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înfăptuirea programului
de autoaprovizionare - în interesul
creșterii nivelului de trai,
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a calității vieții întregului popor
„Programul de autoaprovizionare se întemeiază nu
pe dorințe, ci pe baza materială pe care o avem. Trebuie
să o gospodărim bine și să asigurăm, cu aceasta, o bună
aprovizionare la nivelul cerințelor optime"
NICOLAE CEAUȘESCU
La Conferința Națională a parii dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat din nou însemnătatea deo
sebită a autoaprovizionării — ex
presie concretă a principiului autoconducerii — ca una din principalele
căi de acțiune pentru creșterea con
tinuă a nivelului de trai al oameni
lor muncii, pentru înfăptuirea poli
ticii profund umaniste a partidului,
ce situează în centrul preocupărilor
sporirea permanentă a bunăstării oa
menilor, a întregului popor. In
lumina acestei concepții, după dez
baterea în plenara C.C. al P.C.R., în
plenara Consiliului Național al
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DE LA REPUBLICA POPULARA
LA ROMÂNIA SOCIALISTĂ DE AZI

- un drum de muncă și luptă,
de mărețe înfăptuiri
în urmă cu patm decenii, la 30 De
cembrie 1947. in noul timp al țării
Inaugurat de revoluția de eliberare
socială și națională, antifascistă șl
antiimperialistă, s-a înscris un mă
reț act de istorie si pentru istorie —
proclamarea Republicii. Rezultat fi
resc al transformărilor adinei petre
cute în viața social-politică a pa
triei, după 23 August 1944, al impor
tantelor izbînzi obținute de forțele
ce se pronunțau pentru înnoirea
profundă a societății românești, in
staurarea Republicii a asigurat as
cendența și continuitatea acestui
proces revoluționar, așezindu-se ca
temelie pentru alte noi victorii in
lupta pentru împlinirea unor su
preme idealuri.
Crearea Republicii — subliniază
tovarășul Nicolae Ceaușescu — con
stituie o încununare a luptei duse
de-a lungul secolelor de poporul ro
mân, de forțele sale înaintate, pen
tru eliberare națională si socială,
pentru neatirnare, progres social și
• viață mai bună. Făurirea repu
blicii a devenit posibilă in condițiile
sociale noi, create după eliberarea
țării, ale profundelor schimbări de
mocratice, revoluționare care s-au
produs in societatea românească și
ale acțiunilor de masă pentru răs
turnarea claselor exploatatoare sl
cucerirea puterii de către proleta
riat, în alianță cu țărănimea.
O expresie a înaltei prețuiri pe
care partidul o acordă evenimente
lor ce au jalonat decisiv istoria na
țională i— așa cum este și procla
marea Republicii —. rolului lor in
dezvoltarea conștiinței socialiste. în
formarea unor puternice simțăminte
de dragoste și răspundere pentru
țară, a constituit-o sesiunea solemnă
a Marii Adunări Naționale con
sacrată celei de-a 40-a aniver
sări a Republicii, sesiune des
fășurată în prezenta tovarășului
Nicolae Ceaușescu. în ampla cuvîntare rostită cu acest prilej de to
varășa Elena Ceaușescu sînt eviden
țiate tradițiile adînci ale luptei po
porului nostru pentru libertate si
dreptate, pentru înfăptuirea idealu

SĂLAJ

Producție fizică
peste prevederi
Acționînd cu înaltă răspun
dere, sub conducerea organelor
și organizațiilor de partid, pen
tru înfăptuirea neabătută a
orientărilor și indicațiilor se
cretarului general al partidului,
privind realizarea în cele ‘ mai
bune condiții a sarcinilor de
plan pe acest an. colectivele de
oameni ai muncii din 13 unități
economice reprezentative din
județul Sălaj și-au îndeplinit
planul anual la producția-marfă
industrială. Printre întreprin
derile cu rezultate deosebite
din acest punct de vedere se
numără întreprinderea „Electrbcentrale". întreprinderea mi
nieră „Sălajul" Sărmășag. în
treprinderea de armături indus
triale din fontă și oțel Zalău,
întreprinderea de produse ce
ramice Zalău, Exploatarea mi
nieră Jibou, precum și unități
le cooperației meșteșugărești.
Comuniștii, toți oamenii mun
cii din întreprinderile indus
triale menționate dedică aces
te realizări apropiatei aniversări
a Republicii. (Eugen Teglaș).

lui democratic al Republicii, noile
dimensiuni conferite acestei lupte de
mișcarea muncitorească, de partidul
său politic revoluționar, mărețele în
făptuiri obținute de națiunea noas
tră socialistă în anii Republicii, cu
deosebire în perioada inaugurată de
Congresul al IX-lea al partidului.
Istorica biruință politică de la 30
Decembrie 1947 a Ilustrat cu stră
lucire rolul hotăritor al Partidului
Comunist Român în determinarea
evoluției societății românești, capa
citatea sa de a elabora o strategie
politică suplă, realistă, de a stabili obiective de acțiune in deplină con
cordanță cu cerințele realității, cu
imperativele majore ale fiecărei eta
pe istorice. Iar acestea impuneau ca,
pe drumul inaugurat la 23 August
1944, să se înainteze neșovăitor, punindu-se de acord forma de guver
nare a țării cu conținutul autentic al
puterii politice, inlăturindu-se toate
obstacolele care mai frinau cursul
spre edificarea unei noi societăți oe
pămintul României. S-a înfăptuit,
astfel, prin proclamarea Republicii,
un ideal cu adinei rădăcini istorice.
în viața Republicii noastre, a po
porului român un moment hotăritor
l-au reprezentat lucrările Congre
sului al IX-lea al partidului, care,
sub impulsul gîndirii novatoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu. a fă
cut o amplă analiză a stadiului con
struirii noii societăți, a evidențiat
faptul că, în pofida unor importante
realizări ale economiei naționale.
România continua să fie o țară cu
un nivel slab de dezvoltare. Pornind
de la asemenea adevăruri, istoricii
forum comunist din iulie 1965 a sub
liniat cerința dezvoltării in ritmuri
,mai înalte a tuturor sectoarelor de
activitate, a industriei în primul rind,
a dezvoltării mai intense a forțelor
de producție, a perfecționării rela
țiilor de producție și sociale, a con
solidării economiei socialiste în ge
neral. Congresul al IX-lea a deschis
o nouă perspectivă asupra rolului
statului in epoca actuală, a dinamicii
funcțiilor sale, a metodelor și forme
lor de exercitare a acestora, inițiind

cursul spre transformarea profundă
a sistemului de conducere politică a
societății, spre făurirea cadrului in
stituțional menit să asigure partici
parea activă, efectivă, nemijlocită a
tuturor cetățenilor patriei la elabo
rarea și înfăptuirea întregii politici
a partidului și statului nostru. Prin
toate acestea. Congresul al IX-lea a
marcat, așa cum aprecia secretarul
general al partidului de la tribuna
recentei Conferințe Naționale, o
nouă perioadă în construcția socia
listă a țării.
Profundele transformări produse
în sfera forțelor de producție, a re
lațiilor de producție și sociale. în
evoluția orinduirii de stat și dez
voltarea democrației noi în prima
etapă a revoluției socialiste au fost
consacrate în Constituția adoptată de
Marea Adunare Națională în sesiu
nea din august 1965, care a hotărît
schimbarea denumirii țării în Re
publica Socialistă România. Noua
Constituție prevede că România este
un stat suveran, independent și uni
tar în care întreaga putere aparține
poporului liber și stăpîn pe soarta
sa. că aceasta se exercită de către
popor și pentru popor. Constituția re
flectă, așa cum aprecia, la 20 august
1965, tovarășul Nicolae Ceaușescu
în Raportul cu privire la proiectul
de Constituție a Republicii Socialiste
România, „împlinirea aspirațiilor de
libertate ale celor ce muncesc, ea re
prezintă Carta libertății și suverani
tății naționale, a înfloririi națiunii
socialiste, a egalității depline in
drepturi pentru toți cetățenii patriei,
fără deosebire de naționalitate, a
afirmării multilaterale a demnității
și personalității omului, constructor
al socialismului, făuritor conștient
al propriei sale istorii".
Un moment deosebit în viața țării
l-a reprezentat instituirea înaltei
funcții de președinte al Republicii
Socialiste România, măsură care,
dind o formă legală unor realități

Industria municipiului Vaslui a îndeplinit
planul anual
Cea de-a 40-a aniversare a pro
clamării Republicii este întimpinată cu remarcabile succese și de
oamenii muncii vasluieni. Acționînd cu înaltă răspundere și dă
ruire revoluționară, mobilizîndu-și
exemplar resursele umane și ma
teriale, colectivele întreprinderilor
de pe platformele industriale ale
municipiului Vaslui și-au îndepli
nit înainte de termen prevederile
de plan Ia principalii indicatori
economici pe anul 1987. Succesul
are la bază aplicarea măsurilor din
programele de organiza:^ și mo
dernizare a producției, sporire a
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productivității muncii, de valorifi
care superioară a materiei prime,
materialelor, energiei electrice și
combustibilului. Desfășurindu-și ac
tivitatea la aceleași înalte cote de
eficientă, colectivele muncitorești
vasluiene — între care cu cele mai
bune rezultate se prezintă între
prinderile de materiale izolatoare,
mecanică, de aparate de măsură
și contră! și combinatul de fire
sintetice — vor realiza și livra su
plimentar economiei naționale pină
la finele lunii decembrie produse
in valoare de peste 200 milioane
Iei. (Petru Necula).
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ale presei de peste hotare
în pagina a Vl-a
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(Continuare in pag. a IV-a)

sești trăgea un patetic
semnal de alarmă privind
degradarea solului agricol
din unele zone ale Româ
niei. Un strigăt fără ecou.
Cine să-l audă ? Cei care
aveau doar o singură gri
jă : să exploateze sălbatic
moșiile întinse și pe țărani?
Ei n-aveau ochi la vînturile și apele care jupuiau
dealurile și văile, distrugînd, ireversibil, humusul
fertil plămădit, după calcu
lele specialiștilor. în lungul
a două pînă la șapte mile
nii... Și. chiar dacă ar fi
dovedit bunăvoință, pentru
salvarea pămîntului se ce
reau cumulate mari ener
gii umane și tehnică, uria
șe resurse financiare. De
unde ?
Privită din acest unghi
de vedere planetar, strate
gia conservării pămîntului
patriei — cristalizată în
Programul național de îm
bunătățiri funciare inițiat
sub conducerea secretaru
lui general al partidului.

Mihai IONESCU
(Continuare în pag. a IlI-a)

La aniversarea Republicii

Silviu ACHIM

răspuns satisfăcător. Era
și este un lucru indiscuta
bil că, la scară continenta
lă. România se situează, cu
pămintul ei generos, pe
treptele de sus ale fertili
tății. A fost norocul și ne
norocul unor vremi defini
tiv trecute. Pentru că. absolutizind darul fertilității,
orinduirile nedrepte, de
asuprire și împilare, pier
deau din vedere tocmai...
pămintul. Șl pe cei care își
devălmășeau viața cu el
— țăranii. Trezeau din
cînd in cînd la realitate
doar cite un contrapunct
fierbinte, ca anul de foc
1907, cu 11 000 de mormin
te in plus, de țărani...
Pămintul roditor ? Da.
Dar lăsat în voia „natura
lei nepăsări". Stors de vla
gă de latifundiarii hrăpă
reți și lipsit adesea de
ocrotire. în discursul de
recepție, rostit între cele
două războaie mondiale la
primirea sa în Academie,
savantul Gh. Ionescu-Si-

Creșteri importante sînt prevăzute
în program și la desfacerile de
mărfuri textile și încălțăminte, prin
dezvoltarea mai accentuată a produc
ției de sortimente din clasele de ca
litate superioară, extra și lux. La
bunuri de folosință îndelungată, arti
cole de uz casnic și gospodăresc și
alte mărfuri industriale, programul
va asigura aprovizionarea populației
cu o gamă diversificată de produse,
cu parametri tehnico-funcționall su
periori.
Prin întregul său conținut, este un
program echilibrat, realist, care are
în vedere criteriile unei alimentații
științific fundamentate, diferențiată
după structura populației, efortul in
muncă și specificul local. înfăptui
rea prevederilor programului va
asigura materializarea politicii parti
dului de creștere continuă a calității
vieții întregului popor, ceea ce con
stituie, în fapt, esența societății
socialiste multilateral dezvoltate care
se înfăptuiește pe pămintul patriei.
De altfel, experiența acumulată în
perioada anilor de cînd se aplică
principiul autoaprovizionării a do
vedit practic că autoaprovizionarca
a devenit una din pirgbiile noului
mecanism cconomico-financiar, de
natură să stimuleze
__ — __
,____
in ___
contextul
lărgirii și adincirii democrației so
cialiste — resursele de progres,
creșterea răspunderii organelor lo
cale in soluționarea problematicii
sociale. Acolo unde principiul auto-

Considerentele $1 Inițiativele României socialiste, ale
Nicolae Ceaușescu privind făurirea unei lum] a păcii ș>
a înțelegerii și dezvoltării libere și independente a tuturo
continuă să fie amplu reflectate, in articole și comentarii,
și reviste de peste hotare. Sînt evidențiate cu precădere
constructivă și demersurile șefului statului român in problemele
mării, in primul rind ale dezarmării nucleare, pentru soluționai
turor stărilor conflictuale, din orice parte a lumii, exclusiv pe
pașnică, prin negocieri. Se scoate in evidență, totodată, necesiți
imperioasă, subliniată permanent de țara noastră, a realizării u>
noi ordini economice mondiale, juste și echitabile, precum și per
tru soluționarea problemelor datoriilor externe ale statelor in curs
de dezvoltare. Este pus, de asemenea, un accent special pe rolul
semnificativ și acțiunile concrete ale României in ceea ce privește
realizarea păcii și securității In Europa, a bunei vecinătăți și colabo
rării in Balcani.
Două mari evenimente din viața poporului român, marcate In luna
decembrie — Conferința Națională a partidului și împlinirea a 40
de ani de la proclamarea Republicii — prilejuiesc, concomitent cu
reflectarea politicii constructive de pace și amplă colaborare Inter
națională a României, înfățișarea succeselor dobindite de poporul
român In anii dezvoltării sale libere, suverane și independente, a
edificării socialiste a patriei.

PĂMÎNTUL PATRIEI
-sănătos, roditor, întinerit
Pămintul patriei...
Vatră strămoșească de
viață. De statornicie și de
pline. Uriașă cutie de re
zonanță a istoriei în care,
în lungul veacurilor și mi
leniilor s-au adunat, ca
intr-o fascinantă ladă de
zestre, toate „bucuriile și
amarul" poporului. Mereu
tînăra lui aspirație spre
mai bine. „Veșnicia s-a
născut la sat", afirmă poe
tul. sugerînd măreția de
destin îngemănată : a po
porului și a pămîntului
românesc.
„Popor de agricultori..." ;
„Puterea noastră econo
mică stă în agricultură" ;
„Agricultura este speciali
tatea noastră"; „Țară emi
namente agrară..." Idei
obsedante pentru un timp
revolut. Etichete care se
voiau un blazon. Ce anume
le propulsau în notorieta
te ? Oare numai slaba în
firipare a industriei ? As
tăzi este cert că doar aceas
tă motivație nu oferă un

F.D.U.S., Marea Adunare Națională
a aprobat, în cadrul sesiunii recent
încheiate, Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarca
pentru asigurarea bunei aprovizionări
a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum
pe anul 1988 — document ce se con
stituie într-o componentă de bază a
strategiei materializării prevederilor
Congresului al XIII-lea și ale celei
de-a V-a Conferințe Naționale a
partidului privind creșterea în con
tinuare a nivelului de trai, a calității
vieții întregului popor.
Adoptarea programului de eutoconducere și autoaprovizionare, o dată
cu aprobarea documentelor econo
mice de bază ale dezvoltării pentru
anul următor — planul național
unic, planul de dezvoltare a agricul
turii, bugetul de stat — demonstrează
că, și pe viitor, ca și pînă acum,
creșterea bunăstării materiale și
spirituale a oamenilor, în corelație
directă cu rezultatele muncii, se în
temeiază pe dezvoltarea generală a
forțelor de producție, pe posibilită
țile reale ale economiei, asigurindu-se o concordanță nemijlocită între
creșterea, economică ‘și bunăstarea
populației, între producție și consum,
intre interesele imediate și cele de
perspectivă.
Potrivit prevederilor din program,
în comparație cu realizările din pe
rioada anterioară, livrările de pro
duse asigură sporuri mai importante
la carne, produse din came și pre
parate culinare, la pește și produse
din pește, la lapte, produse lactate
proaspete, brînzeturi, la legume,
cartofi, fructe, struguri și altele.

președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu
— se înfățișează ca una
dintre cele mai cutezătoa
re și novatoare acțiuni.
Descifrăm în această preo
cupare grija pentru inesti
mabila avuție națională
care este glia patriei. Este
în fond grija pentru valo
rile perene ale acestui
neam și ea se inscrie pe
columna timpului de îm
pliniri. în cele patru dece
nii de Republică, ca o
mărturie de patriotism fier
binte, pilduitor.
Vasta acțiune de comba
tere a eroziunii solului se
înfățișează contemporani
lor într-o lumină cu ade
vărat temerară. Să așezăm
lingă cuvinte — faptele.
La 23 August 1944 se por
nea în acest domeniu de
la zero. Pînă în 1965. lu
crările de combatere a ero-

Ille TANASACHE
(Continuare in pag. a V-a)

FESTIVALUL NAȚIONAL „ClNTAREA ROMÂNIEI"

Spirit creator în toate domeniile
Intre multiplele idei de
mare însemnătate pentru
progresul țării cuprinse în
Raportul prezentat la Con
ferința Națională, secreta
rul general al partidului a
scos in evidentă importan
ta vitală a perfecționării
întregii munci politico-edu
cative și ideologice, im
plicarea ei mai profundă
în opera de formare a con
științei socialiste a oame
nilor, pentru lichidarea
unei anumite rămîneri în
urmă a acestei laturi a
construcției socialiste din
patria noastră.
Subliniind experiența re
voluționară a generațiilor
de constructori ai socialis
mului, secretarul general al
partidului a relevat rolul
de însemnătate deosebită
pe care l-a avut întot
deauna activitatea ideolo
gică. politico-educativă în
-formarea spiritului revolu

ționar. în făurirea conști
inței active, dinamice, re
ceptive la necesitatea per
manentelor înnoiri sociale,
la legile progresului neîn
trerupt : „Putem spune că,
intr-adevăr,
activitatea
ideologică, politică, edu
cativă a avut un rol de în
semnătate deosebită, a con
stituit o adevărată forță
motrice în unirea eforturi
lor întregului popor pe ca
lea construcției socialiste".
Intre formele prin care
realitatea vieții noastre
social-politice din ultimii
ani a dovedit cu prisosin
ță că-șl poate aduce o vie
contribuție la făurirea con
științei socialiste, un loc
deosebit de important îl
ocupă ansamblul manifes
tărilor complexe din ca
drul Festivalului național
„Cîntarea României", vi
guroasă mișcare de educa
ție și cultură, inițiată de to

varășul Nicolae Ceaușescu.
Festivalul a fost conceput
ca o amplă manifestare
națională. în stare să cu
prindă, practic, toate for
țele educative ale societă
ții. să stringă laolaltă, in
tr-un unic șuvoi, toate energiile creatoare ale tă
rii, de la pionieri și ostași
la muncitori, țărani și in
telectuali. Putem spune, acum. la puțină vreme de
la încheierea celei de-a
6-a ediții a marelui festi
val. că in organizarea acestei complexe manifes
tări politico-educative, cultural-artistice s-a acumu
lat o bogată experiență, au
fost înregistrate, an de an.
noi realizări, atît in pri
vința cuprinderii unui nu
măr din ce in ce mai mare
de oameni, cit și. mai ales,
în direcția sporirii calității,
a conținutului de idei al
multor activități, cu con

secințe pozitive In mode
larea oamenilor. în îmbo
gățirea orizontului lor de
cunoștințe, convingeri, va
lori etice și politice. Aceas
ta ilustrează forța de cu
prindere și impactul asu
pra maselor ale acestei
mari mișcări politice, edu
cative. culturale la care
s-a referit, in Raportul Ia
Conferința Națională a
partidului.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu : „Să
asigurăm ca Festivalul na
țional »Cintarea României»
— care reprezintă un pu
ternic cadru de manifesta
re a spiritului creator din
toate domeniile — să cu
prindă toate laturile activi
tății, punind in valoare
creația științifică, tehnică
și culturală, geniul creator
ai poporului".

(Continuare in pag. a IV-a)
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în întîmpinarea aniversării Republicii, în spiritul
hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului

PRODUSE MAI MULTE,
DE CALITATE SUPERIOARĂ
întreprinderea „Hidromecanica" se
înscrie printre unitățile industriale
din municipiul Brașov care vor în
cheia anul 1987 cu rezultate bune in
îndeplinirea sarcinilor de plan.
Aceasta in condițiile in care fată de
anul trecut se înregistrează sporuri
de 25 la sută la producția fizică și
de peste 30 la sută la productiamarfă, ca să ne referim numai la
acești doi indicatori. Si încă un amă
nunt de ordin statistic : pianul pe
11 luni la export a fost îndeplinit în
proporție de 190 Ia sută.
Aceste rezultate demonstrează că.
după o perioadă de oarecare stagna
re. în activitatea întreprinderii se
face simtit un puls nou, sănătos. Dar
să vedem ce factori au determinat
redresarea activității acestei între
prinderi si. în primul rind. depăși
rea cu peste 10 milioane lei a pla
nului Ia producția fizică in perioada
care a trecut din acest an. Ne refe
rim cu deosebire la acest indicator,
deoarece structura fabricației uzinei
„Hidromecanica" are un caracter
complex, eterogen, reperele realizate
conditionind finalizarea unei game
largi de produse de maximă impor
tantă pentru economia națională,
cum sînt instalațiile și utilajele de
foraj, autovehiculele, tractoarele, lo
comotivele și altele, cu pondere in
planurile multor unităti din tară.
Printre măsurile inițiate de noua
conducere a întreprinderii, care au
jalonat de fapt direcțiile de acțiune
pentru revenirea uzinei la o activi
tate normală, eficientă, se numără
Si raționalizarea proceselor de fabri
cație in cîteva secții Si ateliere, prin»
tre cane si secția transmisii hidro
mecanice grele. Astfel, concomitent
cu dotarea secției cu mașini cu co
mandă numerică s-au luat si o serie
de măsuri organizatorice pentru
folosirea echilibrată a utilajelor în
toate cele trei schimburi. Totodată,
s-a întărit asistenta tehnică în fie
care schimb si au fost promovate în
diferite funcții de răspundere cadre
cu inițiativă, spirit organizatoric si
o bună pregătire profesională. Rezul
tatul ? într-o perioadă scurtă de
timp, secția transmisii hidromecani
ce grele si-a dublat producția.
O atenție deosebită s-a acordat, pe
de altă parte. îmbunătățirii sistemu-

lui de pregătire, lansare și urmărire
a fabricației. „Pînă la începutul acestui an. ne-a spuș ing. Victor
Bocioagă, șeful serviciului plan, lan
sarea fabricației se făcea pe produ
se. Din analizele efectuate a rezul
tat însă că multe repere sînt comu
ne produselor din aceeași familie. în
această situație, lansarea în fabrica
ție a acestor repere o dată cu pro
dusele respective impunea multe
reglaje, deci o folosire nerâțională
a mașinilor. în plus, urmărirea lor
se făcea greoi. Acum, toate reperele
comune sînt lansate în fabricație
centralizat. în serii mari sau în orice
caz în loturi optime. De aici cîteva

unele cadre tehnice și de conducere
nu își îndeplineau sarcinile ce le re
veneau. Prin munca politico-educativă desfășurată de organizațiile de
partid și sindicat, prin asigurarea
condițiilor tehnico-materiale si. chiar
a unor măsuri administrative —
atunci cînd a fost cazul — discipli
na și ordinea în muncă s-au îmbu
nătățit substanțial, astfel că timpul
efectiv de lucru a început să fie mai
bine folosit, și acest fapt se reflectă
în creșterea indicilor de utilizare a
mașinilor de Ia 75 la sută în 1986 Ia
90 ia sută în acest an.
Cu toate progresele înregistrate,
cadrele de conducere din unitate a

La întreprinderea „Hidromecanica"
avantaje : reducerea volumului de
pregătire a fabricației și a numă
rului de reglaje la utilaje. Deci o
folosire mai bună a timpului de
lucru și a capacității mașinilor". In
felul acesta, după cum ne-a preci
zat la rindul său ing. Emanoil Bâlnicu, secretar cu probleme economi
ce al comitetului de partid din în
treprindere. au fost eliminate multe
neajunsuri în desfășurarea produc
ției, iar timpul necesar pentru ono
rarea unei comenzi s-a redus de la
2—3 luni la o singură lună.
Toate aceste măsuri au determinat
scurtarea ciclului de fabricație. îm
bunătățirea ritmicității producției și.
implicit, a livrărilor, ceea ce se re
flectă în creșterea eficienței econo
mice a activității productive. La aceasta mai trebuie adăugat faptul
că. în ultimul an. a devenit o regulă
ca un produs să nu stea imobilizat
în magazia întreprinderii mai mult
de 5 zile. S-a ajuns astfel în situa
ția ca și încasarea facturilor să se
facă ritmic, accelerindu-se viteza de
rotație a mijloacelor circulante.
Redresarea activității întreprinde
rii- se datorește si măsurilor luate
pentru întărirea ordinii și disciplinei.
Nu cu mult timp in urmă, in între
prindere se înregistra un număr
mare de învoiri și absențe nemoti
vate. programul de lucru nu era res
pectat de toți oamenii muncii, iar

Brașov

preciază însă că rezultatele obținute
în acest an nu se situează totuși la
nivelul posibilităților existente, al
exigențelor reieșite din hotărîrile
adoptate de Conferința Națională a
partidului. Această apreciere se re
feră în mod deosebit la felul cum
sint folosite utilajele de pe platfor
ma H2 și în special cele din sec
toarele primare, care continuă să
lucreze la circa jumătate din capaci
tatea proiectată — fapt la care ziarul
nostru s-a mai referit în urmă cu
o vreme. Elimină indicatorii de plan
prevăzuți pe. anul 1988 acest neajuns?
„în general se poate da un răspuns
afirmativ, ne spune Vladimir Gnasienco, inginer-șef al întreprinderii.
Și aceasta deoarece ministerul de re
sort a ținut în mai mare măsură sea
ma de cifrele orientative stabilite de
întreprindere cu privire la volumul și
structura fabricației, care se bazează
pe o evaluare mai realistă a necesi
tăților economiei naționale. Ar tre
bui insă ca această înțelegere să o
manifeste și în cazul producției de
oțel, in sensul că în locul pieselor
din otel pe care le turnăm pentru
diverși beneficiari, să ni se aprobe
să turnăm piese din fontă pentru
fabricația noastră. Nu este econo
mic ca noi să turnăm piese din otel
pentru alte unităti. iar pe de altă.,
parte să primim piese din fontă de
la alti colaboratori, care in felul

acesta ne costă mult mai mult".
Soluționarea acestei probleme ar
veni în întîmpinarea măsurilor luate
de conducerea întreprinderii pentru
pregătirea producției anului viitor.
Astfel, sarcinile de plan privind pro
ducția anului 1988 au fost acoperite
cu contracte în proporție de peste
75 la sută. Apoi s-a întocmit un
program special care include atît
măsurile din acțiunea de perfecțio
nare a organizării si modernizare a
producției, cit și pe cele din progra
mul de fundamentare a sarcinilor
de plan. Pentru toate cele 250 de
măsuri stabilite s-au fixat respon
sabilități și termene precise der apli
care. în plus, aplicarea acestor mă
suri este analizată de două ori pe
lună de o comisie centrală pe uzină
și lunar de biroul executiv al consi
liului oamenilor muncii. Una dintre
aceste măsuri se referă, de pildă, la
continuarea acțiunii, de raționalizare
și modernizare a fluxurilor de Pro
ducție la secția a Il-a, lucrare aflată
intr-o fază finală și care va
determina obținerea unui spor de
producție de circa 20—25 )a sută.
Acțiunea va continua apoi în secția a
IlI-a. unde sporul de producție va
fi asemănător. Deosebit de impor
tantă prin efectele pe care le va
avea asupra întregii activități ă în
treprinderii este și continuarea ac
țiunii de integrare a fabricației, prin
asimilarea în producție a acelor re
pere și semifabricate pe care le măi
execută diverși colaboratori, ceea ce
va elimina o serie de greutăți ma
nifestate pînă acum în procesul de
aprovizionare tehnico-materială. O
altă măsură vizează intensificarea
procesului' de recuperare si recondi
ționară a unor materiale, piese și
subansamble rezultate din dezmem
brarea utilajelor casate. Și exem
plele ar putea continua.
Sînt obiective și acțiuni judicioase,
bine gindite. care demonstrează
hotărirea colectivului întreprinderii
„Hidromecanica" de a obține în anul
1988 rezultate superioare în produc
ție la nivelul sarcinilor stabilite de
Conferința Națională a partidului.

Nicolae MOCANU

corespondentul „Scînteii"

ORDINE Șl DISCIPLINĂ
in întreaga activitate din zootehnie!
Activitatea din fermele zootehnice
ale unităților agricole din județul
Sălaj se desfășoară în condiții mai
bune comparativ cu anul trecut.
Explicabil de ce. Iernarea animale
lor a fost pregătită sub toate aspec
tele : asigurarea furajelor la nivelul
prevăzut, repararea corespunzătoare
a adăposturilor și stabilizarea îngri
jitorilor. Toate acestea, precum și
mai buna organizare a muncii pe
timp de iarnă au condus la obți
nerea unor, rezultate de producție
superioare față de aceeași perioadă
a anului precedent. Ca atare, unele
unități agricole și-au onorat de pe
acum contractele de livrări la lapte
și came pe acest an.
Este rezultatul măsurilor luate de
comitetul județean de partid și orga
nele agricole județene în vederea
întăririi ordinii și disciplinei în
zootehnie. Astfel, înainte de stabulație, în fermele zootehnice model
au fost organizate instruiri la care
au luat parte șefii fermelor, cadre
de conducere de la consiliile agro
industriale. din unități agricole și
specialiști, cărora le-au fost pre
zentate opt tehnologii privind pre
pararea furajelor. De asemenea,
comandamentul agricol județean a
elaborat un program detaliat al
activității din zootehnie pe toată
perioada de iarnă și un regulament
cadru privind stimularea îngrijitori
lor de animale, care au fost dezbă
tute pe consilii agroindustriale, uni
tăți agricole și ferme zootehnice.
Am întreprins un raid-anchetă In
fermele zootehnice din consiliul
agroindustrial Someș Odorhei, in
cadrul căruia am urmărit, cu precă
dere. modul cum sînt respectate
programele de lucru, cum se pregă
tesc furajele si se face furajarea
animalelor.
La ferma de bovine a C.A.P. So
meș Odorhei, în adăpostul de iarnă
recent modernizat, de la adminis
trarea furajelor șl pînă la evacua
rea dejecțiilor, totul se desfășoară
repede, eficient și mai ales igienic.
Rațiile furajere sînt afișate la loc
vizibil, iar producțiile realizate do-

Foto : E. Dichiscanu

tivitatea de modernizare a produc
ției s-au analizat cu exigență, in
spirit critic și autocritic, și Ia Plena
ra din luna noiembrie a.c. a Consi
liului Național al Științei și Invățămîntului.
— Ce răspunderi concrete s-au sta
bilit peptru înlăturarea acestor
neajunsuri ?
— Pentru înfăptuirea în cele mai
bune condiții a programelor de mo
dernizare, s-au stabilit, la nivelul în
tregii ramuri a metalurgiei, progra
me detaliate de acțiune. ICEM,
ca institut de cercetare, împreună
cu IPROMET, IPROLAM, institu

oțeluri lnox printr-o nouă tehnolo
gie, experimentată cu bune rezultate
in fază de stație-pilot pe platforma
de cercetare-producție a institutului
nostru, în cursul acestui trimestru.
Pentru aplicarea noii tehnologii,
IPROMET a construit la C.O.S. Tîrgovlște, cu sprijinul specialiștilor din
acest puternic centru metalurgic, o
lnsta'ațle mai mare, aflată acum în
probe tehnologice. De îndată ce aceas
ta își va dovedi eficiența, noua teh
nologie va fi extinsă și la alte com
binate siderurgice. Avantajele noi
lor procedee constau în creșterea
gradului de utilizare a oțelurilor cu
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<■ pe acest an a
, la sută, superior ceJcat. Așa cum ne spu. ing. Nicolae Cazacu,
serviciului pregătirea fajației al întreprinderii, au
jst asimilate în producție 154
le produse noi, cu performanțe
uperioare, competitive pe pia1 internă și la export. Dintre
restea se remarcă generatoa
re sincrone navale, din gene
sis a doua, de 630, 800 și
200 kVA/400 V la 1 000 rotații
ie minut ; echipamentele de
orță pentru autobasculantele
diesel electrice de 110 tone forță;
stațiile de comandă și reglare
pentru grupurile motopompă de
foraj, tip SCR-10, transforma
toare de 180. 360 și 1 400 MV A
și altele. Prin asimilarea și in
troducerea în fabricație a proi duselor noi și modernizate, co| lectivul întreprinderii „Electroputere" Craiova a contribuit
substanțial la reducerea im
porturilor. (Nicolae Băbălău).

BIHOR

Livrări suplimentare
la export
în Int.lmpinarea aniversării
Republicii, oamenii muncii din
industria județului Bihor, an
gajați cu toate forțele pentru
îndeplinirea sarcinilor ce le re
vin în cel de-al doilea an al
actualului cincinal, înscriu in
cronica întrecerii socialiste suc
cese de prestigiu. Acordind o
atenție deosebită creșterii ni
velului tehnic și calitativ al
produselor, organizării superi
oare a producției, înnoirii și
modernizării acesteia, urmăririi
riguroase a fiecărei comenzi In
perioada care a trecut din acest
an, colectivele de muncă de aici
au depășit substanțial sarcinile
de export între unitățile care
și-au îndeplinit in avans obli
gațiile contractuale pe întregul
an față de partenerii externi se
numără ..Metalica", întreprin
derea mecanică și piese de
schimb, „Viitorul" și „Drum
nou" dîn Oradea, Combinatul
de lianți și azbociment Aleșd
și altele. (loan Laxa).
—*.

Lo întreprinderea „Electrotehnica" din Capitală

„Nu se poate vorbi de înfăptuirea programelor de dezvoltare inten
sivă, de modernizare, fără angajarea științei in toate sectoarele de acti
vitate", sublinia secretarul general al partidului, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, la Conferința Națională. Necesitatea ca știința,
cercetarea științifică să-și sporească aportul la ridicarea pe trepte ca
litativ noi a activității productive este mai evidentă poate ca oriunde
in cazul metalurgiei. In anii care au trecut de la proclamarea Republicii,
industria metalurgică a înregistrat o creștere de 113 ori, deci o dinamică
dintre cele mai spectaculoase. Dezvoltarea, în continuare, a acestei
ramuri, cu accentuarea puternică a laturilor calitative, este, intr-adevăr,
de neconceput fără promovarea pe scară largă a tehnologiilor moderne,
a unor produse noi. mai competitive, cu caracteristici superioare, dar cu
consumuri reduse. Despre modul cum înțelege cercetarea de profil să
răspundă sarcinilor ce-i revin, în acest sens, în actuala etapă de dez
voltare a tării, ne-a vorbit ing. Corneliu Rizescu, directorul general al
Institutului de cercetări metalurgice.
— în lumina indicațiilor și orientă
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului,
.căruia noi. toți metalurgiștii țării,
îi datorăm o aleasă recunoștință
pentru rolul determinant pe care îl
are in fundamentarea pe baze
profund științifice a planurilor și
programelor de dezvoltare economică
și socială a României, cercetarea și
ingineria tehnologică din metalurgie
depun eforturi susținute pentru creș
terea contribuției combinatelor și
uzinelor de profil la asigurarea. în
condiții de eficiență sporită, a eco
nomiei naționale cu necesarul de
metal și produse metalurgice dintre
cele mai pretențioase.
Astfel, prin colaborarea institutu
lui nostru cu specialiști de la Ga
lați. Hunedoara, Cimpia Turzii și de
pe alte platforme ale industriei me
talurgice. s-au asigurat, pe bază de
concepție originală românească, pro
duse din oțel cu granulație fină nece.are construirii poduri.or combi
nate de cale ferată și șosea pe te
brațul Borcea și Dunăre, din sertorul Feteșțf-Cernavodâ ; profile și
produse plate din oțel slab aliat, re
zistente in mediu de hidrogen sul
furat, destinate noilor ou.ee tve ale
Combinatului chimic iuix-i.a-.urnu
Severin ; table din oțel tratat ter
mic folosite în construcția de utilaj
greu, pentru industria chimică și pe
trochimică. dar și pentru realizarea
de cazane de 200 și 400 tone abur pe
oră ; produse plate și tubulare din
oțel de înaltă rezistență pentru plat
formele românești de prospectare și
exploatare a zăcămintelor petroliere
din Marea Neagră etc.

$T.IINT<-?i
in confruntare
creatoare cu
cerințele economiei,
— Industria metalurgică nu și-a
îndeplinit insă integral planul pe
11 luni din acest an la producția
fizică.
— Intr-adevăr, nu întotdeauna am
intervenit operativ în stabilirea celor
mai bune soluții care să conducă la
reducerea cheltuielilor materiale, la
menținerea constant ridicată a cali
tății producției, la creșterea prevăzu
tă prin plan a productivității muncii.
Lint convins că de acum înainte vom
răspunde mai bine, mai prompt și eficient sarcinilor ce ne revin in îndep inirea plane, ui național unic de
dezvoltare economico-socială. Inter
legem pe deplin că împărțim cu oa
menii muncii din producție întreaga
răspundere pentru perfecționarea or
ganizării, modernizarea și creșterea
eficienței întreprinderilor. Ca atare,
vom face totul spre a fi la înălți
mea acestor răspunderi, a încrede
rii șî sprijinului ce ne sînt acordate.

— In Raportul la Conferința Na
țională, tovarășul Nicolae Ceaușescu
releva că principalul mijloc de im-,
bunătățire a activității din siderur
gie, și metalurgie îl constituie reali
zarea in întregime a programelor de
modernizare. Cum veți acționa, in
acest sens ?
— Mai întîi, doresc să precizez că
s-au organizat colective comple
xe de cercetare, proiectare, produc
ție și învățămînt, care au întreprins
analize aprofundate pe marile plat
forme ale industriei metalurgice,
ceea ce a permis stabilirea de
măsuri concrete, în vederea elimină

Ancheta noastră
în ferme
din județul Sălaj
omul pentru care zootehnia repre
zintă baza întregii activități a coope
rativei. De aceea s-a ocupat și se
ocupă în permanență de îmbunătă
țirea activității îngrijitorilor. Aflăm
că în cele trei ferme de vaci, de
ovine și de porcine lucrează perma
nent 109 oameni. „înainte, unii din
tre ei făceau naveta la Baia Mare
sau Zalău — afirmă președintele,
întrucît in zootehnie munca e bine
retribuită,, unii s-au întors acasă, la
rostul lor de gospodari. Mare lucru
să ai în zootehnie oameni care au
crescut In viața lor animale ! Ne
ocupăm și de educarea lor. Am avut
două cazuri în care a slăbit răspun
derea in muncă. In organizația de
partid din ferma zootehnică s-a
dezbătut problema întăririi răspun
derii fiecărui comunist, a fiecărui
îngrijitor față de îndatoririle ce-i
revin. Cu acest prilej s-a ajuns la
concluzia că unii nu pot ține pasul
cu colectivul șl au fost înlăturați.
„Ați găsit alții in loc
„Găsit,
spuneți ? Noi nu căutăm oameni
pentru zootehnie, vin ei. Deja s-au
prezentat mai multi candidați. Ale
gem pe cei mai harnici".
De altfel, in toate unitățile din
consiliul agroindustrial Someș Odor
hei a crescut. în aceste zile, produc
ția cu cel puțin 1.5—2 litri lapte
marfă pe cap de vacă furajată față
de perioada corespunzătoare a anu
lui trecut. La ferma zootehnică a
cooperativei agricole din Greaca, deși
nu se realizează producția planifi
cată, sporul este semnificativ : de la
un litru — la 3,7 litri. Si nu întîmplător. S-au asigurat cantități mai
mari de fin și semifîn. de alte fu
raje. A sporit și calitatea muncii
din zootehnie. îngrijitorii se aflau
la program. îndeplinindu-și obliga
țiile ce le reveneau. Cum s-a pro
dus această schimbare intr-o uni
tate altădată criticată pentru pro
ducțiile slabe ? „Intr-o adunare a
organizației de partid am analizat
amănunțit situația din zootehnie și
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vedesc că ele sînt respectate. Dar să
„dăm cuvîntul" șefului de fermă,
inginerul zootehnist Vasile Podar :
„Pentru vacile cu lapte, rațiile fu
rajere urcă și pînă la 11,5 unități
nutritive. Le asigurăm zilnic 10 kg
semifîn. 40 kg suculente, 2 kg tărîțe
și 5 kg grosiere. Pentru juninci am
stabilit rația de 10,5 unități nutri
tive, iar pentru tineret — de 8 uni
tăți. Asemenea rații asigură o bună
hrănire a animalelor, iar furajele
vor ajunge pe toată perioada de
stabulație". Dar cu ’ ce rezultate ?
Aflăm că. după 11 luni, producția
de lapte pe cap de vacă furajată a
ajuns la 4 306 litri, iar la jumătatea
lui decembrie — la 4 400 litri. „Pînă
la sfîrșitul anului ajungem la 4 500—
4 600 litri", estima Grigore Berinde,
președintele cooperativei agricole.

METALURGIA - soluții concrete,
participare efectivă la aplicarea lor
rii, în condiții de eficiență superioa
ră, a deficiențelor constatate. Aces
te analize, desfășurate sub coor
donarea Comitetului Național pen
tru Știință și Tehnologie, au eviden
țiat că, în această perioadă. în
concordanță cu sarcinile stabilite de
conducerea partidului-, trebuie să ne
preocupăm în mod prioritar de dez
voltarea tehnologiilor de turnare
continuă a oțelului, care, în scurt
timp, trebuie să atingă ca eficiență
niveluri comparabile cu cele înregis
trate, în prezent, în țări puternic
industrializate. Totodată, se impune
introducerea pe scară largă în meta
lurgie a tratamentelor de prelucrare
secundară a oțelului. în vederea
creșterii calității acestuia, de lami
nare controlată, precum și de trata
mente termice efectuate în cuptoare
cu atmosferă de protecție. De alt
fel. toate lipsurile constatate în ac

tele și centrele de cercetare-proiectare din cadrul combinatelor, vor
trebui să revizuiască foarte curînd
termenele de realizare a măsurilor
de modernizare, in vederea scurtă
rii duratei de punere în aplicare,
pentru creșterea eficienței economice
a ramurii metalurgice.
Multe dintre acțiunile stabilite
sînt coordonate direct de conducerea
Ministerului Industriei. Metalurgice.
Ele se referă la implementarea de
tehnologii cu eficiență deosebită in
fabricația de produse tubulare, res
pectiv a țevilor, care, anul acesta,
au provocat unele greutăți pe
ansamblul economiei
naționale.
Se mai are în
vedere dez
voltarea procedeului de turnare
continuă a țaglelor pentru țevi, atît
din otel carbon șl slab aliat la în
treprinderea ,;OțeIul roșu", din ca
drul Centralei siderurgice Reșița,
cit și realizarea de țagle din

cel puțin 15 Ia sută șl reducerea
considerabilă a consumului de com
bustibil in obținerea țaglelor.
— Ce tehnologii se vor implemen
ta pentru reducerea consumului de
feroaliaje la elaborarea și turnarea
oțelurilor ?
— Acționăm pentru asimilarea
fără întîrziere a unor procedee noi,
pe baza cărora să se dezvolte fabri
cația de produse utilizînd mai econo
micos oțelurile aliate și înalt aliate.
Este vorba, în primul rînd, de noi
produse metalurgice plate, bunăoară,
țevi placate, care să asigure redu
cerea cu pînă la 50 la sută a consu
mului de oțel inox, însemnate eco
nomii de energie și creșteri ale pro
ductivității muncii. Recent, pe baza
unui program aprobat de condu
cerea Ministerului Industriei Meta
lurgice, de cel al chimiei și al petro
chimiei. Ia Combinatul chimic din
Borzești s-au livrat primele loturi de

am aprobat un program foarte ri
guros de producere și gospodărire
a furajelor — ne spune Liviu Taloș, președintele cooperativei. Pen
tru activitate necorespunzătoare au
fost înlocuiți șeful fermei zooteh
nice. precum și cîțiva lucrători.
Acum, producția de lapte este in
creștere și sperăm ca Ia sfîrșitul
lunii să ajungem la 4,6 litri lapte
marfă pe zi de fiecare vacă furajată".
Un reviriment substanțial s-a pro
dus și in activitatea cooperativei
agricole Românași. „Potrivit unui
program detaliat, membrii biroului
comitetului comunal de partid sint
prezenți zilnic în zootehnie — ne
spune Vasile Crișan, primarul co
munei. Ei îndrumă și controlează
întreaga activitate și raportează in
fiecare seară despre problemele ivi
te. Ca urmare a măsurilor și acțiu
nilor pe care le-am întreprins.- s-a
ajuns la 8 litri lapte pe cap de
vacă furajată". Intr-adevăr, această
fermă de bovine promite să o con
cureze. intr-un viitor nu prea înde
părtat. pe cea a cooperativei agri
cole din Someș Odorhei. Gospodărite
bine, furajele sînt preparate potri
vit tehnologiei, rațiile afișate se
respectă, iar instalațiile funcționea
ză corect. Vom reveni, desigur, la
ferma zootehnică din Românași,
unitate de la care se așteaptă mult
mai mult, chiar dacă în acest an își
realizează planul la lapte : față de
7 500 hectolitri s-au livrat, pînă la
14 decembrie, aproape 7 300 hecto
litri.
Realizări mult mai bune decîț în
anii precedent! au si celelalte ferme
zootehnice din consiliul agroindus
trial Someș Odorhei. Dovada o
constituie faptul că' producția de
lapte marfă — in medie de 6,3 litri
pe cap de vacă furajată — depă
șește media pe județ. Sînt Insă și
unități agricole în care producțiile
nu sînt pe măsura posibilităților de
care dispun acestea. Astfel, la
C.A.P. Mirșid nu s-a ajuriș jncă la
3 litri lapte marfă pe cap dă 'tf'acât
furajată. Tovarășul Grigore Cîmpean, organizatorul de partid, ne
înfățișează cauzele ce determină
această situație : fluctuația îngriji
torilor. unii dintre ei nu respectă
programul de grajd și normele de
furajare. Aceste probleme se afla
pe agenda de lucru a comitetului de
partid din C.A.P. Mirșid. a organu
lui comunal de partid, a conducerii
consiliului agroindustrial. „Ne-am
propus să facem ordine și la această
fermă — spune organizatorul de
partid. Pentru Întărirea activității
din zootehnie s-au stabilit răspun
deri precise pentru membrii biroului
comitetului comunal de partid pri
vind activitatea din zootehnie pe
timpul Iernii. Sîntem hotăriți să
ridicăm calitatea întregii activități
desfășurate în acest sector la nive
lul exigențelor actuale".
Este necesar ca In fiecare unitate
agricolă. în fiecare fermă să fie
introduse ordinea și disciplina în ce
privește desfășurarea activității pe
timp de iarnă, astfel Incit să fie
obținute producții superioare.

Euqen TEGLA$
corespondentul „Scînteii*

asemenea țevi placate din oțel carbon
și oțel inox, în continuare, urmează
să se asigure extinderea rapidă in
industria metalurgică a noului pro
cedeu. In programul de cercetare pe
anul viitor a fost cuprinsă la loc de
frunte realizarea unor noi mărci de
oțeluri aliate mai economic, deci
care să răspundă mal bine sarcinilor
de reducere a consumului de ele
mente de aliere.
— Va trebui insă acționat, așa cum
s-a subliniat in cadrul Conferinței
Naționale, și in direcția asimilării de
noi materiale in metalurgie, capitol
la care s-au înregistrat restanțe.
— în primul rind, vom contribui
mai activ la preluarea de către in
dustrie a fabricației unora dintre
noile produse pe care institutul nos
tru, în colaborare cu industria de
profil, îndeosebi cu Combinatul . de
oțeluri speciale Tîrgoviște și Combi
natul siderurgic Hunedoara, a reușit
să le asimileze pe platforma indus
trială proprie — creată și dezvoltată
din inițiativa șl cu sprijinul direct al
tovarășului Nicolae Ceaușescu. în cei
doi ani ai actualului cincinal, s-au
realizat aici circa 350 de noi sorti
mente. de produse cu prelucrare me
talurgică avansată și performanțe
superioare destinate unor sectoare
prioritare ale economiei. O parte
dintre acestea pot și trebuie prelua
te de industria metalurgică, pe plat
forma institutului nostru creîndu-se
astfel disponibilități pentru asimi
larea altora noi.
— Cu ce ginduri de viitor pășiți in
noul an 7
— Sîntem ferm hotăriti să elimi
năm lipsurile care s-au manifestat
în propria noastră activitate, să va
lorificăm mai bine potențialul de
creativitate tehnică a cercetării me
talurgice românești.
Conștienți de marile răspunderi ce
ne revin în asigurarea metalului ne
cesar țării, noi, oamenii muncii din
cercetarea metalurgică, vom acționa
neabătut, cu înaltă răspundere revo
luționară pentru îndeplinirea sarci
nilor ce ne revin în actualul cincinal
al revoluției tehnico-științificc. pen
tru înfăptuirea exemplară a obiecti
velor stabilite de Congresul al
XHI-Iea și Conferința Națională ale
partidului.

Ioana DABU
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Sarcini mari, realiste,
in concordanță cu obiectivele
noii revoluții agrare
Legea Planului de dezvoltare a
agricultorii,
industriei alimentare,
•ilviculturil șl gospodăririi apelor pe
anul 1988 prevede pentru anul ce
vine niveluri de producții, în mod
firesc, superioare anului agricol ce
»-a incheiart, prevederi care pornesc
de la posibilitățile agriculturii de a
produce la ,un nivel tot mai înalt,
de a continua și mai susținut pro
cesul de intensificare. Din lectura
principalilor indicatori de creștere
economică a acestei ramuri de bază
a economiei naționale se desprinde
limpede consecvența ritmurilor înal
te de dezvoltare a agriculturii noas
tre. Privind nivelurile stabilite prin
Indicatorii sintetici ai dezvoltării
agriculturii — și avem In vedere in
primul, rînd creșterea producției glo
bale agricole cu 5—5,5 la sută față
de aniil trecut, a producției nete
agricole cu 6—6,5 la sută și a producției-marfă industrială cu 7,5—9
la sută — se desprinde că România
continuă să promoveze o politică
agrară de înalt dinamism economic.
Un dinamism ale cărui realism și ca
racter profund științific Iși găsesc
suportul solid In remarcabilele realitări la nivelul obiectivelor noii re
voluții agrare obținute în acest an
de zeci și sute de unități agricole.
Desigur, ar fi fost iluzoriu să cre
dem că prevederile de plan pe 1988
vor pomi de la aceste producții
record. Pentru că, oricît am dori ca
acestea să fie cit mai extinse, pen
tru a ajunge in cea mal mare parte
a agriculturii la aceste niveluri tre
buie Investite incă multă muncă și
pricepere, extinse larg tehnologiile
de lucru avansate. Oricum sînt pro
ducții certe, realizate în mod con
stant In ultimii doi ani, și încă în
condiții climatice nu prea favorabile.
Sînt producții care demonstrează că
se poate face o agricultură intensi
vă, de mare randament și eficiență.
Dincolo de nivelul ridicat al aces
tor randamente, ele arată marile re

zerve de care dispune agricultura
noastră, rezerve care sînt puse în
evidență fie și comparînd numai di
ferențele de producții dintre unități
agricole vecine și cu condiții iden
tice sau asemănătoare. Iar Legea
planului pe 1988 pune în fața oame
nilor muncii din agricultură cerința
de a da o materializare practică
acestor posibilități certe. Pentru că,
revenind asupra caracterului realist
al Planului de dezvoltare a agricul
turii. a fundamentării riguroase a
acestuia nu numai pe ansamblul sec
toarelor, ci și la nivelul fiecărui
județ, al fiecărei unități, este locul
să spunem că ritmurile de creștere
stabilite pentru 1988 nu reprezintă
nici măcar jumătate din realizările
efective ale primilor doi ani ai acestui cincinal, ani care, așa cum
spuneam, nu au fost dintre cei mai
favorabili pentru agricultură. Pe aceste realizări, dar mai ales pe îm
bunătățirile care se vor aduce ba
zei tehnico-materiale. pe acțiunile
de anvergură ce se întreprind pen
tru sporirea fertilității pămîntului
se întemeiază de fapt prevederile
noului Plan de dezvoltare a agricul
turii. Dincolo de acestea, ele se în
temeiază pe tot ceea ce s-a între
prins în această toamnă pentru vii
toarea producție agricolă. Or, dacă
privim lucrurile din această per
spectivă, este locul să o spunem că
niciodată In ultimii șase ani nu a
intrat agricultura în iarnă cu atîta
speranță de rod bogat ca în acest
an agricol. Fie și numai referindu-ne
la faptul că rezerva de apă în sol
este incomparabil mai mare decît în
anii trecuți sau la faptul că este
pentru prima dată după mulți ani
cînd agricultura noastră intră în
iarnă cu toate semănăturile răsărite
și care se află Intr-un stadiu de vegetație foarte bun.
Mai presus de orice, însă, preve
derile noului Plan de dezvoltare a
agriculturii se întemeiază pe cerința

șl necesitatea aplicării pe scară lar
gă a experienței înaintate, a ele
mentelor și factorilor care stau la
baza producțiilor mari obținute de
unitățile fruntașe. Dacă anul trecut
și anul acesta au fost cîteva sute de
unități care au realizat producții so
cotite record, trebuie făcut totul ca
la anul ce vine numărul acestora să
crească considerabil în toate sectoa
rele și în toate județele. Este un
fapt pozitiv că la această dată, prac
tic. nu există județ în care să nu
existe un număr de unități-etalon.
Dar ceea ce se cere acum este să se
facă pasul următor, adică de a face
ca media să devină vîrf, iar vîrfurile de acum să crească și mai mult.
Realizarea prevederilor Planului
de dezvoltare a agriculturii cere, așa
cum s-a subliniat cu deosebită insis
tență in ultimul timp, perfecționarea
stilului de muncă, a organizării
producției și a muncii, o atitudine
generată de rigorile disciplinei teh
nologice. Este ceea ce se cere cu
deosebire organelor și organizațiilor
de partid de la sate, organelor agri
cole, să asigure In cadrul fiecărui
colectiv, la fiecare loc de muncă o
puternică angajare a oamenilor la
realizarea sarcinilor de plan, a obiec
tivelor stabilite prin programele spe
ciale de dezvoltare a agriculturii.
Adunările generale din unitățile
agricole ce vor avea loc în perioada
următoare trebuie să chibzuiască te
meinic măsurile ce se impun adop
tate pentru a asigura îndeplinirea
sarcinilor ce revin fiecărui colectiv
în anul viitor și, cu deosebire, tre
buie asigurat un conținut corespun
zător învățămîntului agricol care
este în plină desfășurare, el consti
tuind în acest moment o pîrghie
foarte importantă pentru clarificarea
tuturor problemelor care condițio
nează realizarea prevederilor Planu
lui de dezvoltare a agriculturii pe
anul 1988.

Iosif POP

Înfăptuirea programului

de autoaprovizionare - în interesul
creșterii nivelului de trai,

a calității vieții întregului popor
(Urmare din pag. D

aprovizionării a fost înțeles și apli
cat corect, acolo unde s-au manifestat
Inițiativă și interes, rezultatele pozi
tive n-au întîrziat să apară. Nu
meroase localități și județe, care
Înainte așteptau aproape totul de la
fondul central al statului, s-au arătat
a fi în măsură să-și asigure integral
nevoile locale de consum ale popu
lației. livrînd totodată unele canti
tăți de mărfuri la fondul de stat.
Din păcate, trebuie spus că multe
consilii populare — deși răspund prin
lege de aplicarea programului de
autoaprovizionare — n-au urmărit
cu grija și răspunderea cuvenite rea
lizarea acestuia, au tratat cu ușurință
prevederile din programele adoptate,
ca și cum îndeplinirea acestora ar fi
fost facultativă. Și-aU făcut loc în
■cest domeniu fenomene de pasivi
tate, de tărăgănare a lucrurilor,
•ștepttndu-se ca alții — îndeosebi
„de sus“, „de la centru" — să vină
și să rezolve problemele. Unele
organe locale ale administrației de
ștat au irosit mai mult timp cu în
tocmirea, din birouri, a programelor
de autoaprovizionare, cu prezentarea
de rapoarte și memorii justificative
decit timpul efectiv alocat pe teren
acțiunilor concrete, la fața locului,
«colo unde se hotărăște soarta măsu
țelor stabilite. Realitatea este că, în
virtutea politicii de dezvoltare armo
nioasă a forțelor de producție pe
întreg teritoriul țării — atît din do
meniul industriei, cît și al agricultu
rii — județele dispun astăzi de o
puternică bază de producție, de con
diții materiale certe și posibilități
efective de a asigura cu propriile
forțe un nivel tot mai înalt de apro
vizionare a populației din teritoriul
respectiv, atît cu produse agroalimentare, cît și cu mărfuri indus
triale, cu bunuri de larg consum.
Totul este să existe preocuparea
jecesară, grija cuvenită, răspunderea
I perseverența ce se impun.
Faptul că intre județe și chiar între
calitățile aceluiași județ se inregis*uă mari diferențe în materializa

rea programelor de autoaproviziona
re, dovedește că există serioase
rămîneri în urmă în primul rînd în
gindirea acelor cadre de conducere
a consiliilor populare care n-au
înțeles însemnătatea Îndeplinirii în
bune condiții a sarcinilor pe linia
aprovizionării. Aceasta exprimă, tot
odată, minusuri în spiritul de disci
plină. persistența unui stil de muncă
defectuos, căruia trebuie să i se pună
capăt cu fermitate și energie, pornindu-se de la înțelegerea liniei fun
damentale a partidului în etapa
actuală, aceea a dezvoltării intensive
în întreaga economie : în industrie,
în agricultură, în sectorul bunurilor
de consum, al producției mărfuri
lor agroalimentare. Nimic nu poate
să apară pe piață, nimic nu poate
să se creeze din altceva decit din
munca și priceperea oamenilor, din
răspunderea generală față de sarcini
și resurse, din înțelegerea și aplica
rea cu consecvență a indicațiilor șl
orientărilor stabilite de partid.
Condiția hotărîtoare pentru asigu
rarea unei bune aprovizionări a
populației cu produse alimentare o
constituie realizarea prevederilor de
plan în unitățile agricole de stat și
cooperatiste, ca și in gospodăriile
populației, care pot contribui în mai
mare măsură la formarea fondului
de stat, la intensificarea schimbu
lui de produse dintre sat și oraș, pe
calea contractelor și achizițiilor,
precum și a vînzărilor directe pe
piață.
Pe linia măsurilor de natură să
stimuleze preocuparea fiecărei uni
tăți administrativ-teritoriale, a fie
cărui consiliu popular pentru buna
gospodărire și sporire a resurselor
de aprovizionare, se înscrie și măsu
ra stabilită ca. începînd de anul vii
tor. să se aplice ferm repartizarea
pe fiecare județ a numărului de ani
male ce pot fi tăiate — în raport cu
populația ce urmează să fie aprovi
zionată din fondul de stat — în așa
fel încît fiecare județ, în cadrul pro
gramului de autoaprovizionare, să
urmărească realizarea greutății la
tăiere și. dacă se reușește să se ob

țină un spor mai mare la greutate,
atunci întreaga cantitate de carne să
rămină în județul respectiv.
Caracterul profund stimulativ al
acestei prevederi, ca de altfel șl
nivelul minimal al tuturor indicato
rilor programului de autoaprovi
zionare din anul viitor trebuie să
determine noile consilii populare
să-și înceapă mandatul prin a spriji
ni organizarea producției, p+in a
pune în valoare toate resursele exis
tente pe plan local. Nimeni nu are
nevoie de controlori sporadici care
să vină peste un număr de luni să
constate și „să raporteze" că intr-o
localitate sau alta nu s-au asigurat
animalele ori păsările prevăzute.
Consiliile populare trebuie să orga
nizeze producția agroalimentară, să
urmărească sistematic, efectiv, zi cu
zi, înfăptuirea programului de auto
aprovizionare — care este, în primul
rind. un program de producție — să
ajute unitățile productive, gospodări
ile țăranilor în sfera producției.
Astfel, consiliile populare au datoria
să se îngrijească de pe acum — în
cadrul obligațiilor ce le au — de
rezolvarea tuturor problemelor de
care depinde atingerea nivelurilor de
producție — de la asigurarea pășuni
lor, a materialului biologic, a forței
de muncă etc.
,în cursul anului 1988, începînd cu
semestrul al doilea, urmează să se
treacă la majorarea eșalonată a re
tribuțiilor personalului muncitor.
Veniturile sporite de care vor bene
ficia oamenii muncii vor trebui să
aibă corespondentul practic într-un
plus de mărfuri în magazine. Este
limpede că numai prin acțiuni susți
nute, a căror înfăptuire să fie urmă
rită pas cu pas, prin implicarea
directă a consiliilor populare, prin
participarea activă a oamenilor mun
cii, a tuturor colectivelor din uni
tățile de producție, a tuturor cetățe
nilor, prevederile programului de
autoaprovizionare vor putea fi în
făptuite în cele mai bune condiții,
așa cum o cer interesele generale ale
societății, ale fiecăruia dintre noi.

INDICATORI Al ACTIVITĂȚII ECONOMICO-SOCIALI

In

ANUL VIITOR

Creșterea productivității muncii
• înfăptuirea programelor de perfecționare
organizării și modernizare a proceselor de prcducți
a măsurilor de robotizare, automatizare și mecar
zare a lucrărilor.
• Asigurarea încărcării la capacitate a mașir
lor și utilajelor, exploatarea. întreținerea și reparare
corespunzătoare a acestora.
• Atingerea parametrilor proiectați la noi
obiective economice intrate în funcțiune.

• Ridicarea nivelului pregătirii profesionale
personalului muncitor, intensificarea policalificâr
• Aplicarea fermă a acordului global și a acc
dului direct, pentru legarea cît mai strînsă a veniti
rilor oamenilor muncii de munca depusă.

Realizarea programului de investiții
• In anul 1988, volumul investițiilor va fi 5 255
miliarde lei.
• Mijloacele financiare, materiale fOrto de
muncă prevăzute în planul de investiții vc' Co°centrate pentru grăbirea punerii în funcții a °Wectf.
velor de investiții în curs de execuție.

• Lucrările noi vor putea fi
după aprobarea documentației teb
de execuție.
• Investițiile vor fi alocate cu priorite* (
realizarea programelor de modernizare și ' 4a
noi mașini și utilaje cJe nivel tehnic ridicat, rec
du-se substanțial ponderea lucrărilor de const
în totalul investițiilor.

Creșterea producției globale agricole
In vederea înfăptuirii acestor sarcini, Legea Pi

nului de dezvoltare a agriculturii prevede, print
altele :

© Folosirea completă și intensivă a potențialuk

productiv al fondului funciar.

• Introducerea și extinderea în cultură a ctzlo
mai productive soiuri și hibrizi.
© Dezvoltarea puternică a zootehniei în sectoru

socialist al agriculturii și în gospodăriile populaț’
• Perfecționarea organizării producției și a ■

cii în toate unitățile agricole, aplicarea fermă
dului global.

ucor

Dinamica prestărilor de servicii
pentru populație
® Prestările de servicii pentru populație se vo
dezvolta în continuare, asigurîndu-se sporirea volu
mului acestora, diversificarea activităților, lărgirea re
țelei de unități și îmbunătățirea calității serviciile
prestate.
• Volumul de servicii

pentru populație va fi îr

anul 1988 de 49,6 miliarde lei, stabilindu-se creșter

mai accentuate la activitățile de bază, mai mult soli
citate de populație.
© In mod deosebit se vor dezvolta serviciile de
reparații de obiecte de uz personal, casnic și gospo
dăresc, serviciile pentru întreținerea aparatelor elec
tronice și electrotehnice, autoturismelor etc.
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII REPUBLICII
REPERE ALE CALITĂȚII
DIN ALBUMUL ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE

VIEȚII Șl MUNCII
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Pentru sănătatea
oamenilor

*
a începutul acestei luni, la
trul de statistică sanitară ai
isterului Sănătății și la Diia Centrală de statistică a stai, pe monitoarele calculatoarecare păstrează și prelucrează
memoria lor principalele date
lografice ale tării si care sosc clipă de clipă, cu meticulote. ceea ce rezultă din eveniitele vieții sub aspectul efeclor și structurii populației, s-a
ius o tresărire ; a fost marcasimultan, pe benzile de înstrare. A fost o „tresărire"
î, aridă, aritmetică : șase cifre
s-au transformat printr-un
;ur impuls în șase cifre „zero",
mlatoarele nu se puteau emoa. dar operatorii de lingă ele,
idoielnic, da. Probabil că, în oația lor de maximă sobrietate
igoare. „pindeau" cu pasiune
’esională evenimentul matema$i evenimentul iminent a sur-

venit: 22 999 999 a devenit 23 000 000.
Populația
Republicii
Socialiste
România în ziua de joi 3 decem
brie 1987 la ora 0,01.
Ce mult grăiește acest număr
rotund ! Emoționați și mîndri, în
calitate de concetățeni ai fetitei
Elena Năstase, nu putem să nu evocăm realitățile majore, multiple
care și-au însumat an de an efec
tele benefice, adevărurile stator
nice, concrete, reunite in acest
adevăr sintetic : țara are o popu
lație tot mai numeroasă, tot mai
sănătoasă.
Există în înțelepciunea poporu
lui român o judecată care sună
așa : „Sănătate să fie. celelalte
dorințe se rezolvă !“. Șl este să
nătate in România de azi. fosta
țâră a pelagrei, malariei, tubercu
lozei. altor boli grave. Este să
nătate acolo unde, pînă acum
patruzeci și ceva de ani. domnea

Răspundere

Fată de viitorul națiunii

una din cele mai ridicate cote de
mortalitate infantilă.
Este sănătate, dar ea nu a sur
venit de la sine, nu a venit ca
un dar al proniei, nu a descins
din cer. Este sănătate pentru că
s-a muncit și se muncește, s-a
cheltuit și se cheltuiește de către
stat, din greu, ca sănătatea să fie
obțințită, să fie asigurată.
Rotunjirea
cifrelor
indlcînd
populația este frumoasa confirma
re, în anul. în luna Conferinței
Naționale a partidului si celei
de-a 40-a aniversări a Republicii,
a unei statornice politici înalt
umaniste promovate de partid, cu
deosebire după cei de al IX-Iea
Congres, pentru asigurarea sănă
tății oamenilor și a vigorii na
țiunii.
Iată cîteva repere concrete ale
acestei politici de largă anvergu
ră. a cărei eficiență se manifestă
în viața fiecărei familii :

I
1

însemnele prezentului
la Tîrgu Jiu
S-a spus nu o dată : Tirgu Jiu este unul din sim
bolurile verticalității, aspirației spre ,înalt și demnitate
a poporului nostru. Astăzi, metafora aceasta nu se mai
reduce la nemuritoarea Coloană fără sfirșit a lui
Brâncuși, ci îngemănează și înălțarea, la propriu, a lo
calității, edificarea necontenită a noilor ansambluri de
locuințe ce au conferit și aici o nouă dimensiune geo
grafiei urbane. A rămas doar în amintire înfățișarea
vechiului tlrg, cea conservată in fotografii de felul
celei alăturate, cu maghernițe tupilate și insalubre,
din care nu puțini plecau, luau drumul pribegiei prin
țară. Căci nimic nu-i putea reține și nimic nu li se
putea oferi : nici locuri de muncă, nici lăcașuri de în
vățătură, nici asistență sanitară. Ca să nu mai spu
nem de locuințe, de care nici vorbă nu putea fi. Și
plecau, deși nici alte orașe, nici alte locuri nu erau
altfel.
Acum, in anii Republicii, dar mai cu seamă in ulti
mele două decenii, Tirgu Jiu, aidoma oricărui alt oraș
al țării, oferă cu totul alte condiții de muncă, de viață,
cu totul altă realitate, cum bine se ’ poate vedeași
din imaginea pe care v-o prezentăm : blocuri de lo
cuințe, ansambluri și cartiere, armonios gindite, și
puse in operă, cu zeci de mii de apartamente confor
tabile, spațioase, pentru mineri, energeticieni, con
structori, pentru oamenii muncii și familiile lor. Și
la fel este in orice alt oraș, in orice alt loc al țării.

tn anii Republicii, dar mai cu seamă in epoca de glo
rioase împliniri ce a urmat celui de-al IX-lca Con
gres al partidului, s-au înălțat nenumărate blocuri de
locuințe, nenumărate cartiere, orașe intregi. In numai
două decenii, țara s-a îmbogățit prin grija statului cu
mai bine de 3,3 milioane de noi locuințe. Două decenii
de adinei prefaceri politice, economice și sociale, de
realizări fără egal, de durabile zidiri ce întrupează
vocația verticalității unui popor liber și demn. (Ion
Marin).

Sub flamuri de partid,

Baza materială
corespunzătoare cerințelor

»■
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Populația României a crescut față de anul 1965
l MILIOANE de oameni, ceea ce reprezintă, cu aproiție, echivalentul populației Norvegiei.
Este rezultatul politicii demografice adoptate
ă cel de-al IX-lea Congres al partidului, politică
bătută de înaltă răspundere față de sănătatea și
>area poporului, față de dăinuirea națiunii.
1 Statul a adoptat în mod succesiv măsuri de
jinlre financiară a familiilor cu urmași. Astfel,
lurile bugetare alocate anual pentru ajutorarea
nelor cu mai mulți copii au crescut numai în ultidoi ani de circa 7,6 ORI, iar al mamelor care
eficiază de acest ajutor de circa 4,6 ORI.
' Incepînd cu cel de-al doilea copil, fiecare mamă
rește la naștere cite 1 500 lei. In plus, pentru
oximativ 770 000 de mame cu mai mult de trei
>V sînt alocate In acest an fonduri de 3,7 MlRLE lei.
• ^c-te generoase subvenții completează alocația
■ntru Ljii obișnuită, de care beneficiază 4,6 MlOăNE • tinere vlăstare și al cărei cuantum a
escut in îjnjj oni cu O PĂTRIME.
* °
tristă, dar care nu trebuie uitai • nuț’'0? .j.născuților din 1938, care nu au apuat s° 1 -p foță virsta de un an, a fost de
j OR' 01 venldecit numărul copiilor care, in
acela?' or'>
oe lume in unități sanitare.
• țn °nU'poțji Gicare din județele Bacău, Cluj,
s-a lași, Maramureș, Prahova,
•s?cut In unități sanitare, sub
alificată, mai mulți copii
9 din întreaga Românie a
-o^_
’;„.i
&

-vierea nâscuților în unități sonlpepublicâ, este de 99,3 LA SUTĂ.

ind grăitoare este posibilă
triale deosebite : 25 000
ii de obstetrică-ginecologie
i unități de pediatrie.
/ă în alb veghează sănătaa celor mici : peste 7 000
1 000 SURORI DE PEDIATRIE,
; OCROTIRE.

• Ocrotirea sănătății constituie o înaltă preocupare
de stat pentru toate vîrstele.
• Dacă in anul 1938 exista un medic la 1 895 lo
cuitori, in prezent această medie a scăzut la UN
MEDIC PENTRU 475 LOCUITORI.
• Grăitoare este și evoluția personalului mediu
sanitar, ce a sporit numai din 1965 pînă în prezent
de la 77 819 la peste 135 000 cadre.

© Marea majoritate a unităților spitalicești noi —
cu circa 90 000 DE PĂTURI - ce au fost date în fo
losință după anul 1965 - sînt amplasate în zonele ce
nu dispuneau de asemenea așezăminte.
• Acum IN ORICE JUDEȚ există cel puțin un spi
tal mare, modern utilat, încadrat cu personal pen
tru toate specialitățile medicale de bază.

• Unitățile spitalicești dispun astăzi, în total, de
aproape 205 000 PATURI.

• Ca avanposturi ale sănătății, funcționează peste
5 400 DISPENSARE teritoriale și de întreprindere, din
tre care 2 900 la sate.

• Cetățenii beneficiază de gratuitatea asistenței
medicale, asigurate in unitățile sanitare de bază
existente în toate localitățile țării. De asemenea,
populația ocupată și asimilații acesteia beneficiază de
spitalizare gratuită. Largi facilități caracterizează medicația mamelor și copiilor.
• în perioada ce a urmat Congresului al ÎX-lea,
activitatea din domeniul sanitar a fost orientată tot
mai ferm spre PREVENIREA îmbolnăvirilor, practicîn.
du-se cu tot mai mult succes profilaxia, MEDICINA
OMULUI SĂNĂTOS.
• In aceeași orientare profund umanistă se în•“ "i și tratament
scriu condițiile generoase pentru odihnă
pe care le oferă cele aproximativ 200 de stațiuni
balneare.

• Corolarul realităților de netăgăduit ale dezvoltării econotnico-sociale, ale grijii partidului pentru
bunăstarea poporului, ale eforturilor statului pentru
ocrotirea, sănătății se observă tot intr-o comparație
statistică definitorie : în România antebelică, durata
medie a vieții a fost de circa 42 ANI. in prezent, ea
depășește 69 ANI, iar pentru femei, 72 ANI.

«O

Reflectate în limbajul ar prinderea și
exprimarea coordonatele „Epocii
telor plastice, iaeile de unor
realități
contem- Nicolae
Ceaușescu".
O
mare actualitate ale con porană. Alături de ei. nu epoca pe care o caracteri
strucției, libertății și pro meroși alți creatori au zează deopotrivă marele
gresului patriei nu lac de rescris. fiecare conform avint al construcțiilor, cit
ci t să accentueze o mai propriei personalități,
o și focul nestins al unor
deplină integrare a creato adevărată epopee
româ- importante vetre indus
rilor in realitățile vieții nească aducînd un
cald triale, vasta desfășurare a
economico-sociale. In acest elogiu puterii constructive ogoarelor și lupta neobosi
sens, preocupările de ordi a României, muncii neo tă pentru asigurarea unei
nul artisticului se îmbină bosite a oamenilor ei.
păci trainice. înfățișat ală
cu atitudinea de participa
Selecția de artă contem turi de făuritorii bunuri
re la înfăptuirea aspirați porană prezentată în Sălile lor materiale — înconjurat
ilor de veacuri pentru dez Dalles este din acest punct de zîmbetul copiilor, mîn
voltarea patriei. Limbajul de vedere în măsură să dri că s-au născut într-o
artelor plastice a devenit ilustreze amplitudineai e- țară liberă, în inima ma
astfel limbajul ideilor și forturilor constructive ale rilor ctitorii ale epocii
muncii unite a întregului întregului
popor,
I
lntecontemporane, pe traseele
popor. Este o idee pe care grarea activă a artiștilor in Canalului Dunăre — Ma
una din recentele manifes realitățile revoluționare ale rea Neagră sau ale metrou
tări ale artelor plastice prezentului. Dezvoltarea e- lui bucureștean, în desfă
contemporane o pune pe ' conomico-socială a țării șurarea unor acțiuni imdeplin în valoare. Ne re
ferim la cuprinzătoarea ex
poziție de pictură, sculptu
ră, grafică și arte. decora
tive deschisă de curând in
însemnări de la o reprezentativă
Sălile Dalles sub titlul ge
expoziție a artei plastice
neric „Sub flamuri de
partid — Republicii — co
românești
contemporane
lumne de lumini". Pentru
vizitatorii acestei expoziții,
preocuparea artiștilor de a
aborda, cu mijloace speci
fice, diferențiate în func care a pus în prim-plan șl portante pentru apărarea
ție de fiecare gen artistic, problemele dezvoltării ar păcii — conducătorul parti
semnificațiile noi ale vie monioase ale personalității dului și statului nostru,
ții sociale, ale istoriei de umane a antrenat în ultimii unanim prețuit în tară și
luptă și muncă a întregu ani existența unei arte peste hotare, constituie
lui popor sînt adevăruri plastice de o luminoasă, unul din reperele impor
evidente. La fel de eviden incontestabilă calitate, O tante ale creației artistice.
te ca și intenția multora artă riguroasă, îndrăznea
Făurirea unei arte în
dintre creatorii contempo ță. o artă a esențelor inte drăznețe. originale, care
rani de a cinsti, prin arta rioare, de o profundă re să servească poporul, să
lor, eroii poporului, pe zonanță umanistă. Este, se dovedească un factor
aceia a căror muncă neobo așa cum ne arată și expo important de înnoire a ginsită. de multe ori anonimă ziția din Sălile Dalles, o dirii, a constituit o preocu
cum
’ —. așa
.
a contribuit și contribuie artă care se definește prin pare constantă,
la amplul proces de dezvol încrederea permanentă în ne-o dovedesc lucrările ătare și perfecționare a con năzuințele și viitorul omu flate pe simezele Sălii
strucției socialismului din lui contemporan. în acest Dalles. Traiectoriile artisțara noastră.. Cîteva din sens, în numeroase lucrări tice sînt desigur multiplu
tre lucrările ce aparțin pa de amploare, în compozi ramificate. în totalitatea
trimoniului de aur al plas ții de o deosebită comple lor, ele ne pot oferi pri
ticii românești ilustrează xitate. prezența tovarășu
momente în care vibrația lui Nicolae Ceaușescu, con lejul unei priviri retro
trăirii patriotice este evi ducătorul stimat al parti spective pline de semnifi
dentă binecunoscuta lu dului și țării, alături de cații. Imaginea tinerilor
crare a lui Cam ii Ressu tovarășa Elena Ceaușescu, brigadieri evocată de Ion
„Semnarea apelului pentru dobîndește valoarea oma Stendl sau aceea a echipei
pace" — adevărat punct de giului pe care creatorii din de muncitori fixată de
referință în orientarea ar variate domenii artistice îl Dimitrie Grigoraș, compo
tei contemporane spre re aduc personalității sale
flectarea problemelor so puternice, unanim aprecia zițiile cu țărani, realizate
ciale sau „1 Mai liber" de te. Mărturie stau portre de Traian Brădeanu, cu o
Al. Ciucurencu — lucrare, tele semnate de Eugen viguroasă și adîncă putere
de asemenea, antologică, nu Palade. Horia Flămînd, Va- de cuprindere a personali
doar pentru creația acestui sile Pop Negreșteanu. Dan tății umane, frumusețea
pictor, ci și pentru evolu Hatmanu, Mihai Coșan, picturală a unui portret de
ția picturii moderne româ Ileana Balotă. Doru Rota Ion Sălișteanu, ritmurile
nești ; imaginea de o com ru. Elena Greculesi, Ion
dinamice,'
monumentale
plexitate pe care am nu
mi-o polifonică a „Cazan- Cott, Vladimir Șetran, Geta ale compoziției semnate de
geriei" de Henri Catargi Mermeze ș.a. Sînt mărtu Geta Mermeze sînt doar
sau sugestiva întruchipare rii ale dragostei și recu cîteva exemple, semnifia „Oțelarilor" de Corneliu noștinței, lucrări care con catlve însă pentru ampla
Baba — pot fi menționate turând cîteva din marile deschidere a plasticii conîn această ordine de idei, obiective ale dezvoltării temporane spre problemele
ca tot atîtea contribuții noastre economice șl so mari ale existenței pospecifice, originale la cu- ciale punctează evocator porului.

Spirit creator în toate domeniile
-mare din pag. I)
’rin prisma acestor exigențe este
zesar ca acum, la începutul celei
a 7-a ediții, să se analizeze cu
ximă răspundere volumul exienței acumulate, ceea ce este
zitlv în organizarea și desfășu■ea acestei vaste activități, pren și, în spirit critic, minusurile
egistrate, carențele din conce
pea și derularea diverselor lui
:e și etape. Astfel, Ia o privire
aerală, este evident că s-a creat
anumit decalaj, dăunător însuși
îsului programatic al festivalului,
re latura sa competitivă pe linie
istică și fondul de acțiuni destite lărgirii orizontului politico■ologic și științific al oamenilor,
multe locuri, acestea din urmă
iu un caracter permanent, cl sînt
□rădice.
întimplătoare. adesea
provizate. fără putere de atracție,
țiuni anunțate cu titluri pretenase se vădesc nu o dată a fi
site de conținut, formale, rupte
interesele, preocupările și cerine oamenilor. Orientindu-și unila■al atenția spre formațiile artise, unii activiști culturali și chiar
nitete orășenești, municipale sau
lețene de cultură și educație sodistă desfășoară o insuficientă
încă de îndrumare și control al
□gramelor de activități educative
a cluburi si case de cultură. Ei se
mplac uneori în postura de „an•nori de echipe artistice" în ve

derea obținerii unor premii prin
prisma cărora își apreciază propria
muncă, ignorîndu-și însă principala
îndatorire: aceea de activiști politici
într-un organism de cultură. Aceas
ta, împreună cu lipsa de experiență
și pregătire politică și profesională,
stau la baza unor viziuni care au
îngustat aria de cuprindere, conți
nutul complex al festivalului incit,
în unele locuri, pe scena lui nu se
mai percepe clocotul muncii carac
teristic șantierelor, uzinelor și ogoa
relor patriei — dimensiune fără de
care nu se poate vorbi despre o
adevărată „Cintare a României",
despre o adevărată, largă manifes
tare a muncii și creației făurito
rilor civilizației noastre socialis
te. De altfel, tocmai așa se
poate explica apariția, în cadrul
unor manifestări artistice din Festi
val. a unui număr — desigur, limi
tat — de „profesioniști“-amatori,
membri ai unor formații pe care
unii organizatori, instructori, acti
viști îi poartă din echipă în echipă,
in speranța sporirii numărului de
premii. Este un soi de „vedetism"
avizat de unii factori responsabili,
fenomen datorită căruia ai surpriza
să vezi aceiași artiști sub „culorile"
unor întreprinderi și instituții total
diferite ! Aceasta vădește o con
cepție eronată despre festival, des
pre competiție, despre descoperirea
și afirmarea talentelor dip rîndul
oamenilor muncii.

Trebuie să se înțeleagă mai bine,
pretutindeni, că în această vastă
mișcare educativă principalul talent
este talentul de a munci, că prin
cipala formă de a-ți cînta tara este
aptitudinea și voința de a crea pen
tru țară, pentru sporirea valorilor
civilizației socialiste. Nu cei care
fug de muncă spre a „cînta" munca
altora au dreptul de a urca pe
scena festivalului. Desigur, va tre
bui ca in continuare să se acorde
atenția necesară organizării activi
tății permanente destinate coruri
lor. dansurilor, cîntecelor, folcloru
lui în general, dar aceasta nu tre
buie, sub nici un motiv, să se facă
în detrimentul celorlalte forme de
activitate, direct legate de pregăti
rea profesională a oamenilor, de
educația patriotică, de lărgirea per
manentă a orizontului lor tehnicoStiințific și politico-ideologic.
întărirea laturii educative, politico-ideologice a acestui minunat
cadru de afirmare democratică. în
folosul tuturor, a creativității mul
tilaterale reclamă cu necesitate o
preocupare mult mai serioasă, mai
stăruitoare pentru formarea cadre
lor de activiști : a unor animatori
cu un larg orizont, oameni competenți și însuflețiți de conștiința unei
misiuni civice : capabili nu doar să
militeze pentru organizarea unei
echipe artistice, dar pentru a con
cepe și organiza manifestări mal
complexe, cu mare forță de atracție
pentru largi mase de oameni preo

cupați de ridicarea nivelului de pre
gătire. de îmbogățirea universului
lor de idei și cunoștințe. Din acest
punct de vedere, apare de o strin
gentă actualitate organizarea mai
riguroasă a pregătirii profesionale,
a ciclării și reciclării cadrelor din
domeniul cultural pe baza unor pro
grame complexe, unitare, de largă
deschidere. Un simptom al unei
anumite Îngustări a preocupărilor îl
constituie, așa cum au remarcat și
unii membri ai juriilor diverselor
etape ale festivalului, lupta exage
rată pentru premii, titluri, diplome
și mențiuni, care a determinat în
unele locuri neglijarea bunei des
fășurări și a calității manifestărilor
artistice și politico-educative din
etapa de masă a festivalului. Cu
ochii ațintiți prea șus. spre pre
miile viitoare, unii organizatori nu
mai văd prea bine cum se desfă
șoară — sau nu se desfășoară —
jos, la bază. în Întreprinderi șl in
stituții. în sate și orașe, în cămine
culturale, case și săli de cultură, în
cluburi din întreprinderi și de pe
șantiere activitatea politico-educativă și culturală.
De asemenea, dacă privim dimen
siunea critică, spiritul combativ al
unor manifestări și forme de
activitate din cadrul festivalului
vom constata că, pe lingă une
le progrese indiscutabile, ea n-a
cunoscut peste tot expresiile cele

mai adecvate, prin programe strâns
legate de realitățile concrete ale
vieții și muncii oamenilor. Unele
brigăzi artistice, bunăoară, au re
curs la programe „estradistice", fără
miză și adresă concretă, care plu
tesc în generalități, rupte de pro
blemele cu care se confruntă colec
tivele din întreprinderile respective,
ignorând aspecte vitale pentru fie
care colectiv, cum sînt disciplina de
producție, fenomenele de automulțumire și toleranță, slaba calitate a
produselor, lipsurile din pregătirea
profesională etc.
In imprimarea unui spirit mai
activ și mai complex ansamblului
de manifestări din cadrul Festiva
lului național „Cîntarea României",
un rol esențial revine organelor și
organizațiilor de partid, comuniști
lor. în concepția partidului, atunci
cînd vorbim despre activitatea oa
menilor nu există laturi și probleme
mal însemnate și altele, secundare,
de o importantă redusă. Din pă
cate, însă, unii consideră că ac
tivitatea culturală, artistică a oa
menilor muncii este secundară.
Sînt locuri în care activiști cu
munci de răspundere, secretari
ai unor comitete de partid, pre
ocupați pe drept cuvînt de ac
tivitatea economică, de produc
ție, privesc activitatea politicoeducativă și cultural-artistică drept
un domeniu auxiliar și o lasă ex
clusiv pe seama altor organisme, a
organizațiilor obștești. întrebînd un
număr de secretari de partid ce crl.tică brigada artistică din întreprin
derea lor. ne-au răspuns că
„aceasta e a sindicatului" sau „a
U.T.C.-ului" l Mergînd mai departe
pe firul acestei afirmații, cpnstați

Atrași de natura umană,
de fixarea trăsăturilor ce
lor ce contriouie prin
munca lor neobosită, coti
diană la spectaculoasa, ri
dicare a țării pe noi trep
te de progres, pictorii și
graficienii nu au ignorat
nici
rezultatele' acestei
munci pe care le-au re
flectat, cu mijloacele va
riate ale liniei și culorii, în
imagini ale noului peisaj
al țării. Un cunoscut pei
saj cu sonde de Viorel
Mărginean, acuarele inspi
rate de noile aspecte ale
Bistriței sau Tulcei, semna
te de Iulia Hălăucescu șl
Ștefan Găvenea, forța unor
puternice agregate indus
triale, surprinse cu măies
trie de Sorin Tuțoiu, am
ploarea constructivă a Canaiului Dunăre — Marea
Neagră în viziunea lui
Gheorghe Ioniță ne dovedese o dată mai mult că
priveliștile naturii au con
stituit 1 prilejul unor cu
prinderi grave, de reală
amploare a unui timp și a
unui spațiu specific româ
nești.
întovărășind cu inima și
gindul o unanimă aspirație
spre pace — singura în
stare să asigure continui
tate și durabilitate în timp
realizărilor obținute pînă
acum — artiștii i-au dat
contur concret, fie în ima
gini cu caracter alegoric,
cum ar fi cunoscuta lucra
re „Imn păcii" de Sabin
Bălașa, fie apelind Ia sim
bolul atit de generos al
pîinii care, în interpretarea
lui Eugen Popa, devine „O
fereastră deschisă pîinii"
fie în imaginea simplă, dar
elocventă a „Referendu
mului pentru pace" de
Patricia Popescu.
Pictura, dar și sculptura
deopotrivă, prin creația
citorva reprezentanți de
seamă ai ei (și am aminti
aici lucrări semnate de Ion
Irimescu, Ion Vlasiu, Gh.
Iliescu Călinești, C. Lucaci,
C. -Marton Iszak, Valentina
Boștină) au sintetizat în
această reprezentativă ma
nifestare imagini emoțio
nante șl specifice din so
cietatea românească de
astăzi. Expoziția ilustrea
ză opțiunea hotărîtă și an
gajarea autorilor de a se
adresa receptivității con
temporane printr-un bogat
conținut artistic și de idei,
capabil să spună cit mai
mult despre
realitățile
României de astăzi $1 des
pre oamenii ei.

Marina PREUTU

că. pe alocuri, rareori ei mal pot fi
văzuți în mijlocul oamenilor, nu
doar la muncă, dar și acolo unde
aceștia petrec timpul liber, se dis
trează sau se instruiesc. Alteori
privesc doar din loja juriului scena
pe care evoluează echipele artistice
ale oamenilor muncii, urmăresc
spectacolul, dar le rămin necunos
cute viața, emoțiile, bucuriile oa
menilor din sală și de pe scenă.
Actul de prezență, la asemenea ma
nifestări, cînd se produce, rămîne
astfel încorsetat în protocol, sensul
participării s-a formalizat, iar ochii
nu mai văd decit festivitatea de
premiere, dar nu șirul lung de eforturi, emoții și frămîntări care
alcătuiesc de fapt conținutul ce premerge și conferă noblețe spectaco
lului de pe scenă.
Sînt toate acestea aspecte ale
opticii greșite, birocratice prin care,
în unele locuri, sînt privite laturile
muncii educative, culturale, artistice.
Toate aceste probleme — și altele
ce vor face obiectul unor viitoare
articole — trebuie să fie avute în
vedere, pentru ca Festivalul na
țional „Cintarea României", mișcare
complexă, de largă anvergură, cu
obiective de maximă importanță
pentru viața și munca oamenilor,
pentru formarea șl adincirea con
vingerilor comuniste, pentru afir
marea virtuților creatoare ale po
porului nostru, să constituie pre
tutindeni și permanent cadrul unui
amplu proces educativ, în care
organele și organizațiile de partid
să se implice cu mai multă vigoare,
cu conștiința răspunderii ce le
revine în perfecționarea radicală a
muncii politice și organizatorice.

De la Republica
populară
la România
socialistă de azi
(Urmare din pag. I)

impuse de viață, a avut menirea Să
întărească și să perfecționeze moda
litățile de exercitare a conducerii
supreme de stat, în contextul creș
terii rolului statului în organizarea
întregii vieți politice si social-economice. La 28 martie 1974, prin
votul unanim și entuziast
_______ al
Marii Adunări Naționale, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost ales întiiul
președinte al Republicii Socialiste
România. Acest istoric vot, ca și reînvestirea sa ulterioară (in anii 1975.
1980, 1985) în funcția supremă de
conducere în stat au constituit stră
lucite dovezi ale dragostei, stimei șl
recunoștinței pe care le nutresc toți
oamenii muncii față de marele lor
conducător, a cărui biografie se
identifică cu lupta partidului, a că
rui viață a fost în Întregime consa
crată cauzei poporului, gloriei și
măreției scumpei noastre patrii.
După cum este cunoscut, în ulti
mii 22 de ani, din inițiativa șl cu
contribuția hotărâtoare ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, s-a făurit un ■
sisțem democratic de conducere a
societății profund original. în mă
sură să asigure un larg acces al ce
tățenilor patriei Ia elaborarea si în
făptuirea politicii partidului. S-a ac
ționat in permanență pentru per
fecționarea democrației reprezenta
tive, pentru întărirea răspunderii or
ganelor acesteia în fața poporului și,
in același timp, s-a creat sistemul
democrației muncitorești-revoluționare, menit , să asigure cele mai
bune condiții participării tuturor oa
menilor muncii la actul de decizie
politică pe plan național sau local.
O componentă fundamentală a siste
mului democratic al orânduirii noas
tre îl reprezintă amplul dialog de
lucru cu țara, realizat în cadrul vi
zitelor întreprinse de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ■•împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în toate ju
dețele patriei. Cu îndreptățire se
poate afirma că. astăzi, în România
socialistă poporul este deținătorul
întregii puteri politice, că oamenii
muncii sînt proprietari, producători
și beneficiari deplini ai roadelor ac
tivității depuse.
S-a cimentat necontenit unitatea
națiunii noastre socialiste in jurul
partidului, centrul vital al societății românești
contemporane,
al secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu. simbolul
vtiu al coeziunii moral-politice a po
porului român, al voinței sale de a
asigura progresul neabătut al pa
triei, O asemenea realitate, defini
torie pentru societatea românească
de astăzi, și-a aflat expresia în cu
vintele — efigie ale acestei epoci,
cuvinte izvorâte din milioanele si
milioanele de inimi și de conștiințe
ale țării : „Partidul — Ceaușescu —
România".
Anii
Republicii
noastre,
cu
deosebire cei din „Epoca
Nicolae Ceaușescu", reprezintă, tot
odată, răstimpul unei puternice afir
mări ă patriei socialiste în viața lu
mii, România dobindind un uriaș
prestigiu internațional — pentru po
ziția sa realistă, constructivă, aflată
statornic sub semnul supremelor as
pirații ale popoarelor, pentru demer
surile și inițiativele sale în vederea
soluționării marilor probleme ale con
temporaneității in consens cu idea
lurile de pace, progres și dezvoltare
liberă ale popoarelor. Astăzi. Repu
blica Socialistă România se înfăți
șează lumii ca o țară a muncii, a
construcției, a păcii, iar ilustrul său
președinte este privit de popoare ca
un mare Erou al României, un mare
Erou al păcii.
La jubileul Republicii, poporul
român se înfățișează mîndru de ma
rile sale înfăptuiri. de forța econo
miei țării, de chipul nou al patriei
socialiste, de noul și demnul statut
al cetățenilor patriei privind cu în
credere viitorul, prefigurat cu stră
lucire în documentele Conferinței
Naționale, ale cărei supreme opțiuni
politice converg spre ideea supremă
că prin munca, sa unită, prin faptele
de hărnicie ale tuturor fiilor patriei,
se vor adăuga realizărilor de pînă
acum alte npi și istorice împliniri
socialiste, spre gloria, demnitatea și
măreția României eterne.
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40 DE ANI DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII
„România la a 40-a aniversare a
Republicii-1, se intitulează expoziția
fotodocumentarâ deschisă la Muzeul
de istorie al Republicii Socialiste
România. Este bogat prezentată ima
ginea României, evgluția sa pe toate
planurile dezvoltării economice si so
ciale. incepind cu revoluția de elibe
rare socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă de la 23 August
1944 și pină astăzi. Este măreață,
astfel, făurirea Republicii, ca proces
organizat și condus de Partidul Co
munist Român, fiind subliniată, prin
edificatoare imagini, importanta deo
sebită a acestui moment istoric.
România in anii revoluției si con
strucției socialiste, crearea bazei tehnico-materiale a economiei naționa
le, Congresul al IX-lea al partidului
— deschizător de epocă nouă in viața
țării și a poporului nostru —. aspecte
ale edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate constituie mo
mente distincte, pe larg prezentate
prin fotografii și grafice.
în unitățile și instituțiile subordo
nate Comandamentului Marinei Mi
litare. s-au desfășurat simpozioane,
expuneri, evocări, avind ca temă re
marcabilele succese obținute de po
porul român in cei 40 de ani de Re

publică. și mai ales în perioada
inaugurată de Congresul al IX-lea. de
cind in fruntea partidului și a țării
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu,
contribuția sa hotăritoare la elabo
rarea doctrinei militare naționale de
apărare a patriei de către intregui
popor, la făurirea Unei armate noi.
revoluționare, călăuzită permanent
de dragostea și devotamentul neclin
tit față de partid și popor, față de
comandantul nostru suprem.

Pe agenda acțiunilor politico-edu
cative și cultural-artistice organiza
te in localitățile județului Olt în
întimpinarea aniversării Republicii
au fost înscrise. într-o serie de uni
tăți economice și instituții din mu
nicipiul Slatina, simpozioane pe
tema
..Semnificația
istorică
a
proclamării Republicii. Epoca
Nicolae Ceausescu — epocă de glo
rie și măreție a României socialis
te". ce s-au desfășurat sub egida
muzeului județean. Casa de cul
tură a științei și tehnicii pentru ti
neret a găzduit faza județeană a
concursului cu tema ..Momente de
referință din istoria patriei șl a
partidului, din lupta poporului ro
mân pentru afirmarea sa ca națiune
liberă și independentă".

în numeroase localități botoșănene
a fost prezentat simpozionul intitu
lat ..Județul Botoșani in anul Con
ferinței Naționale a partidului și al
celei de-a 40-a aniversări a Repu
blicii". De asemenea, in comunele
Avrameni, Bucecea, Trusești și Virfu
Cimpului. precum și la cluburile
muncitorești de la întreprinderea in
tegrata de .in Botoșani și întreprin
derea de sticlărie și porțelan din
Dorohoi au avut loc expuneri și sim
pozioane pe tema „Epoca
Nicolae Ceaușescu. epoca marilor
transformări revoluționare".

„Sub semnul înnoitor al tezelor
Conferinței Naționale a partidului,
al orientărilor si indicațiilor secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu" a fost tema
simpozioanelor-dezbatere. care s-au
desfășurat la clubul întreprinderii
„Electromureș" din Tg. Mureș, pe
platforma întreprinderii metalurgi
ce „Republica" din Reghin. între
prinderea de geamuri din Tîrnăveni
și- în alte unități economice din ju
dețul Mureș. „Unitatea și continuita
tea poporului român" — este tema
unor expoziții de arheologie și isto
rie vernisate la complexul muzeal
Tg. Mureș și la Muzeul orășenesc
din Tîrnăveni.

Pămîntul patriei — sănătos, roditor, întinerit
(Urmare din pag. I)
ziunii soiului avansaseră
pe aproape două sute de
mii de hectare. Era un
început. Se antrenau for
țele. se experimentau for
mule. tehnici. Ceea ce se
realizase ținea aproape
de pretențiile unei stații
pilot. Care încearcă, tato
nează... A urmat uriașul
salt : in următoarele două
decenii sint stopate, con
trolate procesele de ero
ziune pe o suprafață de
mai bine de 2 000 000 de
hectare. Și acțiunea este
în plină desfășurare, obiec
tivul final al Programului
național de transformare a
naturii fiind 5,3 milioane
hectare.
S-a creat o școală româ
nească de combatere a ero
ziunii solului. „Diplome
le" au fost date de re
coltele sporite ale perienilor, obținute de livezile și
viile Argeșului. Dîmbovi
ței. Dealului Bujorului...
Briurile subcolinare ale
Carpaților au fost pur și
simplu „remachetate". Re
construcția pămintului a
cerut și cere în continuare
un efort eroic, prețul ro
dului în terenurile care
păreau condamnate defini
tiv la sterilitate. Iată un
motiv ca, atunci cind tre
ceți prin marginea grădi
nilor în trepte din Bistrița
ori Vrancea. Iași, Buzău
sau Vaslui să rețineți că
aceste „sculpturi de ferti
litate" au apărut in anii
deȘ lumină ai Republicii,
cu precădere în epoca inau
gurată de cel de-al IX-lea
Congres al Partidului Co
munist Român. Și-1 bine
să știm că această natură
remodelată de mina omu
lui, va atrage în cîmpul
ei
magnetic. pină la
«ftrșitul acestui deceniu,

alte vaste suprafețe unde
se dau acum aspre bătălii
pentru asigurarea stării de
depiină sănătate a pămin
tului.
Sint puține țări in lume
care iși propun să inițieze
acțiuni de o asemenea an
vergură pentru protecția
pămintului. România de
vansează și în acest do
meniu imperativele pre
zentului. dezvoltind un po
tențial remarcabil, in mă
sură să conserve, să ape
re ceea ce natura a clădit
temeinic și cu migală in
secole și milenii. Dar pro
gramul românesc de geria
trie a pămintului, de creș
tere necontenită a fertili
tății lui angajează și alte
direcții de efort, oferă
nenumărate soluții și. mai
ales, răspunsuri concrete.
Omul din viitor, de exem
plu, care va căuta să des
cifreze fizionomia acestor
patru decenii ale Republi
cii. va avea revelația să
constate că. in paralel cu
epopeea luminii ori a ma
gistralelor albastre, a me
troului sau Dîmboviței re
născute, a cetăților chimiei
ori ale siderurgiei, a în
noirii din temelii a satelor
și orașelor s-a scris cu
dăruire și efort, cu abnega
ție și curaj epopeea iriga
țiilor. De pe urma acesto
ra — într-un final de secol
care tonsumă de 300 ori
mai multă apă pe locuitor
decît cu un yeac în urmă!
— a beneficiat din plin
harta țării. Ea este de pe
acum înzestrată cu un vast
sistem circulator de apă
pentru „ploile la comandă",
potrivit științei agricole,
vrerii sî exigentelor omu
lui modern.
Picătura de apă — pică
tura do viață din împărăția
verde a lanului irigat —
concentrează în ea un

imens efort, pe măsura po
tențialului de care dispune
noua revoluție agrară. Această chemare a apei este
realizată în paralel —
uneori precedată — de o
veritabilă... ofensivă împo
triva apelor. Este vorba de
înlăturarea excesului de
umiditate pe întinse su
prafețe ale tării. De
ample lucrări de desecare
și apărare împotriva inun
dațiilor. Păminturi rodi
toare care mai poartă, ca
un reper în memorie, nu
mele vechi de Balta Ialomiței. Borcei, Greaca, Brateș. Brăilei au fost scoase
de sub ape. lanuri întinse
de pîine răsplătesc această
readucere la viață, munca
eroică a omului acestui
timp care așază noi repe
re in geografia fizică a
României.
Cu ritmurile ei de ame
najare a irigațiilor — sute
de mii de hectare într-un
singur an — țara noastră
se înscrie șî in această
ofensivă planetară pe unul
dintre primele locuri. Ce
semnificație putem extrage
din aceste ritmuri., la gra
nița de comparație'cu moș
tenirea de Ia vechea orînduire ? 18 000 de hectare
irigate — iată „performan
ta" la care ajunseseră in
secole cei care teoretizau
la toate răspîntiile vocația
noastră de țară „emina
mente agrară" 1... Adică,
de cîteva zeci de ori mai
puțin față de cit se ame
najează azi, intr-un singur
an, pentru irigații. De la
cele 18 000 de hectare iri
gate în 1945 se ajunge la
230 000 hectare în 1965,
pentru ca în prezent tota
litatea sistemelor de iriga
ții în funcțiune să însu
meze cu mult peste 3 mi
lioane de hectare. Progra
mul de transformare a
naturii patriei prevede ca

România să dețină, la In
trarea în următorul dece
niu; o suprafață amenajată
pentru irigații de 5.5 mi
lioane de hectare...
Numai cine pune in
ecuație aceste 1 obiective
fără precedent, ale noii
revoluții agrare românești,
poate percepe dimensiunea
efortului, angajarea uriașu
lui potențial uman, tehnic
și financiar pentru ca Pro
gramul consacrat pămin
tului, naturii patriei să
devină realitate. Strategie
complexă, globală, pe ter
men lung și. mai ales, cu
un scop precis : apărarea
și protejarea acestei avuții
naționale ; sporirea necon
tenită a capacității de pro
ducție — in cele patru de
cenii ale Republicii, așa
cum arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Con
ferință Națională a parti
dului, producția agricolă a
sporit de aproape 9 ori.
Chipul viitorului, pentru
aceste păminturi, care au
învățat și învață, neconte
nit. lecția recoltelor mari?
Este schițat cu limpezime
de cristal în Programul
național de îmbunătățiri
funciare. Program unic in
istoria agriculturii româ
nești. care devine prezent
sub ochii noștri, datorită ge
nerației prezentului, printr-un cumul de energii, de
asemenea, fără precedent.
Chipul viitorului este dat
de picătura de apă adusă
de om în lanul Însetat, de
brazda desecată ori scoasă
definitiv de sub acțiunea
destructivă, erozlonală.
Și . mai este prefigurat
acest chip, al viitorului de
munca adesea eroică, de-a
lungul tuturor anotimpuri
lor. a omului aflat necon
tenit la datorie, acolo, pe
nămîntul patriei. în lanul
de pîine. de la răsăritul și
pină la apusul soarelui...

ACTUALITATEASPORTIVĂ

Exemplul gimnasticii
sportive. Care dintre acestea au pre
Retrospectiva noastră asupra prin
luat și urmat acest exemplu ?
cipalelor rezultate românești din are
înotul, in primul rind. Așa cum
nele anului 1987 are in vedere 30 de
se vorbește (de mai multă vreme)
discipline sportive. In fruntea lor
de o școală românească in gimnasti
»-a situat, ca și in alți ani. gim
că. a început să se vorbească in ul
nastica feminină.
timii ani și de o școală românească
în luna mai. la campionatele eu
in natație. Continuind progresul con
ropene de la Moscova, gimnastele ro
stant. înotul feminin românesc și-a
mânce au cucerit 10 medalii
înscris in palmares (după primul
(4+3+3), ocupind primul loc in cla
titlu mondial, în anul 1986) și pri
samentul feminin pe națiuni (cu Un
mele titluri europene — prin Noemi
număr de medalii dublu față de a
Lung din Baia Mare și Tamara Cos
doua clasată). „Steaua" acestor eu
tache din Ploiești. în total, „naiade
ropene a fost campioana continentală
absolută Daniela Silivaș — cu 5 me
le" noastre ne-au adus, de la cam
pionatele continentale desfășurate în
dalii (în 5 probe), dintre care 4 de
august la Strasbourg, 8 medalii (du
aur.
In octombrie. Ia campionatele mon
blu decît ia toate celelalte ediții an
diale de la Rotterdam, școala de
terioare). Pe lingă cele două cam
pioane — cunoscute și bine apre
gimnastică feminină românească iși
consolidează supremația, prin noua
ciate astăzi in lumea natației — și
ei generație de
alte
înotătoare
românce
(Stela
sportive și de
Pura,
Luminița
antrenori obținind
alte 10 medalii
Anul sportiv la ora Dobrescu, înde
(5+1+4) și din
osebi) urcă de la
an la an în cla
nou locul intîi
bilanțului
(II)
pe națiuni, de
samentele mon
data aceasta in
diale.
lume. Marele ti
Canotajul aca
tlu — cel mondial pe echipe — a
demic a confirmat, la rîndu-1, va
revenit formației României (reloarea de excepție afirmată cam
editîndu-se. astfel, peste ani. suc
de prin anul 1980 (la Olim
cesul generației Nadiei Comăneci.
piada de la Moscova). Acum. în
din anul 1979). Este un succes soco
1987, a obținut 8 medalii (4+2+2) la
tit de agenția China Nouă printre
campionatele mondiale desfășurate
primele cinci evenimente sportive
in august în Danemarca. De la aale anului. „Steaua" competiției
ceastă întrecere se cuvin citeva men
supreme a fost tot o româncă —
ționări : România a ocupat (în pre
Aurelia Dobre — campioană mon
mieră) locul intîi în clasamentul fe
dială absolută (o premieră pentru
minin pe națiuni ; șapte canotoare
tara noastră), care a cucerit, in to
de-ale noastre au fost duble cam
tal. 5 medalii (trei de aur și două
pioane mondiale ; echipajul Rodica
de bronz). Performanță pentru care
Arba — Olga Momeghi rămîne neîn
Asociația presei sportive din Spania
vins de cițiva ani.
i-a atribuit locul iritii în clasamentul
Halterele constituie, de asemenea,
celor mai buni sportivi din lume in
o disciplină fruntașă și in anul 1987.
anul 1987.
Nicu Vlad împreună cu coechipierii
Se poate spune, prin urmare, că
săi Andrei Socaci și Attila Czanka
1987 s-a dovedit cel mai fructuos an
au cîștigat 5 medalii (dintre care
pentru gimnastica românească, din
una
de aur) la campionatele mon
întreaga istorie a participării ei la
diale și alte 13 (3 de aur) la euro
campionatele mondiale. Ceea ce nu
pene. Comparativ cu anii precedenți.
a fost nici întîmplător si nici im
halterofilii noștri încearcă insă re
previzibil. dacă ținem seama că școa
gretul că în acest an au avut me
la noastră de gimnastică jj-a dezvol
dalii de aur numai la „smuls" sau
tat Și consolidat de la an la an,
„aruncat",
nu și la totalul acestor
beneficiind de condiții de pregătire
două stiluri.
dintre cele mai propice : săli spe
Ne-am fi așteptat, desigur, ca
ciale (cu aparatură modernă și mij
exemplul gimnasticii feminine să fie
loace de recuperare adecvate) in nu
urmat
și de sportivii din multe alte
meroase localități ; o bază de masă
ramuri sportive. In primul ' rind,
din ce in ce mai bogată in auten
poate, de colegii din gimnastica mas
tice talente de perspectivă ; tehni
culină. Din păcate, nu s-a întîmplat
cieni competenți. buni cunoscători și
așa. Dar despre disciplinele sporti
practlcanți ai metodelor științifice de
ve care nu au confirmat posibilită
creștere. Selecție și instruire : o
țile lor și speranțele opiniei publice,
structură organizatorică bine adapta
răminînd datoare pentru anul viitor,
tă. suplă și funcțională.
vom discuta — la fel de succint și
Hotărit lucru, gimnastica noastră
concret — cu prilejul următor.
feminină a oferit și oferă un exemplu. Un strălucitor exemplu
Gheorghe MITROi
pentru toate celelalte discipline

• Azi. în cadrul etapei de iarnă
a competiției sportive naționale „Daciada", va avea loc. in Parcul tine
retului din Capitală o amplă ma
nifestare sportivă consacrată celei
de-a 40-a aniversări a Republicii,
în cepi nd d e l a ora 10. se vor des
fășura întreceri de cros, ne sase ca
tegorii, de tenis de masă (la baza
sportivă Oltenița), ciclism, patine cu
rotile și fotbal. La sediul C.E.FJ3.
sectorul 4 (șos. Olteniței, 13) va avea
loc un concurs de șah.
O Sala Dinamo din Capitală va
găzdui azi. un atractiv cuplaj in ca
drul campionatelor diviziei A la
volei. La ora 9,30 ya avea loc parti
da dintre echipele feminine Dinamo
și C.S.M. Libertatea Sibiu, iar la
ora 11. se va desfășura derbiul cam?
pionatului masculin în care se vor
întîlni formațiile bucureștene Di
namo și Steaua.
• Turneul final pentru locu
rile 1—4 al campionatului repu
blican de hochei pe gheață progra
mează duminică, 27 decembrie, și
luni. 28 decembrie, primele partide.
La patinoarul „23 August" din Ca
pitală se va disputa tradiționalul
derbi dintre formațiile Steaua și
Dinamo (astăzi de la 13.30. iar luni
de la ora 9), celelalte intilnirl urmind să aibă loc la Miercurea-Ciuc
între echipele Sport club MiercureaCiuc Și Dunărea Galați (in fiecare
zi de Ia ora 16.30).
• în runda a 4-a a turneului in
ternațional mixt de șah, ce se des
fășoară la Bruxelles, campioana
mondială Maia Ciburdanidze a re
mizat cu maestrul belgian Vinants.
Zsuzsa Polgar a Împărțit punctul cu
maestrul american Dlugy, iar Lobron a cîștigat la Pia Cramling. în
clasament conduce marele maestru
Lobron (R.F.G.). cu 2.5 puncte (1).
urmat de Maia Ciburdanidze — 2
puncte (1).
9 Proba masculină de ștafetă 3X10
km din cadrul concursului interna
țional de schi-fond de la Virgen
(Austria) a revenit echipei Italiei, cu
timpul de lh 26’33”, urmată de for
mațiile Finlandei (lh 28’08”3/10) și
Elveției (lh 28T2’’7/10). în proba fe
minină de ștafetă 3X5 km. pe pri
mul loc s-a situat selecționata Elve
ției (51’41”S/10).

• Desfășurat la Karl Marxstadt,
meciul triunghiular de patinaj vi
teză dintre echipele de juniori ale
R.D. Germane, U.R.S.S. și Poloniei
s-a încheiat cu următoarele scoruri :
R.D. Germană — U.R.S.S. 185—166
puncte ; R.D. Germană — Polonia
239—113 puncte. în ultima zi de con
curs. Rainer Mielke (R.D. Germană)
a ciștigat proba de 1 000 m. cu
timpul de l'32”59/100. iar Tatiana
Severiușcina (U.R.S.S.) a ocupat lo
cul intîi în proba feminină de 500 m
ciț 43”49/100.

Convocarea de analiză și bilanț
a activității gărzilor patriotice
în zilele de 25—26 decembrie a.c.
a avut loc in Capitală convocarea
de analiză și bilanț cu activul de
bază al statelor majore ale gărzilor
patriotice.
Convocarea a analizat. într-un spi
rit de înaltă exigență și responsa
bilitate comunistă, revoluționară, ac
tivitatea statelor majore și a gărzi
lor patriotice pentru îndeplinirea
sarcinilor ce le-au revenit în primii
doi ani ai actualului cincinal din
hotăririle Congresului al XIII-lea
și din Directiva comandantului su
prem pentru perioada 1986—1990.
La convocare au participat, ca in
vitați. reprezentanți ai Ministerului
Apărării Naționale. Ministerului de
Interne. Comitetului Central al
U.T.C.. formațiilor de apărare ci
vilă. Consiliului Național a! Organi
zației Pionierilor. Consiliului Na
țional al Societății de Cruce Roșie.
în încheierea lucrărilor convocării
de analiză și bilanț a activității găr
zilor patriotice a luat cuvintul to
varășul Ion Coman. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R.
într-o atmosferă de puternică vi
brație patriotică, participanții au
adoptat o telegramă adresată tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu

blicii, comandantul suprem al forțe
lor armate.
în incheierea telegramei se arată :
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe
comandant suprem, că. însuflețiți de
luminosul dumneavoastră exemplu
de luptător revoluționar pentru slu
jirea intereselor poporului român,
vom munci cu abnegație și respon
sabilitate comunistă pentru înfăptui
rea sarcinilor ce ne revin din is
toricele hotăriri ale Congresului al
XIII-lea și Conferinței Naționale
ale partidului, pentru creșterea for
ței combative a gărzilor patriotice,
astfel incit să fie gata oricind să
apere, împreună cu forțele armate,
cu intregui popor, cuceririle revolu
ționare, libertatea, independența,
suveranitatea și integritatea scumpei
noastre patrii.
încredinjindu-vă de nețărmuritul
nostru devotament fată de cauza
patriei, poporului și partidului,
fată
de
dumneavoastră.
mult
iubite
și
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu. folosim acest
prilej pentru a vă prezenta, cu
ocazia celei de-a 40-a aniversări a
proclamării Republicii și a Anului
Nou, respectuoase felicitări și cele
mai calde urări de viată îndelun
gată, multă sănătate, fericire și de
plină putere de muncă spre binele
și prosperitatea României socialiste.
La mulțl ani 1

ZIUA NAȚIONALĂ A NEPALULUI
Maiestății Sale
BIRENDRA

Regele Nepalului

KATMANDU
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Regatului Nepal, a zilei dumnea
voastră de naștere, vă adresez, in numele poporului român și al meu per
sonal. calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și feri
ciră personală, de progres și prosperitate pentru poporul nepalez prieten.
Exprim convingerea că. în spiritul convorbirilor purtate și al ințelegerilor
la care am ajuns împreună in timpul vizitei efectuate la începutul acestui
an in frumoasa dumneavoastră țară, relațiile de prietenie și colaborare din
tre România și Nepal vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul po
poarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii
Socialiste România
La 28 decembrie,
poporul nepalez săr
bătorește ziua națio
nală a țării sale.
Situat în regiunea
versantului sudic al
celui mai înalt lanț
muntos din lume. Ne
palul are o suprafață
de 140 797 kmp și o
populație de aproxi
mativ 14 milioane de
locuitori, care. în ciu
da reliefului acciden
tat. se ocupă in pro
porție de 90 la sută cu
agricultura. Pe văile
largi și fertile dintre
culmile Himalaiei se
cultivă orez, iută, ceai,
bumbac, indigo, iar
sus. pe terase amena
jate pin.: la 3 000—
4 000 m. cereale. După
răscoala populară din
1951, care a pus ca
păt regimului despo
tic al dinastiei Rana.
„Tara munților", cum
este denumit adesea
Nepalul, s-a angajat
pe calea lichidării sub
dezvoltării, a unor
transformări cu carac
ter înnoitor. reușind
să obțină o serie de
realizări în această di

Un brad cu daruri pentru
patru milioane de copii
PREGĂTIRI PENTRU POMUL DE IARNA
■Sfîrșitul de an este așteptat tot
deauna, de toți copiii țării, cu mul
tă emoție și nerăbdare. De la cei
mai mici, care au învățat primele
poezii și cintece, pină la școlarii
aflați în vacanță, după un trimes
tru de învățătură. Cu toții sint dor
nici să participe la Serbările Po
mului de iarnă, se gindesc la daru
rile ce, in mod tradițional, li se
pregătesc, nu numai in familie, ci
și in grădinițe, școli, leagăne și case
de copii, in întreprinderile și insti
tuțiile unde lucrează părinții lor.
Si în acest an, cei mai mici ce
tățeni se vor bucura din plin de
amploarea și frumusețea a nume
roase spectacole, de o mare diver
sitate de acțiuni educative și ar
tistice organizate anume pentru ei.
Copiii înșiși se află în „febra" pre
gătirilor. Cele mai bune lucrări
realizate de membrii cercurilor teh
nico- aplicative, din cadrul caselor
pionierilor și șoimilor patriei —
desene, picturi, sculpturi, artă gra
fică — vor fi selecționate spre a fi
etalate în expoziții infățișind copi
lăria fericită, realitățile cotidiene,
marile realizări ale poporului nos
tru obținute. îndeosebi, după Con
gresul al IX-lea al partidului. Se
fac intense repetiții pentru parti
ciparea, cu succes, la concursurile
ce vor avea loc pentru cele mai
reușite creații în po.ezie, cîntec și
dans, menite să flustreze recunoș
tința copiilor față de partid, față de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pă
rinte drag al tuturor copiilor pa
triei, față de tovarășa Elena
Ceaușescu, pentru condițiile minu
nate de viață și de instruire ce le
sint asigurate de către statul nos
tru, pentru dragostea și grija cu
care societatea întreagă îi încon
joară. Aceste manifestări au darul
de a exprima sentimentele de mân
drie ale șoimilor patriei și ale
pionierilor de a trăi sub inalta cu
polă a României socialiste, iubirea
lor de patria mereu înnoită și îm
bogățită cu mărețe realizări.
Pentru ca imensul brad, pe mă
sura dragostei față de copiii țării,
in care se vor găsi daruri pentru
aproape 4 milioane de copii să fie
cit mai strălucitor și mai bogat
sint alocate aproape 258 de mili
oane lei, sumă sporită față de anul
trecut. In plus, față de aceste im
portante fonduri, comitetele și co
misiile femeilor au confecționat
piese de îmbrăcăminte și daruri, in
valoare de 4,5 milioane lei. iar uni
tățile cooperației meșteșugărești au
realizat, din materiale recuperabile,
diferite obiecte evaluate la aproa
pe 1,8 milioane lei. Așadar, un
pom de iarnă in care vor sclipi nu

numai podoabele obișnuite, ci și da
ruri utile, incepind cu mult îndră
gitele jucării și terminind cu obiec
te de îmbrăcăminte.
La foate acestea se adaugă ser
bările organizate — in perioada 28
decembrie 1987 — 3 ianuarie 1988 —
in jurul Pomului de iarnă, în gră
dinițe, școli, întreprinderi și insti
tuții, cooperative, precum și în
case de cultură, cămine culturale,
leagăne, case de copii, preventorii.
spitale și sanatorii pentru copii. La
aceste serbări vor vorbi copiilor
activiști de partid, conducători de
întreprinderi, instituții și școli,
muncitori fruntași, părinți despre
lupta eroică desfășurată de partid
pentru construirea socialismului în
România, despre înaltul exemplu
de dăruire patriotică și spirit re
voluționar
al
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, președintele
țării, a cărui viață este consacrată,
cu nemărginit devotament, propăși
rii națiunii noastre. Va fi relevată
grija deosebită pe care tovarășa.
Elena Ceaușescu o acordă creșterii
și educării tinerei generații pentru
a face din copiii de azi constructori
destoinici ai socialismului șt comu
nismului. In cadrul festiv al serbă
rilor, vor fi răsplătiți cu premii. —
diplome, fanioane, insigne — auto
rii. celor mai izbutite creații din
concursurile și expozițiile amintite,
ca și cet ce s-au distins prin re
zultate notabile la învățătură și
comportare, in activitatea de or
ganizație, culturală și sportivă.
Toți copiii vor primi cărți, dul
ciuri și alte cadouri potrivite cu
vlrsta lor. In încheiere vor avea loc
carnavaluri sau alte programe ar
tistice.
Tot in această perioadă. în muni
cipiile reședință de județ se vor
amenaja „orășele ale copiilor" — in
Capitală, „Orășelul" se află in Par
cul Tineretului, unde cei mici se
vor întîlni cu personaje îndrăgite
ale poveștilor, pe lingă diferitele
jocuri specifice iernii.
Sint aspecte sugestive ale activi
tății desfășurate de organizațiile
județene de tineret și copii, îm
preună cu inspectoratele școlare,
pentru ca vacanța să constituie o
perioadă de odihnă și relaxare, dar
și de instruire : de atrăgătoare ex
cursii, drumeții și întreceri spor
tive. dar și de acțiuni educative, cu
tin bogat conținut, menite să le
facă mal bine cunoscute copiilor
marile realizări ale poporului nos
tru.

Rodica ȘERBAN

Recomandări de la Inspectoratul general
al miliției - Direcția circulație
Sfîrșitul de an și începutul nou
lui an prilejuiesc creșterea valori
lor de trafic, îndeosebi în interio
rul localităților, solicitînd din plin
îndemînarea celor de Ia volan.
Pentru desfășurarea în siguranță a
circulației este necesar ca automobiliștii, mai ales amatorii, să rule
ze cu prudență sporită în condiții
de ninsori, ceață, polei și după lă
sarea serii, ținind seama de faptul
că drumurile sint umede și alune
coase. în condiții de ceață și nin
sori, se cere maximă atenție la
efectuarea depășirilor șl trebuie
evitate cu desăvirșire staționările
pe suprafața carosabilă a drumu
rilor, pentru a nu se crea obstacole
periculoase pentru ceilalți condu
cători auto. Atît in localități, cit și
in afara acestora se impune utili
zarea corectă a benzilor de . circu
lație.
O atitudine preventivă, concreti
zată în primul rind prin dozarea
judicioasă a vitezei autovehicule
lor, este necesară în zonele intens
frecventate de pietoni, cum sint
stațiile mijloacelor de transport in

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul cuprins între 27 decembrie
(ora 20) — 30 decembrie (ora 20). In
țară : Vremea va continua ,să se în
călzească ușor în toate regiunile țării
în primele zile, apoi se va răci din
nou. Cerul va fi variabil, mai mult
noros. Vor cădea precipitații predomi
nant sub formă de lapoviță și ninsoa
re în Crișana, Transilvania, Maramu
reș și Moldova, cu caracter mai local
!nț celelalte regiuni. Vint slab pină la
moderat, cu intensificări trecătoare în

comun, sediile întreprinderilor și
ale instituțiilor, intersecțiile și zo
nele comerciale. Deplasările în afa
ra localităților trebuie în așa fel
planificate incit să se evite circu
lația în timpul nopții, cind riscul
accidentelor crește proporțional cu
distanța parcursă. Permanent tre
buie verificate starea anvelopelor
și presiunea in pneuri, care tre
buie să corespundă valorilor în
scrise in cartea tehnică a mașinii.
La rîndul lor, pietonii trebuie să
manifeste o precauție deosebită. Li
se recomandă să circule numai pe
trotuare ori pe acostamentele dru
murilor. să traverseze numai prin
locurile special amenajate și să se
asigure că trecerea de pe o parte
pe cealaltă a drumurilor nu com
portă riscuri. De asemenea, se
solicită din partea părinților ai că
ror copii se află in vacanță să
nu-i lase fără supraveghere Ia
joacă, mai ales cind locurile frec
ventate de aceștia se găsesc în ve
cinătatea unor artere rutiere in
tens circulate.

nordul șl estul țării. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între minus 8
și plus 2 grade, izolat mai coborîte în
depresiuni. Temperaturile maxime vor
fi cuprinse între minus 2 și plus 7
grade, mai coborîte în ultima zi. Local,
ceață cu depunere de chiciură. Izolat,
condiții de polei. La București : Vre
mea va continua să se încălzească
ușor în primele zile, apoi se va răci
din nou. Cerul va fi temporar noros.
Vor cădea precipitații slabe predomi
nant sub formă de lapoviță și ninsoa
re. Vînt slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între
minus 5 și minus 2 grade, iar cele
maxime între zero și 3 grade. Ceață
cu depunere de chiciură. Condiții de
polei.

BIKRAM SHAH DEV

BIR

recție. Astfel, au fost
puse bazele unei in
dustrii proprii, a avut
loc reforma agrară și
s-a trecut la valori
ficarea pe scară mai
largă a marelui poten
țial energetic al tării.
Iri primăvara acestui
an. ca rezultat al unor
asemenea preocupări,
suveranul nepalez a
inaugurat o nouă hi
drocentrală pe riul
Kulekhani. cu o pu
tere instalată de 32
MW. Realizarea obiec
tivului respectiv se
înscrie într-un pian
mai amplu de dezvol
tare a hldroenergiei,
capacitatea centralelor
urmind să crească de
la 159.3 MW in 1986
la 280 MW in 1990.
Poporul român ur
mărește cu simpatie
eforturile
poporului
nepalez in direcția
dezvoltării economicosociale. între Repu
blica Socialistă Româ
nia și Regatul Nepal
s-au statornicit relații
de prietenie, de stimă
și colaborare, care cu
nosc o evoluție mereu

ascendentă. Un mo
ment de cea mai mare
însemnătate în croni
ca relațiilor româno-tiepaleze l-a con
stituit vizita oficială
de prietenie efectuată
de președintele
Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, in
Nepal în luna martie
1987. Desfășurată sub
semnul dorinței de a
ridica pe o treaptă su
perioară conlucrarea
dintre cele două țări,
asigurindu-i perspec
tivă și stabilitate, vi
zita s-a încheiat prin
înțelegeri care prevăd
o creștere importantă
a volumului comerțu
lui româno-nepalez și
începerea de tratative
pentru realizarea de
obiective
economice
în domenii de interes
comun.
Dezvoltarea colabo
rării dintre România
și Nepal corespunde
pe deplin . intereselor
celor două țări și po
poare. constituind, tot
odată o contribuție
la cauza păcii și înțe
legerii internaționale.

IALOMIȚA: 25000 apartamente
în municipiul Slobozia și in ora
șele Urziceni, Fetești și Țăndărei,
200 de familii de oameni ai muncii
s-au mutat, in ultimele zile, in
apartamente noi, cu un grad sporit
de confort. Prin darea în folosință
a noilor blocuri de locuințe, majo
ritatea avind spații comerciale și
secții de prestări servicii la par
ter, numărul apartamentelor con
struite in ultimele două decenii în

cele patru localități ialomițene a
ajuns la 25 000. Așadar. 25 000 -de
apartamente, față de numai 250
apartamente cite erau in Slobozia,
Fetești și Urziceni la sfîrșitul anu
lui 1965. în perioada care a trecut
de la Congresul al IX-lea și pină
în prezent, orașele ialomițene au
fost construite practic din temelii.
(Mihai Vișoiu).
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teatre
• Teatrul Național (14 îl 71, Sala
mare) : Ploșnița — 11; Hagi Tudose
18; (sala Amfiteatru) : Campionul
— 18; (sala Atelier) : Cartea lui loviță — 11; Faleza — 18
• Opera Română (13 18 37) :
Micul
coșar — 11; Nabucco — 18
O Teatrul de operetă (13 63 48) : Po
vestea soldățelului de plumb — 10,30;
Vînzătorul de păsări — 18
• Teatrul Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) :
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem
brie — 10.30: Secretul familiei Posket
— 18: (sala Grădina Icoanei, 11 95 44):
Menajeria de sticlă — 10.30; Hamlet
~ 17
• Teatrul Mic (14 70 81) : „Respirări"
cu Nichita Stănescu ; recital Leopoldina Bălănuță — 11: O femeie dră
guță cu o floare și ferestre spre nord
— 18
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Goethe mi-a spus — 11; Bătrlna șl
hoțul — 18,30
• Teatrul de comedie (16 6160) :
Cînd comedia era rege — 10; Preșul
— 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03,
sala Magheru) : Scapîno — 18; (sala
Studio) : Sentimente și naftalină —
10,30: Idioata — 18.30
Teatrul Giulesti (sala Majestic.
14 72 34) : Arta conversației — 10;
Regina balului — 18; (sala Giulesti,
18 04 85) : Milionarul sărac — 11;
Cursa de Viena — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Pompiliu de Pompadour — 18; (sala Vic
toria. 50 58 65) : Bărbatul fatal — 19;
(la Palatul sporturilor și culturii) :
Concert extraordinar — 15; 18.30
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Albă ca Zăpada sl cel 7 pitici — 10.30
• Teatrul ..Țăndărică'* (15 23 77. sala
Victoria) : Elefănțelul curios — 11

11.30 Telex
11,35 LumCa copiilor • Telefllnr
de ghiozdan (color).
•
minunată". După
lași titlu i de M . °
Reglâ : Gheorgh
dul 2
12,40 Bucură-te, țară .
populară (color)
13,00 Album duminical
14.50 Republica 40 în
țării (color), Inn
15,00 închiderea progr.
19,00 Telejurnal. Hotă:
Naționale a pârtii
de muncă pentru
19.20 Cintarea Românie
giul țării, condt
Emisiune realizat;
cu Consiliul Cultt
Socialiste și cu Ci
tură și educație i
dețulul Vîlcea
20.20 Film artistic (coloi
Producție a Casei'
Premieră TV. Cu :
Tora Vasilescu,
Rodica Mureșan,
“
Io\
stantin Diplan. Vlaț
Mircea Anghelescu. \
paiani, Andrei Bursat
Constantin
Voivozea.
George Cornea
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, 28 DECENIU.
. 20,00 Telejurnal. Hotărtrile Coi
Naționale a partidului — ț.
de muncă pentru intregui i
20,20 Republica 40 în epoca de
țării. Treptele împlinirii (t
Documentar
20.50 Tezaur folcloric (color). Din
mă, urare pentru țară
21,05 Roman-foileton (color). „In c.
tarea Căpitanului Grant". Ada
tare liberă
pentru televizlui
după romanele lui Jules Vern,
Coproducție sovieto-bulgară. Pre
mieră pe țară. Regla ; G. Govarubin. Episodul" 2
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

• Circul București (10 41 93): Caval
cada circului — 10; 15,30; 18,30

cinema
• Figuranții : PATRIA (11 86 25) —
9: 12,15; 13,30; 18.45
• Totul se plătește: SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17.15; 19.30. FAVORIT
(45 31 70) — 9: II; 13: 15; 17; 19,
MELODIA (II 13 49)
0; 11: 13; 13:
17: 19
• Mușchetarii în vacanță : AURO
RA (35 04 66) — 9; II; 13
• Vulcanul stins : AURORA — 13:
17; 19. CULTURAL (83 30 13) - 9; 11;
13; 15: 17:19
• Cetatea
ascunsă :
FERENTARI
(80 49 85) — 15: 17: 19. VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Secretul lui Nemesis : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,
MUNCA (21 50 97) — 14; 16,30; 19
• Cale liberă : PACEA (71 30 85) —
15; 17: 19, COSMOS (27 54 95) — 15:
17; 19
• Marla Mirabela : COSMOS — 9:
ii: 13
• Moromeții : VICTORIA
(16 28 79)
— 15; 18
O Cu
mtinile
curate t
STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17; 19
O școala de conducători auto : TIM
PURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 13; 15:
17; 19
• Program special pentru copii șl
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11;
13; 15: 17: 19
• Mirajele iubirii : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13: 15: 17; 19. FLOREASCA (33 29 71) — 9; II; 13: 15;
17; 19
• O logodnică pentru prinț : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15: 17: 19
• Locuri in inimă : COTROCENI
(49 48 49) - 15: 17: 19
• Orașul de la margine : POPULAR
(35 15 17) — 15: 17; 19
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LA ANIVERSAREA REPUBLICII

ROMÂNIA, SUB CONDUCEREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
SE ÎNFĂȚIȘEAZĂ CA 0 TARĂ ÎNFLORITOARE, A PROGRESUUUI ȘI PĂCII
Remarcabile realizări in dezvoltarea
multilaterală economică și socială
Marcarea solemnă de către
Marea Adunare Națională a
împlinirii a 40 de ani de la pro
clamarea Republicii în Româ
nia, la a cărei ședință tovarășa
Elena Ceaușescu a rostit o am
plă cuvîntare — este reliefată
de agenții de presă internațio
nale și ziare.
Citind din cuvîntare. agenția
T.A.S.S. arată că înlăturarea
monarhiei și proclamarea Repu
blicii constituie rezultatul lup
tei îndelungate a poporului ro
mân, a forțelor sale progresis
te înaintate pentru eliberare
socială și națională. în anii care
au trecut de la instaurarea Re
publicii, România s-a transfor
mat diptr-o țară slab dezvol
tată într-o țară industrial-agrară, cu o industrie modernă,
cu o agricultură socialistă, cu
o puternică dezvoltare a știin
ței, învățămîntului și culturii.
Poporul român — arată in
continuare agenția, citind din
cuvîntare — întîmpină acest Ju
bileu cu noi realizări. Astfel,
în primii doi ani ai cincinalu
lui s-a înregistrat o sporire cu
peste 10 la sută a producțieimarfă industriale și cu aproape
20 la sută a producției agri
cole.
Agenția subliniază, de ase
menea, că, așa cum se relevă
în cuvîntare, chiar din prima
zi a anului viitor este necesar
să se concentreze eforturile asupra obiectivelor prioritare ale
-actualului cincinal pentru ca
anul 1988 să devină un an hotăritor în înfăptuirea acestora.
Referindu-se la problemele
situației internaționale scrie agenția sovietică, tovarășa Elena
Ceaușescu a relevat că semna
rea Tratatului sovieto-american cu privire la lichidarea ra
chetelor nucleare cu rază me
die și mai scurtă de acțiune re
prezintă un eveniment de în

semnătate istorică, o victorie a
gîndirii realiste a forțelor îna
intate din lumea întreagă. Este
subliniată apoi necesitatea ex
primată in cuvîntare de a se
ajunge la noi înțelegeri privind
reducerea armelor strategice,
oprirea experiențelor nucleare,
renunțarea la programele de
militarizare a Cosmosului, eli
minarea totală a armelor nu
cleare.
Ziarul „RABOTNICESKO
DELO", alte cotidiane centrale
bulgare au publicat, de aseme
nea, relatări privind sesiunea
solemnă a Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste
România, despre cuvîntarea
rostită de tovarășa Elena
Ceai ieșeni«
POSTURILE DE RADIO ȘI
TELEVIZIUNE bulgare au re
latat, de asemenea, despre se
siunea solemnă, despre cuvînta
re și despre importantele docu
mente adoptate.
Sub titluri semnificative ca
„Se prevăd, ritmuri inalte de
dezvoltare" sau „Ritmuri mobi
lizatoare", ziarele bulgare re
levă că planul unic de dezvol
tare social-economică a țării în
anul 1988, adoptat de Marea
Adunare Națională, prevede că
anul viitor producția indus
trială va crește cu 7—8 la sută,
productivitatea muncii cu 8—9
la sută, iar venitul național cu
9—10 la sută.
Se arată, de asemenea, că se
vor pune la dispoziția popu
lației 150 000 locuințe noi, din
care 24 000 la sate.
Lucrărilor Marii Adunări Na
ționale, atmosferei sărbătorești
prilejuite de aniversarea a 49
de ani de la proclamarea Repu
blicii in România le-au consa
crat, de asemenea, relatări
agențiile CHINA NOUA, A.D.N.
din R.D. Germană, A.P.A, din
Austria.

Un neobosit promotor al dezarmării
și păcii
Aniversării a patru decenii de
Republică în România îi sînt
consacrate ample relatări de că
tre agenții de presă. ziare,
posturi de radio și televiziune
de pe diferite meridiane.
Sub
titlul
„Președintele
Nicolae Ceaușescu — promotor
rzobosit al cauzei păcii", re'„t? a „FAIR IDEA", care apare
Tn<iiă. scrie, între altele :
a României socialiste, viitatornicirea în întreaga
a unui sistem durabil de
i noi, de pace, securitate
laborare, poartă amprenta
rii creatoare, străbătută de
juternic și autentic uma., a președintelui
ilae Ceaușescu.
iră nici o îndoială, neobosita
consistenta activitate a preintelui Nicolae Ceaușescu în
oarea păcii, împotriva teroși șantajului nuclear a viizat și vitalizează, în mare
isură, conștiința antirăzboinii a popoarelor. Prin glasul
restigios al președintelui ei,
z>mânia a avut și continuă să
ibă contribuții esențiale la re:olvarea Droblemei stringente a
dezarmării.
România atrage atenția asu
pra necesității abordării com
plexe a problemelor dezarmării,
in cadrul unui program cuprin
zător, care, o dată cu măsurile
de dezarmare nucleară, să ducă
la reducerea substanțială a ar
mamentelor convenționale,
a
efectivelor și bugetelor milita
re, astfel încit, pînă in anul
2000, să se realizeze reducerea
lor cu cel puțin 50 la sută.
Șeful statului român arată că
sporirea neîncetată a înarmă
rilor înghite fonduri uriașe,
cars ar putea fi folosite, mai
rațional, pentru progresul tutu
ror popoarelor. El este. ,de ase
menea. adînc îngrijorat de si
tuația deosebit de grea a țărilor
în curs de dezvoltare, care ar
putea să-și rezolve cea mai
mare parte a principalelor lor
dificultăți economice numai cu

o mică parte din economiile ce
ar fi realizate pe seama opririi
cursei înarmărilor.
In încheiere, „Fair Idea" con
chide : Prin grija sa permanen
tă pentru asigurarea dreptului
fundamental al oamenilor la
viață, președintele
Nicolae Ceaușescu este nu numai
omul politic care și-a asumat o
responsabilitate internațională
pentru cauza păcii, ci omul
care, prin gîndirea și acțiunea
sa, slujește cu profund devo
tament pacea. Eforturile sale
neobosite pentru mobilizarea
opiniei publice, a maselor largi
populare, a tuturor forțelor iu
bitoare de pace la lupta pentru
dezarmare și pace se bucură de
o amplă audiență internațională.
„A 40-a aniversare a procla
mării Republicii in România —
un bilanț pozitiv in domeniul
politicii externe" este titlul
unui articol publicat în revista
„JEUNE AFRIQUE", în care se
subliniază': România a făcut
din
respectarea
principiilor
dreptului internațional contem
poran piatra de hotar a
raporturilor sale cu alte țări, fie
socialiste, fie în curs de dezvol
tare sau capitaliste. O asemenea
abordare implică, totodată, con
damnarea de către România a
sistemului internațional bazat
pe forță, respingerea politicii de
bloc și a sferelor de influență.
România,
președintele
Nicolae Ceaușescu nu s-au limi
tat numai la a afirma aceste
principii. România a luat po
ziție, a formulat propuneri și
a lansat inițiative concrete pri
vind cea mai maro parte a pro
blemelor majore care confrun
tă în prezent comunitatea inter
națională.
Astfel, se arată, președintele
Nicolae Ceaușescu a făcut din
problema dezarmării! o pre
ocupare prioritară. Programul
propus în acest domeniu de
către România, atît în ce pri
vește dezarmarea nucleară, cît
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și reducerea armamentului con
vențional, a pus în lumină un
ansamblu de măsuri al căror
realism a fost confirmat de
cursul evenimentelor.
Capitolul referitor la relațiile
României cu țările în curs de
dezvoltare nu este mai puțin
edificator pentru linia sa poli
tică generală. Sint, de aseme
nea, cunoscute pozițiile sale
anticolonialiste, împotriva poli
ticii de apartheid, a atrocități
lor comise de regimul sud-african, sprijinul față de lupta
dusă de S.W.A.P.O. pentru inde
pendența Namibiei.
Membră a „Grupului celor
TI" și invitată cu titlu perma
nent la m;șcarea de nealiniere,
România și-a cucerit un loc deo
sebit în rîndul acestor țări prin
inițiativele pe care președintele
său le-a promovat cu fermitate,
intre care organizarea unei
conferințe la nivel înalt a țărilor
în curs de dezvoltare, chemată
să elaboreze o strategie și o
tactică concertate.
Președintele Nicolae Ceaușescu
subliniază că problemele sub
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dezvoltării și cele ale unei noi
ordini economice internaționale
impun o abordare politică de
natură să contribuie la instau
rarea de noi raporturi între sta
te, bazate pe echitate, să permi
tă progresul fiecărei economii
naționale și, în mod special, al
țărilor celor mai sărace, să ducă
la dezvoltarea armonioasă a fie
cărei țări, a economiei mon
diale în ansamblu, evidențiază
revista.
Este apoi subliniat și faptul
că România s-a pronunțat cu
consecvență pentru democrati
zarea relațiilor internaționale,
exprirpînd deseori, în mod
ferm, gîndirea politică a celor
mai multe dintre țările mici și
mijlocii.
Bilanțul unei asemenea poli
tici externe — se spune în în
cheiere — este, fără îndoială,
pozitiv, întrucît această politi
că nu se bazează pe factori conjuncturali, iar dinamismul ei nu
a scăzut, în pofida complexită
ții și contradicțiilor ce caracte
rizează astăzi politica interna
țională.

0 țară deplin stăpînă pe propriul destin
„DIARIO CORREO DE LOS
ANDES", cotidian venezuelean,
care se bucură de o largă
audiență în cercurile politice,
financiare și culturale din Ve
nezuela, din alte state latinoamericane. scrie, în articolul in
titulat „România și-a făurit
propriul destin" : Sub condu
cerea
Partidului
Comunist
Român,
în
frunte
cu
Nicolae Ceaușescu. România a
obținut succese deosebite pe plan
intern, în construcția socialistă,
iar in relațiile internaționale
aplică consecvent politica de in
dependență și respect al drep
tului la suveranitate al popoare
lor. în interesul progresului și
bunăstării tuturor națiunilor.
Aceasta este ceea ce a făcut ca
România să-și ciștige respectul
tuturor forțelor democratice, să
fie o tară admirată de revolu
ționarii din lumea întreagă,
chiar dacă aceștia fac parte din
curente ideologice și politice
diferite.
Relevînd vocația de pace și
colaborare a românilor, ziarul
venezuelean scrie :
Pornind de la respectarea
dreptului popoarelor la autode
terminare. România a fost țara
care, în anul 1985, a prezentat
la O.N.U. un program privind o
nouă ordine economică interna
țională,
conțtnînd
adevărul
unic care poate da soluții gra
velor probleme ce apasă asupra
națiunilor aflate sub asuprire :
fără lichidarea subdezvoltării
nimeni nu poate să-și imagineze
sau să aspire la o dezvoltare
globală, nici măcar țările avan
sate din punct de vedere indus
trial. Doar prin îmbunătățirea
considerabilă a situației econo
mice a țărilor în curs de dez

Grupului de Sprijin (Argentina, Bra
zilia, Peru și Uruguay), precum și
din delegați ai O.N.U. și O.S.A.
Membrii misiunii vor pregăti un
raport care va fi supus spre dezba
tere miniștrilor de externe ai țărilor
centro-americane întruniți la 12 ia
nuarie în Panama. Trei zile mai
tirziu. raportul va fi prezentat pre
ședinților statelor centro-americane.
reuniți la Ciudad de Panama, la 15
ianuarie 1988.

melor de ordin economic, arătînd. in
tre altele, că guvernul va continua
să acționeze pentru reducerea ratei
inflației la „indici rezonabili" și pen
tru sporirea exporturilor.
Programul guvernamental va fi
dezbătut de Adunarea Națională a
Turciei începînd de luni. 28 decem
brie. urmind ca votul să albă loc
miercuri.

Activități științifice la bordul complexului orbital „Mir"
MOSCOVA 26 (Agerpres). — La bor
dul complexului orbital „Mir" conti
nuă operațiunile de predare a ștafe
tei cosmice intre echipajul format
din luri Romanenko și Aleksandr
Aleksandrov și cel compus din Vla
dimir Titov și Musa Manarov, rela
tează agenția T.A.S.S. Noul echipaj
iși însușește modul-de lucru cu apa
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ratura științifică instalată pe modu
lul astrofizlc „Quant" și experiența
colegilor in legătură cu ieșirea in
Cosmosul liber.
Programul de lucru la bordul lui
„Mir" mai prevede efectuarea unor
experimente biologice, tehnice și
tehnologice.

voltare . se poate vorbi în mod
serios de o nouă ordine econo
mică în lume și găsi cheia pro
gresului. dreptății < și bunăstării
umanității.
în România, arată „Diario
Correo de Los Andes", avem
exemplul viu al unei politici
care pune în centrul preocupă
rilor pe plan intern activități
realiste, iar în politica externă
adoptă o poziție sănătoasă, de
pace și solidaritate internațio
nală. care nu se împacă cu am
bițiile egoiste ale altora.
„Buna vecinătate — impera
tiv al timpurilor noastre" —
este titlul unui articol publicat
de ziarul „CYPRUS MAIL",
care subliniază: România a Che
mat întreaga comunitate inter
națională la aplicarea uneia
dintre cele mai vechi norme
de conduită în relațiile interumane. in general, și in cele
internaționale. în particular —
buna
vecinătate.
Inițiativa
României a avut un larg ecou
la O.N.U., începlnd din 1979,
cînd această țară a avansat pro
iectul de rezoluție asupra dez
voltării și întăririi bunei veci
nătăți între state, susținut de
alte țări reprezentînd toate re
giunile geografice ale lumii.
Proiectul susținut de România
în 1979 a fost adoptat prin con
sens de către Adunarea Gene
rală a O.N.U., la sfîrșitul anu
lui 1986.
în esență, se arată în articol,
conceptul românesc conferă bu
nei vecinătăți meritul de a pro
teja valorile politice vitale, cum
sînt: libertatea, suveranitatea,
independența și securitatea ță
rilor vecine, însăși ființa lor
națională. în ceea ce o priveș
te — relevă ziarul cipriot —

Diario

România a promovat și promo
vează în mod consecvent rela
ții de bună vecinătate cu toate
statele europene, fiind una
dintre cele mai active țări în
procesul inițiat de Conferința
pentru securitate și cooperare
in Europa.
în zona geografică în care
este situată, România avansea
ză in mod permanent propu
neri constructive, avind ca scop

Cotidianul „INDONESIA
TIMES", în articolul „Un pro
gram pentru stabilitatea lumii
și progres economic", face elo
giul considerațiilor și propune
rilor României, ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu, pentru
o soluționare globală a datori
ilor externe și a problemelor
dobînzilor foarte ridicate pre
zentate și la recenta sesiune anuală a Fondului Monetar In
ternațional și Băncii Internațio
nale pentru Reconstrucție și
Dezvoltare.
Cotidianul indonezian subli
niază că propunerile românești
se bazează pe faptul că proble
mele complexe ale datoriilor
externe și raței dobînzilor, sta
bilitatea economică mondială și
dezvoltarea nu pot fi soluțio
nate decit prin eforturi comu
ne și cooperarea, tuturor state
lor, indiferent de mărime sau
orînduire socială. Or, . tocmai
avind in vedere caracterul glo
bal al problemei datoriilor ex
terne ale țărilor în curs de dez
voltare, dimensiunile și impli
cațiile ei, România propune
convocarea unei conferințe in
ternaționale. cu participarea ță
rilor dezvoltate. în curs de dez
voltare. a instituțiilor inter
naționale specializate si băn
cilor creditoare, în scopul ajun
gerii la acorduri privind căile
și măsurile pentru reglementa
rea acesteia pe baza principi
ilor și criteriilor care iau în con
siderare nevoile de dezvoltare
și posibilitățile de plată’ale ță
rilor debitoare.
Ideile
președintelui
Nicolae
Ceaușescu
privind
reglementarea problemei dato
riilor externe ale țărilor in curs
de dezvoltare — subliniază zia
rul indonezian — vizează nu
numai eliminarea cauzelor, ci
și a efectelor, nu numai elimi
narea politicilor restrictive, ci
și luarea unor măsuri care să
permită țărilor în curs de dez
voltare să depășească situația
dificilă în care se. află, să-și
ușureze povara datoriilor. Și aceasta. în scopul asigurării unei
dezvoltări globale în continua
re, care. în contextul interde
pendențelor actuale, este legată
de extinderea piețelor și pro
gresul economic al țărilor in
curs de dezvoltare.. Aceste

de tragere speciale (D.S.T.). Aceas
ta — în condițiile în care prețul la
produsele industrializate sînt in creș
tere.
Orice nouă degradare a prețurilor,
în special în ce privește produsele
agricole, ar duce Ia o vînzare mult
sub prețul de producție, ceea ce ar
echivala cu... o subvenționare a ță
rilor bogate de către țările în curs
de dezvoltare.

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK
TEHERAN 26 (Agerpres). — Co
mandouri iraniene au întreprins un
raid împotriva trupelor irakiene la
est de Talaeiyh, în sectorul de sud
al frontului — informează agenția
IRNA. în urma acestei acțiuni, au
fost uciși sau răniți cel puțin 200 de
militari irakieni — afirmă agenția
IRNA. Forțele militare iraniene s-au
întors la baze fără pierderi. Un co
municat al armatei difuzat la Te
heran informează, totodată, că due
lurile de artilerie dintre forțele ira
niene și irakiene au continuat de-a
lungul întregului front.

transformarea Balcanilor Intr-o
zonă fără arme nucleare și chi
mice, zonă a păcii și bunei ve
cinătăți.
în articolul „România — po
ziție fermă in sprijinul unei noi
ordini economice internațio
nale", „Cyprus Mail" prezintă
în mod detaliat principiile, ac
țiunile și măsurile țării noastre
în direcția realizării acestui de
ziderat al contemporaneității.

Program constructiv pentru
stabilitatea lumii

„Foarfecele prețurilor" — o practică de spoliere
a țărilor
in curs de dezvoltare
1

PARIS 26 (Agerpres). — începînd
din 1980. scrie revista franceză „Le
Monde Diplomatique", prețurile ma
teriilor prime au scăzut cu 30 la sută.
Indiferent de indicatorii aleși, toate
calculele confirmă o reducere sen
sibilă a puterii de cumpărare a ță
rilor în curs de dezvoltare cu 20 la
sută între 1980 și 1985. în 1986, scă
derea a fost de 3,5 la sută, exprima
tă în dolari, de 6,6 la sută în lire
sterline și de 12,5 la sută în drepturi

cincinale, a creat condițiile
creșterii susținute a venitului
național, și pe această bază a
realizării unui fond sporit de
consum.

Temeiurile încrederii in viitor

tea aarfonateades test»
tansss.
tWaSwu'wnie
dtefir
a IntO’mațSo em SȘnșar
materna, as
Bas cafibfliWW WSm s» s®
Mor 52 puWasțtea lira
<ias a te mUrtfes te «swsm
ptasș per ano. A <«®o ian
SS8 forași te etesste pe
arwrwllnsuaadteoae®

mde Los Andes

Programul noului guvern turc
ANKARA 26 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Turciei. Turgut Ozal,
a prezentat în Adunarea Națională
a țării programul noului guvern,
constituit ca urmare a alegerilor le?islative desfășurate la 29 noiembrie,
n discursul său. premierul Turciei
a declarat că guvernul va continua
politica inițiată in 1983. Turgut Ozal
a acordat o atenție specială proble
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!Jn nou demers de pace în America Centrală
SAN JOSE 26 (Agerpres). — O
misiune „ad-hoc“ a Comisiei Inter
naționale de Verificare și Control a
acordurilor de pace convenite Ia
reuniunea centro-americană „Esquipolas 11“ de la Ciudad de Guatemala
va incepe la 4 ianuarie 1988, în Costa
Rica. un turneu in oele cinci state
din America Centrală. Misiunea este
formată din reprezentanți ai țărilor
Grupului de la Contadora (Colum
bia, Mexic, Panama și Venezuela) și

liniat necesitatea stabilirii unei
rate optime între fondul de acu
mulare și cel de consum. înal
ta rată a acumulării, de circa
30 Ia sută in ultimele patru

REPUBLICA

BAGDAD 26 (Agerpres). — Avioa
ne irakiene au efectuat, în ultimele
24 de ore, raiduri asupra pozițiilor
deținute de trupele iraniene, in ca
drul a 77 misiuni de luptă — infor
mează agenția INA. Potrivit surse
lor oficiale de la Bagdad, avioanele
irakiene au produs forțelor militare
iraniene pierderi in oameni șl teh
nică de luptă. Agenția INA preci
zează că, la est de Basra și de sec
torul Mișsan, un tanc și amplasa
mente de arme grele automate ale
forțelor iraniene au fost distruse in
timpul raidurilor.

schimbări sînt în interesul atît
al țărilor dezvoltate, cît și al
celor în curs de dezvoltare, al
tuturor națiunilor.
Realizările remarcabile ale
României pe calea făuririi
socialismului, îndeosebi în pe
rioada inaugurată de cel de-al
IX-lea Congres al partidului,
sînt evidențiate de mijloa
cele de informare de masă
din diferite țări cu prilejul
aniversării Republicii, al desfă
șurării recentului forum al co
muniștilor români — Conferin
ța Națională a P.C.R. Se sub
liniază. în acest context, rolul
fundamental ce revine pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în
ridicarea României socialiste pe
culmile progresului și civili
zației.
în perioada inaugurată în
1965 de către cel de-al IX-lea
Congres al P.C.R., procesul
construirii societății socialiste
în România a atins noi di
mensiuni și un dinamism fără
precedent, sub impulsul dat de
activitatea practică și teoretică a
președintelui Nicolae Ceaușescu,
care, aflat la conducerea parti
dului și a statului român, a
militat cu hotărîre în favoarea
stabilirii unei strategii econo
mice unitare și pe termen lung,
în concordanță cu legile obiec
tive, cu cerințele societății și
aspirațiile poporului român, cu
experiența și tendințele mani
festate pe plan mondial, se arată în articolul intitulat
„România : concepție științifică
asupra dezvoltării", publicat
în ziarul indian de mare tiraj
..THE STATESMAN", care apa
re la New Delhi.
Activitatea teoretică a pre
ședintelui României socialiste
se constituie într-un sistem pro
priu de gîndire. este permanent
deschisă noului. îmbinînd ar
monios și original aspectele so
ciale și economi-e, politice și
etice, subliniază ziarul.
Asigurarea unei rate înalte
a acumulării, se subliniază
în continuare, reprezintă una
dintre principalele opțiuni po
litice ale statului român în
scopul de a realiza progresul
și dezvoltarea socioeconomică
a țării. în acest sens, președin
tele Nicolae Ceaușescu a sub

„TIMES INTERNATIONAL"
— Nigeria, scrie : România este
o țară care își privește cu în
credere viitorul, deoarece pro
gramele sale de dezvoltare, care
cuprind gîndirea novatoare a
președintelui Nicolae Ceaușescu,
sînt dintre cele mai cutezătoare.
Sub titlul „Temeiurile încre
derii in viitor", revista inse
rează un articol în care
se relevă că, in 1965, cînd
lui Nicolae Ceaușescu i-au fost
încredințate destinele poporului
ce trăiește in locurile străjuite
de munții Carpați. de fluviul
Dunărea și de Marea Neagră,
a început marea operă a indus
trializării României, sub condu
cerea nemijlocită a președinte
lui Nicolae Ceaușescu. Au fost
asigurate, în acest răstimp, nu
numai în industrie, ci și în
toate celelalte domenii de bază
ale vieții economico-sociale con
diții pentru trecerea țării într-un
nou stadiu de progres multila
teral.
Acum, după 22 de ani de
muncă susținută, viitorul este
privit Ou încredere. Pînă in
anul 1990, așa cum s-a hotărît
la Congresul al XIII-lea al
Partidului Comunist Român,
România va ajunge la stadiul
de țară mediu dezvoltată din
punct de vedere economic șl so
cial. Va urma, apoi, un nou salt
calitativ, și România se va în
scrie în rîndul țărilor dezvoltate
ale lumii. Termen : anul 2000.
Punînd în evidență desfășu
rarea recentă a lucrărilor Con
ferinței Naționale a Partidului
Comunist Român, săptămînalul
libanez .,SABAH EL-KHEIR"
arată, în articolul
intitulat
„România : 40 de ani de dez
voltare economică și socială" :
Conferința a avut loc Ia trei ani
după Congresul al XIII-lea al
P.C.R. și în preajma sărbătoririi
a 40 de ani de la proclamarea
Republicii. Evenimentul a pri
lejuit evocarea succeselor po
porului român pe calea dezvol
tării economice șl sociale a țării
și adoptarea unor noi hotărîri
pentru înfăptuirea obiectivelor
planului cincinal actual. Crearea
și afirmarea României contem
porane — se subliniază — sînt
legate inseparabil de lupta Par
tidului Comunist Român pen
tru libertate și dreptate socială,
pentru independență șl unitate
națională.
Săptămînalul libanez subli
niază, totodată, că, pe plan ex
tern. Partidul Comunist Român
întreține relații cu toate parti
dele comuniste și muncitorești,
cu partidele socialiste și socialdemocrate, cu mișcările de eli
berare națională, cu forțele
politice democratice șl progre
siste, cu partide liberale și alte
organizații, considerînd că aces
te relații contribuie la lărgirea
prieteniei dintre popoare, la
cooperare și pace în lume. Re
centa Conferință Națională a
Partidului Comunist Român a
confirmat, încă o dată, hotărîrea
poporului român de a depune
toate eforturile pentru realiza
rea aspirațiilor de înțelegere,
prosperitate și progres, pentru
pace și o lume mai dreaptă și
mai hună.
„Un ideal implintt : Republica
Socialistă" este titlul sub care
publicația americană „MINA
RET" a inserat o suită de arti
cole ce relevă că proclamarea
Republicii a fost finalitatea ne
mijlocită a transformărilor re
voluționare declanșate la 23
August 1944, pentru că victo
ria insurecției, care a marcat
începutul revoluției de elibera
re socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistâ, a dat
o lovitură hotărîtoare claselor
exploatatoare, a creat condiții
afirmării impetuoase a maselor
pe scena istoriei.
„Minaret" face istoricul mari
lor transformări petrecute apoi
în viața poporului nostru, sub
liniind că modificările produse
în viața economică și în struc
tura socială au impus adoptarea
unei noi Constituții în septem

^AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt
CONSFĂTUIRE. La Sofia a avut
loc o consfătuire a activului de
I partid, de stat și economic, la care
au participat și invitați din alte
sfere de activitate, relatează agenIția B.T.A. Todor Jivkov. secretar
general al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P.
Bulgaria, a prezentat participanțiIlor modul în care se traduc în via
tă hotărîrile plenarelor din iulie și
noiembrie ale C.C. al P.C. Bulgar.
I» El s-a referit, de asemenea. Ia sar
cinile care stau în fața Bulgariei
în anul 1988. cînd va avea loc Con
ferința Națională a partidului.
|
DEMONSTRAȚIE. în
orașul
Naha. centrul administrativ al
insulei Okinawa, a avut Ioc o de
monstrație împotriva prezenței mi
litare americane pe insulă. Mănlfestanții au parcurs străzile cen
trale ale orașului purtînd panouri
I pe care erau înscrise cuvintele:
„Afară cu rachetele Tomahawk !“,
I..Să fie lichidate armele nuclea
re !“. Demonstranții au cerut, de
asemenea, autorităților adoptarea

|

I

unei declarații prin care Okinawa
să fie proclamată zonă fără arme
nucleare.
TRUPELE SUD-AFRICANE DE
OCUPAȚIE și elemente înarmate
ale regimului marionetă de la Wind
hoek și-au intensificat in ultime
le zile campania de represiuni șl
intimidare împotriva populației
pașnice din Namibia. Astfel, in
cursul unui raid asupra localității
Angela, din nordul țării, au fost
distruse mal multe obiective eco
nomice.

NUMĂRUL ȘOMERILOR pe ter
men lung din R.F. Germania s-a
dublat în ultimii cinci ani, ajungind la peste 750 000, se arată în
tr-un document al fracțiunii Parti
dului Social-Democrat din Bun
destag, dat publicității la Bonn. Se
relevă, totodată, că în primul rînd
sînt afectați muncitorii mai în
vîrstă, femeile și tineretul. Șoma
jul pe termen lung are consecințe
deosebit de grave asupra familiilor
cu mai mulți copii, care sînt ame

brie 1952, care stabilea pen
tru prima dată în istoria Româ
niei rolul partidului clasei
muncitoare, considerat drept
forța conducătoare atît a orga
nizațiilor celor ce muncesc, cît
și a organelor și instituțiilor de
stat
Republica socialistă — formă
superioară tuturor formelor de
stat pe care le-a cunoscut po
porul român de-a lungul între
gii sale istorii — oferă cadrul
propice înfloririi personalității
umane, dezvoltării multilatera
le. înaintării ferme a României
pe drumul progresului ș’ civi
lizației socialiste si comuniste.
Sub titlul „40 de ani de mă
rețe realizări", cotidianul „THE
NATION" din Thailanda evi
dențiază că în acest an aniver
sarea proclamării Republicii are
loc In condiții deosebite, ca ur
mare a Conferinței Naționale a
Partidului Comunist Român, în
cadrul căreia au fost trecute în
revistă realizările impresionan
te de pină acum, ca și noile
direcții de dezvoltare a Româ
niei în viitor.
Cei 43 de ani care au trecut
de la victoria revoluției de eli
berare socială și națională și
cei 40 de anii care au trecut de
la proclamarea Republicii —
subliniază cotidianul — sînt ani
de mari realizări, de transfor
mări structurale în viata poli
tică
și
social-economică a
României. De la stadiul de țară
agrară, cu o industrie și o agricultură
slab
dezvoltate.
România s-a transformat într-o
tară industrial-agrară. cu o in
dustrie puternică si competitivă
Si cu o agricultură modernă. în
plină dezvoltare. De asemenea,
prin politica sa internațională.
România s-a afirmat tot mai
puternic ca factor activ in lupta
pentru colaborare, dezarmare si
pace, pentru o lume mai dreap
tă si mai bună.
Se arată apoi că în cincina
lul 1986—1990 va fi realizată o
creștere economică intensivă
printr-o continuă modernizarea
structurilor de producție, o per
manentă îmbunătățire a nivelu
lui tehnic și calitativ al pro
duselor. o susținută creștere a
productivității muncii, utiliza
rea mai eficientă a materiilor
prime, combustibililor si ener
giei. o eficientă economică crescîndă în toate ramurile si sec
toarele de activitate.
Ca urmare a transpunerii
practică a acestor prevederi —
arată cotidianul thailandez — :
România va inaugura. în ulti
mul deceniu al acestui secol, o
nouă etapă de dezvoltare so
cial-economică. va atinge un
nou nivel de progres si civili
zate.
Publicația „O COMERCIO DO
PORTO", din Portugalia, evocînd lucrările Conferinței Na
ționale a partidului, relevă în
tr-un articol intitulat „Româ
nia : 40 de ani de existență a
Republicii", că în țara noastră
a fost instaurat un larg si re
prezentativ sistem al demo-rației, care permite cetățenilor să
participe efectiv la conducerea
tuturor domeniilor de activi
tate. Acest sistem înglobea
ză și importante organisme ce
aparțin naționalităților con
locuitoare. Democrația politi
că se sprijină, in România
— scrie „O comercio do Por
to" — pe baze economice și
sociale solide. Strategia dezvol
tării țării are ca principiu esențial distribuirea armonioasă
a forțelor de producție pe în
treg teritoriul, ceea ce are ca
efect o adevărată egalitate a
creșterii economice.
Intr-un alt articol, „O comer
cio do Porto" remarcă faptul
că România a fost prima țară
socialistă care a stabilit relații
diplomatice cu Portugalia după
revoluția din 25 Aprilie 1974,
că raporturile dintre cele două
țări cunosc în prezent o amplă
dezvoltare, deși regimul lor po
litic, concepțiile politice, socia
le și economice sînt deosebite.
(Agerpres)

nințate de sărăcie, evidențiază do
cumentul P.S.D.
ÎN S.U.A., numărul locurilor de
muncă nesigure și prost plătite a
crescut de peste două ori în peri
oada de după 1979, în timp ce in
aceeași perioadă numărul slujbelor
cu venituri mai mari a scăzut pu
ternic. se arată într-un studiu al
Organizației Internaționale a Mun
cii, dat publicității la Geneva.

ÎN URMA GRAVULUI ACCI
DENT NAVAL produs In urmă cu
șase zile la aproximativ 150 km
sud-est de Manila, intre un vas de
pasageri cu peste 1 500 de persoane
la bord și un petrolier, au fost
descoperite, pînă în prezent. 571 de
victime și nici un alt supraviețui
tor. La operațiunile de căutare
participă 16 vase și trei elicoptere
ale forțelor armate filipineze. După
cum s-a anunțat, doar 26 de per
soane au supraviețuit accidentului.
VAL DE FRIG. Asupra unor sta
te din sudul și sud-vestul S.U.A.
s-a abătut un val de frig. însoțit
de ploi torențiale sau chiar de
căderi de zăpadă. în sudul Cali
forniei termometrele au înregis
trat minus trei grade Celsius, iar
in Arizona și Texas există locali
tăți unde cetățenii se pregătesc să
Intîmpine pentru prima oară Anul
nou într-un decor specific zonelor
mai nordice.
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