
avuției naționale și creșterea necon
tenită a bunăstării întregului popor; 
și. în sfîrșit. așa s-au asigurat teme
liile trainice ale afirmării pres
tigioase a economiei românești in 
circuitul mondial de valori, ale inde
pendenței și suveranității patriei.

Desigur, pentru obținerea unui 
ritm accelerat de înaintare în dez-

dezvoltate,

în această

voltarea economico-socială a țării 
este extrem de important cît din ve
nitul național e destinat procesului 
de acumulare. Dar tot atît de 
important este și modul in care 
sint folosite uriașele fonduri de in
vestiții constituite prin efortul în
tregii națiuni. Este o problemă e- 
sențială, în permanentă și plină ac
tualitate, căreia partidul nostru i-ă 
căutat și i-a găsit în mod statornic 
răspunsul adecvat. In contextul unor 
asemenea preocupări majore trebuie 
privite acțiunile ferme întreprinse 
din indicația secretarului gene
ral al partidului, tovarășuT' 
Nicolae Ceaușescu, pentru distri
buirea optimă a fondurilor de in
vestiții, scurtarea termenelor de e- 
xecuție și reducerea costurilor noi
lor obiective economico-sociale, fo
losirea intensivă a capacităților de 
producție, creșterea eficientei între
gii activități economice. Sint dome
nii fundamentale ale activității pro
ductive asupra cărora este și tre
buie să fie îndreptată atenția orga
nelor și organizațiilor de partid, a 
tuturor colectivelor 
muncii. Insistăm 
pecte întrucît în 
zultate obținute, 
de certă valoare 
și sute de colective, totuși intr-un 
șir de unități o analiză realis
tă și exigentă asupra modului în 
care sînt utilizate fondurile de in
vestiții, capacitățile nou construite 
indică persistența unor serioase 
neajunsuri care pot și trebuie să fie 
neintirziat lichidate.

Menținerea in continuare a unei 
rate inalte a acumulării constituie o 
necesitate obiectivă pentru economia 
românească. Iată de ce. pornind de 
la realizările obținute. Congresul al

de oameni ai 
asupra acestor as- 
ciuda bunelor re- 
a unor experiențe 
acumulate de sute

XIII-lea al P.C.R. a 
tive și sarcini care 
nuarea fermă a procesului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare spre co
munism a patriei noastre. în an
samblul lor, aceste orientări au ca 
obiectiv central dezvoltarea intensi
vă și modernizarea forțelor de pro
ducție. factori hotăritori care asigu
ră ridicarea nivelului de dezvolta
re și progresul neîntrerupt al eco
nomiei naționale. In vederea înfăp
tuirii obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului, 
menținerea în continuare a unei rate 
înalte a acumulării constituie o ne
cesitate obiectivă pentru a asigura 
consolidarea realizărilor obținute de 
România în drumul ei spre transfor
marea in țară socialistă mediu dez
voltată și trecerea, în deceniul ur
mător, la un stadiu superior de dez
voltare.

Astăzi, cînd țara se înalță demnă, 
independentă și suverană, cînd pe 
întreg cuprinsul ei se ridică moder
ne cetăți ale industriei, orașe și sate 
Înfloritoare, cînd are loc o nouă re
voluție in agricultură, cînd milioa
ne și milioane de cetățeni au acces 
liber la știință, cultură și învățămint, 
la tot ceea ce a creat societatea 
noastră multilateral dezvoltată, na
țiunea noastră trăiește din plin sen
timentul că ideile curajoase și realis
te ale partidului nostru, ale secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind alocarea 
unei părți importante din venitul 
național pentru dezvoltare au des
chis calea spre realizările noastre de 
azi, spre progresul neîntrerupt al e- 
conomiei pe noi trepte de bună
stare și civilizație socialistă.

stabilit obiec- 
asigură conti-
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De la Congresul al XIII-lea la Conferința Națională a partidului

- calea înfloririi 
tuturor localităților

CONFERINȚA NAȚIONALA 
A PARTIDULUI

înfăptuirea Programului național de sistematizare va contribui la realizarea unuia din cele mai importante 
obiective ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism - dispariția treptată 

a deosebirilor esențiale dintre oraș și sat, satisfacerea tot mai bună a necesităților materiale și spirituale 
ale cetățenilor din toate localitățile țării, ridicarea generală a gradului de cultură și civilizație. , 

NICOLAE CEAUȘESCU

Vastă acțiune de modernizare 
a orașelor și satelor patriei

în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R., la inițiativa 
și sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în țara noas
tră a început înfăptuirea unui vast program de sistematizare și moder
nizare a localităților rurale și urbane, a întregului teritoriu, in strmsă 
legătură cu dezvoltarea întregii economii naționale, cu înflorirea armo
nioasă a tuturor zonelor patriei, temelia creării unor condiții egale, tot 
mai bune de muncă și viață pentru toți cetățenii patriei.

Așa cum a subliniat în repetate rînduri secretarul general al parti
dului, sistematizarea teritoriului și a localităților este un obiectiv de o 
mare complexitate, avind un rol deosebit de important pentru întreaga 
dezvoltare economico-socială și culturală, pentru progresul economiei na
ționale, pentru dezvoltarea agriculturii, a industriei locale, pentru înfăp
tuirea autoaprovizionării, pentru realizarea planului construcției de lo
cuințe, a tuturor obiectivelor edilitar-gospodărești, pentru ridicarea gra
dului de civilizație al întregului nostru popor.

în acest context se înscrie și amplul efort constructiv din ultimele 
două decenii, perioadă in care s-au înălțat pretutindeni în România noi 
ansambluri de locuințe, cartiere întregi, reprezentînd tot atîtea repere de 
civilizație socialistă. Orice om de bună-credință nu poate să nu recunoască 
marile transformări realizate într-o perioadă istorică foarte scurtă, schim
bările radicale petrecute in cadrul de viață, în condițiile de locuit ale 
multor milioane de oameni de pe întreg cuprinsul țării.

PROGRAMUL DE ORGANIZARE A TERITORIULUI ÎNSEAMNĂ:

Folosirea superioară a marii 
avuții naționale: pămintul

• Prevederile programului și Legii pri
vind sistematizarea teritoriului și locali
tăților au ca principal obiectiv BUNA 
GOSPODĂRIRE A FONDULUI FUNCIAR.

• in urma reanalizării PERIMETRELOR 
CONSTRUIBILE conform normelor siste
matizării, s-au identificat suprafețe însu- 
mînd 348 000 HA, care urmează sâ fie 
folosite de agricultură.

• Punerea în aplicare a Programului 
national de sistematizare face posibilă 
REDUCEREA TREPTATA A NUMĂRULUI 
DE SATE DE LA 13 123 LA CIRCA 9 500, 
renunțîndu-se la cătunele izolate, foarte 
slab populate, cu acces îngreunat și grad 
scăzut de confort și civilizație.

® Sistematizarea permite reorganizarea 
și perfecționarea rețelei de căi de co
municații, DESFIINȚAREA DRUMURILOR 
INUTILE, OPTIMIZAREA LEGATURILOR ru
tiere pentru îmbunătățirea accesului in
tre localități și in perimetrul acestora, con

comitent cu cîștigarea altor importante 
suprafețe de teren.

• IN NUMAI 16 COMUNE din sectorul 
agricol Ilfov, doar în citeva luni din acest 
an, datorită sistematizării teritoriului s-a 
ciștigat pentru agricultură o suprafață de 
74 DE HECTARE.

• Gospodărirea rațională a pămîntu- 
Jui permite și favorizează aplicarea al
tor programe de mare însemnătate vizînd 
REFACEREA PĂDURILOR, CORECTAREA 
CURSULUI APELOR, PROTECȚIA MEDIU
LUI ÎNCONJURĂTOR.

0 Conform acelorași viziuni de ansam
blu asupra teritoriului, se desfășoară mari 
lucrări de remodelare a terenurilor, de 
PUNERE IN VALOARE a dealurilor ero
date și altor păminturi degradate.

© REGULARIZAREA CURSURILOR DE 
APĂ va asigura prevenirea inundațiilor, 
posibilități sporite de irigații, pentru ali
mentarea orașelor cu apă.
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O Capitală demnă de epoca 
înălțătoare pe care o trăim

în Capitala patriei 
noastre se realizează, in
tr-o concepție unitară, 
din inițiativa și sub 
directa îndrumare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
un amplu propram de sis
tematizare și reînnoire 
urbanistică. Numai in ul
timii trei ani s-au dat în 
folosință aproape 70 000 
apartamente, s-au con
turat moderne cartiere și 
ansambluri arhitectonice, 
s-au construit numeroase 
edificii publice reprezen
tative, mari artere- de cir
culație și pasaje rutiere, 
s-a extins rețeaua de uni
tăți comerciale și din sfe
ra serviciilor , amplasate 
la parterul blocurilor, a 
căror suprafață depășește 
148 000 metri pătrați.

în vasta activitate de 
modernizare și sistemati
zare a Capitalei se dis
ting prin amploare și în
semnătate lucrările de 
extindere a metroului, a-

menajarea complexă a 
Dîmboviței, construcția 
monumentalelor ansam
bluri din noul centru po- 
litico-administrativ, exe
cuția canalului de pe 
cursul Argeșului, care va 
face ca Bucureștiul să de
vină part la Dunăre și 
Marea Neagră. Marele 
oraș este, totodată, o pu
ternică cetate industrială, 
cetate a științei și cultu
rii. în procesul de dez
voltare și sistematizare, 
alături de impunătoarele 
ansambluri de locuințe, 
s-au construit marile și 
complexele platforme in
dustriale, îndeosebi in 
ramurile de vîrf, purtă
toare de progres tehnic. 
Toate aceste ctitorii repre
zentative pentru noua de
venire arhitectural-urba- 
nistică a municipiului vor 
rămîne peste timp ca un 
strălucit simbol al forței 
creatoare a oamenilor 
muncii, al contribuției lor

la afirmarea valorilor ci
vilizației socialiste.

Repere urbanistice? Sînt 
multe ; moderne „orașe“ 
în oraș, in marea lor ma
joritate purtind ampren
tele noului, imbinînd ele
mentele. de funcționalita
te și frumusețe arhitecto
nică : Titan, Drumul . Ta
berei, Militari, Berdeni. 
Altele și mai tinere „o- 
rășele“ in oraș : Cringași, 
Băneasa — Aviatorilor. 
Alte, profiluri urbanisti
ce bucureștene : Socu
lui — Colentina, Mărgea
nului, Brincoveanu, Teiul 
Doamnei. Piața Unirii, 
Calea Rahovei, Mihai Bra
vii etc., etc. înnoirea ur
banistică a Capitalei este 
opera locuitorilor ei, care, 
în unison cu țara, cin
stesc apropiatul eveni
ment din viața partidului 
și a țării cu fapte demne 
de măreția epocii celei 
m,ai fertile din istoria 
României.

L DE ORGANIZARE A TERITORIULUI

Condiții optime extinderii 
construcției de locuințe

© Amplul proces de sistematizare a lo
calităților și teritoriului se îmbină cu un 
DINAMISM FĂRĂ PRECEDENT AL CON
STRUCȚIEI DE LOCUINȚE.

O Astfel, in vreme ce In cincinalul 
1951-1955 au fost date în folosință circa 
46 000 apartamente, în perioada 
1966-1987 s-au construit 3,3 MILIOANE 
locuințe.

® In anul 1987 - declarat de O.N.U. 
„An al celor fără de adăpost" - România 
dispune de un FOND LOCATIV de peste 
7,5 MILIOANE de locuințe.

• Peste 82 LA SUTĂ din populația 
țării trăiește în CASE NOI.

O Dacă se menținea ritmul construc
țiilor anterior anului 1965, actualul fond 
locativ ar fi fost asigurat in anul... 2088 I

0 In unele orașe și municipii problema 
locativă este de pe acum soluționată.

• In cincinalul actual este alocată 
suma de 135 MILIARDE ' ei pentru lo
cuințe și alte construcții de interes social.

0 Sînt prevăzute ă se realiză în peri
oada 1986-1990 alte 750 000 locuințe, 
de care vor beneficia circa 2 MILIOANE 
de oameni.

O Edificatoare este evoluția structurii 
apartamentelor : pînă în anul 1950, 
46 LA SUTĂ din apartamente aveau o 
singură cameră ; în prezent, 43 LA SUTĂ 
din apartamente au CITE 3 SAU MAI 
MULTE CAMERE.

O In București, ZILNIC se mută în case 
noi aproximativ 100 de familii.

O Ritmuri înalte cunosc în acest cinci
nal construcțiile de locuințe din județele 
Constanța, Cluj, Argeș, Teleorman, lași, 
Bihor ș.a.

PROGRAMUL DE ORGANIZARE A TERITORIULUI ÎNSEAMNĂ :

Ridicarea gradului de urbanizare 
a localităților

Cadru favorabil dezvoltării 
economiei locale

PROGRAMUL DE ORGANIZARE A TERITORIULUI ÎNSEAMNĂ:

Creșterea producției agricole, 
intensificarea autoaprovizionării

• Numărul localităților urbane a sporit 
de la 183 în 1965 la 237 în prezent, nu
meroase alte localități cu statut de comu
ne dispunind de condiții similare celor de 
la orașe.

• In ultimii 22 de ani, PONDEREA 
POPULAȚIEI URBANE în totalul locuitori
lor a crescut de la 38,2 LA SUTĂ la 
53 LA SUTĂ.

• Numeroase foste tirguri obscure au de
venit orașe dezvoltate. Citeva exemple din 
multele posibile : Botoșani, Zalău, Ale
xandria, Pașcani, Slatina, Miercurea-Ciuc, 
Tulcea, Vaslui, Tîrgu Jiu.

• Numărul orașelor cu populație între 
20 000-100 000 de locuitori a crescut de la 
44 în 1965 la 83 în prezent, iar al celor 
cu populație de peste 100 000 locuitori de 
la 13 la 22.

• Gruparea construcțiilor și restrînge- 
rea perimetrelor construibile permit 
ECONOMISIREA unor mari cantități de 
materiale și fonduri de investiții, prin 
scurtarea rețelelor de canalizare, alimen
tare cu apă, trotuare, linii electrice și 
telefonice etc.

• Procesul rapid de ridicare a gradului 

de confort și civilizație caracterizează șl 
evoluția localităților rurale. In perioada 
1950-1987, la sate au fost construite din 
fonduri proprii 2,2 MILIOANE de case.

• De asemenea, din fondurile statului 
au fost construite peste 100 000 de 
apartamente pentru lucrători și specialiști, 
urmînd ca și în acest cincinal să fie con
struite 100 000 de APARTAMENTE IN 
MEDIUL RURAL.

• Baza materială a INVĂȚĂMÎNTULUI 
pentru tînăra generație a satelor cuprinde 
12 000 de școli generale și 10 000 de 
grădinițe de copii.

• Pentru menținerea stării de SĂNĂ
TATE a populației, la sate' funcționează 
2 900 di spensare, care dispun de clădiri, 
dotare și încadrare corespunzătoare.

• Condițiile materiale asigurate permit 
desfășurarea unei ACTIVITĂȚI CULTURALE 
bogate în cele 7 800 cămine culturale, 
respectiv 5 200 cinematografe.

• O vastă rețea de UNITĂȚI COMER
CIALE sătești - peste 36 500 - oferă con
diții pentru Intensificarea schimburilor 
intre oraș și sat.

• înfăptuirea sistematizării este o com
ponentă a strategiei generale a partidu
lui nostru vizînd DEZVOLTAREA ARMONI
OASĂ □ tuturor zonelor țării, înflorirea 
tuturor localităților.

O In 1965, în toate județele, activitatea 
economică corespundea mediei țle sub 
50 000 LEI anual pe locuitor. In pre
zent, în 36 de județe acest indicator de
pășește 80 000 LEI pe locuitor.

© Aceasta permite și crearea de NOI 
LOCURI DE MUNCĂ agricole și neagrico
le, atragerea și permanentizarea forței de 
muncă la sate, reîntinerirea acestora.

• Acțiunea de sistematizare înlesnește 
punerea deplină în valoare a RESURSE
LOR materiale și umane din fiecare loca
litate, creșterea și diversificarea activită
ților economice.

• Ritmul mediu anual de creștere a 
INDUSTRIEI MICI va fi în acest cincinal 
de 15,3 LA SUTĂ, superior celui pe an
samblul economiei.

• In 1990, valoarea activităților de 
mică industrie se va dubla în raport cu 
anul 1985, ajungîndu-se în fiecare județ 
la o medie de 8 000 lei pe locuitor.

• Alături de DEZVOLTAREA SERVI
CIILOR, care vor ajunge la o me
die de 4 000 lei pe locuitor, vitaliza
rea economiei locale va influența fa
vorabil satisfacerea TREBUINȚELOR 
POPULAȚIEI.

• Ritmul anual al volumului prestări
lor de servicii este în acest cincinal de 
17,8 LA SUTĂ.
• Punerea mai bună în valoare - în 

condițiile sistematizării - a resurselor lo
cale sporește posibilitatea AUTOFINAN
ȚĂRII bugetelor locale.

• O EXPERIENȚA notabilă : în comuna 
Tulucești, județul Galați, locuitorii au 
devenit deopotrivă buni meseriași și buni 
agricultori. In toamna acestui an, toți me
seriașii din mica industrie au participat 
la recoltarea culturilor. Iar planul pe 11 
luni in mica industrie fusese realizat pînă 
la 15 septembrie.

© In condițiile sistematizării, în județul 
Neamț s-au creat unități ale micii indus
trii IN TOATE COMUNELE. Bunăoară, in 
comuna Vînători, valoarea produselor rea
lizate în unitățile micii industrii, în acest 
an, depășește 60 MILIOANE LEI.

© De o deosebită importanță este apli
carea criteriilor sistematizării la sate pen
tru creșterea gradului lor de civilizație, 
cit și pentru sporirea suprafețelor cultiva
te, deci a producției agricole, îmbunătă
țirea AUTOAPROVIZIONĂRII în fiecare 
localitate și județ, a LIVRĂRILOR către 
fondul centralizat al statului.

® Plenara C.C. al P.C.R. din 23-24 iu
nie 1986 sublinia: „Toate terenurile de pe 
teritoriul țării, indiferent de destinație sau 
în proprietatea cui se află, constituie 
FONDUL FUNCIAR UNIC din Republica 
Socialistă România, AVUȚIA NAȚIONALĂ 
care trebuie folosită, protejată și ame
liorată in concordanță cu INTERESELE ÎN
TREGULUI POPOR".

• Mărirea gradului de eficiență în fo
losirea pămîntului depinde nemijlocit de 
GRUPAREA CONSTRUCȚIILOR și reduce
rea suprafețelor cuprinse în perimetrul 
construibil, evitîndu-se orice risipă de te
ren agricol.

© O EXPERIENȚĂ concludentă : în co
muna Grivița, județul Ialomița, au fost 
recuperate și introduse în circuitul agricol 
65 de hectare numai prin desființarea 
fîșiilor de pâmint de pe marginea drumu

rilor sau a ulițelor laterale nefolosite. 
Aceste terenuri au devenit grădini rodi
toare.

© Prin sistematizare SE EVITA RISIPA 
de pămint creată de dezvoltarea haotică 
a satelor, datorită căreia s-a produs în 
timp o răzlețire irațională a construc
țiilor, în dauna agriculturii și în dauna 
propriului confort al gospodăriilor res
pective.

© Tot prin sistematizare SE RECUPE
REAZĂ pentru o mai bună folosire terenul 
satelor foarte izolate, cu acces greoi și 
lipsite de condiții naturale de dezvoltare.

O Sistematizarea este nemijlocit legată 
de dezvoltarea viitoarelor CENTRE AGRO
INDUSTRIALE, puternice nuclee de polari
zare a vieții economice și sociale, de larg 
interes pentru toate localitățile învecinate, 
cu un aport substantial în asigurarea atît 
a AUTOAPROVIZIONĂRII, cît și a SERVI
CIILOR pentru populație.

O Inițiativele și experiențele în crearea 
COMUNELOR-MODEL se cer mai larg 
cunoscute și urmate.

Pagină realizată de Serșsiu ANDON 
și Consîanîîtn BORDEIANU
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ȘCOALA - FACTOR ACTIV ÎN PREGĂTIREA FORȚEI 
DE MUNCĂ, ÎN EDUCAREA COMUNISTĂ A TINERETULUI
In definirea locului și rolului 

școlii în societate, secretarul ge
neral al partidului nostru, to

varășul Nicolae Ceaușescu, a pornit 
și pornește de la adevărul că „omul 
constituie factorul hotărîtor al între
gii activități — și deci trebuie să 
acordăm o atenție mai mare ridică
rii nivelului de cunoștințe generale, 
dar și de conștiință revoluționară so
cialistă a omului. Numai oamenii cu 
o înaltă pregătire profesională, teh
nică, științifică, cu cunoștințe vaste 
in toate domeniile, dar și cu inaltă 
conștiință revoluționară pot înfăptui 
obiectivele de făurire a socialismului 
și comunismului in România*'. Con
comitent, se pornește de la premi
sa că tinerei generații care invață 
astăzi pe băncile școlii ii revine în
datorirea de a înfăptui dezvoltarea 
economico-socială a lumii de mîine, 
că ea va trebui să ducă mai de
parte făclia progresului pe planeta 
noastră.

Cu deplin temei tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
„făurirea socialismului și comunis
mului cere oameni cu o inaltă con
știință revoluționară, cu temeinice 
cunoștințe profesionale, tehnice, ști
ințifice, din toate domeniile. Numai 
cu asemenea oameni cu o înaltă 
conștiință revoluționară și cu cu
noștințe generale în toate dortenii- 
le vom putea înfăptui obiectivele de 
ridicare a patriei noastre pe culmile 
înalte ale societății comuniste".

într-o asemenea viziune școala 
este : o întreprindere economică, 
deoarece produce și perfecționează 
principala forță productivă a socie
tății — forța de muncă ; un așeză- 
mint de știință avansată, care prin 
slujitorii ei cercetează universul na
tural și social, creează știință nouă 
și cultivă adevărurile științei ; un for 
de cultură spirituală înaintată, de
oarece conservă, creează și propagă 
valorile autentice ale spiritului ; un 
forum de educație comunistă revo
luționară a tinerei generații, a între
gului popor, deoarece, luminînd min
tea și îmbogățind spiritul oamenilor, 
ea — școala — transformă știința în 
conștiință, militează pentru adevăr și 
moralitate, modelează și plămădește 
caractere avansate care să gindească, 
să muncească și să trăiască în spi
ritul înaintat al vremurilor noi.

In cadrul actual al dezvoltării țării 
noastre, misiunea fundamentală a 
școlii constă în formarea de specia
liști cu înaltă competență profesio
nală — teoretică și practică — și cu 
o conștiință înaintată, adică în edu
carea comunistă revoluționară multi
laterală a viitorilor specialiști și ce
tățeni.

Trecerea la înfăptuirea obiective
lor stabilite de cel de-al XIII- 
lea Congres al partidului a ri

dicat în fața școlii probleme cu totul 
noi, care vizează conținutul de idei, 
structura, pedagogia și eficiența în- 
vățămintului, ale educației școlare. 
Etapa in care ne aflăm amplifică 
substanțial rolul școlii, așa cum a 
reieșit cu pregnanță și la plenara din 
18 noiembrie a.c. a Consiliului Națio
nal al Științei și Invățămîntului, din 
importanta cuvîntare rostită de to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu în încheierea lucră
rilor acestei plenare. După cum este 
cunoscut, in concepția secretarului 
general al partidului nostru, crește
rea continuă a rolului școlii, dezvol
tarea mai accelerată a invățămintu- 
lui, trecerea la o calitate nouă, su
perioară în școala de toate gradele 
constituie legități ale evoluției învă- 
țămintului. încă în februarie 1967 
tovarășul Nicolae Ceaușescu preciza 
că principala cerință pe care parti
dul, statul, întreaga societate o pun 
în fața invățămîntului este ridicarea 
calității procesului instructiv-educa- 
tiv la nivelul marii revoluții științi
fice contemporane, sarcină puternic 
subliniată și in cadrul plenarei re
cente a Consiliului Național al Ști
inței și Invățămîntului.

în prezent, în omenire se afirmă o 
nouă revoluție științifico-tehnică 
mult mai cuprinzătoare și mai pro
fundă. Ea va cuprinde in mod nece
sar și școala de toate gradele. îna
intarea patriei noastre pe drumul is
toric al socialismului multilateral 
dezvoltat, înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de partid pentru sfirșitul a- 
cestui secol și mileniu impun cu ne
cesitate obiectivă, așa cum a de
monstrat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
realizarea unei adevărate revoluții 
in gîndirea și acțiunea oamenilor, in 
nivelul lor profesional, tehnic, știin
țific și cultural, in formarea omului 
nou, cu o inaltă conștiință revoluțio
nară, patriotică.

înfăptuirea unei asemenea revolu
ții reprezintă un imperativ al pre
zentului, al actualei etape de edifi
care a socialismului multilateral dez
voltat și un moment intern al aces*> 

tei opere istorice a poporului nostru.
Cauzele principale care generează 

și impun trecerea la o calitate nouă, 
' superioară in școala românească se 

află înainte de toate în : accentuarea 
complexității vieții economico-socia- 
le ; necesitatea perfecționării condu
cerii și organizării conștiente a în
tregii vieți economico-sociale. la mi
cro și macroscară, în profil vertical 
și orizontal ; intensificarea acțiunii 
legității dezvoltării mai rapide a în- 
vățămîntului și științei în compara
ție cu celelalte ramuri ale economiei 
naționale ; accelerarea procesului de 
uzură morală a cunoștințelor științi
fice. accelerarea procesului de înnoi
re tehnică și tehnologică a produc
ției materiale și a celorlalte ramuri ; 
intensificarea necesității alternării 
felurilor de muncă ; intensificarea 
integrării invățămîntului cu cerceta
rea științifică, producția materială și 
cu activitatea socială în general ; 
modificarea radicală a atributelor 
care definesc competenta profesio
nală a viitorilor specialiști ; crește
rea în ritm extrem de accelerat a 
volumului de informații și cunoștin
țe : accentuarea procesului de spe
cializare a cercetării științifice, de 
îngustare a cîmpului de cercetare 
științifică și a procesului de inte
grare a ramurilor științei împreună 

cu creșterea influentei acestor pro
cese legice asupra școlii de toate 
gradele ; criza tot mai accentuată și 
mai profundă a multora dintre sis
temele și practicile pedagogice cu
noscute și utilizate în procesul de 
învătămînt.

Realitatea contemporană și legită
țile ei ridică în fața școlii în gene
ral. în fata școlii superioare în spe
cial. necesitatea pregătirii si formă
rii unui tip nou de specialiști ale 
căror atribute definitorii sint sau, 
mai exact vorbind, trebuie să fie, 
înainte de toate, asigurarea unui ori
zont informațional știintifico-cultu- 
ral cît mai întins si mai bogat ; pon
derea sporită a disciplinelor funda
mentale în zestrea intelectuală ce se 
dobîndește în anii de școală ; un 
grad ridicat de stâpînire a metode
lor. procedeelor, instrumentelor si 
tehnicilor moderne de investigare a 
perimetrului specialității și al unor 
specialități înrudite ; un ascuțit spi
rit de observație, capacitatea de a 
vedea conexiunile si contradicțiile 
proprii fenomenelor si proceselor 
naturale si sociale : putere de pă
trundere In straturile tot mai adinei 
ale esenței acestor procese ; facultar 
tea de a gîndi creator, deprinderea 
de a inova, inventa, moderniza și 
raționaliza ; puterea de a imagina, 
de a vedea cît mai departe în viitor, 
de a prognoza și anticipa ; dorința 
puternică de a valorifica tot mai de
plin în beneficiul patriei cunoștin
țele si aptitudinile dobîndite si me-, 
reu îmbogățite.

Modificarea tot mai substanțială a 
atributelor competentei profe
sionale și deci a conținutului 

verbului „a ști" conjugat la timpul 
viitor de către elevi și studenți im
pune cu necesitate obiectivă, prin 
conexiune inversă, schimbarea co
respunzătoare a conținutului verbu
lui „a învăța", conjugat de tineretul 
școlar la timpul prezent, pentru a se 
putea forma si afirma ca specialiști 
de tip nou în persoana cărora să se 
unească organic „știința care cu
noaște". „știința care acționează" si 
„conștiința cea mai înaintată si cu
rată".

Pentru Înfăptuirea acestui obiectiv- 
scop al activității sale, școala româ
nească acționează cu energie si pri
cepere sub îndrumarea permanentă, 
de înaltă competentă a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceausescu.

Sint tot mai susținute, astfel, 
preocupările pentru ridicarea nive
lului tehnic si îmbogățirea conținu
tului științific, practic si educativ al 
procesului de învătămînt. accentua
rea concordantei lui cu cerințele vii
toare ale profesiunii. Determinînd 
mai riguros cunoștințele teoretice si 
aptitudinile practice — socialmente 
necesare ca volum, structură si ca
litate (valoare) pentru fiecare treap
tă a Invățămîntului — școala este 
preocupată de optimizarea corela
țiilor dintre blocul disciplinelor fun
damentale despre natură si societa
te. blocul disciplinelor de cultură 
profesională generală legate de în
sușirea si folosirea metodelor si 
mijloacelor tehnice moderne de in
vestigare si disciplinele de speciali
tate propriu-zise. în concordantă cu 
rolul pe care ele îl au în formarea 
viitorilor specialiști.

îmbunătățirea conținutului învăță- 
mîntului presupune înainte de toate 
întărirea bazei științifice a scolii, 
bază ce se construiește din ..pietrele 

de granit" ale disciplinelor funda
mentale. reflectînd principalele ra
muri ale științei, indiferent de pro
filul și specialitatea pentru care se 
formează viitorul specialist.

Concomitent. îmbogățirea conținu
tului de idei și ridicarea nivelului 
calitativ al învățămîntului presupun 
înarmarea tineretului studios cu cele 
mai noi cuceriri ale. cunoașterii și 
tehnicii, proprii noii revoluții știin- 
țifico-tehnice. creșterea „ratei de 
actualitate" a lecțiilor, prelegerilor 
Si a celorlalte forme de activitate di
dactică. regîndirea programelor la 
toate disciplinele. în spiritul celor 
mai noi realizări și cerințe ; înarma
rea elevilor și studenților cu cele 
mai noi si eficiente metode și teh
nici de investigare a naturii si so
cietății.

Un loc aparte în ridicarea nivelu
lui calitativ al procesului de învăță- 
mint revine încorporării organice a 
concepției. Programului si politicii 
partidului nostru, a operei secreta
rului general al partidului în ma
niera (metodologia) abordării și în 
structura intimă a corpului de idei 
Si concepții pe care si le însușesc 
elevii și studenții în anii de scoală.

Totodată, aprofundarea integrării 
învățămîntului cu cercetarea științi
fică. producția materială si practica

tv
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lor) • Un univers într-o zl
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mea azi — municipiul București. 

social-politică constituie o altă di
recție principală de ridicare a cali
tății învățămîntului. Explicația se 
află în adevărul că numai împleti
rea strinsă a acestor genuri de acti
vitate asigură formarea unor spe
cialiști de inaltă calificare, capabili 
să îndeplinească orice sarcină, atit 
în producția materială, cît si in sfe
ra activității spirituale. în concep
ția partidului nostru, invățămintul, 
cercetarea si producția reprezintă 
un proces unitar, inseparabil în 
formarea specialistului de miine și, 
de aceea, realizarea integrării reale, 
organice, și nu formale presupune 
— așa cum a demonstrat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — schimbarea 
generală a concepției in învătămînt, 
realizarea prezenței nemijlocite a 
specialiștilor din producție in invătă- 
mint și, totodată, a cadrelor din invă- 
țămint în producție. Laboratorul de 
cercetare din invățămint trebuie sâ 
fie și laboratorul de cercetare al fa
bricii. în felul acesta, invățămintul 
este legat organic de problemele 
vieții, ale profesiunii, ale activității 
sociale. Această integrare rupe ba
rierele create în decursul timpului 
între munca intelectuală si munca 
fizică.

O altă direcție fundamentală de
curge din faptul că procesele si pre
facerile revoluționare care au loc 
în societate au adus știința si prac
tica pedagogică, deci pedagogia teo
retică și aplicată. într-o situație cu 
totul nouă. Unele practici și sisteme 
pedagogice *au încetat să corespundă 
exigențelor actuale. A avut loc, cum 
este cunoscut, o modificare radicală 
a obicctivului-scop al educației șco
lare. în condițiile noilor realități, 
educația școlară trebuie să fie un 
act de creație permanentă, un pro
ces de dezvoltare a inteligentei și 
judecății sănătoase, un proces al că
rui conținut principal să rezide în 
învățarea tinerilor cum să învețe, în 
înarmarea lor cu metodele de desco
perire a adevărului obiectiv, un pro
ces în care să se formeze si să se 
dezvolte potențialul creator al fie
cărui elev și student. Esențialul in
tr-un asemenea proces de educație 
constă în cultivarea capacității de a 
gîndi creator și în formarea aptitu
dinilor de a inova, inventa, moder
niza si raționaliza.

De asemenea, se cere subliniat 
că în procesul ridicării nivelului ca
litativ al școlii de toate gradele o 
atentie deosebită se acordă educării 
comuniste multilaterale a viitorilor 
constructori ai societății, care tre
buie să fie specialiști cu înaltă com
petență profesională și conștiință so
cialistă. înfăptuirea acestui obiectiv 
este indisolubil legată și condiționată 
de îmbogățirea conținutului științi
fic al procesului de învătămînt. de 
creșterea ponderii cunoștințelor ce
lor mai avansate în cadrul culturii 
de specialitate si de transformarea 
acestora în elemente componente ale 
conștiinței; de dezvoltarea concepției 
materialist-științifice despre uni
versul natural și social prin inter
pretarea materialist-dialectică a ce
lor mai noi cuceriri ale cunoașterii 
umane ; de consolidarea concepției 
înaintate despre muncă si a unei ati
tudini avansate față de ea; de spori
rea aportului școlii la formarea și dez
voltarea gîndirii și conștiinței eco
nomice socialiste a tineretului șco
lar ; de asanarea universului men
tal si sufletesc al elevilor și studen
ților de rămășițele vechiului mod de 
a gîndi. de a munci și de a trăi.

înțelegînd aceste adevăruri, școala 
românească acționează cu energie și 
pricepere sporite pentru luminarea 
minții tineretului studios asupra 
idealurilor vieții omenești, pentru 
formarea unei gîndiri creatoare ști- 
ințifico-naturale. tehnico-ingineresti. 
ecologice, economice, filozofice si po
litice înaintate.

Prof. univ. dr. 
Aurel NEGUCIOIU 
rectorul Universității 
din Cluj-Napoca

Documentar. Omagiul țârii, con
ducătorului iubit. Emisiune reali
zată in colaborare cu Consiliul 
Culturii șl Educației Socialiste șl 
cu Comitetul de cultură si educa
ție socialistă al municipiului 
București

20.30 Film artistic (color). „Din prea 
multă dragoste", premieră TV. 
Producție a Casei de filme unu. 
Cu : Gheorghe Cozorlcl, Dan Săn- 
dulescu, Tamara Crețulescu, Ion 
Fiscuteanu. Florina Cercel. Diana 
Lupescu. Ștefan Alexandrescu. 
Cornel Popescu, Ovidiu Moldovan. 
Wilhelmina Câta. Costache Babii, 
Alexandru Lungu, Nae Floca Aci- 
leni. Scenariul : Alexandru Brad 
șl Dumitru Titus Popa. Regla : 
Lucian Mărdare

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

În cinstea Conferinței 
Naționale a partidului

MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE Șl CULTURAL-ARTISTICE
în cinstea Conferinței Naționale 

a partidului și aniversării a patru 
decenii de la proclamarea Repu
blicii, la sala „Dalles" din Capita
lă a fost deschisă expoziția „Sub 
flamuri de partid — Republicii co
lumne de lumină", cuprinzînd lu
crări de pictură, sculptură, grafică, 
artă decorativă semnate de artiști 
plastici profesioniști.

Celor două importante evenimen
te din viata partidului și a țării le 
este consacrată și expoziția verni
sată la Muzeul de Artă al Repu
blicii Socialiste România. Organi
zată de Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste și Consiliul Cen
tral al U.G.S.R.. expoziția reunește 
creații ale artiștilor plastici ama
tori. laureați ai Festivalului na
țional „Cîntarea României" ; în 
cadrul acesteia sint prezentate, de 
asemenea, lucrări de artă plastică 
profesionistă din patrimoniul mu
zeului.

Relevarea concepției novatoare și 
strategiei creatoare fundamentate 
de ilustrul, conducător al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. privind edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism, a fost tema 
uneia dintre prelegerile înscrise in 
suita activităților ce se desfășoară, 
in intîmpinarea Conferinței Națio
nale a partidului, la Casa Centrală 
a Armatei. Aceluiași eveniment 
i-au fost dedicate spectacolul de 
muzică și poezie „Partid al biruin
ței noastre", prezentat de forma
țiile artistice ale instituției, în co
laborare cu artiști amatori din în
treprinderi bucureștene, și momen
tul poetic „Țară a muncii, a păcii 
și omeniei", susținut de membrii 
cenaclului literar.

Expuneri urmate de dezbateri 
privind Bucureștiul în anul Confe
rinței Naționale a partidului, coor
donatele dezvoltării multilaterale a 
Capitalei noastre, prefacerile sale 
în plan economico-social și urba
nistic au avut loc, cu participarea 
unor specialiști ai Muzeului de is
torie și artă al municipiului Bucu
rești, pe marea platformă indus
trială „Republica" și „23 August", 
precum și la Institutul de cerce
tări, studii și inginerie tehnologică 
și întreprinderea de cabluri și ma
teriale electroizolante. Aceeași temă 
a făcut obiectul expozițiilor foto- 
documentare deschise la întreprin
derea de mașini grele București și 
Liceul industrial „Spiru Haret".

PATRIE Șl POEZIE
Dintotdeauna și pen

tru totdeauna, poezia 
adevărată pornește din 
pămintul patriei, ca 
un arbore care spri
jină cu crengile lui 
cerul natal. Ce poate 
fi mai relevant pentru 
identitatea și pentru 
destinul poeziei româ
nești decit recunoaș
terea faptului că lim
ba română literară 
este o construcție poe
tică, este opera poe
tului absolut al ființei 
noastre, Mihai Emi- 
nescu ? Născută deci 
sub semnul poeziei, 
limba română are a- 
dincime de sens și cu
loare proaspătă de 
metaforă în cuvintele 
sale, se explică prin 
istoria unui neam și 
explică istoria unui 
neam, are trecut, pre
zent și viitor ca un 
verb cuprins in inelul 
eternității. De la Emi- 
nescu, stea a genezei, 
poeții cei mari ai lim
bii române au scris 
despre patrie cu senti
mentul firesc, defini
tiv că numai pe aceas
tă mare și unică iubire 
se poate întemeia uni
versul poeziei, că ea 
este cheia de înțelege

re a lumii dinlăuntru 
și dinafară.

Cine și-a închipuit, 
cine iși închipuie că 
poezia n-are patrie, că 
între granițele ei de 
vis sentimentul tulbu
rător al iubirii unui 
loc anume, unei limbi 
anume, unei istorii

ÎNSEMNĂRI

anume, numit ca atare, 
strigat ca atare cu 
toate puterile ființei și 
talentului, nu are loc, 
acela nu a avut și nu 
va avea decit un drept 
vremelnic și neînteme
iat in casa literaturii.

Poezia română con
temporană continuă 
marile tradiții, înscri
ind pe fila nouă a tim
pului nostru cronica 
sentimentului funda
mental al iubirii de 
patrie. A scrie despre 
alcătuirile prezentului, 
despre viața alor tăi, 
despre speranța lor, a 
scrie despre cerul de 
frumusețe al sufletu
lui oamenilor înire

„Activitatea politico-organizatori- 
că strîns. legată de viață, de sarci
nile economice ale fiecărui colectiv 
pentru creșterea eficienței întregii 
activități, a exigențelor și răspun
derilor comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii în realizarea sarci
nilor economice" s-a intitulat dez
baterea desfășurată la clubul „Pa
tria" din Drobeta-Turnu Severin. 
Conferinței Naționale a partidului 
i-au fost dedicate dezbaterea „Ridi-

CBNFERINIA NAȚIONALA 
A PARTIDUIUI

carea nivelului politico-ideologic al 
oamenilor muncii, creșterea spiritu
lui revoluționar în muncă și viață 
— sarcină centrală a activității poli- 
tico-ideologice de formare a omu
lui nou", organizată în orașul Stre- 
haia, și prelegerea „Sarcinile orga
nelor și organizațiilor U.T.C. în pe
rioada premergătoare Conferinței 
Naționale a partidului și aniversă
rii a patru decenii de la proclama
rea Republicii", prezentate la Cen
trala electrică de termoficare Dro
beta-Turnu Severin.

„Epoca Nicolae Ceaușescu — 
epocă a marilor împliniri ale civi
lizației noastre socialiste" s-a inti
tulat simpozionul desfășurat la 
Adjud, județul Vrancea. Lucrările 
simpozionului, la care au participat 
numeroși oameni ai muncii, au pus 
în lumină marile transformări re
voluționare petrecute în viața pa
triei de la Congresul al IX-lea al 
partidului și pînă în prezent. în ca
drul aceleiași suite de manifestări, 
Casa de cultură din orașul Mără- 
șești a găzduit masa rotundă cu 

care trăiești înseam
nă a-ți lega creația 
de temeiurile duratei.

Nici o clipă nu se 
poate crede, nici o 
clipă n-ai dreptul să 
crezi că poți scrie poe
zie patriotică apelind 
la arsenalul unor șa
bloane comode, că im
portanța temei te ab
solvă de efortul ar
tistic, că apa călduță 
de trandafiri ' poate 
înlocui sîngele.

Dimpotrivă, poezia 
patriotică este marea 
probă a valorii unui 
poet. Altfel nu vei fi 
iertat de cuvintele 
limbii române, nu vei 
fi îngăduit in lumea 
lor de sensuri. Nu poți 
să scrii cuvintul dor 
dacă nu te cutremură 
taina lui nedezlegată 
de nimeni, nu poți să 
scrii cuvintul patrie 
dacă nu-i simți pe 
părinți ascultîndu-te, 
ca și cum te-ai plăti 
prin poezie de toată 
dragostea și de toată 
viața ce ți-au fost 
date.

Nicolae Dan 
FRUNTELATA 

tema : „Partidul — centrul vital al 
națiunii noastre socialiste", urmată 
de un spectacol de muzică și poe
zie patriotică avind ca generic 
„Slăvim partidul și patria".

La întreprinderea de rulmenți din 
Birlad a avut loc simpozionul cu 
tema „P.C.R. — centrul vital al so
cietății noastre socialiste. Creșterea 
rolului conducător al partidului în 
noua etapă de dezvoltare a țării 
noastre", iar la întreprinderea de 
produse abrazive din aceeași loca
litate a fost organizată dezbaterea 
„Înaltul prestigiu al României so
cialiste și rolul ei activ in viața 
internațională". La numeroase clu
buri muncitorești din unități in
dustriale din Vaslui, Birlad, Huși 
și Negrești, din alte localități au 
fost programate expuneri și dez
bateri cu tema „Țara în pragul a- 
niversării Republicii. Contribuția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
îmbogățirea creatoare a teoriei re
voluționare a clasei muncitoare, la 
ridicarea României pe noi culmi de 
civilizație .și progres".

O bogată suită de manifestări 
politico-educative și cultural-artis- 
tice dedicate Conferinței Naționa
le a partidului s-au desfășurat in 
aceste zile și în liceele și școlile 
generale din județul Argeș. Ast
fel. elevii Liceului de biologie-chi- 
mie din Pitești au audiat expu
nerea „Concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului, cu privire la 
rolul istoriei naționale în educarea 
patriotică, umanist-revoluționară a 
tinerei generații", iar la Liceul de 
matematică-fizică din aceeași loca
litate a fost vernisată expoziția de 
carte social-politică intitulată „Djn 
gîndirea social-politică h secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu". Sub genericul 
„Omagiu partidului, omagiu con
ducătorului său mult iubit". Liceul 
de filologie-istorie din'Cimpulung- 
Muscel a găzduit o sesiune de re
ferate ale elevilor. în cadrul că
reia a fost relevată contribuția de
terminantă a secretarului general 
al partidțdui, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și inter
naționale a partidului și statului 
nostru. Aceluiași eveniment politic 
i-au fost consacrate numeroase 
simpozioane, expuneri, dezbateri, 
expoziții de carte social-politică; 
recitaluri de poezie patriotică și re
voluționară, în școlile generale din 
orașele și comunele argeșene.

Din noua arhitectură a municipiului
Constanța 

Foto : S. Cristian
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— Ne aflăm într-un cincinal cu 
sarcini deosebite. în care au priori
tate factorii intensivi, calitativi ai 
dezvoltării. Aceasta presupune un 
mod nou de acțiune — mai dinamic, 
mai operativ, mai eficient — în 
munca de partid, în activitatea eco
nomică. In primul rind, se cere mai 
mult de la noi, activiștii de partid, 
cadrele cu munci de răspundere. 
Aceste cerințe sint limpede formu
late in Hotărîrea Comitetului Po
litic Executiv din 27 noiembrie, care 
trebuie să determine la fiecare din 
noi o serioasă autoanaliză, întărirea 
spiritului de partid, de răspundere 
și exigență în muncă. Numai o nouă 
calitate a muncii de partid poate 
determina o cotitură radicală, poate 
avea drept rezultat o nouă calitate 
a activității economice. Aș afirma 
că mutațiile calitativă din munca 
desfășurată de comitetul nostru de 
partid se concretizează printr-o po
sibilitate sporită de cunoaștere, de 
analiză și de acțiune. întreprinderea 
noastră dispune de posibilitatea de 
a funcționa cu o capacitate de a- 
proape 1 000 megawați. Cum este 
folosită această importantă capacita
te pentru a livra economiei națio
nale cit mai multă energie electri
că ? Care sint cauzele unor neajun
suri ? Ce putem întreprinde pentru 
sporirea randamentului grupurilor 
energetice T Pentru a da un răspuns 
concret și calificat unor asemenea 
întrebări, comitetul de partid a 
luat — printre altele — inițiativa 
înființării unui compartiment de 
optimizare a funcționării insta
lațiilor în care lucrează și multi 
comuniști din activul de partid. Se 
fac zilnic evaluări precise, se întoc
mesc „fișe de regim" pentru fiecare 
agregat în parte, se elaborează so
luții. Și. mai ales, se precizează răs
punderi, se urmărește și se contro

lează ducerea lucrurilor pînă la ca
păt. Cum s-ar spune — la cerințe 
noi. metode și exigențe noi. Deși de 
dată recentă, „acțiunea optimizare" 
s-a și soldat cu economisirea a peste 
1 500 tone combustibil convențional. 
Este un exemplu care pune în evi
dență legătura directă dintre per
fecționarea conducerii de către 
partid a activității economice și re
zultatele dobîndite. El ne îndeamnă 
să ne preocupăm stăruitor de ridi
carea calitativă a muncii de partid, 
spre a ne spori contribuția la asi
gurarea bazei energetice a țării.

SPIRITUL REVOLUȚIONAR 
SE AFIRMĂ ÎN ACȚIUNE, 

PRIN REZOLVAREA 
PROBLEMELOR

întreprinderea de vigonie din 
Birlad este, in felul ei, un unicat 
pe întreaga economie națională. 
Componentă a modernei industrii a 
reciclării, aici se reintroduc în cir
cuitul productiv materialele recupe
rabile de la toate întreprinderile 
textile din țară, rezultînd produse 
de mare utilitate. Dar iată că pină 
de curînd această întreprindere nouă 
era nerentabilă. împotriva logicii 
economice și a însăși menirii ei, 
unitatea producea... pierderi. Despre 
această situație și despre felul in 
care a fost în bună parte depășită, 
discutăm împreună cu secretara co
mitetului de partid. Elena Filiche :

— Pîrghiile redresării ? în primul 
rînd lichidarea formalismului și a 
superficialității din activitatea de 
partid, a sistemului abordării pro
blemelor „în general", a rezolvării 
lor „în principiu". în prezent, comi
tetul de partid și fiecare din cele 
12 organizații de bază din unitatea 
noastră pornesc de la cunoașterea 
directă și dimensionarea exactă a 
potențialului în toate locurile șl 

compartimentele de muncă, se im
plică efectiv in elaborarea și du
cerea la bun sfirșit a celor mai po
trivite soluții practice, acționează 
dinăuntrul colectivelor, integrîndu-se 
organic in rezolvarea sarcinilor con
crete, specifice. Dar. mai presus de 
toate, cele petrecute în unitatea 
noasțră sint o confirmare vie a tezei

COMUNISTUL
om al cutezanței și faptei revoluționare

secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. ce pune 
în lumină faptul că orice schimbare 
trebuie să pornească cu schimbarea 
radicală a felului de a gîndi și de 
a acționa al comuniștilor, al cadre
lor. al tuturor oamenilor muncii. 
Prin munca politico-educativă. prin 
sporirea responsabilității, prin dez
voltarea spiritului revoluționar asi
gurăm participarea efectivă a fiecă
rui membru al colectivului, unirea 
tuturor eforturilor pentru depășirea 
greutăților cu care mai sintem con
fruntați.

Cooperativa agricolă de producție 
Tichilești iși are ogoarele la sud de 
Brăila, acolo unde întinderile Bără
ganului se sfîrșesc în Dunăre. Acum, 
cînd se apropie sfirșitul anului și 
cooperatorii își încheie socotelile, 
bilanțul lor are o semnificație pe 
care ne-o deslușește Gheorghe Ți
gănuș, președintele consiliului de 
conducere al unității :

— Anul 1986 l-am încheiat cu o 

pierdere de peste 2 milioane lei. 
Anul 1987 il terminăm cu un bene
ficiu. E prea devreme să spunem 
exact cu cit. dar e vorba de un bi
lanț pozitiv. Și acesta e lucrul cel 
mai important. în el se oglindește, 
in primul rînd, stilul nou de mun
că. dinamic, operativ, eficient adop
tat de comitetul de partid, care a 

luat pieptiș toate greutățile și, în 
bună măsură, le-a rezolvat rind pe 
rind. în privința aceasta ar fi multe 
de spus, dar mă voi mărgini doar 
la două împrejurări. în anul 1986 
am avut un număr important de 
cooperatori care n-au participat la 
muncă. Comitetul de partid a des
fășurat o adevărată ofensivă împo
triva acestei stări de spirit care ne 
împiedica să efectuăm lucrările la 
timp și de calitate. S-au alcătuit 
echipe din activul de partid, din cei 
mai harnici cooperatori, care au 
mers din casă în casă, au stat de 
vorbă cu cei în cauză, de la om la 
om. de la suflet la suflet. Au venit 
cu fapte, le-au explicat pe îndelete 
foloasele aplicării acordului global. 
Pînă la urmă oamenii au înțeles, 
s-au convins. A doua împrejurare 
îi privește tot pe oameni. Pe oa
meni și pe partid, care înseamnă 
tot oameni. Dar de data aceasta e 
vorba despre ceea ce primești de la 
ei. și anume de încrederea in expe
riența și înțelepciunea colectivă. 

Văzînd că sint luați în seamă, cu 
alte cuvinte că sînt părtași la con
ducerea treburilor cooperativei agri
cole. oamenii au venit cu o sume
denie de propuneri care ne-au scos 
adeseori din necaz, ne-au ajutat să 
soluționăm o serie de probleme și 
să sporim rezultatele în producție 
prin muncă, prin eforturi unite.

RĂSPUNDEREA - 
ASA CUM 0 CER 

ÎNDATORIRILE, EXIGENȚELE 
ACTUALE

— Asumarea răspunderii politice 
de către partid pentru înfăptuirea 
grandioasei opere de edificare a noii 
orînduiri sociale se exprimă, la ni
velul fiecărei organizații de partid, 
al fiecărui comunist, prin asumarea 
deplină a răspunderii pentru reali
zarea hotărîrilor partidului — afir
mă, cu o convingere întemeiată pe 
propria sa experiență. maistrul 
Gheorghe Roșu, secretarul comi
tetului de partid de la Com
binatul de prelucrare a lemnu
lui din Sighetu Marmației. Iată, era 
o vreme cînd noi primeam de-a 
gata, de Ia București sau de la fir
mele străine, noile modele de mo
bilier. în urma vizitei de lucru cu 
care ne-a onorat anul trecut iubitul 
nostru conducător, tovarășu 1 

Nicolae Ceaușescu, a îndrumărilor 
primite, a îndemnului de a valorifi
ca tradițiile locale, numeroși mun
citori și maiștri, printre care loan 
Turda. Vasile Pleș, loan Tivadar, au 
luat inițiativa de a acționa pentru 
stimularea creației proprii, pen
tru a realiza în combinat noile 
modele. S-a trecut imediat la 
fapte. Pină la începutul acestui tri
mestru au fost create în combinat 
peste 50 modele noi. Cit privește 
calitatea lor. este ilustrativă situația 
că tocmai pe baza creației proprii 
am contractat cu partenerii externi 
aproape întreaga producție a anului 
1988. Iată cum răspunderea efectivă 
înseamnă creație efectivă.

în acest an. tînărul inginer Dan 
Fortuneanu, de la întreprinderea 
agricolă de stat Bistrița, a parcurs, 
pe baza rezultatelor deosebite do- 
bindite in muncă, nu mai puțin de 
trei trepte ierarhice : șef de fermă, 
inginer-șef și. acum, director al uni
tății. în această ultimă calitate ne 
spune :

— La drept vorbind, denumirea 
funcției mă interesează mai puțin. 
Importantă este greutatea răspunde
rii. important e felul cum acționezi 
pentru a corespunde încrederii acor
date de partid. Politica partidului se 
înfăptuiește de către oameni. De 
aceea. întotdeauna partidul a fost 
exigent față de cadre. E firesc ca 

Este cît se poate de evident,' așa cum a arătat în repetate rînduri 
secretarul general al partidului, că principalul criteriu de apreciere a 
activității desfășurate de organizațiile de partid îl reprezintă rezultatele 
in producție, în îndeplinirea sarcinilor economice. De aceea, fiecărui mem
bru de partid, fiecărui activist de partid i se cere ca, la locul său de 
muncă, in funcția ce i-a fost încredințată, să acționeze cu întreaga ener
gie, cu devotament fără margini și înaltă răspundere comunistă față de 
partid și popor. Această răspundere trebuie să se manifeste plenar, prin
tr-o organică integrare și implicare cît mai profundă a muncii sale de 
zi cu zi în miezul activității productive, al muncii și vieții fiecărui 
colectiv, astfel ca in fiecare unitate să se realizeze o creștere a răspun
derii politice față de îndeplinirea planurilor de dezvoltare economico- 
socială a țării.

acum, cînd sînt atîtea sarcini noi și 
complexe, și exigențele ’să fie mai 
mari. Acesta este miezul unor im
portante documente de partid din 
ultimul timp, care pun un deosebit 
accent pe activitatea cadrelor. Fie
care cu locul său, rolul său și răs
punderea sa în angrenajul social. în 
felul acesta. înfăptuirea politicii 
partidului depinde de fiecare în 
parte. Cînd primești o sarcină nouă, 
îți asumi o nouă și mare răspunde
re. Așa mi s-a întimplat mie în 
acest an : fiecare treaptă ierarhică 
am resimțit-o ca pe o răspundere 
superioară in înfăptuirea sarcinilor 
încredințate de partid, în primul 
rînd a cerințelor noii revoluții agra
re. Iată, acum, pentru activitatea de 
ansamblu a întreprinderii noastre, 
mi-am conturat un adevărat pro
gram, stabilit împreună cu comite
tul de partid, din care aș aminti 
doar trei direcții de acțiune : spo
rirea substanțială a producțiilor pu
ternicului nostru sector zootehnic 
(îndeosebi la laptele de vacă), creș
terea randamentelor pe fiecare hec
tar cultivat (mai cu seamă pe cele 
peste 1 100 ha cu livezi), refacerea 
renumitei podgorii Steiniger (folo
sind cu rezultate economice supe
rioare terenuri improprii pentru alte 
culturi). Primele rezultate ? Sporirea 
producției de lapte, care, pînă la 
sfirșitul anului, va ajunge la peste 
3 600 litri pe cap de vacă furajată.
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Mereu în primele rînduri ale luptei

69 de ani de la viguroasa 
acțiune revoluționară 

din 13 Decembrie 1918

și progres social
hitlerist. Aceleași înalte trăsături 
mpral-politice au caracterizat mun
ca și acțiunea revoluționară ale 
clasei noastre muncitoare in desfă
șurarea operei de construcție so
cialistă, în înfăptuirea cutezătoare
lor programe de dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei, puse în 
lucrare in perioada de după Con
gresul al IX-lea, din inițiativa și 
cu contribuția determinantă a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
toți acești ani, clasa muncitoare s-a 
aflat cu exemplară consecventă in 
fruntea bătăliei pentru creșterea 
forței economice a țării, ridicind 
sute de zone și platforme indus
triale pe întreg cuprinsul româ
nesc, conectînd astfel toate jude
țele la pulsul unei vieți industriale 
dinamice, armonioase, sporind 
necontenit eficiența activității, des- 
fășurînd larg bătălia, pentru în
noirea și modernizarea producției, 
pentru racordarea ei hotărîtă la 

progresele cu
noașterii umane, 
la exigențele re
voluției tehnico- 
științifice contem
porane. Clasa 
noastră muncitoa
re â avut și are 
rolul hotărîtor în 
dezvoltarea eco- 
nomico-socială a 
patriei, în spori
rea avuției na

ționale, în asigurarea progresu
lui multilateral al României. Tră
săturile sale moral-politice — abne
gația revoluționară, eroismul, res
ponsabilitatea socială — se re
găsesc în toate mărețele înfăp
tuiri ale prezentului, au repre
zentat și reprezintă un înalt exem
plu. un vibrant imbold pentru 
ridicarea întregii activități la para
metri înalți de calitate și eficiență, 
în toți acești ani. clasa muncitoare 
a fost învestită cu înalte răspun
deri în conducerea societății, in 
desfășurarea procesului revoluțio
nar, în elaborarea și înfăptuirea 
strategiilor de dezvoltare economi- 
co-socială a țării.

Aniversarea eroicului 13 Decem
brie 1918 are loc în acest an în 
preajma deschiderii lucrărilor 
Conferinței Naționale a partidului, 
măreț forum al comuniștilor ro
mâni, al întregii noastre națiuni, 
care va analiza stadiul actual al 
operei de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
va deschide noi și largi perspec
tive continuării și perfecționării 
procesului revoluționar în țara 
noastră. Abnegația, spiritul de răs
pundere ale clasei muncitoare, ale 
celorlalți oameni ai muncii, unita
tea întregului popor în jurul parti
dului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, re
prezintă chezășia că hotărîrile 
Congresului al XIII-lea, ale Con
ferinței Naționale vor fi înfăptuite 
cu succes, tara urcînd astfel o 
nouă treaptă spre viitorul său co
munist

★
pionieri au depus coroane șl jerbe 
de flori la mormintele eroilor că- 
zuți în decembrie 1918.

★
Cu același prilej, la sediul Co

mitetului Uniunii sindicatelor din 
învățămînt, știință, cultură, poli
grafie, presă și edituri a avut loc 
vernisajul unei expoziții de artă 
plastică.

(Agerpres)

pentru libertate
In istoria patriei, ziua de 13 De

cembrie 1918 — pe care o omagiem 
acum pentru a 69-a oară — s-a in
crustat ca simbol al eroismului și 
abnegației revoluționare ale mun
citorimii române, al hotăririi ei de 
a deschide, in tara reîntregită prin 
greaua și îndelungata luptă și 
jertfă a întregului popor, făgaș de 
nouă istorie, drum larg spre împli
nirea idealurilor sale supreme. Vi
guroasa acțiune revoluționară din 
miezul lui decembrie 1918 dădea, 
totodată, expresie nevoii de pro
fundă refacere și primenire a vieții 
social-politice, de așezare pe te
melii mai drepte a rânduielilor vre
mii. Sau, cum scria un document 
de epocă, prin lupta lor muncitorii 
arătau că nu doreau ca în România 
unită realitățile social-politice să 
li se înfățișeze aidoma celor de di
naintea războiului reîntregirii, ci 
ca alcătuirea politică a tării să-și 
orînduiască mersul cu spiritul si 
cerințele noii epoci pe care o 
străbătea Româ
nia, ca să se în
tregească liberta
tea și unitatea 
națională prin 
dreptatea și ega
litatea socială.

Viguroasa ac
țiune revoluțio
nară de acum 69 
de ani, alte nu
meroase bătălii 
sociale din peri
oada ce a urmat au oțelit voința și 
hotărîrea de luptă a muncitorimii, 
i-au îmbogățit experiența, integrîn- 
du-se acelui neprețuit tezaur de gîn- 
dire și acțiune revoluționară pe care 
l-a preluat și dus mai departe Parti
dul Comunist Român, făurit la isto
ricul Congres din mai 1921. Dedicîn- 
du-și lupta împlinirii aspirațiilor 
clasei muncitoare, ale întregului po
por, trăgîndu-și nesecatele seve de 
energie și putere din legăturile 
strinse cu oamenii muncii de la 
crașe și sate, partidul a stat neclin
tit, neînfricat in fruntea luptei 
pentru apărarea intereselor națio
nale vitale, înscriind în istorie me
morabile pagini de eroism și fer
mitate revoluționară care se așază 
firesc în continuitatea celor mai de 
seamă momente ale trecutului ro
mânesc— eroicele lupte proletare 
din ianuarie-februarie 1933, marea 
demonstrație antifascistă și antirăz
boinică de la 1 Mai 1939, Istorica 
biruință de la 23 August 1944. Dc-a 
lungul întregii sale existențe parti
dul a demonstrat cu forța de netă
găduit a faptelor că este ființă din 
marea ființă a neamului.

Sub conducerea partidului, clasa 
muncitoare s-a situat mereu în li
nia întîi a procesului revoluționar 
din țara noastră, fiind forța so
cială principală a propulsării pre
facerilor înnoitoare din țara noas
tră. înaltul său spirit de abnegație, 
marile sale resurse de energie, 
profunzimea încrederii în idealul 
socialist au fost plenar probate și 
valorificate în perioada ce a urmat 
actului istoric de la 23 August 1944, 
în lupta pentru cucerirea puterii 
politice și refacerea economiei na
ționale distruse de războiul și jaful

*
în memoria eroilor căzuți în 

luptele din decembrie 1918 pentru 
drepturile clasei muncitoare, la 
placa comemorativă au fost de
puse. simbătă dimineața, coroane de 
flori din partea oamenilor mun
cii de la Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii", a altor întreprin
deri poligrafice din Capitală. In a- 
ceeași zi, reprezentanți ăi unor co
lective de muncitori tipografi și

DE ZIUA TIPOGRAFILOR 

în lumina tiparului

Cerneala tipografică 
de la 13 decembrie 
1918 avea reflexele 
roșii ale Jertfei de 
singe, cuprindea in lu
mina ei speranța in 
ziua de miine mai 
bună și mai dreaptă 
pentru toți oropsiții 
vieții. Istoria scrisă de 
clasa muncitoare, de 
întregul popor roman 
sub conducerea parti
dului comunist a trans
format, prin revoluție, 
speranța de libertate 
in certitudinea celei 
mai drepte orinduiri. 
Firesc, și destinul a- 
cestei profesii a „lu
minii tiparului" aflată 
in frontul muncii, al 
libertății și crezului 
comunist, a dobindit 
alte deschideri. Ea 
așază in pagină fieca
re zi de fapte din is
toria nouă, socialistă a 
tării. Memoria plum
bului tipografic depu
ne superbă mărturie și 
îndemn.

Tipograful a purtat 
și el, cu litera fier
binte. bătălia aspră a 
ostașilor români și a 
țării întregi, pentru 
alungarea cotropitori
lor fasciști, pină la 
victoria finală. A fost, 
cu litera fierbinte, in 
mijlocul uriașei forțe 
revoluționare care a 
cucerit puterea și a 
statornicit pentru tot

deauna, în istoria țării, 
democrația muncitori
lor și țăranilor. A pus 
in tiparul epocii toate 
marile momente ale 
istoriei devenirii noas
tre comuniste : de la 
naționalizare la coope
rativizare, de la clipa 
de ev nou — Congre
sul al IX-lea al parti
dului — la clipa gra
vată în granitul tim
pului a învestitu
rii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in 
funcția de primul pre
ședinte al României. 
De la ctitoriile și vic
toriile din vetrele in
dustriale, ale renaște
rii satelor și orașelor 
patriei, la nobila ofen
sivă pentru făurirea 
unui om nou, cu o 
înaltă conștiință pa
triotică și revoluționa
ră. mereu mai compe
tent, pe măsura tim
pului de mari imp’i- 
niri socialiste, de largi 
deschideri spre viito
rul comunist.

Și in aceste clipe, 
cină toarnă in plumb 
fierbinte prezentele 
rînduri de prețuire, ti
pograful se află ca în
totdeauna, zi de Zi — 
dar mai ales noapte 
de noapte, pe care le 
transformă pe toate in 
zori de lumină — la 
datorie. La datorie, 
pentru a pune cit mai

pregnant in pagină 
faptele țării consacra
te forumului comuniș
tilor români care în
cepe miine — Confe
rința Națională a parti
dului. Faptele țării și 
aspirațiile ei de mai 
bine, de perfecționare 
in toate compartimen
tele vieții de creație 
materială și spirituală, 
de acțiune hotărită 
pentru înlăturarea tu
turor neajunsurilor, 
pentru un cîmp cit 
mai larg de acțiune e- 
nergiilor și inițiative
lor in măsură să afir
me un nou mod de a 
munci, gîndi, acționa, 
cu rezultate din ce in 
ce mai bune.

La datorie, mereu 
alături de litera fier
binte care poartă eve
nimentul de azi în me
moria zilei de miine.

Gindurile de față se 
înmănunchează in che
narul de sărbătoare al 
dragostei și prețuirii 
pentru omul datoriei 
exemplare, aflat ne
contenit acolo, intre 
rafturile cu litere de 
plumb, unde istoria, 
după ce mai intii s-a 
săvirșit cu fapta, se 
caligrafiază pentru vi
itor, și cu mina harni
că și pricepută a meș
terului tipograf.

Iile TĂNASACHE

STIMULENT PENTRU REALIZAREA PLANULUI,
PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ECONOMICE

(Urmare din pag. I)
ținută a venitului național, a avu
ției societății — sursa sigură de pro
gres și bunăstare. Principii ale echi
tății socialiste care se regăsesc, în 
forme specifice, în întreg sistemul 
de retribuire a muncii din țara 
noastră.

Este logic, este normal ca fondu
rile din care se asigură veniturile 
oamenilor muncii, deci inclusiv fon
dul de participare la beneficii, să 
fie obținute numai și numai printr-o 
activitate productivă, printr-o mun
că mai bine organizată, mai efi
cientă, de înaltă calitate. Iar aces
tui deziderat trebuie să-i răspundă 
prompt, cu întreaga capacitate de 
muncă și creație, fiecare om al 
muncii, de la muncitor la director 
și pină la ministru. Așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
nu trebuie să uităm nici un mo
ment că societatea noastră socialis
tă — și de altfel nici o societate — 
nu poate consuma ’mai mult decît 
produce, dar, în general, nu poate 
și nu trebuie să consume nici tot 
ceeș. ce produce, pentru că trebuie 
să asigurăm atît reproducția lărgită, 
cit și necesarul pentru cheltuielile 
generale.

în sistemul nostru socialist, orice 
sumă de bani pusă în circulație tre
buie să aibă o deplină acoperire în 
valori materiale. Cu cît se va pro
duce mai mult și mai ieftin, cu atît 
vom dispune de mijloacele necesare 
pentru dezvoltarea în continuare a 
forțelor de producție, precum și 
pentru a avea condiții de ridicare a 
nivelului de trai al poporului. în 
acest spirit trebuie înțeleasă și mă
sura aprobată de Comitetul Politic 
Executiv privind plata încă din a- 
ceastă lună a 50 la sută din fondul 
de participare la beneficii, și anu
me că avem datoria să acționăm 
cu fermitate, în spirit revoluționar, 
în fiecare întreprindere și la fiecare 
loc de muncă, în vederea valorifi
cării superioare a tuturor resurselor 
interne de creștere a producției și 
eficientei economice, a realizării e- 
xemplare a sarcinilor de plan la toți 
indicatorii.

Există, e drept, în unele cazuri 
anumite dificultăți în îndeplinirea 
planului, neajunsuri în organizarea 
producției și a muncii, în utilizarea 
capacităților de producție și în apro
vizionarea tehnico-materialâ. Pornind 
de la această situație, este necesar să 
se acorde toată atenția înfăptuirii 
neabătute a programelor de perfec
ționare a organizării și modernizare 
a producției — suportul trainic al 
îndeplinirii prevederilor planului, al 
sporirii productivității muncii, al re
ducerii cheltuielilor de producție, și 
îndeosebi a celor materiale, al ri
dicării nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, în sinteză, al sporirii 
beneficiilor, a eficienței economice. 
Numeroase exemple, o serie de ex
periențe pozitive din diferite între
prinderi arată că între activitatea 
de finalizare a măsurilor din pro
gramele de modernizare, rezultatele 
concrete obținute pe planul produc
ției și nivelul veniturilor din mun
că există o strînsă și permanentă 
corelare, principiul elementar „după 
muncă și răsplată" găsindu-și în aces
te unități economice o deplină con
firmare la proba practică. Asemenea 
experiențe trebuie bine cunoscute și 
generalizate; de altfel, în întreaga 
activitate colectivele de oameni ai 
muncii au datoria să promoveze larg 
progresul tehnic, metodele superioa

VĂ INFORMĂM DESIPRE:

Complexul agroalimentar „Aviafiei"
Ieri, într-unul din cele mai noi 

cartiere al Capitalei — cartierul „A- 
viației" — a fost inaugurat un nou 
și modern complex agroalimentar, o 
construcție spațioasă, ce răspunde 
diverselor cerințe de funcționalitate 
și de estetică. Noul edificiu este o 
expresie concretă a grijii partidului 
și statului nostru pentru satisfacerea 
cerințelor populației, pentru spori
rea gradului de civilizație a tuturor 
zonelor Bucureștiului. Este un dar 
făcut populației din acest cartier 
nordic al Bucureștiului, oamenilor 
muncii de pe platforma industrială 
învecinată — acum, în ajunul des
chiderii lucrărilor Conferinței Na
ționale a partidului.

Complexul agroalimentar „Avia
ției" completează acest frumos an
samblu arhitectonic și sporește 
substanțial zestrea unităților comer
ciale din zonă. Iată cîteva date ce 
conturează mai precis amploarea 
noului complex. Format din patru 
corpuri de clădire și avînd parter 
plus două etaje, suprafața totală a 
acestuia însumează peste 10 500 mp, 
sub o cupolă de sticlă în spații în
chise. Afară, pe platoul aflat lingă 
complex, alți 670 mp reprezentind 
130 de locuri de desfacere pentru 
producătorii particulari. Suprafața 
este judicios împărțită spre a per
mite etalarea bună a produselor, 
fluența procesului de descărcare a 
mărfurilor și punerea lor în vînzare, 
cît și servirea cumpărătorilor. O 
parte importantă din suprafață este 
ocupată de hala mare, dispusă pe 
două nit^eluri, pentru desfacerea le
gumelor și fructelor. în marea majo
ritate preambalate, a produselor de 
seră ; puncte separate oferă 
cumpărătorilor conserve, ceaiuri 
medicinale, sucuri răcoritoare. De re
marcat mobilierul realizat după o 
concepție modernă, dispunerea lui în 
așa fel încît umplerea rafturilor să 
se facă lesne, prin niște „tuneluri" 
aflate între standuri. Această mare 
unitate a I.C.S.L.F. are. la subsol, 
depozite spațioase, cu celule frigori
fice. astfel încît păstrarea mărfurilor 
să se facă în condiții bune.

Ziarul „Scînteia” 
va apărea și luni

14 decembrie 
1987 

re de organizare a muncii, să apli
ce cu rezultate concrete măsurile 
prevăzute în programele de moder
nizare, avînd conștiința că astfel 
creează condiții pentru sporirea pro
ducției și eficienței, de care sînt, în 
fond, legate cîștigurile fiecăruia.

Pentru înțelegerea de către fieca
re a faptului că numai și numai de 
munca sa și a colectivului din care 
face parte, de munca întregului po
por depind ritmurile progresului, a- 
doptarea de noi măsuri pentru creș
terea nivelului de trai este necesar 
ca organele și organizațiile de partid 
să desfășoare o susținută activitate 
politico-educativă. Sub directa lor 
conducere, comuniștii, toți oamenii 
muncii trebuie să acționeze uniți 
pentru gospodărirea cît mai bună a 
întreprinderilor din ale căror colec
tive fac. parte, pentru sporirea pro
ducției și a eficienței economice, 
avind conștiința că astfel își aduc 
deplina contribuție la îndeplinirea 
hotăririlor Congresului al XIII-lea

Răsplata dreaptă a hărniciei
Pot afirma cu convingere că re

zultatele obținute în secția elemen
te hidropneumatice, unde îmi des
fășor activitatea, din cadrul între
prinderii mecanice Bistrița, sînt pe 
măsura eforturilor proprii depuse. 
Ele au fost posibile datorită faptu
lui că ne-am organizat mai bine 
munca, am acordat atenție deosebi
tă gospodăririi cu eficientă sporită 
a materiilor prime și materialelor. 
Este și pentru mine limpede, ca de 
altfel pentru înțregul personal mun
citor al unității, faptul că recenta 
măsură aprobată de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
la inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, constituie expre-

Un factor mobilizator în muncă
Colectivul nostru se află în pri

ma linie a bătăliei pentru îndepli
nirea programului de construcții na
vale. inițiat de secretarul general al 
partidului. Și ne bucură, desigur, 
faptul că noi. oamenii muncii de 
la întreprinderea mecanonavală 
Constanța, am obținut succese impor
tante pe linia realizării sarcinilor de 
plan și a modernizării producției, in 
scopul ridicării productivității mun
cii și al sporirii eficientei economi
ce. Ca urmare. în perioada care a 
trecut din acest an, unitatea noas
tră a realizat un spor la producția 
industrială de 16 milioane lei față 
de prevederi, în condițiile moderni
zării a 30 la sută din echipamente
le și instalațiile pe care Ie furni
zăm constructorilor de nave. Măsu-

In spiritul grijii față
Sondorii din cadrul Schelei de pro

ducție petrolieră Drăgășani dau o 
înaltă apreciere propunerii tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, formulată în 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 11 decembrie 
a.c. Este o măsură care face încă o 
dată dovada umanismului profund ce 
stă la baza întregii politici a parti
dului. Sîntem ferm hotărîți ca aces
tei griji pe care secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o poartă cu sta
tornică dragoste întregii națiuni să-i 
răspundem cu noi și exemplare fap
te de muncă. Colectivul nostru

Un spațiu mare, la parter, este 
destinat desfacerii produselor ali
mentare. Pe lîngă unitatea cu auto
servire. mai există raioane speciali
zate pentru mezeluri. brînzeturi, 
pescărie, preparate și. semipreparate 
culinare congelate, produse lactate 
proaspete. Toate aceste raioane 
dispun de condiții de depozitare adec
vate. de utilaje frigorifice. Tot la 
parter se află un centru de pîine, 
dulciuri. Alimentația publică este 
prezentă printr-o cofetărie, o pati
serie, o berărie. Aici va funcționa și 
o fabrică de mîncare ce va produ
ce, zilnic, cîteva mii de porții.' 
Remarcăm, tot aici, o frumoasă flo
rărie și un util centru de încărcat 
sifoane,

O bună parte a primului etaj este 
consacrată articolelor de uz casnic 
și gospodăresc : un raion cu auto
servire pentru articolele de sticlărie, 
porțelanuri, faianță, vase emailate 
și altele ; separat, se găsesc ar

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 13 decembrie, ora 20 — 16 
decembrie, ora 20. In țară : Vremea în 
curs de încălzire începînd din sud- 
vestul țării. Cerul va fi variabil, cu 
lnnorări mai accentuate în vestul și 
sudul țării, unde vor cădea precipitații 
locale, la început sub formă de nin
soare și lapoviță, apoi și ploaie, favo- 
rizînd, pe alocuri, producerea poleiu
lui. In restul țării, precipitații Izolate. 

al partidului, la asigurarea saltului 
calitativ cate condiționează pro
gresul și bunăstarea.

Ne aflăm in preziua începerii 
Conferinței Naționale a partidului, 
iar în curînd vom sărbători a 40-a 
aniversare a Republicii. La recenta 
ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat convingerea că oame
nii muncii din industrie, agricultu
ră, din toate sectoarele de activita
te vor face totul pentru a întîmpina 
cele două evenimente din viața ță
rii cu noi și importante realizări în 
dezvoltarea economico-socială a pa
triei. în îndeplinirea hotăririlor Con
gresului al XIII-lea al partidului. O 
vibrantă chemare care are un 
profund răsunet în inimile tu
turor oamenilor muncii, fermi 
hotărîți să urmeze neabătut politica 
partidului — care și-a dovedit pe 
deplin justețea și oferă un drum 
clar, realist de muncă. îndreptat 
spre dezvoltare și bunăstare.

sia directă a răsplătirii abnegației 
muncitorești, un stimulent pentru 
muncă tot mai rodnică. Ca urmare, 
strădaniile mele, ca și ale tuturor pro
ducătorilor de mecanică fină și op
tică de la întreprinderea din Bistri
ța vor fi în 1988 și mai mari, 
pentru a ne îndeplini toate sarcini
le. care sînt superioare celor din 
1987. Toate acestea — cu mărtu
risită convingere că numai și nu
mai hărnicia poate fi apreciată și 
răsplătită.

Nicolae GROAPA
lăcătuș, Întreprinderea mecanică 
Bistrița

ra aprobată de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. ca, în- 
cepînd din acest an, jumătate din 
fondul de participare la beneficii să 
fie atribuit oamenilor muncii pină 
la sfîrșitul anului, ne mobilizează și 
mai mult în realizarea sarcinilor ce 
ne revin, stimulînd inițiativele și 
preocupările pentru sporirea eficien
ței economice. Ne-am convins încă 
o dată că, acționînd pentru creșterea 
beneficiilor, a eficienței economice, 
creăm condiții trainice pentru spo
rirea propriei bunăstări.

Ion C1UCA
maistru tratamentist, 
întreprinderea mecanonavală 
Constanța

de omul muncitor
întîmpină Conferința Națională a 
partidului cu un bogat bilanț de 
realizări, obținînd peste prevederile 
planului aproape 6 500 tone țiței, 6,5 
milioane mc gaze și 1 600 tone gazo
lină. La aceste succese ne angajăm 
să adăugăm alte sporuri importante 
de producție, hotărînd ca zilele ce au 
mai rămas pînă la sfîrșitul lunii de
cembrie să constituie pentru noi zile 
de producție record.

Florin BANU
tehnician,
Schela de producție petrolieră 
Drăgășani

ticolele pentru grădinărit, fierărie, 
obiecte electrice mărunte, instalații 
sanitare, vase inoxidabile, bibelouri. 
Ultimul etaj oferă o gamă largă de 
produse industriale : țesături, lenje
rie, tricotaje, galanterie, marochină- 
rie, mercerie. Peste 200 de lucrători 
stau la dispoziția publicului cumpă
rător, în acest complex comercial.

Se estimează că. anual, aici se vor 
desface mărfuri în valoare de circa 
210 milioane lei. Chiar din prima zi 
noul complex a fost vizitat de mii 
și mii de cumpărători, astfel încît se 
poate spune că a și intrat în circui
tul comercial bucureștean. adăugîn- 
du-se atîtor altor unități apărute, în 
ultimii ani, nu numai în noul centru 
al Capitalei, ci și în marile sale car
tiere. îmbogățind cu noi și moderne 
spații rețeaua comercială a celui mai 
mare municipiu al țării.

Rodica ȘERBAN

Vîntul va prezenta unele intensificări 
cu viteze pînă la 50 km pe oră, in 
sud-vestul tării din sectorul sud-est. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 10 și zero grade, mai ri
dicate în sud-vest, iar maximele între 
minus 4 și plus 6 grade. Local, ceată. 
In București : Vremea se va încălzi 
treptat, iar cerul va fi variabil, mai 
mult noros în partea a doua a inter
valului, cînd vor cădea precipitații 
mai ales sub formă de lapoviță și 
ploaie. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 4 și zero grade, mai 
scăzute în prima noapte, iar maximele 
între 1 și 3 grade. Dimineața, ceață.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU .
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți mulțumiri cordiale pentru amabilul mesaj de felici
tare trimis cu ocazia celei de-a 27-a aniversări a independenței țării noastre, 

împărtășesc sincer sentimentele exprimate și vă adresez, la rîndul meu, 
în numele guvernului și poporului Nigeriei, precum și în numele meu per
sonal, cele mai bune urări de sănătate și fericire, dumneavoastră personal, 
de progres și prosperitate poporului țării dumneavoastră.

General maior IBRAHIM BADAMASI BABANGIDA
Președinte, comandant suprem al Forțelor Armate 

ale Republicii Federale Nigeria

CELUI DE-AL IX-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN MARTINICA

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm un cald salut 
tovărășesc participanților la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comu
nist din Martinica.

Comuniștii, oamenii muncii din România urmăresc cu interes activita
tea Partidului Comunist din Martinica consacrată realizării unității de 
acțiune a forțelor anticolonialiste și democratice, împlinirii aspirațiilor de 
pace și progres social ale poporului martinichez.

Dorim să reafirmăm și cu această ocazie satisfacția față de cursul po
zitiv pe care îl cunosc relațiile de prietenie și solidaritate existente între 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Martinica. z

Exprimîndu-ne convingerea că relațiile de prietenie între cele două 
partide se vor dezvolta și în viitor, vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin 
în desfășurarea lucrărilor Congresului dumneavoastră, în înfăptuirea hotărî- 
rilor pe care le veți adopta.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Oamenii muncii din cadrul Centralei minereurilor 
din Baia Mare raportează un remarcabil succes

Oamenii muncii din cadrul Cen
tralei minereurilor Baia Mare au 
îndeplinit cu 21 de zile mai devreme 
planul valoric la producția de me
tale în concentrate pe acest an, rea- 
lizînd integral toate sortimentele 
planificate. Ca urmare, s-au creat 
condiții ca pînă la sfîrșitul anului 
să se livreze unităților metalurgice, 
suplimentar, însemnate cantități de 
metale neferoase, în valoare de 
peste 170 milioane lei.

In telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro

CALITATEA MUNCII
(Urmare din pag. I)
mului nu numai de a recepta po
zitiv valorile din care este alcătuit 
mediul său -înconjurător, ci și de a 
făuri valori noi, ca supremă moda
litate de manifestare activă a tu
turor aptitudinilor sale, a întregului 
potențial creator de care dispune.

Munca se înnoiește continuu, o 
dată cu introducerea tehnologiilor 
noi. a utilajelor moderne, a mași
nilor automatizate și a informaticii. 
Este limpede că, sub imperiul aces
tei cerințe, conștiința profesională nu 
se poate afirma și nu se poate dez
volta dacă nu-și integrează un 
profund spirit creator. Raportul om- 
-timp dobîndește astfel un conținut 
nou. Pe de o parte, inteligența uma
nă imprimă continuu timpului 
ritmuri trepidante ; timpul devine 
mai dens, mai încăpător. Pe de altă 
parte, pentru om apare necesitatea 
vitală de a racorda la aceste 
ritmuri toate preocupările sale pri
vind acumularea cunoștințelor și 
crearea valorilor. Munca, creația, ac
tivitatea în oricare profesie devin tot 
mai dependente, de dinamica timpu
lui.

Ritmurile vieții moderne dinami
zează fără încetare munca. 
Schimbările intervin nu numai 

de la un an la altul, ci și de 
la o lună la alta, de la o zi la alta. 
Nicăieri, în lumea de azi, muncito
rul nu mai dispune de o perioadă 
îndelungată ca să-și desăvirșească 
integrarea profesională. El trebuie 
să dea în cel mai scurt timp maxi
mum de randament. La rindul său, 
omul de știință nu mai poate să-și 
dedice întreaga viață aprofundării 
unei singure teme, pentru că ar 
ajunge s-o definitiveze intr-un mo
ment cînd va fi fost demult depă
șită. Epoca noastră este epoca unor 
mari strădanii ale omului de a-și 
valorifica cît mai bine inteligența 
și acest fapt se reflectă puternic în 
universul muncii.

Este firesc ca toate aceste trans
formări, multe dintre ele radicale, 
să aibă ecouri profunde in conștiin
ța profesională. Se produce o «mo
delare a raportului om-profesie, 
pornind de la ideea că pregătirea 
profesională nu se mai încheie o- 
dată cu absolvirea cursurilor școlare 
sau universitare, ci durează toată 
viața. Muncitorul sau inginerul, pro
fesorul sau medicul, fie că se dedi
că unor specialități legate direct de 
cele mai recente descoperiri științi
fice, fie că lucrează în domenii „tra
diționale", vor da randament maxim 
în activitatea pe care o desfășpară 
numai dacă acumulează neîntrerupt 
noi cunoștințe. Azi, mai mult decit 
în etapele precedente, la o înaltă 
competență în profesie se poate a- 
junge numai prin învățătura conti

ACTUJALOTATEA SP©ODVĂ
O FOTBAL. Simbătă s-a efectuat 

la Ziirich tragerea la sorți a gru
pelor zonale pentru preliminariile 
celui de-al 14-lea campionat mon
dial de fotbal. Echipa României va 
evolua în prima grupă europeană, 
împreună cu formațiile Danemarcei, 
Bulgariei și Greciei.

Iată și componența celorlalte gru
pe ale zonei europene : grupa a 2-a: 
Anglia, Polonia. Suedia. Albania ; 
grupa a 3-a : U.R.S.S.. R.D. Ger
mană. Austria. Islanda. Turcia ; gru
pa a 4-a : R.F. Germania. Olanda, 
Țara Galilor, Finlanda ; grupa a 5-a: 
Franța, Scoția, Iugoslavia. Norvegia, 
Cipru ; grupa a 6-a : Spania, Un
garia, Irlanda de Nord, Irlanda, Mal
ta ; grupa a 7-a : Belgia, Portugalia, 
Cehoslovacia, Elveția, Luxemburg.

Din grupele de 5 echipe se califi
că primele două clasate, iar din 
grupele de 4 ocupanta primului loc, 
precum și alte două formații dintre 
cele situate pe locul secund cu cele 
mai bune rezultate, potrivit crite
riilor stabilite de regulament.

Meciurile din grupele preliminare 
ale zonei europene se vor desfășura 
in perioada martie 1988 — noiembrie 
1989.

Așa cum se cunoaște, turneul final 
va avea loc în anul 1990 în Italia, 
cu participarea a 24 de echipe.

★
Ieri pe stadionul „Victoria" 

din Capitală s-a disputat parti
da dintre formațiile Victoria 
București și Flacăra Moreni, con- 
tînd pentru etapa a 16-a a campio
natului diviziei A de fotbal. Fotba
liștii bucureșteni au cîștigat cu sco

mân, președintele Republicii Socia
liste România, de Centrala minereu
rilor Baia Mare, prin care se rapor
tează acest succes, se exprimă an
gajamentul oamenilor muncii din 
acest sector de a-și însuși și realiza 
cu spirit de răspundere și exigență 
sporită toate sarcinile ce le va sta
bili Conferința Națională a partidu
lui, sporindu-și astfel contribuția la 
transpunerea în practică a Progra
mului partidului de construire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism. (Agerpres).

nuă, din prima și pînă în ultima zi 
de școală, de la absolvirea școlii și 
pînă la pensionare.

Dar ce înseamnă a fi competent 
în profesie ? Răspunsul la această 
întrebare este complex. El depinde 
în mod fundamental de cerințele 
concrete âflate în fața societății, în- 
tr-o anumită etapă a dezvoltării 
sale. Și depinde, totodată, de idealu
rile economice, politice, ideologice, 
morale ale societății în etapa dată. 
Din perspectiva acestor criterii, în 
societatea noastră socialistă, în ac
tuala etapă, competența profesională 
se asociază în modul cel mai firesc 
cu un „stil de viață" dominat de 
pasiunea cunoașterii, a căutărilor 
creatoare și a inovației.

A acumula mereu noi cunoștințe, 
a le transforma într-o forță activă 
a personalității constituie, în pre
zent, expresia cea mai firească a 
unei atitudini înaintate față de mun
că. Deschiderea de drumuri tot mai 
largi spre înfăptuiri remarcabile în 
toate domeniile vieții economico- 
sociale depinde de o multitudine de 
factori, dar unul dintre ei — deose
bit de important — îl constituie 
investiția de gindire creatoare. Dez
voltarea continuă a inteligenței, prin 
muncă, prin învățătură continuă, are 
mereu în față, ca o chemare, ca un 
imperativ, obiectivul eficienței și 
competitivității.

Experiența construcției socialiste 
din țara noastră a dovedit că 
există o legătură legică între 

dezvoltarea economico-socială și in
tensificarea investiției de inteli
gență. Acum, în actuala etapă, 
inaugurată de Congresul al XIII-lea, 
în această etapă cu largi deschideri 
spre viitor, la care se vor referi ho
tărîrile Conferinței Naționale a parti
dului, corelația obiectivă dintre pro
gresul țării și nivelul pregătirii știin
țifice și culturale al întregului popor 
se accentuează tot mai puternic.

înfăptuirea obiectivelor proprii 
acestei etape implică perfecționarea 
globală a tuturor domeniilor econo
miei naționale, a întregii societăți. 
Pentru că societatea alcătuiește o 
unitate dinamică, un sistem complex 
de procese, de fenomene, de activi
tăți. toate fiind în strînsă interde
pendență, toate avînd rol determi
nant în construcția prezentului, și 
viitorului. în acest cadru funcțio
nează corelații active între ramuri 
și subramuri de activitate ; între 
resursele existente și condițiile de 
valorificare a lor ; între producție, 
acumulare și consum. Una dintre 
aceste corelații, cu implicații mari 
în întregul proces al dezvoltării 
tării, este aceea dintre muncă și 
competitivitate, avînd la bază inten
sificarea tot mai accentuată a inves
tiției de inteligență.

rul de 2—1 (1—i), prin golurile în
scrise de Iordache (min. 20) și Co- 
jocaru (min. 58). Punctul oaspeților 
a fost realizat de Tirchinici (min. 7). 
Celelalte meciuri ale etapei se vor 
disputa astăzi, după următorul pro
gram : Dinamo — Oțelul (stadionul 
Dinamo), Rapid — Steaua (stadionul 
Giulești), Universitatea CIuj-Napoca 
— Corvinul, S.C, Bacău — F.C.M. 
Brașov, C.S.M. Suceava — F.C. Olt ; 
Politehnica Timișoara — F.C. Ar
geș, A.S.A. Tg. Mureș — Sportul Stu
dențesc. Universitatea Craiova — 
Petrolul. întîlnirile vor începe la ora 
13.

0 VOLEI. In sala sporturilor din 
Craiova s-a disputat simbătă meciul 
retur dintre echipele Universitatea 
C.F.R. Craiova și Avero Olympus 
Sneek (Olanda), din cadrul „Cupei 
campionilor europeni" la volei fe
minin. Partida s-a încheiat cu sco
rul de 3—2 (10—15, 15—6, 15—9,
10—15. 15—6) în favoarea voleibalis
telor românce, care, învingătoare și 
în prima partidă cu 3—1, s-au ca
lificat în faza următoare a compe
tiției. în felul acesta, echipa cam
pioană a României s-a calificat în 
turul al treilea, urmînd să întîlneas- 
că puternica echipă Dinamo Berlin'.

Dintre învingătoare s-au remarcat 
jucătoarele Drăgoi. Bojescu. Cotora- 
nu și Sușman. (Nicolae Băbălău).

• ȘAH. Meciul pentru titlul mondial 
de șah dintre marii maeștri sovie
tici Gări Kasparov și Anatoli Kar
pov a continuat, la teatrul Lope de 
Vega din Sevilla, cu partida a 22-a, 
încheiată remiză.

Scorul se menține egal: 11—11 
puncte.



Sub conducerea președintelui Nicolae Ceausescu, 
România socialistă se înfățișează la Conferința Naționala 
a partidului ca o tară in pi progres, a păcii 

si colaborării internaționale
Ample relatări și comentarii în presa de peste hotare

Mijloacele de informare în masă din diferite țări ale lumii pu
blică, în aceste zile .premergătoare Conferinței Naționale a P.C.R., am
ple articole și relatări despre dezvoltarea economică și socială a țârii 
noastre, despre succesele înregistrate de poporul român pe calea fău
ririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Presa internațională subli
niază, de asemenea, contribuția importantă a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la edificcftea unei lumi a păcii, colaborării și înțe
legerii intre popoare, obiectiv fundamental al politicii externe a parti
dului și statului nostru.

SUCCESELE PREZENTULUI, TEMEIURILE 

încrederii In viitor
Conferința Națională a Partidului 

Comunist Român reprezintă un 
eveniment de o deosebită impor
tanță pentru poporul român, întru- 
cit aceasta va dezbate problemele 
majore ale dezvoltării societății so
cialiste în România, va face un 
bilanț al realizărilor obținute de 
poporul român în perioada care a 
trecut de la Congresul al XIII-lea 
și va examina acțiunile de perspec
tivă ale partidului pentru propă
șirea economică a țării — relevă, 
intr-un amplu articol, ziarul 
^.NOTICIAS" din Mozambic.

Sub conducerea secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
România a obținut în ultimii ani 
grandioase succese pe plan eco
nomic, arată publicația mozambica- 
nă. In continuare este scoasă în 
relief dezvoltarea ascendentă a re
lațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Frontul de Eliberare din 
Mozambic (FRELIMO), relevin- 
du-se că aceste relații datează încă 
din timpul luptei de eliberare na
țională a poporului mozambican. 
Ele au cunoscut un nou și puternic 
dinamism după obținerea indepen
denței naționale a acestei țări, un 
rol hotărîtor în evoluția acestor ra
porturi avîndu-1 întîlnirile și dialo
gul româno-mozambican la cel mai 
înalt nivel.

Referindu-se la politica externă 
principială, constructivă a partidu
lui și statului nostru, publicația 
mozambicană subliniază că aceasta 
iși găsește o expresie concludentă 
în dezvoltarea continuă a relațiilor 
de colaborare reciproc avantajoasă 
și solidaritate militantă ale Româ
niei cu țările de pe continentul 
african. România — subliniază 
„Noticias" — întreține strînse rela
ții de solidaritate cu țările africane 
care luptă pentru libertate și con
damnă politica de apartheid și ce
lelalte forme de discriminare rasia
lă și socială practicate de Republi
ca Sud-Africană.

Sînt evidențiate politica și de
mersurile consecvente ale țării 
noastre vizînd reglementarea pe 
cale pașnică a tuturor conflictelor 
și diferendelor dintre state. Româ
nia, scrie in încheiere publicația 
mozambicană, consideră negocierile 
ca unicul mod viabil de soluționare 
a problemelor fundamental^ ale 
lumii.

Relatînd despre desfășurarea 
conferințelor extraordinare ale co
mitetelor județene de partid, agen
ția T.A.S.S. subliniază că acestea 
au stabilit măsurile concrete de 
lărgire a autoconducerii, a demo
crației muncitorești, de atragere ac
tivă a maselor la elaborarea și 
realizarea planurilor de dezvoltare 
socială.

Intr-un climat de critică și auto
critică — relevă agenția T.A.S.S. — 
comuniștii vorbesc deschis despre 
necesitatea îmbunătățirii vieții in
terne de partid, a întregii activități 
organizatorice, a stilului și meto
delor de lucru, a întăririi continue 

, a disciplinei.
In articolul „In preajma Confe

rinței Năționale a Partidului Comu
nist Român. Temeiurile încrederii 
in viitor", ziarul „AL BAAS“, care 
apare în capitala Siriei, scrie că 
România își privește cu încredere 
viitorul. Programele pentru ziua 
de mîine ce încorporează gîn- 
direa novatoare a președintelui 
Nicolae Ceaușescu sînt dintre cele 
mai cutezătoare.

O dată cu Congresul din 1965 — 
scrie „Al Baas“ — a inceput marea 
operă a industrializării României, 
sub conducerea nemijlocită a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. Au 
fost asigurate, în acest răstimp, nu 
numai in industrie, ci și în toate 
celelalte domenii de bază ale vieții 
economico-sociale, inclusiv în ști
ință, învățămînt și cultură, condiții 
pentru trecerea țării într-un nou 
stadiu de progres multilateral.

Acum, după 22 de ani de muncă 
susținută, viitorul este privit cu 
încredere. Pînă în anul 1990, așa 
cum s-a hotărît la Congresul al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, se va asigura trecerea 
României de la stadiul de țară în 
curs de dezvoltare la cel de țară 
mediu dezvoltată din punct de ve
dere economic. Va urma apoi un 
nou salt calitativ, in procesul că
ruia România se va înscrie în rîn- 
dul țărilor dezvoltate ale lumii. 
Termen : anul 2000.

Această proiecție peste timp — 
se relevă — prefigurează imaginea 
tonică a unei națiuni care se ridică 
prin sine, pentru sine. Acestea sint 
liniile directoare. Este însă firesc, 
este necesar ca. pe parcursul ani
lor, programele de viitor să fie îm
bogățite, perfecționate, să li se a- 
dauge noi detalii cu privire la mo
dul de acțiune pentru înfăptuirea 
obiectivelor propuse, în raport di
rect cu noile descoperiri din dome
niile științei, tehnologiei, ale cu
noașterii în general, cu noile ten
dințe ce se vor manifesta pe plan 
mondial. A fi în pas cu vremea în
seamnă pentru poporul român, în 
anii „Epocii Nicolae Ceaușescu11, a 
fi în pas cu cele mai avansate rea
lizări. Pentru că, tot pină în 1990, 
ultimul an al actualului cincinal, 
industria românească este progra
mată să realizeze la nivel mon
dial peste 95 la sută dintre produ
sele sale, iar în unele domenii să 
depășească acest nivel.

Și această industrie este foarte 
tînără. Cu patru decenii în urmă, 
România mai era încă „eminamen
te agrară". S-au ridicat din rîn- 
durile poporului român ginditori 
luminați și temerari, care au visat, 
o industrie dezvoltată in România 
și au pledat pentru făurirea ei, 
dar regimul antebelic nu era ca
pabil să asigure condițiile ne
cesare. Aceste gînduri înaintate 
s-au împlinit însă sub conducerea 
lui Nicolae Ceaușescu.

„Al Baas“ scrie în încheiere : A 
moderniza este astăzi verbul cel 
mai des conjugat în întreprinderile 
românești. S-au schimbat ritmurile 
muncii, iar mijloacele de producție 
s-au perfecționat fără încetare. De 
fapt, cu luciditate se gindește în 
întreaga industrie românească. 
Pentru că țara, prin mari eforturi 
proprii ale poporului român, și-a 
ridicat întreprinderi la nivel mon
dial. Iar misiunea pe care poporul, 
președintele Nicolae Ceaușescu o 
încredințează, acum, întreprinderi
lor este aceea de a produce la ni
vel mondial și peste acest nivel.

Rezultatele remarcabile ale po
porului nostru in făurirea vieții 
sale noi sînt evidențiate și de coti
dianul „EL UNIVERSAL" din Ve
nezuela. Sub titlul „România a în
registrat mari succese in dezvol
tarea economică", ziarul scrie : In 
prezent, economia României are o 
structură modernă, industrial-agra- 
ră, repartizată armonios pe întreg 
teritoriul național.

Experiența României a confirmat 
atit rolul decisiv al industriei con
structoare de mașini și. în general, 
al industriei prelucrătoare în mo
dernizarea forțelor de producție, 
cit și marea importanță a corelării 
dinamice a dezvoltării diferitelor 
sectoare, ceea ce permite o mai 
bună utilizare a resurselor energe
tice și a materiilor prime.

.Punînd în evidență și alte date 
ale dezvoltării economiei românești, 
cotidianul venezuelean arată că ini
țiatorul acestui proces dinamic este 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
care, pe baza unei analize științifice 
a situației, a elaborat strategia 
dezvoltării țării.

Rezultatele obținute permit să se 
tragă concluzii relevante, oferă mo
tive de a considera România drept 
un exemplu interesant în rîndul ță
rilor socialiste din Europa.

DEZVOLTAREA INDEPENDENTĂ, OBIECTIV 

FUNDAMENTAL AL POPORULUI ROMAN
Săptăminalul italian „LA 

GAZZETTA DEL MATTINO" pu
blică articolul „Independenta — o 
constantă a politicii externe a 
României", în care se relevă : Este 
cunoscută contribuția României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu la 
afirmarea în lumea contemporană, 
în relațiile dintre state, a unei noi 
conduite, întemeiată pe egalitate în 
drepturi, pe neamestecul in trebu
rile interne, pe nerecurgerea la for
ță sau la amenințarea cu forța. 
Numitorul comun al acestor noi ra
porturi democratice, de dreptate si 
echitate în relațiile dintre state. îl 
constituie independența națională. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
făcut precizarea că pentru un po
por independența este tot atît de 
necesară ca aerul și apa.

In continuare, articolul pune în 
evidență diferitele etape ale luptei 
pentru independență a poporului 
român, arătînd că statul național 
unitar român făurit la 1 Decembrie 
1918 a dat un nou avînt progresu
lui, dezvoltării economice și socia
le a țării.

Din 1965, în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" — scrie săptă- 
mînalul — asigurarea unei inde
pendențe depline a devenit un 
obiectiv fundamental al poporului 
român. Faptul că această țară a 
trecut în mod unilateral la reduce
rea cu 5 la sută a armamentelor,' 
efectivelor și cheltuielilor militare 
reprezintă o dovadă a deplinei sale 
independențe. De fapt, întreaga 
politică internă și externă a acestei 
țări, toate hotărîrile cu privire la 
dezvoltarea economică și socială 
constituie prerogative ale națiunii 
române, ale centrului său vital —

0 CONCEPȚIE REALISTĂ PRIVIND

NOUA ORDINE ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ
Intr-un articol intitulat „Soluțio

narea problemelor subdezvoltării", 
aceeași publicație italiană, referin
du-se la poziția României privind 
necesitatea istorică a edificării unei 
noi ordini economice mondiale ca 
singura alternativă la subdezvoltare 
și inechitate, scrie, între altele :

Intr-o viziune largă, președintele 
Nicolae Ceaușescu, dezvăluind in 
toată amploarea sa contradicția 
care se manifestă pe plan interna
țional între bogați și săraci, a 
elaborat teza de o deosebită va
loare teoretică și practică potrivit 
căreia este vorba de cea mai pu
ternică contradicție a lumii con
temporane. Această teză își găsește 
o temeinică fundamentare în reali
tățile vieții internaționale. care 
atestă o dramatică divizare a lu
mii, în care un. sfert din populația 
globului dispune de 80 la sută din 
produsul mondial, în timp ce jumă
tate din omenire doar de 4 la sută.

In concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu, lichidarea stării 
de subdezvoltare de pe întinse zone 
ale planetei, starea de lucruri 
profund nedreaptă — consecință 
directă a politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste, a ve
chilor relații de inegalitate, domi
nație și asuprire — constituie o ne
cesitate obiectivă a progresului ge
neral.

Conceptul de nouă ordine eco
nomică al președintelui 
Nicolae Ceaușescu evidențiază ade
vărul că realizarea acesteia este de 
neconceput fără democratizarea 
vieții economice, fără egalitatea 
deplină în drepturi între state, fără 
un consens general care să garan
teze exercitarea liberă a suverani
tății și independenței naționale. 
Potrivit conceptului românesc, o 
nouă ordine economică și politică 
formează un tot unitar, indisolubil 
și inseparabil.

In abordarea acestei probleme de 
vitală însemnătate, președintele 
Nicolae Ceaușescu a scos în evi
dență adevărul fundamental că 
pentru lichidarea subdezvoltării 
factorul hotărîtor îl constituie 
eforțul propriu al statelor respec
tive. în același timp, șeful statului 
român consideră că un rol impor
tant revine cooperării internațio
nale. chemată să se desfășoare în 
condiții de egalitate, echitate si 
avantaj reciproc, de natură să 
impulsioneze eforturile proprii ale 

Partidul Comunist Român —, ale 
președintelui Republicii.

Doctrina președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind relațiile 
internaționale în lumea contempo
rană consacră un loc de cea mai 
mare însemnătate independenței. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reliefat, cu forța gindirii sale nova
toare, că a trecut vremea politicii 
imperialiste de dictat, de amestec 
în treburile interne ale altor state, 
că astăzi se afirmă tot mai puter
nic voința popoarelor de a fi libere 
și independente. In relațiile Româ
niei cu țările socialistă, cu țările in 
curs de dezvoltare, cu statele capi
taliste dezvoltate, în tratatele și 
documentele încheiate, în cadrul 
forumurilor internaționale. Româ
nia se afirmă ca militantă activă 
și consecventă împotriva vechiului 
sistem de relații internaționale.

Glasul acestei țări se face puter
nic auzit și împotriva încercărilor 
de împărțire a lumii în sfere de 
influență, împotriva dreptului for
ței, împotriva încălcării drepturilor 
și demnității popoarelor. Președin
tele Nicolae Ceaușescu . este 
promotor al unei politici noi. al 
unui climat care să conducă Ia afir
marea liberă a independentei și 
suveranității fiecărui stat.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a afirmat încă din tinerețe ca un 
erou al patriei sale în lupta pen
tru apărarea independenței Româ
niei. El a promovat întotdeauna o 
politică nrin care țara si-a dobîndit 
independența deplină. Este o dova
dă a răspunderii sale față de soarta 
țării și a poporului său. a respon
sabilității față de afirmarea inde
pendenței popoarelor în viața in
ternațională.

statelor aflate in prima linie a 
luptei pentru lichidarea subdezvol
tării. In viziunea de largă cu
prindere a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. un loc impor
tant în acest cadru trebuie să-l 
ocupe soluționarea globală a pro
blemei datoriilor externe ale țări
lor în curs de dezvoltare.

Concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind noua 
ordine economică internațională 
se înscrie ca o contribuție de mare 
valoare a conducătorului român la 
soluționarea unora dintre cele mal 
grave și complexe probleme ale lu
mii contemporane. Aceasta i-a adus 
sentimentele de prețuire și înaltă 
stimă de care se bucură ca promo
tor al cauzei libertății, indepen
denței și progresului tuturor po
poarelor. subliniază „La Gazzetta 
del Mattino".

Revista indiană de limbă engleză 
„EAST EUROPEAN TRADE" pune 
în evidență. în articolul „Politica 
externă a României : o aspira
ție vitală spre pace și dezar
mare". sublinierea’ președintelui 
Nicolae Ceaușescu potrivit căreia 
în actualele împrejurări interna
ționale. cînd problema centrală a 
epocii pe care o trăim este aceea 
a păcii sau războiului, este mai 
necesar ca oricînd ca popoarele 
să-și unească eforturile și să con
lucreze tot mai strins pentru 
oprirea agravării încordării in
ternaționale, pentru reluarea și 
continuarea politicii de destindere 
și pace.

Politica externă 
scrie revista

a României
Indiană — se 

călăuzește după ferma convingere 
a președintelui său că stă în 
puterea popoarelor ca, acționîhd 
unite, să oprească intensificarea 
încordării internațibnale. să asigure 
solutionarea pe calea tratativelor 
politice a problemelor litigioase, să 
înfăptuiască politica de destindere, 
pace și colaborare 
lume. Analiza 
contemporane 
Bucureștiului, 
spre pace și dezarmare, dat fiind 
că megatonele atotdistrugătoare 
acumulate în arsenalele marilor 

îri întreaga 
lucidă a situației 

impune. în opinia 
aspiTația maioră

puteri reprezintă principala ame
nințare la adresa dreptului fun
damental al popoarelor la libertate
și pace.

(Agerpres)

MOSCOVA

Convorbiri economice 
româno-sovietice

MOSCOVA 12 (Agerpres). — S. 
Morcovescu transmite : In cadrul 
convorbirilor ce au avut loc la Mos
cova între Ilie Văduva, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale al Republicii 
Socialiste România, și Boris Aristov, 
ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S.. au fost examinate proble
me ale dezvoltării schimburilor de 
mărfuri și cooperării economice ro- 
mâno-sovietice. în conformitate cu 
înțelegerile convenite la cel mai 
înalt nivel.

Cei doi miniștri au semnat proto
colul privind schimburile de mărfuri 
dintre România și U.R.S.S. pe anul 
1988. care prevede dezvoltarea în 
continuare a colaborării economice 
dintre cele două țări.

Congresul Partidului 
Comunist din Martinica

FORT DE FRANCE 12 (Agerpres). 
— în orașul Lamentin. la 12 decem
brie au început lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comu
nist din Martinica.

Raportul la congres a fost prezen
tat de Armand Nicolas, secretar ge
neral al partidului.

În sprijinul instaurării 

unui climat de pace 
în America Centrală

MANAGUA 12 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat săptămînalu- 
lui mexican „Excelsior", vicepre
ședintele Nicaraguei, Sergio Ramirez, 
s-a pronunțat pentru încetarea stării 
conflictuale din regiune. El a enu
merat dificultățile soclal-economice 
mari generate, între altele, de actele 
forțelor mercenare contrarevoluțio
nare sprijinite din exterior, mențio- 
nînd că realizarea reconcilierii na
ționale și instaurarea unui climat 
real de pace, securitate și coopera
re în America Centrală ar permite 
crearea cadrului necesar pentru atin
gerea obiectivelor programelor na
ționale.

Plenara C.C. 
al P.C. Portughez

LISABONA 12 (Agerpres). — La 
Lisabona a avut loc plenara C.C. al 
P.C. Portughez, care a făcut o ana
liză a situației politice din țară. Ple
nara a relevat intensificarea luptei 
oamenilor muncii pentru apărarea 
cuceririlor revoluției din aprilie 
1974. Plenara a apreciat că, prin 
unirea eforturilor lor. forțele pro
gresiste ar putea cuceri majoritatea 
în parlament în cadrul viitoarelor 
alegeri.

In pregătirea 
reuniunii 

Ia nivel înalt 
a A.S.E.A.N.

MANILA 12 (Agerpres). — Miniș
trii de externe ai țărilor membre ale 
Asociației Națiunilor din Asia de Sud- 
Est (A.S.E.A.N.) s-a.u reunit la Ma
nila, pentru a pregăti conferința la 
nivel înalt care se va desfășura în 
capitala Filipinelor la 14—15 decem
brie. a anunțat un purtător de cuvînt 
al conferinței, citat de agenția China 
Nouă. In cursul reuniunii, miniștrii 
de externe au finalizat un protocol 
care amendează Tratatul de prietenie 
și cooperare semnat la prima reuniu
ne a A.S.E.A.N. în 1976 de la Bali 
pentru a permite și accesul altor 
state din regiune la această organi
zație. Protocolul urmează să fie sem
nat de șefii de stat și de guvern ai 
A.S.E.A.N.

India întreprinde eforturi 
pentru întărirea cooperării 

între țările nealiniate
NEW DELHI 12 (Agerpres). — 

Luind cuvîntul in parlament, primul- 
ministru al Indiei. Rajiv Gandhi, a 
relevat, referindu-se la activitatea 
guvernului pe frontul economie, că 
în ciuda celei mai grave secete care 
a afectat țara in acest secol, infla
ția a fost menținută sub control — 
transmite agenția P.T.I. El a evi
dențiat că rata de creștere econo
mică a atins 9 la sută pentru pri
ma oară în ultimii trei ani. In pri
mele patru luni ale anului curent, 
creșterea industrială a fost de 12.6 
la sută, iar in iulie a ajuns la 15,8 
la sută.

In ceea ce privește activitatea ex
ternă. Rajiv Gandhi a menționat că 
tara sa întreprinde eforturi continue 
pentru întărirea cooperării Intre ță
rile nealiniate, pentru promovarea 
păcii și diminuarea tensiunii in di
ferite părți ale lumii.

BERLIN

INIIINIRE A REPREZENTANȚILOR STATELOR PARTICIPANTE
LA TRATATUL DE

BERLIN 12 (Agerpres). — La Ber
lin a avut loc o întîlnire a repre
zentanților statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia. în cadrul 
întîlnirii, Mihail Gorbaciov, secretar

Pentru convocarea unei 
conferințe internaționale

* . ’
consacrate Orientului Mijlociu

Rezolufii adoptate de Adunarea Generalâ a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 12 (Ager

pres). — Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat o serie de rezo
luții asupra diferitelor aspecte ale 
problematicii conflictului din Orien
tul Mijlociu ; astfel, una dintre a- 
ceste rezoluții face apel la toate sta
tele lumii să sprijine convocarea 
unei conferințe internaționale con
sacrate Orientului Mijlociu, sub e- 
gida O.N.U., la care să participe 
toate părțile implicate în conflictul 
arabo-israelian. inclusiv Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei 
și membrii permarienți ai Consiliu
lui de Securitate. Documentul sub
liniază că o asemenea conferință re
prezintă calea prin care se poate 
ajunge la o reglementare cuprinză
toare și echitabilă a conflictului. 
Secretarul general al O.N.U. a fost 
însărcinat să continue eforturile în 
direcția convocării conferinței și să 
informeze Adunarea Generală, pină 
în septembrie 1988. asupra rezulta
telor consultărilor întreprinse.

O altă rezoluție subliniază că pro
blema palestiniană se află la baza 
conflictului din Orientul Mijlociu. 
Fără exercitarea deplină de către

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE SECURITATE AL O.N.U.
In dezbatere — situația din teritoriile arabe ocupate de Israel
NAȚIUNILE UNITE 12 (Ager

pres). — La cererea unui grup de 
țări arabe membre ale O.N.U., Con
siliul de Securitate s-a reunit de 
urgență pentru a analiza situația 
din teritoriile arabe ocupate de Is
rael. Motivația convocării consiliu
lui a fost legată de valul de repre
siuni ale autorităților israeliene de 
ocupație din Cisiordania și Gaza.

In cadrul dezbaterilor au luat cu
vîntul reprezentantul Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) 
și președintele Comitetului O.N.U. 
pentru exercitarea drepturilor ina
lienabile ale poporului palestinian, 
care au exprimat îngrijorarea în le
gătură cu faptul că nu sînt transpu

Dobînzile excesive și scăderea prețurilor 
la materiile prime afectează economia 

țărilor in curs de dezvoltare
PARIS 12 (Agerpres). — Datoria 

globală a țărilor africane reprezintă, 
în prezent, jumătate din produsul 
național brut al acestora, ridicîn- 
du-se la circa 200 miliarde de dolari. 
Anul trecut, continentul african a 
plătit diverselor instituții creditoare 
occidentale dobînzi in valoare de 24 
miliarde de dolari — se relevă in
tr-un comentariu al agenției Prensa 
Latina.

Se estimează că pină la sfîrșitul 
secolului datoria Africii va ajunge 
la 600 miliarde de dolari. Această 
evoluție se datorează și faptului că, 
pentru a face fată obligațiilor legate 
de plata datoriilor externe, țările 
continentului african sînt nevoite să 
recurgă la noi împrumuturi în con
diții de rambursare foarte grele.

GENEVA 12 (Agerpres). — Potri
vit unui raport al U.N.C.T.A.D. dat 
publicității la Geneva. în perioada 
1981—1986. țările în curs de dezvol
tare au suferit. Dierderi de aproape 
100 miliarde dolari ca urmare a re
ducerii prețurilor materiilor prime. 
Acestea au fost anul trecut, în ter
meni reali, cu 30 la sută sub cele

CONTINUAREA EXPERIENȚELOR NUCLEARE 
DĂUNEAZĂ PROFUND SĂNĂTĂȚII OAMENILOR

PARIS 12 (Agerpres). — Fapte, 
dramatice, de viață din Polinezia 
atestă, o dată in plus, anacronismul 
și periculozitatea — pentru om’ și 
mediu — a continuării experiențe
lor nucleare. Astfel, canalul britanic 
de televiziune comercială ITV — 
relatează cotidianul francez „Le 
Monde" în articolul „Experiențele 
nucleare franceze ar fi cauza nu
meroaselor cazuri de cancer din Po
linezia" — a difuzat un documentar 
de 60 de minute, un adevărat re
chizitoriu medical împotriva expe
riențelor nucleare franceze din Pa
cific. Potrivit ITV. numeroși poli- 
nezieni sînt victime ale unor forme 
de cancer provocate de aceste ex

IA VARȘOVIA
general al C.C. al P.C.U.S., a infor
mat despre vizita sa în S.U.A. și des
pre rezultatele convorbirilor pe care 
le-a avut cu președintele S.U.A., Ro
nald Reagan.

poporul palestinian a drepturilor 
sale naționale și fără retragerea to
tală a Israelului din teritoriile ocu
pate. realizarea păcii în regiune este 
imposibilă — afirmă documentul.

KUWEIT 12 (Agernres). — Pre- 
ședinte’e Prezidiului Consiliului Su
prem al Poporului al R.D.P. Yemen, 
Heidar Abou Bakr Al-Attas. a de
clarat într-un interviu acordat zia
rului kuweitian ..Al Anbâa" că țara 
sase pronunță împotriva prezentei 
militare străine în regiunea Golfu
lui și cere retragerea acesteia. In 
ceea ce privește conflictul arabo-is
raelian. el a spus că R.D.P. Yemen 
este favorabilă convocării unei con
ferințe internaționale de pace con
sacrate Orientului Mijlociu.

. CAIRO 12 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat ziarului egiptean 
„Al Ahram", regele Hussein al Ior
daniei a apreciat că propusa confe
rință internațională în problema 
Orientului Mijlociu constituie unica 
alternativă pentru realizarea unei 
păci juste în regiune.

se în practică rezoluțiile O.N.U. în 
problema palestiniană.

★
Forțele Israeliene de ocupație din 

teritoriile de pe malul de vest al 
Iordanului și Gaza și-au intensificat 
măsurile represive împotriva popu 
lației palestiniene locale. în majori
tatea orașelor, satelor și taberelor 
de refugiați palestinieni au fost or
ganizate acțiuni de protest față de 
politica represivă a autoritățilot is
raeliene.

Trei tineri palestinieni au fost 
uciși vineri cînd trupele de ocupa
ție au deschis focul în1 timpul unor 
ciocniri cu locuitori ai taberei de re
fugiați palestinieni Balata, de lingă 
Nablus. (Agerpres) 

din 1980 și substanțial mai reduse 
față de cele din timpul depresiunii 
din anii ’30.

Această tendință de scădere s-a 
menținut cu cîteva excepții și în 
1987 și va continua în anii ’90, estj- 
mează U.N.C.T.A.D.

Stabilitatea prețurilor și piețelo. 
materiilor prime, pe lingă nivelul 
scăzut al activității economiei mon
diale, este afectată de protectionism. 
Ratele înalte ale dobînzilor duc. de 
asemenea. Ia creșterea cheltuielilor 
stocurilor-tampon, in timp ce fluc
tuațiile de schimb fac imposibilă 
planificarea veniturilor alocate pen
tru serviciul datoriei externe.

în afară de combustibili, un număr 
de 84 de țări în curs de dezvoltare 
obțin peste jumătate din veniturile 
comerțului exterior din vînzarea ma
teriilor prime agricole și minerale. 
Această concentrare asupra unui nu
măr mic de produse — cinci, iar 
deseori doar unul sau două — face 
ca țările resoective să fie foarte sen
sibile Ia fluctuațiile de prețuri și la 
modificările din cadrul structurii ce
rerii și ofertei.

periențe, autoritățile franceze stră- 
duindu-se să împiedice darea în vi
leag a adevărului. Realizatorii do
cumentarului consideră că autorită
țile franceze sint absolut conștiente 
de amploarea fenomenului (și dețin 
chiar statistici precise), dar caută 
să-1 mascheze. Polinezienii cu care 
s-a stat de vorbă, foști angajați sau 
care lucrează în Mururoa. refuză să 
fie văzuți la fată. Ei relatează des
pre accidente grave ce âu survenit 
acolo în 1979—1980 și vorbesc des
pre copii născuti morți sau despre 
apariția unor boli necunoscute pînă 
acum în Polinezia — se arată în ar
ticol.

ENTITLE DE PRESA
- pe scurt

CONSTITUIRE. în orașul spaniol 
Salamanca a avut loc constituirea 
Asociației de prietenie hispano- 
română, care înscrie între obiec
tivele sale întărirea legăturilor de 
prietenie intre popoarele celor două 
țări.

REZOLUȚIE. Adunarea Generală 
a O.N.U. a adoptat o rezoluție prin 
care se pronunță pentru elaborarea 
unei strategii globale in domeniul 
locuințelor pină în anul 2000. Obiec
tivul ei constă în încurajarea mă
surilor care ar putea asigura locu
ințe adecvate pentru toți oamenii 
pînă Ia sfîrșitul acestui rrfileniu. 
Adunarea generală a constatat că, 
în prezent, peste un miliard de oa

meni nu se pot bucura de un adă
post sau trăiesc în condiții necores
punzătoare.

REUNIUNE. La Bruxelles a avut 
loc o reuniune a miniștrilor de 
externe ai țărilor membre ale 
N.A.T.O. Secretarul de stat al 
S.U.A.. George Shultz, i-a informat 
pe omologii săi in legătură cu re
zultatele intilnirii sovieto-america- 
ne la nivel înalt, desfășurată la 
Washington.

SEMINAR. In capitala Braziliei 
s-au desfășurat lucrările unui se
minar internațional asupra strate
giilor de combatere a sărăciei în 
zonele rurale, organizat de Fon

dul Internațional de Dezvoltare A- 
gricolă (F I.D.A.), instituție specia
lizată a O.N.U. — informează a- 
gentia I.P S. Participanții au sub
liniat necesitatea realizării unor 
proiecte de dezvoltare in mediul 
rural menite să ducă la ameliora
rea condițiilor de viată ale popu
lației sărace, precum și la asigu
rarea unei mai largi participări a 
femeilor la procesul productiv din 
sectorul agricol.

LEGĂTURĂ. Societatea liniilor 
aeriene japoneze „Jal“ a reușit 
sd stabilească, pentru prima dată 
in lume, o legătură telefonică prin 
satelit cu un avion aflat in zbor, 
informează agenția A.D.N. De ase
menea, a fost testată cu succes o 
transmisie telex. Avionul, de tip 
Boeing 747, cu care „Jal" a stabilit 
legătura, se afla in zbor deasupra 
unei regiuni din nordul Pacificului. 
Organizația Inmarsat, din care fac 
parte 59 de țări și care dispune 
de un sistem global de nouă sate

liți, .intenționează ca In cursul anu
lui viitor să introducă noi posibili
tăți de comunicare cu avioanele a- 
flate in zbor.

CONGRES. Consiliul Național a! 
Partidului Democrat-Creștin Ita
lian. membru al coaliției guverna
mentale, întrunit în sesiune la 
Roma, a decis ca viitorul congres 
al P.D.C. să aibă loc la Bari in pe
rioada 26—30 aprilie 1988 — trans
mite agenția A.N.S.A.

TEST. Marina militară america
nă a realizat un nou test cu ra
cheta de croazieră de tip ..Toma
hawk". Racheta a fost lansată de 
pe o navă de la distanța de 1 100 
km de țărm în direcția unui po
ligon situat în statul California. Ea 
a fost dotată cu un conteiner con- 
ținind mai multe focoase care tre
buie să atingă ținte diferite.

DESCOPERIRE. Folosind subma
rinul științific „Nautilus", cercetă

torii francezi au descoperit, la 
400 km est de Antile, un vulcan 
submarin la adîntimea de 4 935 m. 
Cercetătorii au emis ipoteza că ul
tima erupție a vulcanului s-a pro
dus cu puțin înainte de a, fi ajuns 
ei in zonă. In sprijinul acestei ipo
teze pledează faptul că la craterul 
vulcanului temperatura apei era de 
aproximativ plus 20 grade Celsius, 
față de numai 2 grade, cit are apa 
In zone mai depărtate de vulcan-

RECORD. Trenul vest-german 
„Transrapid" a stabilit. într-o 
cursă de probă, un nou record 
mondial de viteză. Limita maximă 
atinsă a fost de 406 km pe oră. 
Recordul anterior aparținea unui 
tren similar de producție japoneză, 
care a atins viteza maximă de 
405.3 km pe oră. In următorul an 
autoritățile vest-germane vor deci
de care va fi primul traseu care 
să beneficieze de serviciile acestui 
tren pe pernă magnetică ultrarapid.

PROGRAM. In stațiunea științi
fică Esrange, din nordul Suediei, 
va fi lansat. în luna ianuarie, un 
program internațional de cercetări 
asupra stării stratului de ozon din 
regiunea Polului Nord, s-a anun
țat oficial la Stockholm. Potrivit a- 
genției A.P.A.. la acest proiect, ală
turi de Suedia, participă Franța, 
R.F. Germania și S.U.A. Cercetă
torii vor staționa cinci baloane. în
zestrate cu instrumente de măsu
ră, la o altitudine de 30 de kilo
metri deasupra zonei. îndeosebi se 
va căuta să se constate dacă în 
stratul de ozon se găsesc substan
țe hidro-carbono-fluorice, despre 
care se presupune că afectează 
stratul de ozon natural din at
mosferă.

CONFIRMARE. Senatul Statelor 
Unite a confirmat numirea în func
ția de ministru pentru probleme
le muncii a lui Anne Dore Mac- 
I.aughlin, care devine astfel sin
gura femeie din guvernul ame
rican. MacLaughlin îi succedă lui

William Bruck. Acesta și-a pre
zentat recent demisia pentru a 
conduce campania pentru învesti
tură a senatorului Robert Dole.

LA AMMAN s-au desfășurat lu
crările Consiliului Unității Econo
mice Arabe. Au fost examinate 
căile de aplicare a unor proiecte 
de conlucrare menite să favorizeze 
progresul economic al țărilor mem
bre. Participanții au hotărît ca vi
itoarea sesiunea consiliului să aibă 
loc în capitala iordaniană. Ia 15 
iunie 1988. Hani Khaswaneh a fost 
ales secretar general al Consiliu
lui Unității Economice Arabe.

LA LIMASSOL, în Cipru, s-au 
deschis lucrările celei de-a 11-a 
reuniuni a Comitetului de coordo
nare al Organizațiilor de Radio
difuziune din Țările Nealiniate 
(BONAC). Participanții dezbat as
pecte legate de schimbul de infor
mații între țările nealiniate, pre
gătirea de cadre in acest domeniu 
etc.
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