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în spiritul sarcinilor subliniate la recenta ședință

a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C. R.

PLANUL ECONOMICÎNDEPLINIT EXEMPLAR!
Marcînd 'grija constantă a con
ducerii partidului, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru înfăptui
rea programului de dezvoltare economico-socială a țării, Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. a
analizat în recenta sa ședință pro
bleme de o importanță deosebită
privind activitatea din economie.
Pe primul plan, în mod firesc, s-au
situat problemele complexe ale rea
lizării sarcinilor economice in acest
an hotăritor al actualului cincinal,
precum și măsurile care se impun
pentru îndeplinirea integrală a pre
vederilor pe luna în curs și pe tri
mestrul I. Este, desigur, pozitiv, așa
cum s-a subliniat la ședința Comi
tetului Politic Executiv, că din pri
mele zile ale noului an oamenii
mUncii din patria noastră au trecut
cu hotărîre la înfăptuirea sarcinilor
de plan pe acest an, obținînd, într-o
serie de sectoare ale economiei na
ționale, rezultate bune, superioare
celor din aceeași perioadă a anului
trecut. Cu deosebire s-a remarcat
faptul că in ultimele zile realizările
înregistrate în unele domenii se si
tuează la nivelul
prevederilor de
plan.
Desigur, asemenea rezultate
pozitive s-au obținut acolo unde con
siliile oamenilor muncii, organizațiile
de partid și-au înțeles pe deplin
răspunderile care le revin și au ac
ționat ferm pentru buna pregătire,
din vreme, a producției noului an,
pentru asigurarea tuturor condițiilor
necesare desfășurării normale a pro
cesului productiv. Se dovedește,
așadar, că prevederile planului,
judicios fundamentate, pot fi reali
zate ritmic, la nivel calitativ și de
eficiență superioară prin stabilirea
exactă a sarcinilor pe fiecare forma
ție și loo do muncă ți mobilizarea
întregului colectiv muncitoresc la
înfăptuirea lor, prin asigurarea bazei
tehnico-materiale
corespunzătoare,
prin adoptarea și aplicarea tuturor
măsurilor tehnice și organizatorice
necesare.
Totuși, nu în toate cazurile debutul
productiv în acest an poate fi con
siderat corespunzător, în unele
ramuri, centrale și întreprinderi nu
s-a asigurat rezolvarea în bune
condiții și la timp a tuturor pro
blemelor legate de buna organizare
și desfășurare a producției și, în
consecință, rezultatele obținute s-au
situat sub posibilități, Cerind să se
tragă toate concluziile din activita
tea depusă, din analiza efectuată în
cadrul ședinței, secretarul general al
partidului a subliniat necesitatea de
a se lua, imediat, cele mai ferme
măsuri pentru rezolvarea practică a
tuturor problemelor privind buna or
ganizare a producției, înlăturarea
lipsurilor, îmbunătățirea muncii și
întărirea ordinii și disciplinei in toate
domeniile, astfel ca în perioada care
urmează .activitatea economică să se
situeze pe un plan superior, la
nivelul posibilităților existente, pen
tru a se recupera orice rămîneri în
urmă, iar sarcinile de plan pe luna
ianuarie, pe primul trimestru și pe
întregul an să fie îndeplinite exem

plar, integral, la toate sortimentele,
la toți indicatorii.
In strînsă legătură cu aceasta, a
fost relevată însemnătatea cu totul
deosebită pe care o are pentru eco
nomie realizarea ritmică, în întregi
me, la înalt nivel calitativ a pro
ducției pentru export și a exportului
— condiție fundamentală pentru
transpunerea în viață a programului
de dezvoltare economico-socială a
țării. în această privință, secretarul
general al partidului a subliniat ne

desfășoare o susținută muncă politico-educativă pentru afirmarea con
științei muncitorești revoluționare,
pentru Întărirea ordinii și discipli
nei, pentru stimularea spiritului gos
podăresc, de inițiativă creatoare in
rîndul tuturor oamenilor muncii.
O atenție deosebită trebuie acorda
tă, așa cum s-a subliniat la ședința
Comitetului Politic Executiv, realiză
rii
programului
de
investiții,
în
această
privință,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a atras atenția

® In fiecare întreprindere, măsuri
ferme pentru buna organizare a pro
ducției, întărirea ordinii și disciplinei,
folosirea cu maximă eficiență a timpu
lui de lucru
® Cu prioritate, eforturile să fie con
centrate spre realizarea și livrarea
producției de export
® Pe șantiere, organizare temeinică
a activității de construcții-montaj în
vederea punerii în funcțiune la ter
men a obiectivelor de investiții
® înaltă răspundere pentru gospo
dărirea judicioasă a fondurilor mate
riale și bănești ale economiei
cesitatea concentrării, cu prioritate,
a eforturilor in acest domeniu pen
tru a se asigura onorarea ireproșabi
lă a obligațiilor contractuale exter
ne și îndeplinirea necondiționată a
sarcinilor de export De bună seamă,
pentru înfăptuirea sarcinilor din
economie și cu deosebire a celor
privind producția și exportul se
impun mobilizarea din plin a forțe
lor tuturor colectivelor din întreprin
deri și centrale, intervenția promptă,
eficientă, o coordonare și o urmă
rire permanentă la nivelul ramurilor
și subramurilor economiei. După
cum, în întreprinderi, secții și atelie
re, la locurile de muncă — acolo unde
se hotărăște soarta producției — este
necesar să se asigure folosirea la
maximum a timpului de lucru și a
capacităților de producție, să se
combată cu hotărîre manifestările de
indisciplină,
de nesocotire a pro
gramului de lucru, de încălcare a
disciplinei de plan, a normelor legale
privind buna desfășurare a activi
tății de producție. îndatoriri mari în
această privință revin organelor și
organizațiilor de partid, chemate să

asupra faptului că, judecind după
rezultatele din prima decadă, situația
in acest domeniu este nesatisfăcă
toare și, în consecință, a cerut ca,
prin asigurarea unei temeinice orga
nizări ’ și desfășurarea corespunză
toare a activității de construcțiimontaj pe fiecare șantier, să se in
tensifice ritmul lucrărilor, astfel ca
noile obiective să fie date la timp
în funcțiune, să intre în circuitul
productiv Ia termenele planificate.
Este bine să se înțeleagă de către
toți factorii care concură la realiza
rea obiectivelor de investiții în eco
nomie că pe producția acestora se
contează încă dp la data termenului
prevăzut pentru intrarea în funcțiu
ne, deci nu pot fi admise nici un fel
de tergiversări, de întîrzieri in
racordarea noilor capacități la cir
cuitul productiv și în atingerea în
perioada stabilită a parametrilor
proiectați.
Desigur, se poate considera că o
activitate economică se desfășoară
judicios numai în măsura în care
planul se îndeplinește integral, in
clusiv la indicatorii calitativi, de
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1n întreaga

țară recensămIntul animalelor domestice

Acțiune de mare importanța pentru
dezvoltarea puternică a zootehniei
In cadrul preocupărilor statornice
ale conducerii partidului și sta
tului pentru dezvoltarea agriculturii
și înfăptuirea noii revoluții agrare in
țara noastră o atențiq deosebită se
acordă dezvoltării puternice a zo
otehniei, ramură cu un rol de cea
mai mare însemnătate in aprovizio
narea populației cu bunuri alimen
tare, in satisfacerea unor necesități
ale economiei naționale. Măsurile
tehnice și organizatorice adoptate cu
deosebire în ultimii ani, pe baza in
dicațiilor și orientărilor secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, au drept scop
sporirea efectivelor de animale și,
strîns legat de aceasta, perfecțio
narea structurii speciilor și raselor,
sporirea producției zootehnice într-un ritm superior celui din anii
precedenți, astfel incit la sfîrșitul
acestui cincinal ponderea zootehniei
în totalul producției globale agri
cole să ajungă la 46—48 la sută.
Această creștere urmează să se rea
lizeze atît pe seama sporirii randa
mentelor pe animal, cit și prin mă
rirea efectivelor, care la sfir.itul anu
lui 1990 trebuie să ajungă la 11 mi
lioane bovine. 15—16 milioane porci
ne, 28—30 milioane ovine și 80 mi
lioane păsări ouătoare. Subliniind im
portanța cu totul deosebită pe care
partidul o acordă dezvoltării aces
tei ramuri, în cuvîntarea rostită la
Conferința Națională a partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
sistat asupra măsurilor care trebuie
Întreprinse, încă din aceste zile de
Început de an, pentru realizarea

efectivelor și producțiilor planificate
de către fiecare unitate, fiecare co
mună, astfel incit, pe întreg par
cursul anului, să se poată asigura
aprovizionarea populației cu produse
animaliere potrivit prevederilor cu
prinse în Programul de autoconducere și de autoaprovizionare, pro
gram aprobat la sfîrșitul anului tre
cut de Marea Adunare Națională.
Țara noastră dispune de condiții
naturale, economice și sociale din
tre cele mai favorabile pentru creș
terea numerică și calitativă a tuturor
speciilor de animale domestice, cu
deosebire a taurinelor și ovinelor :
pășuni și finețe naturale pe mai
mult de 4 milioane hectare, o pro
ducție de cereale și plante furajere
în continuă creștere, o puternică
bază materială în ferme și complexe
zootehnice moderne. Mai presus de
orice, dispunem de o bogată tradiție
și experiență în creșterea unor ani
male de mare valoare biologică. Gri
ja pe care o poartă partidul și sta
tul nostru pentru folosirea la ma
ximum a condițiilor naturale și ma
teriale existente în vederea sporirii
permanente a efectivelor de ani
male și productivității acestora este
exprimată și în numeroasele avan
taje pe care statul le oferă crescăto
rilor de animale : prețuri de con
tractare și achiziții stimulatoare ;
prime din fondul de stat pentru ob
ținerea unor indici ridicați de nata
litate, precum și pentru îngrijirea
corespunzătoare a vițeilor ; vinzarea
de cereale pentru contractant! ; asi
gurarea de Îngrășăminte, utilaje,

unelte ; vinzarea către populație a
puilor și purceilor pentru creștere și
îngrășare ; fonduri pentru îmbună
tățirea pajiștilor naturale. De un
sprijin puternic beneficiază țărăni
mea prin asigurarea reproducători
lor din rase ameliorate și cu deo
sebire prin acordarea unei asistențe
zootehnice și veterinare calificate. O
dovadă in acest sens o constituie și
situația
sanitar-veterinară foarte
bună pe care o avem pe întreg te
ritoriul țării.
Direcțiile în care se dezvoltă zo
otehnia noastră, așa cum sint ele
cuprinse în Planul de dezvoltare a
agriculturii pe 1988 și în Programul
de autoconducere și autoaprovizio
nare teritorială sint : sporirea mai
rapidă a efectivelor de bovine și
ovine, prin realizarea unor indici
înalți de natalitate, creșterea pro
ducțiilor medii de lapte, lină, reali
zarea greutății de tăiere planificate
a animalelor, ceea ce va crea condi
ții pentru o bună aprovizionare a
populației cu produse agroalimentare, precum și satisfacerea celorlalte
cerințe ale economiei naționale.
Pentru fundamentarea măsurilor
tehnico-organizatorice privind dez
voltarea mai accentuată a zooteh
niei, în conformitate cu obiectivele
stabilite de Congresul al XIII-Iea al

Ferdinand NAGY
ministru secretar de stat
în Ministerul Agriculturii

(Continuare în pag. a III-a)

eficiență economică. Este un aspect
asupra căruia s-a stăruit în mod
deosebit la recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv cu prilejul
analizei și aprobării măsurilor pri
vind constituirea, administrarea și
utilizarea fondului valutar centrali
zat al statului. După cum se știe, în
cadrul preocupărilor constante pen
tru perfecționarea continuă a în
tregului mecanism de organizare și
conducere a societății în vederea
utilizării cu eficiență superioară a
resurselor umane, tehnice, materiale,
financiare și valutare ale economiei
au fost luate și în continuare s-au
adoptat o serie de măsuri menite să
asigure
întărirea
autoconducerii
muncitorești și autogestiunii economico-financiare, creșterea rolului or
ganelor de conducere colectivă în
gospodărirea judicioasă a patrimo
niului încredințat fiecărei unități
economice spre administrare și dez
voltare. în acest sens, pornind de la
cerința ca în fiecare unitate să se
introducă ordine și disciplină ferme
în utilizarea resurselor materiale și
financiare. Comitetul Politic Execu
tiv a hotărit ca, in cursul lunii ia
nuarie, să se definitiveze bugetele de
venituri și cheltuieli ale unităților
centrale și ale tuturor întreprinderi
lor și, în acest cadru, să se acorde
o atenție deosebită realizării și bunei
gospodăriri a fondurilor valutare.
Aceste
bugete de venituri
și
cheltuieli urmează a fi larg dezbătu
te în adunările generale ale oameni
lor muncii, prilej de stabilire a unor
cuprinzătoare măsuri
de reducere
severă a cheltuielilor de producție,
de diminuare drastică, . la strictul
necesar, a nivelurilor stocurilor de
materii prime, materiale, producție
neterminată și produse finite, , de
accelerare a- vitezei,-de rotație a fon
durilor și creștere ă gradului de auto
finanțare a fiecărei întreprinderi,
introdueîndu-se pretutindeni o disci
plină de plan și financiară fermă,
întărindu-se răspunderea colectivă și
individuală pentru modul in care
sint gospodărite fondurile materiale
și bănești încredințate.
Sintetizînd
aprecierile
făcute
și măsurile stabilite de Comite
tul
Politic
Executiv,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a apreciat că
există toate condițiile ca, printr-o
organizare cît mai bună a produc
ției și a muncii, prin întărirea ordi
nii și disciplinei în fiecare unitate și
sector de activitate, prin folosirea cu
maximum de eficiență a timpului de
lucru, prevederile planului să fie
realizate integral. Esențial este acum
ca organele și organizațiile de partid,
conducerile ministerelor, centralelor
și întreprinderilor, toate colectivele
de oameni ai muncii să facă totul
pentru transpunerea în practică a
sarcinilor pentru acest an, astfel
îneît în 1988 să se obțină cele mai
bune rezultate din actualul cincinal,
asigurîndu-se înfăptuirea neabătută
a obiectivelor stabilite de Congresul
al XIII-Iea și Conferința Națională
ale partidului.

SIBIU : Produse
la export
Oamenii muncii din între
prinderile industriale ale jude
țului Sibiu acționează cu răs
pundere și dăruire revoluționa
ră pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de producție, și
în mod deosebit pentru reali
zarea planului la export. Ast
fel, ca urmare a unei mai bune
organizări a muncii, a introdu
cerii de noi tehnologii și folo
sirii la capacitate a tuturor
mașinilor și utilajelor din do
tare, de la începutul acestui an
au fost livrate unor parteneri
externi importante cantități de
produse. Printre întreprinderile
fruntașe se numără „Indepen
dența", „13 Decembrie", Între
prinderea de prelucrare a lem
nului, „Libertatea" și „Steaua
Roșie" din Sibiu,
„Emailul
Roșu",
„Vitrometan",
„Gea
muri", „8 Mai" și „Tîrnava" din
Mediaș. „Carbosin" — Copșa
Mică și „Textila" — Cisnădie.
(Ion Onuc Nemeș).

SATU MARE : Minereu
peste prevederi
Colectivul minei Turț — Socea a reușit încă din prima ju
mătate a lunii ianuarie să în
deplinească exemplar sarcinile
la producția fizică și să reali
zeze peste prevederi o cantitate
de minereu extras de peste
100 tone. O importantă deose
bită o au realizarea ritmică a
sarcinilor de producție sporite
(cantitatea planificată de mi
nereu extras în acest an este
mai mare cu 33 la sută față de
anul trecut), noile măsuri apli
cate în cadrul programului de
modernizare și de creștere a
productivității muncii.
Astfel,
au fost mecanizate lucrări in
subteran la perforare și încăr
carea minereului prin intrarea
în funcțiune a unui încărcător
frontal electrohidraulic de mare
capacitate. (Octav Grumeza).

Municipiul

Pitești,

ca

de altfel toate localitățile patriei, a cunoscut o puternică dezvoltare
In fotografie : cîteva din noile construcții de locuințe

economico-socială.

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
- promotorul strălucit al politicii externe românești,
militant înflăcărat pentru o lume mai bună si mai dreaptă
Vasta ți neobosita activitate a secretarului general
al
partidului,
președintele
Republicii,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, consacrată propășirii patriei, edi
ficării societății socialiste multilateral dezvoltate in
România ți-a găsit și iși găsește, permanent, fireasca
continuitate prin rolul său hotăritor ți contribuția sa
determinantă la elaborarea ți traducerea în viață a
politicii externe românești, prin eforturile ți inițiativele
sale multiple pentru promovarea năzuințelor supreme
de pace, libertate ți progres ale poporului român, ale
tuturor popoarelor lumii.
Sub conducerea sa clarvăzătoare, România socialistă
s-a afirmat ți se afirmă ca o prezență vie, dinamică
pe arena mondială, dezvoltind amplu relațiile cu
toate celelalte state, participînd constructiv la dialogul
internațional, Ia dezbaterea tuturor marilor probleme
ale contemporaneității, pentru soluționarea lor in con
cordanță cu interesele popoarelor. Este meritul deose
bit al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi formulat

teze ți concepte de o inestimabilă valoare, gindirea
sa politică constituindu-se intr-un tezaur de idei de
covirșitaare importanță pentru înțelegerea ți desci
frarea tendințelor ți evoluțiilor lumii în care trăim,
intr-un îndreptar realist de acțiune pentru a asigura
dezvoltarea pașnică, progresistă a omenirii.
Pentru înalta sa responsabilitate față de destinele
civilizației umane, pentru cutezanța demersurilor sale
novatoare, pentru consecvența acțiunilor sale îndrep
tate spre infâptuirea marilor idealuri ale popoarelor
de pretutindeni, președintele Nicolae Ceaușescu se
bucură astăzi de o unanimă prețuire ți considerație
pe toate meridianele globului, este apreciat ca o
personalitate politică proeminentă a vremurilor noas
tre, un vajnic ți neînfricat „Erou al păcii", care a
făcut ca numele României să strălucească in lume
așa cum nu a strălucit nicicind in întreaga sa istorie,
ca prestigiul ți demnitatea țării să se înalțe necon
tenit, spre gloria întregului popor.

Activitate vastă pentru apărarea păcii
și înfăptuirea dezarmării
Se poate afirma cu deplin temei
că. sub impulsul hotăritor al to
varășului Nicolae Ceaușescu. apăra
rea păcii, asigurarea condițiilor de
liniște necesare realizării programe
lor constructive ale poporului nos
tru. ale tuturor popoarelor, prin stă
vilirea escaladei neîntrerupte a înar
mărilor și înfăptuirea unor măsuri
reale de dezarmare. în primul rînd
nucleară, a ocupat și ocupă locul
central în ansamblul politicii exter
ne românești. Practic. în întreaga
perioadă de la istoricul Congres al
IX-lea al P.C.R., nu a existat docu
ment al partidului și statului, nu a
existat cuvîntare sau întîlnire a pre
ședintelui României, nu a existat
tratat, declarație sau comunicat purtindu-i semnătura, nu a existat reu
niune internațională cu participarea
sa la care obiectivul păcii și dezar
mării să nu fi fost susținut și pro
movat. cu neasemuită perseverentă,
dîrzenie si tenacitate.
Este meritul istoric al conducăto
rului partidului și statului nostru de
a fi elaborat teza de frontispiciu că,
în condițiile apariției și dezvoltării
armamentului nuclear — prin folo
sirea căruia viata pe întreaga pla

netă ar deveni Imposibilă —, adop
tarea neintirziată a unor măsuri de
dezarmare, cu precădere nucleară,
salvgardarea păcii și a vieții popoa
relor reprezintă imperativul primor
dial al umanității. „Noi conside
răm —•
reafirma
recent t ovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
— că problema fundamentală a epo
cii contemporane o constituie opri
rea cursei înarmărilor și trecerea la
dezarmare, in primul rind Ia dezar
marea nucleară, eliminarea cu desăvirșire a tuturor armelor nucleare,
lichidarea primejdiei de război și
asigurarea dreptului suprem al po
poarelor, al oamenilor la existență.
Ia libertate și independență, la via
ță. la pace".
In spiritul acestei poziții profund
umaniste, existența arsenalelor nu
cleare. sporirea necontenită a capa
cității lor de distrugere impun un
mod nou de gindire și abordare a
problemelor războiului și păcii. în
general a problemelor internațio
nale. In viziunea novatoare a pre
ședintelui României, un asemenea
nou mod de gîndire și . abordare
politică trebuie să pornească de la
excluderea recurgerii la arme în

practica
relațiilor Internaționale,
de la postulatul inadmisibilitătii unui
război mondial, tocmai pentru că
acesta s-ar transforma inevitabil
într-o conflagrație atomică atotnimicitoare. care ar duce la dispariția
întregii omeniri, a înseși condițiilor
menținerii vieții pe planeta noastră.
Acționînd fără preget. în spiritul
cerințelor noii gîndiri. pentru înlătu
rarea spectrului unui dezastru pla
netar, punînd în lumină falsitatea,
caracterul profund primejdios al doc
trinelor potrivit cărora armamen
tul atomic ar fi un factor de întă
rire a securității, de descurajare a
declanșării unui conflict și arătind
că. dimpotrivă, acest armament con
stituie cea mai gravă amenințare la
adresa securității și păcii în lume,
secretarul general al partidului a
elaborat de-a lungul anilor un am
plu și complex program de dezar
mare, avînd în centru necesitatea
încetării experimentării, producerii
și amplasării de noi arme nucleare
și, totodată, trecerea la lichidarea

Romulus CAPLESCU
(Continuare în pag. a V-a)
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UNITATEA DINTRE DREPTURI
Șl ÎNDATORIRI

-suport trainic al
democratismului nostru socialist
Societatea noastră socialistă se află
într-o etapă nouă, superioară a dez
voltării sale conștiente. Dezvoltare la
care iau parte exercitîndu-și funda
mentale drepturi și îndatoriri toți
oamenii muncii. Activitatea lor vie.
concretă constituie totdeauna adevă
rata cauză a dezvoltării forțelor de
producție, a revoluționării și perfec
ționării relațiilor de producție. Sis
temul forțelor de producție nu este
un perpetuum mobile. Fără energia
și creativitatea umană, el nu în
seamnă nimic. Așadar, omul inainte
de toate ; omul concret, real. în fața
drepturilor și datoriilor sale fată
de societate. In primul rînd, datoria
omului de a-și valoriza inventivitatea
și puterea de creație, capacitatea sa
unică și incomensurabilă de a făuri
noul, progresul, asigurînd continuu
dezvoltarea societății. In acest cadru,
dezvoltarea forțelor de producție,
perfecționarea relațiilor de producție
și armonizarea lor sint parte a „lo
comotivei istoriei". Dar ea are ne
voie de energie și pricepere umană,
de oameni conștient! de menirea și
rolul lor. conștienți că o societate
revoluționară solicită marea atitudine
revoluționară, o conștiință înaintată.
„Tot ceea ce trebuie să realizăm —
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu —
presupune oameni cu înaltă califi
care, capabili nu numai să mînuiască
tehnica, dar și să o perfecționeze
continuu, să aibă rolul hotăritor în
ridicarea calității și nivelului tehnic
al producției, în dezvoltarea genera’ă a patriei". Vom putea realiza
programele de dezvoltare socialistă
a țării cu oameni ai muncii „cu
înalte cunoștințe profesionale și teh
nice. cu înalt spirit revoluționar, care
să acționeze în toate împrejurările de
pe poziția cea mai înaintată — în
producție, în știință, in viață — ca
adevărați revoluționari !“. Pentru ca
fiecare să ajungă la o asemenea per

formanță — constituită ca expresie
de conduită — trebuie, firește, să
asimileze, să selecteze critic, să
ierarhizeze și să valorizeze tot ceea
ce se află în patrimoniul cunoașterii
umane. Și să o facă cu acuratețe și
fermitate ideologică, din convingere,
întelegînd necesitatea, cu gîndul la
datoria față de țară și la dragostea
ce i-o poartă.
Socialismul esențializează relația
dintre drepturi și datorii, ca și con
ținutul și semnificația termenilor
acestei relații. Acest proces s-a rea
lizat și se realizează în ambianța
unei autentice democrații muncito
rești. revoluționare. In condițiile in
staurării omului, a colectivității
umane, in întregul ei, ca titular su
veran al puterii. în condițiile depli
nei emancipări economice și politice,
drepturile omului nu mai sint nici
„platoșe" de protecție în fața opri
mării. nici instrumente pentru a
cuceri puterea, dar nici pretexte de
„autonomie", de individualism și
voluntarism. Ele sint sinteza unui
îndelungat și anevoios proces revo
luționar, expresia statutului econo
mic. politic și juridic irevocabil dobîndit. Acum, în asemenea condiții,
revoluționarismul semnifică. întîi și
mai întîi. datorie împlinită „zi de zi
și ceas de ceas", deschidere, recep
tivitate față de nou și implicare to
tală în edificarea noului ; biruința
omului revoluționar nu mai este o
biruință în fata altora, ci în fața pro
priei condiții, a propriilor obligații.
Ea semnifică răspuns la întrebări și
soluții la dificultăți, depășirea limi
telor unei etape și configurarea
alteia. „In noua etapă a revoluției —
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu
— se cere, în toate domeniile de ac
tivitate, un șî mai puternic spirit re
voluționar, de luptă și abnegație, să
se pună pe primul plan înfăptuirea
neabătută a principiilor eticii și echi
tății socialiste. Comuniștii, revoluțio

narii trebuie să pună mai presus de
toate interesele generale ale societă
ții, interesele întregii noastre na
țiuni !“.
Democrația dobîndește noi semni
ficații și se exprimă în contextul
urtor noi determinări. Ea solicită
acum, cu precădere, competentă și
responsabilitate. înseamnă deci an
gajare. creativitate și responsabili
tate în acțiunea socială de transfor
mare a existenței după modelul pro
iectat in sistemul valorilor socialis
mului. „Făurirea socialismului cu
poporul și pentru popor" presupune
ca fiecare „moleculă socială" să-și
poarte încărcătura destinului istoric
și să-și aducă contribuția sa la apro
pierea acestui destin. Sînt astfel
accentuate și redimensionate latu
rile constructive, creatoare ale de
mocrației. Forumurile democratice —
ale participării directe și reprezen
tative —. alcătuind un sistem unitar,
organic articulat, nu excelează, fi
rește. prin pledoarii revendicative ;
nu sînt și nu trebuie să fie reuniuni
festiviste. de bilanț adulator sau de
„revoluționarism" declamator. Sînt
structuri de conducere socială, „de
lucru", de analiză și deliberare.
în aceste condiții, sensul autentic
al libertății este transformarea,
schimbarea. înlocuirea a
ceea ce
este vechi. Libertatea implică acum —
mai mult decît oricînd — decizie
rațională între alternative si acțiune
perseverentă. Condiția unei aseme
nea libertăți rămîne însă cunoaște
rea realității nude si a necesității
imperioase. Numai astfel omul de
vine un agent al evenimentelor, iar
nu un simplu participant la ele. Nu
mai astfel omul devine subiect al

Ion DELEANU
(Continuare în pag. a IV-a)
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PRIORITĂȚILE MUNCII DE PARTID
Este firesc ca documentele Confe
rinței Naționale a partidului să re
prezinte pentru comuniști actul car
dinal de direcționare a întregii lor
activități, cu atit mai mult cu cit in
Raportul prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu se subliniază, cu
deosebită limpezime, că afirmarea
de către partid a rolului său de for
ță conducătoare se concretizează,
înainte de toate, in felul în care fie
care organizație, fiecare comunist își
îndeplinește sarcinile în
domeniul
său de muncă. Și această cerință își
află reflectarea în capacitatea orga
nelor și organizațiilor de partid de a
mobiliza efectiv pe comuniști, pe toți
oamenii muncii Ia realizarea exem
plară a planului pe 1988, anul hotăritor in îndeplinirea actualului plan
cincinal. în acest sens am consemnat
în cîteva unități industriale din zona
Pipera, platforma industriei electro
nice a Capitalei, acțiuni, opinii, ini
țiative ilustrind activitatea practică
desfășurată
de
organizațiile de
partid în aceste zile de debut ale
noului an pentru a onora răspunde
rile cu care sînt învestite.

sarea unui alt produs — minicalculatorul I 106 — realizat într-o tehno
logie nouă și folosindu-se compo
nente electronice pe scară largă.
Primele zile ale lunii ianuarie au
însemnat pentru colectivul de la
„Electronica" efectuarea cu succes a
probelor la noua linie de stanare din .
secția de tratamente electrochimice.
Această linie, cu un înglt grad de
automatizare, proiectată integral în
țară și deținînd performanțe mondia
le, va reduce substanțial consumul

O PREOCUPARE COMUNA —
MODERNIZAREA. „In electronică aș
putea spune că prefacerile. înnoirile
au loc nu pe zile, ci pe ore. Pentru
cei care lucrează în această ramură
de virf a industriei, modernizarea
reprezintă un imperativ cu caracter
de permanență. Ip virtutea acestei
logici, a acestei necesități, noul an a
debutat în unitatea noastră prin in
tensificarea eforturilor de a ține pa
sul cu exigențele imperativului mo
dernizării — obiectiv înscris în con
tinuare la loc de frunte pe agenda de
lucru a organizației noastre de
partid". Această preocupare, subli
niată de tovarășa Constanța Sirbu,
secretara adjunctă a comitetului de
partid de la întreprinderea de calcu
latoare electronice, se regăsește, de
asemenea, în activitatea politico-organizatorică desfășurată de organi
zațiile de partid de la întreprinde
rile „Electronica" și „Conect", incluse
și ele în aria documentării acestei
relatări. Dar mai intîi cîteva rezul
tate concludente.
Sfirșitul anului trecut a coincis la
întreprinderea de calculatoare elec
tronico cu consemnarea unui succes
remarcabil : realizarea microcalcula
torului I 102 F/4 M destinat urmări
rii proceselor industriale, activității
de proiectare, gestiunii
economice
etc. Din performanțele sale : 1,5 mi
lioane de instrucțiuni pe secundă ;
memoria internă cu o capacitate de
4 milioane de litere. începutul nou
lui an i-a găsit pe electroniștii de
aici l'ăcînd ultimele lucrări la lan«ijua «3

de staniu și va determina totodată
îmbunătățirea condițiilor de muncă.
Tot pentru luna ianuarie este pre
văzută și intrarea în funcțiune a
unei instalații de grunduire electroforetică, tehnologie care va conferi
calități sporite pieselor metalice ale
radioreceptoarelor și televizoarelor.
Produsele întreprinderii „Conect"
sînt mai puțin spectaculoase, în
schimb sint de o extremă diversita
te. Fără ele activitatea celor două
întreprinderi amintite n-ar fi de
conceput. De altfel, interlocutorii
noștri de la cele două întreprinderi
au ținut să precizeze că, dintre uni
tățile de pe această platformă in
dustrială, „Conectul" este întreprin
derea care a încheiat anul 1987 cu
cele mai bune rezultate. Din cele
6 000 produse realizate aici, jumăta
te sînt produse noi introduse în fa
bricație în ultimii ani. în prezent
strădaniile colectivului sint concen
trate spre îmbogățirea echipamente
lor de conectare și comutare, cu atit
mai mult cu cit din primele zile
s-a trecut cu hotărîre la onorarea
unei comenzi de export foarte imin
portante care implică lansarea
fabricație de noi produse.

mune, și aspecte deosebite. Astfel, la
„Electronica'', unitate care în 1987 a
înregistrat serioase restanțe la înde
plinirea planului de producție, comi
tetul de partid a pus accentul pe în
tărirea ordinii și disciplinei, pe creș
terea răspunderii celor învestit! cu
funcții de conducere. Această temă
a fost dezbătută în toate organiza
țiile de bază ale întreprinderii, iar
cei care s-au făcut vinovați de lip
suri mai grave au fost discutați in
ședințe de birou și în adunări ge-

în unități de pe platforma industrială Pipera
din Capitală
JL

ACȚIUNI
POLITICO-ORGANIZATORICE DINAMICE, EFICIEN
TE. Deși cu profiluri în bună parte
asemănătoare, unitățile menționate
sint confruntate și cu probleme spe
cifice. De aceea, și în activitatea politico-organizatorică desfășurată de
organizațiile de partid respective
există,_(ge .lingă unele, preocupări,

nerale, fiind — în unele cazuri —
sancționați. Drept urmare, pe ultime
le luni ale anului trecut, indicatorii
de plan au fost îndepliniți, reușindu-se și recuperarea unei bune părți
din restanțele lunii precedente. Aten
ția deosebită acordată de organele
și organizațiile de partid întăririi or
dinii și disciplinei în colectivele de
muncă și măsurile adoptate pentru
îmbunătățirea organizării muncii, a
tehnologiilor de fabricație și pentru
asigurarea
bazei tehnico-materiale
au făcut ca anul 1988 să debuteze
promițător. Mai persistă însă și de
reglări în livrarea de către furnizori
a pieselor contractate. Totodată, se
mai adaugă și o oarecare dispersare
a obiectivelor urmărite in activita
tea comitetelor de partid. Este nece
sară o fixare mai precisă a priori
tăților muncii de partid în această
perioadă, o circumscriere mai exactă
a răspunderilor și acțiuni mai ferme
de prevenire a unor dificultăți.
Cu încredere deplină în posibili
tățile. sale a pășit în noul an colec
tivul de muncă de la „Conect". De
cîțiva ani întreprinderea își îndepli
nește cu o remarcabilă consecvență
toți indicatorii de plan, depășind ast
fel o perioadă de stagnare semnalată
la timpul respectiv de ziarul nostru.
Așa cum se cerea chiar în titlul ar
ticolului de atunci, organizația de
partid a reușit să conecteze ener
giile întregului colectiv la efortul
comun de îndeplinire exemplară a
sarcinilor economice. Este îmbucură
tor faptul,, că, acționindjn spiritul

disciplinei de partid, aceiași oameni
care invocau „cauze obiective", pen
tru a justifica lipsa comenzilor și
greutățile în aprovizionarea cu ma
teriale, au relevat acum căi și mo
dalități în învingerea acestor greu
tăți. De pildă, in urma unor analize
concrete, la obiect, întreprinse de
comisiile pe probleme ale comitetu
lui de partid, pentru asigurarea aprovizionării cu materiale au fost
depistate importante surse din stocu
rile supranormative ale altor între
prinderi. iar o parte din materia
lele necesare au fost procurate chiar
din întreprindere, prin aplicarea
unor soluții ingenioase de reducere
a consumurilor. Una din pirghiile
principale ale muncii politico-organizatorice desfășurate în acest sens
se dovedește încredințarea de sar
cini concrete fiecărui membru de
partid, atit în ceea ce privește pro
pria muncă, cit și antrenarea celor
lalți oameni ai muncii.
*
Relatarea acestor exemple demon
strează cu prisosință că, oricit de
mari și de complexe ar fi sarcinile
ce revin unei organizații de partid,
ele pot fi îndeplinite la timp și în
bune condiții dacă sînt folosite for
me și metode de muncă adecvate,
dacă — așa cum s-a cerut la recenta
ședință a ’ Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. — fiecare zi
este considerată deosebit de im
portantă în îndeplinirea integra
lă a planului de producție. Suc
cesele obținute de unitățile amintite
reprezintă cîteva edificatoare dovezi,
dintre multe altele, ale capacității ?i
experienței de care dispun organele
și organizațiile de partid în a uni
strădaniile tuturor oamenilor muncii
pentru a asigura, încă din primele
zile ale anului, îndeplinirea planului
de producție.

Constantin VARVARA

■

■

Formalismul diminuează eficiența
în majoritatea întreprin
derilor țării, se poate con
vingi oricine, legea de
funcționare și organizare a
forurilor democrației noas
tre a fost si este aplicată
nu numai în litera, ci și
în spiritul ei. Dar mai sînt
oameni care nu și-au în
sușit încă ideea — deseori
subliniată în documentele
de partid — că participa
rea clasei muncitoare la
organizarea și conducerea
societății constituie însuși
axul procesului istoric al
devenirii socialismului, al
evoluției sale spre ’ comu
nism. Dintre numeroasele
teze care relevă această
concepție, formulate cu
pregnanță de către tovarășul
vom
Nicolae Ceausescu,
~
aminti aici două. Prima :
„Nu se poate vorbi de socialism dacă nu luăm măsuri ca clasa muncitoare.
in numele căreia se gu
vernează, să-și îndepli
nească intr-adevăr rolul
conducător și să participe
la guvernarea societății". A
doua : „Nu ne putemmulțumi numai cu teza ca cla
sa muncitoare își îndepli
nește rolul
prin inter
mediul celor cărora le dă
mandat. Este bine și așa,
dar este și mai bine și mai
necesar ca muncitorii să
participe direct la condu
cere".
Am discutat cîteva ore
cu trei tovarăși din con
ducerea întreprinderii de
geamuri din Buzău. La
început se părea că nu în
țeleg despre ce e vorba, dar
pe parcurs au început să
dea semne de înțelegere,
iar în final au recunoscut
deschis faptul că. intr-ade
văr. in unitatea respec
tivă reprezentarea munci
torilor în forurile de con
ducere colectivă ar putea
fi mai bună, că actuala
structură provine dintr-o
optică, dintr-o mentalitate
defectuoasă. Mai clar ? am
întrebat și ni s-a răspuns
limpede :
— Vedeți, la adunările
generale ale reprezentanți
lor oamenilor muncii parti
cipă și multi tovarăși din
afara întreprinderii. Vin
ca invitați directori de cen
trale. cadre de conducere
din ministere, uneori chiar
miniștri. Sîntem o între
prindere serioasă, ne inte
resează foarte mult impre
sia pe care o lasă repre
noștri.
Multe
zentanții
depind de felul în care
se înscriu la cuvînt. de
felul in care știu să vor
bească. Ni se cere încă
înainte de a începe aduna
rea lista completă a ace
lora care vor vorbi...
Iată un exemplu tipic de
formalism. Iată că la această întreprindere unii au
ajuns să fetișizeze cuvin
tele („a fost o adunare
extraordinară, s-a vorbit
deosebit
de
frumos").
uitînd că la astfel de adunări oamenii muticii par
ticipă nu pentru a se „im-

presiona" unii pe alții, ci
pentru a rezolva probleme
importante,
Ca
organ
muncitoresc
suprem
de
conducere și control asupra
întregii activități și ges
tiuni economice a unități
lor, astfel de adunări tre
buie să se afirme tot mai
puternic in viața între
prinderilor, trebuie șă-și
exercite controlul asupra
organelor de conducere ale
unităților și. în același
timp — lucru deosebit de
important — trebuie să
contribuie la dezvoltarea
conștiinței socialiste, la în
tărirea disciplinei și res
ponsabilității sociale, la sti
mularea inițiativei pentru
buna gospodărire a avutu
lui obștesc. Ca organ su
prem de conducere munci
torească a întreprinderii,
adunarea generală are sar
cini deosebit de complexe

Chiar și formalismul. S-a
schimbat ceva în urma acestor adunări ? am în
trebat.
— Nu. nimic. S-au expus sarcinile de plan.
unii s-au angajat că vor
face totul pentru îndepli
nirea lor si cam atit. To
varășii din centrală nici
n-au vrut să audă că, de
exemplu, n-avem asigu
rate condițiile necesare
pentru a produce 200 000
mp parbrize duplex. „Dis
cutăm degeaba, ni s-a răs
puns. e sarcină".
— I-ați pus vreodată în
discuție. în adunarea gene
rală a reprezentanților, pe
cei care s-au angajat să
facă și să dreagă, dar care
pînă la urmă n-au făcut
nimic ?
— Nu. , n-am
făcut-o,
deși, acum ne dăm seama,
ar .fi fost bine. Pentru că

Anchetă social-politică privind stilai
de munca al forurilor democrației
muncitorești revoluționare
din Întreprinderea de geamuri Buzău
atit în dezbaterea celor
mai importante probleme
ale elaborării și realizării
planului, ale altor decizii,
cit și in ceea ce privește
analiza modului cum se
înfăptuiesc hotăririle adop
tate în adunările prece
dente. Dar un astfel de stil
de muncă nu se imprimă
decît acolo unde marea
majoritate
a
oamenilor
muncii se simt implicâți — nicidecum scoțîndu-i în față pe vorbitorii
de... profesie, pe cei care,
avind
dexteritatea
cuvintărilor. creează impre
sii plăcute.
Anul trecut, deci în 1987,
Ia întreprinderea de gea
muri din Buzău s-au ținut
trei adunări generale ale
reprezentanților oamenilor
muncii. Au vorbit cu acele
prilejuri 29 de persoane.
Profesiile lor ? 17 ingineri,
6 economiști. 5 maiștri și...
un muncitor. (în sală se
aflau 196 de muncitori. 38
de maiștri, diferența pînă
la 265 fiind ingineri, eco
nomiști. alte profesii). Fi
rește. și inginerii, și econo
miștii. și maiștrii, și... toți
sint oameni ai muncii. Toți
au dreptul la cuvint. Dar
modul în care au fost
„selecționați" cei care au
vorbit — ca să nu spunem
mai mult — este cel puțin
preferențial.
Nu-i greu să ne ima
ginăm cum au decurs cele
trei adunări. Asistența i-a
ascultat pe vorbitori, sau
a părut că-i ascultă. La
rîndu-i. prezidiul s-ă stră
duit să etaleze cea mai
„democratică" solicitudine
față de toți și toate. For
mal totul a fost perfect.

mai sînt si la noi inși
care, pentru,a ieși cu frun
tea sus. zic ei. dintr-o si
tuație dificilă, se angajea
ză. vorbesc frumos, dar
nu-și duc angajamentele
dincolo de ușa în care s-a
ținut ședința...
Este și acesta un adevăr,
desigur. Dar nu-i mai puțin
adevărat și faptul că astfel
de situații sînt înconjura
te și de metoda simplistă,
practicată mai demult, constind în impunerea — in
paguba logicii, a oricăror
argumente si explicații ra
ționale — a implacabilei
formule „e sarcină". Efectul ? în primul rind cel
economic : neavînd con
diții. treeîndu-se peste opinia
tuturor, din cei
200 000 mp parbrize du
plex „planificați", pînă la
sfirșitul anului ’87 nu s-au
putut realiza decît 90 000 !
Apoi : oamenii s-au sim
țit desconsiderați.
ma.rginalizați văzînd că argu
mentele lor sînt ignorate,
De aici pînă la apatie distanța a fost infimă. Alții,
„versați", au găsit că momentul este cel mai potrivit pentru a se „remarca". Și... hop cu angaja
mentul ! Pentru că, nu-i
așa. vorba are mai multe
fete, pe cînd cu fapta nu te
poți juca — ea este sau nu
este. Astfel de adunări nu
pot fi caracterizate altfel
decît ca formale. Nu re
zolvă nimic, singurul lor
merit — dacă acesta-i me
rit ! — este că au avut loc,
că pot fi bifate că s-au
ținut. Formalismul lor s-a
transmis, a descurajat, a
contaminat. Dovada ?
Am discutat și cu mun-

citorul care a luat
vîntul în adunarea gene
rală a oamenilor muncii
din februarie anul trecut.
Se numește Ilie Dumitru,
este comunist, are 51 de
ani.
— In februarie
trecut
am luat cuvintul pentru a
face cunoscută o doleanță
a tovarășilor pe care-i re
prezint. Mai vorbisem des
pre același lucru și in alte
adunări. Tovarășii din cen
trală mi-au răspuns de
fiecare dată că au luat
notă și... duși au fost:
Tot o formalitate este si
situația in care, deși există
în întreprindere, pe lingă
C.O.M.. nu mai puțin de
9 comisii formate din peste
60 de persoane, foarte put;ne dintre acestea sint ac
tive. iar unele nici nu știu
— deși au fost in sală cînd
au fost' alese — că au și
o asemenea însărcinare. Cu
totul la întîmplare, l-am
ales pentru o discuție și
pe maistrul Tudor Mircioiu,
39 de ani, comunist. L-am
întrebat : „Știți că faceți
part'e din comisia pentru
creșterea
productivității
muncii
și
organizarea
științifică a producției ?“
Răspunsul
său a făcut
inutil si dialogul, și co
mentariul nostru :
— Aud pentru prima dată
că aș fi membrii in vreo
comisie. Pînă în februarie
1987 am fost în C.O.M., dar
mi s-a spus că nu mal
sînt...
Iată o nouă dovadă că
atunci cînd se cultivă aparența se uită esența.
Formalismul n-are ce căuta
nici în forurile democra
ției muncitorești revoluțio
nare. Nu „impresiile", nu
aparențele trebuie încu
rajate, urmărite, ci efi
ciența. Iar aceasta înseam
nă participare largă, con
știentă și valorificarea amplă a inițiativei. experienței și capacității de
creație a fiecărui om în
parte. folosirea deplină a
posibilităților de exprimare
și afirmare nu numai în
vorbe, ci mai ales în fap
te. Așa se procedează în
aproaoe toate întreprinde
rile din țară. Din exem
plele prezentate desprin
dem învățătura că reali
zarea autoconducerii mun
citorești în întreprinderi nu
se realizează de la sine,
fără eliminarea unor prac
tici și metode vechi, a spi
ritului rutinier. Autoconducerea muncitorească pre
supune din partea tuturor
o atitudine activă, efec
tivă și chiar afectivă. Din
partea
tuturor, dar in
primul rînd din partea or
ganelor si organizațiilor de
partid. Ele trebuie să ve
gheze ca forurile democra
ției muncitorești revoluțio
nare să trăiască o viată
cit mai activă si mai di
namică.

Mircea BUNEA
Stelian CHIPER

Ilustrată din Poiăna Brașov

Din noile construcții ale municipiului Rimnicu Vilcea

Sistematizarea - calea modernizării fiecărei localități

O COMUNĂ CA UN ORAȘ
a

La Conferința Națională a par
confortul „ca la oraș" impunînd ri
tizarea localității să dobindească un
tidului, Raportul prezentat de to
gori ale concentrării șl sistematiză
ritm mai susținut. In primul rînd,
varășul Nicolae Ceaușescu a subliniat
rii.
pentru că toate aceste elemente ale
pe larg însemnătatea deosebită a
Vizităm noile blocuri de pe strada
modernizării constituie un argument
sistematizării teritoriului, a tuturor
Republicii. Apartamente confortabile,
convingător pentru cetățenii cu gos
cu trei camere și dependințele nece
localităților, ca problemă de cel mai
podării răzlețite. aflate în afara pe
mare interes pentru viitorul orașelor
sare unui trai civilizat. Procesul
rimetrului construibil. Ei pot constata
amplu, complex, de urbanizare pe
și comunelor patriei, pentru întărirea
pe viu superioritatea condițiilor de
care a pornit comuna Teiuș are for
alianței muncitorești-țărănești, pentru
locuit, de viață în general oferite de
ștergerea deosebirilor esențiale din
ță și viitor. în zona centrală, 'con
zonele aflate în perimetrul construi
tre sat și oraș, pentru dezvoltarea
form schiței de'sistematizare, se pre
bil al .comunei. De altfel, in Teiuș,
condițiilor de viață civilizată. Pe
gătesc condițiile necesare pentru un
consiliul popular comunal a stabilit
linia transpunerii în viață a acestui
nou ansamblu de 190 apartamente.
în zona construibilă, pe străzile Pri
obiectiv, deși nu s-ar putea spune
Lucrările de execuție a primelor 36
măverii și Avram Iancu, o suprafață
că s-a acționat cu toată hotărîrea,
apartamente, prevăzute cu spații co
de 5 500 mp, care, potrivit legii, va fi
s-a acumulat o anumită experiență
merciale la parter, vor începe în
pusă Ia dispoziția celor care își vor
și in județul ALBA. Este_o_realitate
curind. Este una din propunerile fă
strămuta gospodăriile situate în afa
cute de cetățeni în campania elecce se concretizează și la TEIUȘ, cora perimetrului construibil. Este și
mună al cărei
aceasta una din
nume avea în
măsurile impor
trecut o anume
tante. menite să
sonoritate numai
conducă la redu
O 79 NOI APARTAMENTE IN LOCUL A 8 LOCUINȚE VECHI • cerea
ca nod de cale
perimetru
PRIN RESTRINGEREA PERIMETRULUI CONSTRUIBIL - 120 HEC lui construibil al
ferată. Acum însă
localitatea
face
TARE REDATE AGRICULTURII • ELEMENTUL CEL MAI CON celor cinci sate
pași
importanți
ale comunei. Pe
VINGĂTOR
- AVANTAJELE ÎNZESTRĂRII TEHNICO-EDILITARE baza acestor mă
spre urbanizare.
Iar tot ce se con
O O CIFRĂ CARE „SPUNE" MULTE : 134 MILIOANE LEI - suri. schița de sis
tematizare preve
struiește pornește
VALOAREA SERVICIILOR CĂTRE POPULAȚIE
de
rcstrîngerea
de la schița de
perimetrului con
sistematizare care
struibil cu 120 ha.
a fost discutată și
dezbătută cu ce
Numai în locali
torală pentru alegerile de deputați
tățenii, de la cerințele noi bazat? pe
tatea de reședință. Teiuș.' urmează
de la 15 noiembrie 1987, care au vizat
utilizarea maximă a perimetrului
să fie redate agriculturii peste 86
sistematizarea comunei.
construibil stabilit.
hectare.
De
altfel,
marea
majoritate
a
pro

De pe acum Teiușul se poate com
Esențial : mai buna gos punerilor cetățenilor au avut in ve
para cu multe orașe în ce privește
dere
sistematizarea
și
dezvoltarea
podărire a pămîntului. Intr'°
calitatea unor condiții de viață. Co
localității. Pornind de la faptul că
muna de azi, centrul urban de mîine,
localitate în. care agricultura răTeiușul
are
o
rețea
de'
străzi
mo

dispune de un complex comercial cu
mîne. ca pondere economică, o pre
dernizate
cu
o
lungime
de
7
km,
o suprafață de 1 230 metri pătrați, de
ocupare de prim ordin, grija penrealizate
în
cea
mai
mare
parte
prin
o rețea de 60 unități prestatoare de
tru pițtninl^jp.țntru terenul arabil
ptțrticrpare opștdasfcări cetățenii
si«WcM.«iVicepreședintele'' cooperati
este mereu pinerența. Gospodărirea
phOpiis să fie modernizate in ace-,'
vei
meșteșugărești
„Tehnometal"
chibzuită a pămîntului, creșterea su- ’
leași condiții Și străzile Horea. Ar
Teiuș, Sorin. Bretigu,. ne . spunea :
prafeței agricole ..prin reducerea pe- '
dealului,
Griviței;
Barbu
Lăutaru.
Pe
„Realizăm in Teiuș o valoare a
rimetrelbr cbhst^uibilfe la dimensiu
strada Horea lucrările au și început.
prestațiilor de servicii pe locuitor de
nile strict normate îi preocupă in
3
000 lei. Numai' cooperativa noastră
cel mai înalt grad pe edilii comunei
Multiplele atribute ale ur are
o producție-marfă industrială și
care, împreună cu cetățenii, caută
banizării. Un a,r>but important de prestări servicii anuală in valoa
mereu noi soluții de utilizare efi
re de 134 milioane lei". Din multele
cientă a pămîntului, de asigurare a
al procesului de sistematizare, greu
argumente ale avantajelor urbaniză
unei, noi și moderne înfățișări locali
sau cu neputință de realizat în con
rii să mai notăm unul singur, e
tății lor. „Avem deja unele rezultate
dițiile răzlețirii anarhice a locuințe
drept, nu dintre cele fundamentale,
in această privință — ne spunea Iacob
lor. este alimentarea cu apă potabilă.
dar
totuși semnificativ : la modemul
Mateica, vicepreședintele consiliului
Comuna Teiuș este racordată la sis
dispensar din Teiuș a fost amenajată
popular comunal. Primele trei blocuri
temul microregional de alimentare
și dată în folosință o sală de recu
de locuințe din comună s-au con
cu apă potabilă din rîul Sebeș, avind
perare fizică. Fapt grăitor dintre ati
struit pe un teren neutilizat, de pe
o rețea de distribuție a apei po
tea și atitea altele pentru ce înseam
strada Horea. In zona de centru s-au
tabile cu o lungime de 2,2 km.
nă
astăzi în țara noastră amplul pro
construit intr-un perimetru restrins
Dar cerințele cetățenilor, ca și po
ces de dezvoltare și urbanizare a
alte blocuri cu 79 apartamente în
sibilitățile localității rezultate din
localităților rurale.
care vor locui confortabil tot atitea
conlucrarea edililor și deputaților cu
familii de specialiști,
lucrători la
cetățenii sînt mult mai mari. Ce
Vorbind despre sistematizarea lo
noua întreprindere de industrializare i tățenii au propus, și
totodată
calității, cu gindul la viitor putem
a sfeclei de, zahăr sau la Complexul
s-au angajat, ca în 1988 rețeaua de
spune cu certitudine că Teiușul nu
alimentare cu apă potabilă să fie
C.F.R. Știți cite familii ocupau
va rămine doar un cunoscut centru
extinsă și pe
străzile Ardealului,
înainte acest spațiu ? Opt familii
feroviar. De pe acum se poate afir
Primăverii, Griviței. Avram Iancu,
numai. Și
nu dispuneau nici de
ma că întrunește condițiile unui ade
Axente Sever. Curcan. De altfel, pe
apă curentă și canal, de alte utilități
vărat centru urban căruia viitorul îl
unele dintre ele
’ ‘lucrările,
" se și află
pe care le aduce cu sine urbanizarea,
va conferi, ca urmare a politicii
în stadiu de execuție.
proces înlesnit prin sistematizarea
partidului și statului nostru de siste
Extinderea unităților de prestări
localității".
matizare a teritoriului și localități
Intr-adevăr, dotarea corespunză
de servicii, extinderea
" ’
’,
rețelelor
de
lor. o înfățișare și mai prosperă, și
canal și apă. de străzi modernizate,
toare a unei localități, înzestrarea sa
mai înfloritoare.
tehnico-edilitară
nu se pot înfăp
pe scurt echiparea tehnico-edilitară
la înalți parametri de exigență, con
Ștefan DJNICA
tui atunci cind casele sînt răsfirate,
răzlețite, la mari distanțe între ele,
stituie o premisă pentru ca sistemacorespondentul „Scînteii

Cititorii noștri

corespondenții noștri

Contribuții la creșterea avuției obștești
Colectivul de oameni ai muncii
din întreprinderea „Metalurgica" a
căutat să găsească noi soluții de
valorificare a tuturor materialelor
recuperabile rezultate din procese
le de fabricație internă. Mă voi
referi la două exemple pențru a
sublinia o dată în plus eficienta
acestei acțiuni. Reglorul Ion Băcanu de la atelierul „Presaj" a pro
pus realizarea unor matrițe de
Stanțat repere — de exemplu rame
pentru ochelarii de protecție — Ia
care să se Utilizeze, în loc de ștraifuri din tablă de aluminiă. mate
riale recuperate. A rezultat o eco
nomie de zeci de tone de material
(aluminiu) deficitar și scump.
Asemenea muncitorului Ion Băcanu. preocupări de recuperare și
refolosire a materialelor care îna
inte erau trecute la capitolul „res
turi" au și muncitorii formației

conduse de maistrul Mișu Stuparu.Ei recuperează resturile rezultate
din procesul de realizare prin vacumare a unor repere din masă
plastică pentru industria de auto
camioane. Aceste „resturi" sint
măcinate de către formația, res
pectivă și sub această formă le
pune la dispoziția furnizorilor de
plăci ABS. contribuind la recicla
rea unor materii prime deficitare.
Astfel, pe lingă faptul că între
prinderea noastră a asigurat. în
1987, furnizorilor de plăci ABS
22.5 tone de granule, in vederea
reciclării, a realizat și pentru ea
însăși o economie in valoare de
peste 120 000 lei.

Inq. Ion DED1U
corespondent voluntar
întreprinderea
„Metalurgica" — București

Solidaritate umana
tru staționa, trebuia să treacă un
Era o dimineață frumoasă de ia
nuarie (3 ianuarie 1988). Ne aflam . accelerat spre București. Prin sta
ție a fost alertat, de către persona
în trenul accelerat nr. 823 care
lul C.F,R„ mecanicul acestuia, care
pleacă din București pe ruta Con
stanța la ora 5,52. în compartimentul
a oprit acceleratul. Imediat femeia,
împreună cu copilul ei. ău fost
nostru se aflau mai multi oameni,
transbordați de noi. pasagerii, in
intre care și o tînără gravidă. După
acceleratul oprit și trimiși. înapoi
stația Brănești. femeia a început
să dea unele semne de suferință.
la București. încă de la stația Fun
dulea a fost anunțat Bucureștiul
Poate că femeia va naște ? Ne-am
de întîmplare. Iar în stație, după
alarmat. Multi dintre noi au în
cum ne-a informat șeful acesteia,
ceput să caute un doctor. Am găsit
a aștepțat-o „Salvarea".
unul care ne-a dat o primă mină
Am relatat acest caz pentru că
de ajutor. Am luat măsura de a
e impresionantă solidaritatea uma
evacua compartimentul, nu înainte
nă în cazuri extreme, cind cei din
de a face rost de prosoape curate,
jur au nevoie de ajutor.
de batiste. La stația Fundulea. fe
meia a născut. Ce băiat frumos !
P. ILIESCU
Și dolofan 1 în timp ce trenul noscorespondent voluntar

Economie,., păgubitoare
Economia de energie electrică
preocupă pe orice cetățean al țării.
Pornind de aici s-au născut nu
meroase inițiative. Aș aminti doar
una aplicată pe scară largă in ora
șul Piatra Neamț.

în multe locuințe și instituții s-a
trecut de la iluminatul cu becuri
incandescente la cel cu tuburi
fluorescente de 20 W și 14 W. Prin
aceasta s-a redus consumul de
energie cu circa 50 la sută, deci

mai mult decît prevede decretul
de raționalizare a energiei electrice.
Dar din păcate. în ultimul. . timp,
în magazinele de specialitate si in
bazele de aprovizionare nu se mai
găsesc tuburi de 20 și 14 W. în
aceste condiții sîntem nevoiți să
instalăm din nou becuri, cu alte
cheltuieli și alt consum de energie.
In aceeași ordine de idei, a eco
nomiilor. m-aș referi și la contri
buția in muncă a cetățenilor, stabi
lită de. Legea nr. 1. In orașul nos
tru, de pildă, pe lingă participa
rea directă a cetățenilor la lucră
rile de întreținere și înfrumusețare
a unor cartiere, străzi, spații verzi
etc., s-a hotărît ca. în schimbul
efectuării zilelor de muncă, cetățea
nul să aibă posibilitatea să colecteze
și să predea la achiziții 60 kg
cioburi de sticlă. Aparent, lucrurile
sint bine gindite. Numai că, într-o
gospodărie nu e posibil să se

adune atitea cioburi. Și atunci se
sparg sticlele bune, se fac astfel
cioburi și, sub această formă, se
predau la achiziții. Spun aceasta
după ce am văzut oameni în toată
firea spărgînd sticle bune ca să
adune cantitatea de cioburi prevă
zută și să se achite de obligații.
In felul acesta. în loc de economii
se produce o pagubă apreciabilă, ‘
mai ales dacă privim lucrurile la
nivelul întregii țări. Mii și mii de
sticle bune, in loc să reintre în cir
cuitul economic, sînt sparte și
transportate la retopit. Oare nu
era mai bine ca dispoziția respec
tivă să prevadă ca, pe lingă cio
buri. cetățeanul să poată preda și
un anumit număr de sticle bune de
care economia națională ar avea
nevoie ?

Dumitru

HINCU

corespondent voluntar
- Piatra Neamț

Pe scurt, din scrisori
• Locuințe pentru ceferiști. De curînd, în apropierea stației C.F.R. Iași
s-a dat in folosință un nou bloc de locuințe, cuprinzind 60 apartamente,
lot in apropierea gării ieșene se află in construcție incă un bloc pentru
tineret, cu 120 de garsoniere. In acest fel condițiile de locuit ale munci tor dor ceferiști ieșeni s-au îmbunătățit simțitor. (Ion Bîrsan, tehnician
c.r.K. — Iași).
• Un nou oficiu poștal. în municipiul Alexandria, județul Teleor
man. s-a dat in folosință un nou oficiu poștal — oficiul nr. 4. Amplasat
la intersecția străzilor Dunării și 30 Decembrie, acest nou oficiu are o
capacitate deservire a publicului dublă față de celelalte unități similare.
Mai precis, 30 000 de cetățeni. (Gh. Sileanu, str. Libertății nr. 424 —
Alexandria).
• Capace zburătoare. Capacele gurilor de canalizare din Craiova au
devenit in ultimul timp obiecte dăunătoare. Mai toate, cind trec peste
ele mașinile, sar în lături, gurile de canalizare descoperite transformîndu-se în capcane pentru... pietoni. Asemenea obiecte zburătoare
se află pe căile Lăpușului. București etc. Poate se va sesiza cineva de
la gospodăria comunală a municipiului și va lua măsurile necesare.
(Ion Dragancscu. comuna Coșoveni — Dolj).
• Comitetul de partid ai Combinatului minier Banat — Anina, jude
țul Caraș-Severin, a organizat recent un interesant schimb de experiență
avind ca temă „Munca politico-educativă in sprijinul realizării sarcinilor
de plan și a formării omului nou". Au mai fost supuse dezbaterii, intre
altele, calitatea propagandei vizuale — rod al unor preocupări concrete
și exigente ale organelor și organizațiilor de partid, componența și atri
buțiile comisiei de propagandiști și agitatori, inițiative muncitorești —
forme și mijloace concrete de mobilizare a oamenilor muncii la reali
zarea- sarcinilor de plan și a angajamentelor în întrecerea socialistă.
(Ion Ghinct. secretarul comitetului de partid al Combinatului minier
Banat-Anîna).
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Sondajul
in actualitatea
economică

în rezolvarea tuturor
problemelor producției!

S-a încheiat întîia jumătate a primei luni a celui de-al treilea an din
actualul cincinal. In această perioadă — în spiritul sarcinilor subliniate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului, al
îndemnurilor adresate în Mesajul de Anul Nou — oamenii muncii din
economie, sub indrumarea organelor și organizațiilor de partid, și-au mo
bilizat elorturile pentru a realiza in fiecare zi, ritmic, sarcinile de plan,
pentru a îndeplini exemplar prevederile planului pe luna ianuarie.
După cum se știe, activitatea consiliilor oamenilor muncii, ca organe
de conducere colectivă din întreprinderi, ca organe de lucru ale proprie
tarilor. producătorilor și beneficiarilor, a debutat in acest an sub semnul
cerinței formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a acționa în așa fel,

v_ ••

întreprinderea mecanică „Nicolina"
din Iași. Ne răspunde la anchetă
inginerul Vasile Ghergheșanu, secre
tarul comitetului de partid, pre
ședintele
consiliului
oamenilor
muncii :
— In primul rînd, am tras învă
țăminte din lipsurile și neajunsurile
ce s-au manifestat anul trecut, cînd
în unele perioade pregătirea și lan
sarea producției, organizarea muncii,
aprovizionarea cu materii prime și
materiale nu s-au desfășurat ritmic,
ceea ce a condus la înregistrarea
unor restante care cu greu au fost,
în final, recuperate. Datorită acestei
situații, consiliul oamenilor muncii
a botărit să efectueze zilnic analize
asupra desfășurării activității de
producție — respectiv pregătire și
lansare in fabricație, aprovizionare,
organizare, ordine și disciplină la fie
care loc de muncă și pe schimburi,
în acest fel s-a reușit să fie încăr
cat cu sarcini sporite schimbul I, dar
și să fie aliniate la acest nivel cele
lalte schimburi. „Secretele" acestei
reușite n-au fost altele decît asigu
rarea cu materii prime și materiale,
cu asistență tehnică a tuturor schim
burilor, realizarea unei mai btlne or
ganizări a muncii.
Problemele complexe pe care Ie
avem de rezolvat ne-au determinat
să imprimăm activității consiliului
oamenilor muncii și biroului său
executiv un ritm de „sesiune per
manentă". Pe lingă cele arătate mai
Înainte, in fiecare joi din săptămînă
analizăm calitatea producției, iar vi
nerea analizăm măsurile din planul
tehnic, cu accent pe introducerea
tehnicii avansate. Drept urmare, la
încheierea primei decade a lunii
ianuarie 1988 am înregistrat deja

unele depășiri de plan : un boghiu
peste sarcinile producției destinate
exportului, pe care îl facem indirect,
precum și mașini și utilaje de con
strucții și terasiere în valoare de
100 mii de lei,
— Știm că aveți de realizat în
acest an un program important de
înnoire și modernizare a produselor.
Care este stadiul realizării lui ?
— Acțiunea cea mai importantă a
consiliului oamenilor muncii a fost
îndreptată spre pregătirea și lansa
rea în fabricație a produselor noi, cu
deosebire a celor 5 seturi de frînă
pentru vagoane, pe care le-am și pre
gătit pentru a fi testate. După aceas
tă testare ne vor parveni omologate și
astfel le vom introduce în producția
de serie. Aceeași atenție am acordat
realizării producției de prototipuri și
a producției zero pentru noile încăr
cătoare frontale cu motoare de
65 CP, care se comportă la fel ca
încărcătoarele frontale de 80 CP. dar
cu însemnate economii de energie.
Ca producție nouă sînt și autogrederele articulate de 104 CP, care îm
bunătățesc seria autogrederelor fixe
de 120 și 180 CP. dar realizează un
consum de energie mult mai mic.
Preocupările noastre pentru per
fecționarea continuă a activității
productive, dar mai ales pentru
înnoirea și modernizarea produselor
reprezintă răspunsul nostru ferm,
muncitoresc, la cljenț^File. adresate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. de
a face din anul 1988 anul celor mai
bune rezultate din actualul cincinal,
omagiind astfel, prin fapte. ani
versarea zilei de naștere și a în
delungatei activități revoluționare a
conducătorului iubit al partidului și
țării, a ctitorului României moderne.

Dacă fiecare cadru tehnic ar fi
un bun exemplu...
întreprinderea chimică Mărășești
din județul Vrancea. Interlocutor —
inginer Dumitru Mocanu, directorul
unității, prim-vicepreședinte al con
siliului oamenilor muncii :
— Nu o dată, în anul trecut, pro
blemele care țin de condițiile necesare
asigurării bunei funcționări a între
prinderii au constituit subiect de ana
liză din partea comitetului de partid
și a consiliului oamenilor muncii. Lu
crul acesta s-a impus deoarece in
realizarea producției intîmpinăm difi
cultăți din cauza unor întreruperi in
funcționarea utilajelor și instala
țiilor, a randamentului lor scăzut. Pe
baza unui program minuțios întoc
mit — la elaborarea căruia au fost
antrenați un mare număr de munci
tori cu înaltă pregătire profesională
și cu o bună experiență în producție,
specialiștii întreprinderii — s-a
hotărît ca în ultima lună a, anu
lui anterior să se treacă la efec
tuarea
reviziilor si reparațiilor.
Concomitent cu aceste lucrări s-a
avut în vedere și aplicarea unui
număr important din măsurile in
cluse în programul de moder
nizare. care vizau perfecționări
tehnice
și
tehnologice.
Atenția
noastră a fost îndreptată în mod
deosebit spre instalațiile și utilajele
mari consumatoare de energie elec
trică și termică și care au o mare
pondere în realizarea producției. Des
pre eficienta acestei acțiuni, com
pletată cu alte preocupări, pentru o
întreținere curentă a dotării tehnice,
putem vorbi acum. La instalația de
fabricare a detergenților condițio
nați, de exemplu, opririle accidentale
s-au redus foarte mult, utilajele
funcționează la capacitate, calitatea
produselor a crescut, iar consumurile
energetice au fost reduse. La in
stalația de fabricare a spumogenului,
prin înlocuirea vechilor concentra
toare cu altele de mare randament,
în prima jumătate a lunii ianuarie
s-a înregistrat zilnic o depășire a
planului de producție. Sporuri de
producție se obțin si la fabricarea
prafului de curățat, unde estimăm
ca la sfirsitul acestei luni să avem
un plus de producție de cel puțin
50 tone. Mult mai bine se lucrează
acum și în instalația de fabricare a

acizilor grași ca urmare a perfecțio
nării tehnologiei de lucru.
— Întreprinderea are. deci, un po
tențial de cadre tehnice valoros. Cum
acționează consiliul oamenilor mun
cii pentru ca acest potențial să fie
cit mai eficient implicat in rezol
varea problemelor cu care se con
fruntă unitatea ?
— Ne-am propus ca în această
activitate complexă de organizare și
modernizare a producției și a muncii,
de rezolvare mai operativă a proble
melor curente, fără a scăpa din ve
dere cerințele de perspectivă, să
angajăm absolut pe toți inginerii,
tehnicienii și maiștrii din unitate. O
bună parte dintre aceștia s-au raliat
comandamentelor menționate și re
zultatele angajării și participării
efective a acestor cadre se văd în
producție. în realizările de pînă
acum. Am conceput această activi
tate ca o acțiune permanentă care,
din păcate, trebuie să spunem des
chis, nu și-a găsit înțelegerea nece

de a conduce mai bine și mai eficient, încît in anul 1988 să șe obțină cele
mai bune rezultate din acest cincinal, care să constituie o bună bază pen
tru îndeplinirea in cele mai bune condiții a întregului plan cincinal.
Spre a vedea cum se desfășoară practic, zi de zi, în procesul muncii
activitatea acestor organe pentru îndeplinirea importantului obiectiv al
anului 1988 am întreprins o anchetă în rîndul președinților și prim-vicepreședinților consiliilor oamenilor muncii cu tema : CUM ACȚIONAȚI,
CE PROBLEME AȚI REZOLVAT, CE PROBLEME ÎȘI AȘTEAPTĂ SO
LUȚIONAREA PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARA A SARCINILOR
DE PLAN ÎN PRIMA LUNA A ANULUI 7

sară din partea tuturor. Este și vina
noastră, a conducerii tehnice a în
treprinderii. a consiliului oamenilor
muncii că această acțiune nu a stat
mai frecvent în preocupările noastre,
in analizele și controalele efectuate,
pentru a asigura valorificarea depli
nă a capacității tehnice a cadrelor
noastre. Din această cauză — care nu
este singura de altfel — la ora ac
tuală incă ne mai confruntăm cu
greutățile provocate de practicarea
unor tehnologii de fabricație depășite,
cu consecințe negative asupra consu
murilor de materii prime, de energie
electrică și termică, asupra nivelului
calitativ al unor produse. Gradul de
înnoire a producției este încă sub
■nivelul posibilităților pe care le
avem. Iată suficiente argumente care
ne determină să trecem hotărît la o
mai temeinică organizare si urmă
rire a acestei acțiunj de antrenare a
tuturor cadrelor din întreprindere la
rezolvarea problemelor producției.
— Problemele privind pregătirea
producției anului 1988 pe care le-ați

ridicat centralei și ministerului au
fost rezolvate ?
— în bună parte, da. dar — obiec
tiv vorbind — nu pe măsura aștep
tărilor noastre. Iată de ce solicităm,
și cu acest prilej, intervenția fac
torilor de resort în solutionarea
unor probleme cu care ne confrun
tăm. Pînă la ora actuală nu avem
repartiții și cote la nivelul sarci
nilor anuale de plan pentru unele
materii prime.
De exemplu, nu
sînt „acoperite" prin repartiții circa
30 la sută din necesarul de colofoniu, 50 la sută bitum, aproape 60 la
sută tripolifosfat de sodiu. De ase
menea, nu avem încheiate contracte
pentru desfacerea unor cantități în
semnate de policol B 5 și chituri.
Solicităm ca specialiștii din unită
țile de cercetare ale centralei să
acorde mai mult sprijin Combinatu
lui de îngrășăminte chimice Valea
Călugărească în rezolvarea unor pro
bleme ce țin de calitatea sulfatului de
sodiu, materie primă pe care noi o
utilizăm la fabricarea detergenților.

își exercită sau nu centrala răspunderea
cu care a fost investită ca titular de plan ?
Întreprinderea de mașini agregate
și subansamble auto din municipiul
Sfîntu Gheorghe. Răspunsurile la
întrebarea anchetei de față le pri
mim din partea tovarășului Emanoil
Mițrea. secretarul comitetului de
partid, președinte al consiliului oa
menilor muncii :
— întreprinderea noastră a înche
iat anul 1987 cu un bilanț negativ.
Facem parte din unitățile care au in
trat în 1988 cu importante datorii
față de anul trecut, față de socie
tate. Cauzele nerealizăril sarcini
lor de plan au fost temeinic anali
zate în adunarea generală a oameni
lor muncii din luna noiembrie 1987.
Principala preocupare a consiliu
lui oamenilor muncii în perioada
care a trecut de atunci a fost de a
acționa. împreună cu centrala de re
sort. pentru soluționarea problemelor
care au generat neajunsurile din
activitatea colectivului nostru de
muncă. Și trebuie să vă spun că in
adunarea generală respectivă au fost
formulate — ca expresie a interesu
lui pe care-1 manifestă oamenii
muncii pentru conducerea activității
economice, pentru exercitarea calită
ții lor de proprietari, producători și
beneficiari — aproape 30 de propu
neri vizînd redresarea activității în
treprinderii. 19 dintre acestea au in
trat în competenta de rezolvare a
consiliului oamenilor muncii, iar 10
— cu cele mai importante implicații
în buna desfășurare a activității
unității — în competenta centralei
de resort.
— Care este stadiul traducerii lor
in viață ?
— Dacă marea majoritate a celor
ce trebuiau soluționate de unitate
au fost rezolvate, unele chiar in
avans față de termenele stabilite,
cea mai mare parte din cele înain
tate centralei nici pînă acum —
după două luni de zile de la tinerea
adunării generale — nu sînt pe de-

plin clarificate și continuă să influ
ențeze în mod negativ bunul mers
al producției.
Inginerul Teodor Petiochi, directo
rul comercial al întreprinderii, a
argumentat concret, această afirma
ție ; „Marea majoritate a propuneri
lor adresate de oamenii muncii cen
tralei se refereau la necesitatea asi
gurării ritmice a materiilor prime
de către furnizori, unii chiar si din
cadrul centralei, mai ales a oțeluri
lor speciale. Mai mult. întreprinde
rea a cerut să se reanalizeze nor
mele de consum și consumurile spe
cifice pentru a se asigura o concor
dantă intre prevederile unora și ale
celorlalte, pentru ca procesul de
aprovizionare să se desfășoare după
prevederi unitare. Nici această pro
blemă n-a fost nici analizată, nici
soluționată".
In aceste condiții, care este sta
diul îndeplinirii sarcinilor de plan
pe primele 15 zile ale lunii ianuarie?
Atît secretarul comitetului de partid,
cit și directorul au preferat să dea
un răspuns prin... tăcere. Ceea ce
înseamnă -» am aflat ulterior — că
unitatea a debutat cu stîngul și
în 1988.
Deci, o Importantă unitate a
centralei de resort încheie anul an
terior cu rezultate total nesatisfăcă
toare — afirmația nu este cu nimic
exagerată —. se semnalează în adu
narea generală cauzele acestei situa
ții, se cere centralei, ca titulară de
plan, să analizeze problemele și să
adopte soluții, iar lucrurile sînt lă
sate să evolueze ca mai înainte, să
se acumuleze noi probleme. Și ast
fel . în loc de o rapidă redresare,
s-a ajuns încă din prima jumătate a
lunii ianuarie la o situație necores
punzătoare. Așa înțelege centrala —
se întreabă pe bună dreptate munci
torii întreprinderii — să-și îndepli
nească învestitura de titulară de
plan ?

Întreprinderea de utilaj chimic Ploiești. Se finalizează un nou produs pentru export

CITEVA CONCLUZII ȘI CIT EVA MĂSURI NECESARE
Ancheta noastră a avut ca Interlocutori principalii factori din între?
prinderi, chemați să acționeze pentru perfecționarea continuă a activității
de producție, pentru îmbunătățirea permanentă a activității de conducere.
Dacă acțiunile practice, concrete, vizînd rezolvarea problemelor complexe
cu care se confruntă întreprinderile ocupă un loc important pe agenda de
lucru a consiliilor oamenilor muncii — și e bine că ocupă — cele con
sacrate perfecționării stilului și metodelor de muncă, angajării tuturor
membrilor acestor organe în soluționarea sarcinilor majore, funcționării
lor eficiente ca organisme ale autoconducerii muncitorești continuă să
aibă o pondere scăzută în cadrul acestor preocupări. Or, suportul trainic
al înfăptuirii revoluției tehnico-științifice, al modernizării producției îl
constituie, și trebuie să-l constituie, în primul rînd, modernizarea modului
de a conduce.
Perfecționarea relației întreprindere-centrală, apreciată ca o condiție
fundamentală pentru îmbunătățirea conducerii activității economice, pen
tru creșterea eficienței ei, nu a atins încă stadiul cerințelor formulate
de conducerea partidului, de secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Unele centrale — așa cum rezultă și din exemplul

abordat în ancheta noastră — continuă să lase întreprinderile să se
descurce cum pot, fără a-și asuma răspunderile ce le revin ca titulare
de plan. Cum e posibil ca o întreprindere care nu își realizează timp
de un an nici un indicator de plan să nu facă obiectul unei analize
profunde, temeinice, din partea centralei spre a intra pe făgașul normal ?
Prin modul său nereceptiv la propunerile formulate de oamenii muncii
în adunarea generală anterioară, centrala nu numai că intră in con
tradicție cu prevederile legii, dar frînează — prin atitudinea ei — și pro
cesul de afirmare autentică a democrației muncitorești.
A conduce eficient înseamnă a rezolva operativ și temeinic proble
mele cu care se confruntă întreprinderile, dar nu oricum, ci în spiritul
autenticei noastre democrații muncitorești, ale cărei norme și exigente
sînt valabile și pentru muncitor, și pentru directorul de centrală, și pen
tru ministru. Ceea ce se pare, așa cum rezultă din ancheta de față, că
nu s-a înțeles peste tot acest lucru.

Anchetă realizată de Constantin PRIESCU, Manole CORCACI,

Dan DRAGULESCU, Constantin TIMARU

Rezultate care îndeamnă
la acțiuni mult mai hotărîte
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Nu este nevoie de nici o demon
strație pentru a dovedi că nivelul
producțiilor medii la hectar obți
nute, în ultimii ani, de o serie de
unități agricole din județul
Tele
orman (peste 20 tone porumb știuleți, 8 000 kg grîu și orz, 3 200 kg
floarea-soarelui) a fost
influențat
în mod hotăritor de folosirea siste
melor de irigații. Concludent în acest sens fiind și faptul că aseme
nea niveluri au fost atinse în perime
trele irigabile. Este o consecință
determinată mai ales de regimul
pluviometric natural foarte sărac
din această zonă. De pildă, in 1987
cantitățile de precipitații ce au că
zut nu au depășit 400—450 litri pe
metru pătrat, ceea ce înseamnă mai
puțin de jumătate fată de cit este
necesar în condițiile practicării unei
agriculturi intensive. Conform pro
gramului județean de îmbunătățiri
funciare, suprafața amenajată
ur
mează să ajungă la 487 000 hec-t
tare pină la sfirșitul actualului cin
cinal.
înainte de a face unele aprecieri
privind modul în care factorii răs
punzători sînt angajați în materia
lizarea acestui obiectiv, vom arăta
că din activitatea anului trecut a
întreprinderii județene de execuție
a lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare este de reținut faptul că, deși
planul valoric pe ansamblul uni
tății a fost îndeplinit. nu s-au
realizat toate capacitățile progra
mate. în ceea ce privește suprafața
amenajată pentru irigații, ea a cres
cut cu aproape 11 000 hectare prin
finalizarea lucrărilor prevăzute în
zonele Frunzaru, Islaz-Moldovenl și
Giurgiu-Răzmirești.
Dar restanțele
acumulate la nivelul județului sînt
mai mari decit realizările, ele ridicîndu-se la 16 700
hectare.
Cau
zele ? Este vorba de nefolosirea în
tregului fond de timp disponibil (86
la sută, cifra ni se pare totuși exa
gerat de mare), de realizarea unui
coeficient scăzut de folosire a utila
jelor si mașinilor din dotare (75—78
la sută), dar si de cauze obiectiva
a căror soluționare a depășit pute
rile întreprinderii
de specialitate.
Astfel, fată de necesarul de mate
riale pentru obiectivele planificate
s-au primit mai puțin cu 58 km da
conductă PREMO, 248 km de con
ductă AZBO și 64 km de conductă
PVC. La aceasta s-a adăugat defi
citul de utilaje terasiere
(excava
toare si autoscrepere).
Ce garanții există ca în anul acesta întreaga suprafață prevăzută
să fie amenajată, de 22 465 hectare,
va beneficia de apă ? Am reținut
mai întîi de la tovarășul Constantin
Croitoru, 1 directorul
tehnic
al
IEELIF Teleorman, că au fost luate
măsuri la fiecare din cele 4 bri
găzi complexe de constructori pen
tru întărirea ordinii și disciplinei,
eliminarea absentelor care s-au
răsfrînt în mod negativ asupra re
zultatelor activității de ansamblu,
în atelierele specializate se află
acum în curs de desfășurare revi
ziile și reparațiile la cea mai mare
parte a mașinilor și utilajelor din
dotare. Activitatea este organizată
în două schimburi, pe fluxuri teh
nologice, punîndu-se accentul pe ca
litatea reparațiilor. Pentru evitarea
unor neajunsuri din anii trecuți și
asigurarea garanției că utilajele vor

funcționa la capacitate maximă, re
cepția lucrărilor se face in prezenta
maiștrilor si specialiștilor pe faze ale
fluxului de reparații. Se fac efor
turi pentru reconditionarea unui nu
măr cit mai mare de piese de
schimb,
căutîndu-se și găsindu-se
soluții tehnice eficiente. Dacă asu
pra modului în care sînt respectate
cerințele privitoare la calitatea re
parațiilor nu sîntem în măsură să
ne exprimăm un punct de vedere,
vom supune atenției factorilor răs
punzători situația existentă aici, in
ce privește stadiul avansat de uzură
al unor utilaje (buldozere S-l 500,
excavatoare CASTOR-1 200.
drag
line), situație ce impune un sprijin
mai substanțial din partea întreprin
derilor furnizoare pentru aprovi
zionarea cu piese de schimb și
subansamble, cum ar fi distribui
toare hidraulice, cilindri de forță,
seturi motor, cuzineți etc.
Beneficiind de o iarnă blîndă. s-a
luat măsura ca toate utilajele a-

Pe șantierele
de îmbunătățiri funciare
din județul Teleorman
flate în stare de funcționare să con
tinue in această perioadă excavațiile în
sistemele de îmbunătățiri
funciare Frunzaru (zona
Băcălești-Călmățuiu), Contești, Viișoara
Nord, forțele fiind concentrate cu
prioritate la obiectivele la care se
înregistrează restante. Configurația
unor terenuri, precum și inexistenta
în unele zone a unor rețele speciale
pentru eliminarea excesului
de
apă de pe o parte din suprafețele
amenajate constituie motive se
rioase pentru ca executarea noilor
sisteme de irigații să se facă con
comitent cu cele de desecări. Nerealizarea unitară, în complex.
a
lucrărilor de îmbunătățiri funciare
a creat în decursul anilor greutăți
unităților agricole, ducînd In unele
cazuri la degradarea unor terenuri.
Pentru evitarea unor astfel de si
tuații, programul județean de îm
bunătățiri funciare prevede. In ca
zul sistemelor noi. executarea si
multană atît a lucrărilor de irigații,
cit și a celor de desecări. Este demn
de remarcat faptul că în vederea re
ducerii consumurilor de materiale,
energie si combustibil se urmă
resc trasarea canalelor colectoare
pe firul văilor naturale si unifica
rea construcțiilor hidrotehnice pe
rețeaua de canale. Conform progra
mului stabilit, lucrările de desecări
ar trebui să cuprindă în acest an aproape 60 000 hectare (sînt incluse
aici și restanțe din anii trecuți). la
care se adaugă lucrări de combate
re a eroziunii solului pe 14 770 hec
tare și drenaje pe 3 200 hectare. Este
vorba de un volun) de lucrări fără
precedent în domeniul acțiunilor hidroameliorative desfășurate în jude
țul Teleorman. Dacă avem în ve
dere faptul că în anul trecut pen
tru irigații s-au amenajat doar aproape 11 000 hectare, iar desecări
s-au efectuat numai pe 13 210 hec
tare. este lesne de înțeles că în acest an colectivului întreprinderii de

profil îi revin sarcini deosebit de
importante. Din capul locului tre
buie spus însă că realizarea lor este
condiționată de asigurarea
bazei
materiale, adică de procurarea ur
gentă a materialelor de construcții
și a utilajelor. Or. pînă în prezent
nu s-au primit repartițiile necesare
pentru conductele de toate tipurile
(destinate amenajării rețelelor de
distribuție a apei), și nici ciment,
plase STM. bitum, motorină și alte
materiale în structura și cantități
le normate, conform obiectivelor
prevăzute in plan. Tot acum tre
buie rezolvată și problema crește
rii capacității de execuție a con
structorilor. prin dotarea cu utilaje
la nivelul planului de lucrări. Din
analiza potențialului actual de pro
ducție rezultă că față de prevede
rile pe 1988 există în prezent un
deficit de peste 150 utilaje — ex
cavatoare. buldozere, lăzi de screpere. autoscrepere. Sînt, considerăm,
mai multe posibilități pentru creș
terea capacității de construcție. Fie
să se facă o redistribuire a mij
loacelor mecanice între unitățile d«
profil, fie ca IEELIF-ului Teleor
man să i se suplimenteze dotarea
actuală. Desigur, important este ca
și această problemă să fie soluțio
nată cit mai repede.
— Prin măsurile tehnico-organizatorice stabilite sub îndrumarea co
mitetului județean de partid — na
spune tovarășul Vasile Boncotă. di
rectorul IEELIF Teleorman — ur
mărim ca fondurile mari alocat?
de stat pentru sporirea rodniciei pă
mîntului să aibă într-adevăr eficien
ța scontată, materializată in recol
tele mari și sigure, ce poft fi obți
nute pe aceste terenuri fertile. Por
nind de la o anumită situație în ce
privește forța de muncă, am e
laborat un program special de pre
gătire a personalului muncitor. As'
fel. avem în vedere. în primul rin
angajarea unui număr de mecani
de utilaje terasiere care vor mur
la construcția noilor amenajări și
electromecanicilor. Pe de altă pal
acționăm pentru ridicarea califi
rii celor care lucrează în rețeaua
drotehnică prin cursurile de perf
ționare a pregătirii profesionale i
ganizate cu toți oamenii muncii,
flate acum în plină desfășurare.
Sînt deci destule lucruri de i
zolvat în această perioadă pentru
avea cu adevărat certitudinea că
biectivele stabilite prin planul |
acest an vor fi înfăptuite în tot
litate și la termenele prevăzute. Es
de așteptat. în acest sens, intervei
tia mai fermă și eficientă a orgi
nelor agricole județene și a fact)
rilor răspunzători din cadrul MUții
terului Agriculturii pențr/i caiub
nici un motiv să nu se mai jerie
neajunsurile din anul trecut, adj)
așa după cum am arătat, s-au nregistrat mari restanțe. Și tocmafla
aceea ne propunem să revenim pa
tru a urmări în continuare evoația și calitatea lucrărilor de pe șâtierele de îmbunătățiri funciare qn
județul Teleorman, modul cum slt
rezolvate problemele care condițiinează realizarea programelor de ingații, desecări și combatere a erozio
nii solului.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „SctntaU*

Acțiune de mare importanță pentru
dezvoltarea puternică a zootehniei
(Urmare din pag. I)
partidului, un rol important are ob
ținerea unor informații detaliate și
exacte referitoare la mărimea
și
structura efectivelor de animale pe
specii, categorii de vîrstă și sex,
ceea ce dă posibilitatea unei mai
bune orientări în ce privește reparti
zarea în teritoriu a efectivelor, sta
bilirii nivelului și structurii culturi
lor furajere, dezvoltării capacităților
de producție. De asemenea, pe aceas
tă bază se pot lua cele mai potrivite
decizii în privința acordării asisten
ței zooveterinare, în asigurarea unei
reproducții de calitate, a mijloacelor
biologice și medicamentoase necesa
re realizării integrale a acțiunilor de
prevenire și combatere a îmbolnăvi
rilor la animale. între acțiunile în
treprinse în acest scop se înscrie și
efectuarea, pe baza prevederilor De
cretului nr. 1 din 1982 al Consiliului
de Stat, recensămîntul animalelor
domestice pe întreg teritoriul țării.
Ca și în anii precedenți, recensămintul va avea loc în perioada 1—8
februarie. Este o acțiune de mare
însemnătate politică și economică,
întrucît adoptarea unor măsuri care
să asigure dezvoltarea mai accelera
tă a zootehniei reprezintă unul din
obiectivele majore ale politicii agra
re a partidului nostru. Recensămintul animalelor a intrat în tradiția
înregistrărilor statistice
în
țara
noastră și în alte țări, constituind
unul din cele mai importante mij
loace pentru obținerea unor infor
mații exacte cu privire la această
importantă avuție națională.
De
aceea, are o deosebită însemnătate
declararea exactă a datelor asupra
animalelor deținute, cft și înregis
trarea lor corectă. în acest sens,
decretul Consiliului de Stat cuprinde
prevederi clare legate de necesitatea
asigurării unei evidențe precise și
reale a efectivelor de animale în
fiecare gospodărie, unitate, localita
te și județ, stabilind obligativitatea
declarării și înregistrării corecte a
acestora, pentru prevenirea oricărei
abateri de la normele stabilite. De
ținătorii de animale au datoria să
înlesnească personalului ce efectu
ează recensămîntul și organelor de
control să verifice la fața locului
realitatea datelor declarate. Decla
rarea de către o unitate socialistă de
stat sau cooperatistă a unui număr
de animale mai mic decît cel real
atrage preluarea fără plată, la fon
dul centralizat, a animalelor nede
clarate, persoana vinovată de încăl
carea obligației de declarare suportînd contravaloarea pagubei aduse
unității. De asemenea, declararea
unui număr mai mare decît cel deți
nut constituie infracțiune și se pe

depsește conform legii. Este necesar
ca deținătorii de animale să sprijine
personalul care efectuează recensă
mîntul, organele de control trimise
să verifice la fața locului realitatea
datelor declarate.
Pentru realizarea tuturor acțiuni
lor care vizează organizarea, pregă
tirea și desfășurarea recensămîntului
o răspundere deosebită revine ca
drelor tehnice agricole, în special ce
lor cu pregătire zootehnică și veteri
nară care vor participa ca recenzori
și vor asigura popularizarea acestor
acțiuni deosebit de importante pen
tru cunoașterea conținutului docu
mentelor și prevederilor legale pri
vind desfășurarea recensămîntului,
determinînd cetățenii la o înregis
trare reală a tuturor animalelor su
puse recensămîntului, evitîndu-se
astfel încălcarea normelor legale.
Pentru ca această acțiune de in
teres național să se desfășoare în
cele mai bune condiții, comisia
centrală de recensămînt a întreprins
o serie de măsuri legate de reactua
lizarea, expedierea formularelor ne
cesare, stabilirea întregului personal
care va participa la acțiunea de re

cenzare, a organizat instruiri, a tre
cut la delimitarea sectoarelor și re
partizarea pe localități a cadrelor cu
munci de răspundere. Numai respectînd cu strictețe și conștiinciozitate
prevederile decretului Consiliului
de Stat,
lucrările recensămîntului
animalelor se vor desfășura în con
diții optime, iar concluziile acestuia
vor putea constitui o bază reală,
științifică pentru analiza rezultatelor
obținute, pentru jalonarea căilor de
urmat, conceperea și aplicarea unomăsuri tehnice și organizatorice car»
vor asigura un nou avînt în dezvol
tarea zootehniei românești.
Este o înaltă îndatorire civică l
patriotică a tuturor crescătorilor»
animale de la sate și orașe, a fi
cărui cetățean să contribuie la bii
desfășurare a recensămîntului, d
oarece măsurile ce vor fi luate pe
tru dezvoltarea puternică a zootel
niei sînt în interesul economiei n
ționale, al producătorilor agricoli,
înfăptuirii integrale a programul
de dezvoltare a zootehniei și, atri
legat de aceasta, a prevederilor pi
gramului de autoconducere și aaprovizionare teritorială.

BACĂU : Noi sonde în circuitul economic
O dată cu primele
zile ale noului an,
petroliștii din cadrul
Trustului de forajextracție Moinești au
pus în circuitul eco
nomic noi sonde de
țiței și gaze. La Burcioaia,
într-o nouă
zonă petrolieră din
nordul țării, muncito
rii din brigada condu
să de ing. Adrjan
Chirculiță au pus in
funcțiune, cu o săp
tămînă mai devreme,
sonda de mare adincime nr. 505 care
produce zilnic circa
50 000 metri cubi gaze
libere. Alte două son
de asemănătoare au

fost puse in funcțiune
la Buciumeni și Plu
ton, iar la Modîrzău
și-a început producția
prima sondă de țiței
a anului. în același
timp,
sondorii
din
cadrul schelelor de
foraj Zemeș, Tîrgu
Ocna și Comănești
au predat producției
8 noi sonde pe zăcă
mintele petroliere de
la Dofteana. Chilii,
Tașbuga,
Cîmpeni.
De notat că cele mai
multe sonde au fost
forate și puse în
funcțiune înainte de
termenele planificate,
fapt ce are o influen
tă
pozitivă
asupra
producției de țiței.

Acest lucru a fosi
sibil
datorită
bunei
organizăr
producției și a
cii, folosirii din
a timpului de I
introducerii unor
nologii avansate,
ginerul Ionel A
șeful serviciului i
din cadrul trus
moineștean, ne
nea că Ia această i
se află în stadiul
nai de foraj alte
noi
sonde petrol
de mare și medii
dîncime, care voi
introduse în circi
economic pînă Ia i
șitul lunii ianui
(Gheorghe Baltă).

COVASNA : în sprijinul constructorilor de tractor
Colectivul de oameni ai muncii'
de la tînăra întreprindere pentru
piese de tractoare din întorsura
Buzăului a depășit pe primele zece
zile ale noului an prevederile pla
nului la producția-marfă cu 5 la
sută. Bunele rezultate din primă
decadă au fost obținute pe seama

creșterii productivității munc'
condițiile folosirii depline a
nilor și utilajelor din dot?
această perioadă scurtă d4
colectivul de aici a livrat
mentar beneficiarilor 50 dej
de tractoare. (Constantin Tl
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Forța argumentului în cultivarea

TELEGRAMA ADRESATĂ

convingerilor materialist-științifice

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

în fața unul numeros auditoriu,
la Căminul cultural din Fălciu, a
avut loc, de curind, o seară de răs
punsuri la întrebări din diverse do
menii științifice. S-a vorbit, astfel,
pe înțelesul tuturor și convingător
despre ereditate, inginerie genetică,
originea și evoluția omului, cercetări
și zboruri spațiale, ecologie, „far
macia" naturii, energie atomică ș.a.,
au fost proiectate filme documentarștiințifice și au fost prezentate cărți
pe aceste teme.
Concomitent. în municipiu! Vaslui,
comitetul județean de cultură și
educație socialistă a inițiat, intr-un
cadru adecvat, o interesantă intîlnire a directorilor de cămine cultu
rale. responsabili și lectori ai uni
versităților cultural-științifice și ai
comisiilor pentru răspindirea cunoș
tințelor științifice și tehnice cu bri
gada științifică a revistei „Maga
zin". O acțiune utilă pentru orien
tarea și pregătirea științifică și mai
cu seamă metodică a celor ce parti
cipă. conduc și indrumă această
muncă.
De asemenea, în toate unitățile
școlare, a fost declanșat concursul
județean de biologie „Emil Racoviță“, la care sint antrenați practic
toți elevii din gimnazii și licee.
...Sint doar trei din manifestările
ce s-au desfășurat în județul Vaslui
pe parcursul unei singure zile în
scopul îmbogățirii educației materia
list-științifice a oamenilor de toate
virstele. Manifestări ce atestă că se
acționează pe un front larg și susți
nut pentru ridicarea nivelului gene
ral de cunoaștere al locuitorilor,
pentru eliberarea de obscurantism și
misticism.
— în vederea traducerii în viață
a sarcinilor din programul nostru
ideologic, a măsurilor privind inten
sificarea acestei activități, ne spune
tovarășa Ane.ta Slivneanu. secretar
gl comitetului județean de partid,
adwrdăm o atenție deosebită condulerii acțiunilor de formare și dez’oltare a conștiinței socialiste. Intre
biectivele ce ne stau în față punem
e prim-plan consolidarea concepei
materialist-științifice despre
me și viață, ridicarea nivelului de
îoaștere a maselor, pentrui forf:r
'rea unor trainice convingeri
secretarul
iste, Așa cum cerea
erai al partidului, tovarășul
la cel de-al
>lae Ceaușescu,
------ „------ —
ea Congres al educației politice
ilturii socialiste, avem în vedere
il că nu vom putea realiza ceea
i-am propus „decit pe baza cetai noi cuceriri ale științei și
ii, ale cunoașterii umane din
iomeniile, că omenirea a realii și noi descoperiri ale taineurii, dar că procesul cunoașI s-a încheiat și nu se va îniciodată. Aceasta impune o
continuă a nivelului general
șlințe, cutezanță, indrăznea‘.reaga activitate de cunoașinclor naturii și universului,
înlăturarea
concepțiilor
rimate, promovarea noului
eonomică și socială..."
I, organele și organizațiile
di parm toți factorii educaționali
di județ și-au intensificat și mai
mit activitatea de educație mate
rii ist-științificâ in
rindul tuturor
ctegoriilor de oameni ai muncii,
aționind în cunoștință de cauză,
ompetent pentru a-i conferi aceș
tia nivelul calitativ corespunzător.
Jentru sporirea eficienței acesteia,
je baza programului special adoptat
le biroul comitetului județean de
partid, am urmărit consecvent asigu
rarea unui caracter sistematic, larg
cuprinzător și mai cu seamă a con
tinuității in desfășurarea acțiunilor,
pornind, bineînțeles, de la cunoaș
terea realităților, organizind activi
tatea diferențiat, de la localitate la
localitate, lărgindu-i permanent sfe
ra de influență și mai ales forța de
convingere.

nalizează. în fiecare an. în realizarea
simpozionului județean „Forme și
metode de educație materialistștiințifică a elevilor'* și a sesiunii de
referate și comunicări în care elevii
și cadrele didactice prezintă studiile
realizate și sugerează noi forme de
acțiune.
— O foarte însemnată ■ contributie în însușirea noilor cuceriri ale
științei și tehnicii, în creșterea •
combativității revoluționare față de
mentalitățile și atitudinile- înapoia-,
te și concepțiile mistico-religioase
iși aduc tot mai mult învățămintul
politico-ideologic, propaganda prin
conferințe, activitatea universităților
cultural-științifice și a brigăzilor
științifice, lectoratele și cercurile cu
acest profil din organizațiile U.T.C.,
pionieri ș.a. — ne-a spus Augustin

Ce forme și modalități s-au uti
lizat pentru optimizarea acestei ac
tivități 1 Periodic.
sint organizate
investigații și studii sociologice pri
vind starea și manifestările feno
menului religios, mutațiile ce se în
registrează in toate localitățile și
factorii de influentă asupra conștiinței și comportamentului cetâțenilor.' In acest fel. in laboratorul
de educație materialist-științifică din
cadrul cabinetului județean pentru
activitatea ideologică și politico-educativă există date, documentare și
concluzii ale unor asemenea studii
care, alături de alte materiale —
planșe, diapozitive, citate și opinii
despre știință și religie — sint puse
la dispoziția celor ce conduc, îndru
mă ori fac efectiv educație ateistștiințifică. De mare eficiență se do-

— ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL VASLUI —
Chiper, directorul adjunct al cabine
tului județean de
partid. Căutăm
totdeauna ca, in funcție de situație,
de specificul local, să utilizăm cele
mai adecvate forme, să insistăm și
mai mult, focalizînd la nevoie toate
acestea și pe o perioadă îndelunga
tă pentru ca acțiunile să dobindească eficiența
scontată.
în același
timp, acordăm o tot mai mare aten
ție pregătirii, îmbogățirii conținutu
lui și calității manifestărilor organi
zate. Aceasta în toate localită
țile, dar mai cu seamă în cele in
care se mai ridică probleme, cum
sint Huși, Puiești, Albești, Băcești,
Oșești, Rebricea ș.a.
Caracterul continuu, larg cuprin
zător al acestei activități este evi
dențiat, intr-adevăr, și de existența
în localitățile vasluiene a 75 de uni
versități cultural-științifice, in care
funcționează cursuri de educație ma
terialist-științifică cu peste 5 000
cursanți, 14 brigăzi științifice jude
țene și 154 locale, ceea ce face ca.
printr-o judicioasă planificare, în
fiecare comună ori sat oamenii să
se întilnească in asemenea cadru de
cel puțin
10—12 ori intr-un an.
Acestea și-au axat dezbaterile și in
tervențiile pe explicarea fenomene
lor naturale și sociale, a legilor de
evoluție a istoriei, a legislației so
cialiste și au întreprins diferite ac-țiuni cu caracter practic aplicativ.
De asemenea, o rodnică activitate
desfășoară și cele 221 cercuri „Prie
tenii adevărului științific" din școli,
130 cercuri ateist-științifice în licee

vedește, apoi, instruirea metodicoștiințifică temeinică, unitară a În
tregului activ de propagandă, a ce
lor direct implicați in acest com
plex act educațional. S-au prezentat
expuneri și s-au organizat dezba
teri, mese rotunde, simpozioane, cu
demonstrații practice, la care și-au
adus contribuția propagandiști ai
C.C. al, P.C.R. și ai comitetului ju
dețean de partid, oameni de știință
din București, Iași și alte centre
universitare. In municipiile Vaslui și
Birlad, în orașele Huși și Negrești,
în mai multe comune, printre care
Murgeni, Fălciu, Pungești, Mălușteni, in întreprinderi și așezăminte
culturale au avut loc consfătuiri și
schimburi de experiență pe teme ca
„Forme și metode folosite în activi
tatea de educație materialist-științi
fică", „Rezultatele, cercetării științi
fice — argumente in formarea și
dezvoltarea concepției înaintate des
pre lume și viață" ș.a. în unitățile
industriale, de învățămint și in
sate, laboratorul de educație mate
rialist-științifică a desfășurat o se
rie de acțiuni care au pus în valoa
re contribuția cercetării științifice
uzinale la aplicarea mecanismelor
intime ale legilor economice și ale
naturii, la formarea unor trainice
convingeri ateiste. Menționăm în
această direcție schimburile de ex
periență și consfătuirile desfășurate
la întreprinderile „Mecanica", „Tex
tila", combinatul de fire sintetice,
brigăzile de construcții din Vaslui
și Birlad. Activitatea desfășurată cu
tineretul din școli și localități se fi-

și peste 2 500 de cercuri de creație
tehnică în întreprinderi, case ale
tehnicii, ale pionierilor și șoimilor
patriei ș.a.
Demn de remarcat că, sub directa
îndrumare a organelor și organiza
țiilor de partid, comitetele de cultu
ră. organizațiile de sindicat, U.T.C.
și pionieri au inițiat mai multe ac
țiuni pentru organizarea și petre
cerea plăcută și utilă a timpului li
ber. in special a sfîrșitului de săptămînă, sărbătorirea
laică a unor
evenimente din viața oamenilor ca
majoratul, căsătoria, ieșirea la pen
sie ș.a., ceea ce
determină reali
zarea unei mai strînse legături afec
tive interumane, cu influență direc
tă. benefică asupra comportamentu
lui uman și social. în sprijinul for
mării și consolidării convingerilor
ateiste vin, de asemenea, celelalte
activități din școli, din organizațiile
sindicale, U.T.C.. și pionieri, expo
zițiile de creație tehnico-științifică,
de carte tehnică, alte acțiuni ca
simpozioane, concursuri, mese rotun
de. dezbateri din cluburile muncito
rești și așezămintele de cultură. în
seși
realizările economico-sociale
obținute în toate localitățile.
— Cu toate acestea — aprecia to
varășa Aneta Slivneanu — raportind activitatea de educație mate
rialist-științifică din județ la cerin
țele și exigențele actuale, sintem
conștienți că mai avem încă multe
de făcut. De aceea vom urmări cu
mai multă consecvență ca fiecare
organizație de partid, de tineret,
sindicat, fiecare instituție să-și în
deplinească
întocmai
programele
proprii de activitate, să înlătu
răm din muncă formalismul ce se
mai manifestă pe alocuri. Vom
acționa ca aceste acțiuni educativ-formative să devină cu ade
vărat de masă și îndeosebi vom
insista ca în sfera . lor să fie
cuprinși și mai mult cei ce se află
încă sub influență religioasă. Fiind
o problemă deosebită, de conștiință,
va trebui să utilizăm în mai mare
măsură munca directă, concretă de
la om la om sau pe microgrupuri,
situații in care putem acționa mai
convingător în special asupra afec
tivității. Vom intreprinde totodată
măsuri pentru generalizarea bunei
experiențe dobindite, pentru inten
sificarea activității, implicînd per
manent întregul activ, consiliile de
educație politică și cultură socialistă,
toți factorii educaționali din județ.

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii"

secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România,
comandant suprem al Forțelor Armate

X

Vineri a avut Joc plenara Consi
liului Politic Superior al Armatei cu
activul, care, intr-o atmosferă entuziastă, de puternică angajare revo-

Mult iubite și
Nicolae Ceaușescu,

stimate

luționară. a adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
Comunist Român,
al
Partidului
președintele
Republicii
Socialiste

t o v a r a ș e

Participanții la plenara Consiliului Politic Superior al
Armatei cu activul, care a dezbătut, în spirit partinic, de
înaltă responsabilitate comunistă, sarcinile rezultate pen
tru armată din strălucitul Raport prezentat Conferinței
Naționale a Partidului Comunist Român, in vederea în
făptuirii exemplare a prevederilor Directivei comandan
tului suprem, a planului pregătirii de luptă și politice, de
producție, cercetare științifică și de învățămint pe anul
1988, vă exprimă, in numele tuturor fiilor țării aflați la
datorie sub faldurile Tricolorului, sentimentele lor de
nețărmurită dragoste și fierbinte recunoștință față de
dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
ilustru conducător a] partidului și statului nostru, genial
ctitor al României socialiste moderne, proeminentă
personalitate a contemporaneității, luptător neînfricat
pentru cauza socialismului și păcii in lume.
Dind o inaltă apreciere prodigioasei dumneavoastră
activități consacrate elaborării și aplicării strategici edi
ficării societății socialiste multilateral dezvoltate și înain
tării României spre comunism, tezelor, ideilor și orientă
rilor cuprinse in documentele adoptate de marele forum
al comuniștilor români, participanții la plenară iși afirmă
convingerea că transpunerea lor in viață va asigura în
făptuirea neabătută a hotăririlor Congresului al XIII-lea
al partidului, contribuind la creșterea forței economice a
națiunii noastre, ridicarea gradului de civilizație ai poporului, întărirea independenței și suveranității patrici
socialiste.
Dăm glas și cu acest prilej sentimentelor de aleasă
stimă și prețuire pe care toți militarii le nutresc —
,___de
fată
tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu,
militant de frunte al partidului și statului nostru, savant
de largă reputație internațională, care, alături de
dumneavoastră, i și-a consacrat și iși consacră întreaga
viață și activitate, toată puterea de muncă și elanul crea
tor împlinirii idealurilor și aspirațiilor poporului român.
în lumina înaltelor exigențe formulate de dumneavoas
tră în cadrul Conferinței Naționale a partidului, plenara
a analizat activitatea Consiliului Politic Superior, a orga
nelor, organizațiilor de partid șl ale U.T.C. pentru înde
plinirea întocmai a sarcinilor rezultate din documentele
Congresului ai XIII-lea, a Directivei privind pregătirea
militară și politică a armatei in perioada 1986—1990 și a
stabilit noi măsuri politico-organizatorice menite să ducă

România, comandant suprem
Forțelor Armate, o telegramă
care se spune :

al
în

la perfecționarea pregătirii strategice, operative și tactice
a comandamentelor, la creșterea calității și eficienței pro
cesului instrui tiv-educativ. la sporirea responsabilității tu
turor militarilor pentru a se forma ca luptători iscusiți, cu
temeinice cunoștințe militare și politice, tehnice și de spe
cialitate, cu o înaltă conștiință socialistă, revoluționară,
patriotică, participant activi la construcția și apărarea
patriei socialiste.
Avînd drept călăuză magistralul Raport prezentat Con
ferinței Naționale, amplu program de muncă și luptă al
partidului și al întregului popor și, deopotrivă, al oștirii
sale, plenara a adoptat măsuri ferme pentru afirmarea și
mai puternică a rolului politic conducător al organelor și
organizațiilor de partid in toate domeniile vieții militare,
creșterea răspunderii acestora în perfecționarea muncii
politice și organizatorice, in îmbunătățirea stilului și me
todelor de muncă, in întărirea spiritului revoluționar, a
disciplinei de partid, in buna organizare și conducere a
întregii activități.
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe comandant suprem,
că activul de partid, toți comuniștii, întregul personal al
oștirii vor acționa cu abnegație și perseverență pentru
înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a
partidului și statului nostru, vor onora in mod exemplar
sarcinile ce le revin din documentele Conferinței Națio
nale, nu vor precupeți nici un efort pentru ca armata să
fie astfel pregătită incit, la chemarea patriei, la ordinul
dumneavoastră, să fie gata, în orice moment, să apere,
impreună cu poporul, cuceririle revoluționare, indepen
dența, suveranitatea și integritatea teritorială ale scum
pei noastre patrii, Republica Socialistă România.
Asemenea întregii națiuni, intr-o deplină unitate de
cuget și simțire, intimpinind cu cele mai fierbinți sentimente și profundă mindrie patriotică apropiata aniversare a zilei dumneavoastră de naștere și a activității re
voluționare de peste 55 de ani ce o desfășurați cu eroism,
cu nestrămutată credință in triumful socialismului și
comunismului pe pămintul patriei noastre dragi, dăm ex
presie, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
devotamentului nețărmurit pe care ostașii țării il poartă
față de dumneavoastră și vă prezentăm omagiul suprem
al armatei române, înaltul ei onor. Vă dorim, din adincul
inimii, viață indclungată, in deplină sănătate și putere de
muncă, ani mulți și luminoși in fruntea partidului și sta
tului, pentru prosperitatea și fericirea poporului, pentru
gloria și măreția României.

PARTICIPANȚII LA PLENARA
CONSILIULUI
POLITIC SUPERIOR AL ARMATEI CU ACTIVUL
■j : •’i.’-.f R ffiHo (Tun:
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13,00 Telex
13,05 La sfirșit de săptămlnă
(partial
color)
14,45 Săptămlnă politică
15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Teleenciclopedia (color)
19,55 Meridianele umorului șl clnteculul (color)
„Pantera
20,55 Film artistic (color).
neagră". Producție a studiourilor
Defa-Berlln
22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

Casa de cultură a sindicatelor din Birlad

„SCRISORI" PE ADRESA COMPOZITORILOR
fel de cîntece așteaptă formațiile de amatori
semnificative : la
Cîteva
startul final al celei
___ de a Vi-a ediții a Festivalului național „Cîntarea
României"
au fost
prezente 440
de formații si grupuri corale de mu
zică patriotică, revoluționară, selec
ționate din cele peste 5 000 înscrise
în faza de masă. Un domeniu plin
de vitalitate al activității artistilor
amatori. care adună sub semnul
muncii, al dragostei pentru frumos,
pentru valorile artei corale aproape
200 000 de interpret pasionați, oa
meni de cele mai diferite virste si
profesii care activează in coruri aparținind căminelor culturale sau
caselor de cultură, unor mari plat
forme industriale, unor instituții. în
treprinderi de pe tot cuprinsul țârii,
unor formații de tineret, cooperative
sau ansambluri ostășești etc. Anual,
sute și sute de partituri se expedia
ză pe adresa formațiilor artistice de
amatori sau profesioniste, de ni
veluri si exigente diferite. Dar. în
același, timp, apreciind varietatea pie
selor compuse, nu putem rămîne
doar la respectabila cantitate. Ce ca
lități au aceste cîntece 1 Țin ele sea
dorințele
întotdeauna,
de
mă.
amatorilor, intră în conștiințele
unor largi mase de ascultători,
au șanse de durabilitate ? Desigur, este un fapt demn de stima,
prețuirea tuturor că personalități
ale componisticii românești — Gheor[he Dumitrescu. Alexandru Pașcanu.
'Xidor Jarda. Laurențiu Profeta,
ladu Paladi. Mircea Neagu. Gh. Ba
la van etc. — au semnat în ultimii
mi remarcabile lucrări destinate
formațiilor corale. Acest exemplu
rehuie. firește, urmat și continuat.
ia nivelul calitativ pe care autorii
ie răsunet il pot imprima acestui
>en atit de solicitat : cintece despre
ară. patrie, partid, popor, cîntece
lespre muncă, eroism, cîntece desti
nate tuturor categoriilor de oameni
ii muncii. Pentru că. pe adresa
•ompozitorilor sînt trimise ..scrisori"
lin partea formațiilor artistice de
matori, ale miilor de pasionați ai
rtei corale. Le dăm cuvîntul.
Prof. NICOLAE BĂLAN, dirijor
- Vaslui : De peste două decenii
lă ocup de pregătirea mai mulr coruri jnuncitorești. Am reut ca formații, cum sînt cele de
întreprinderile de aparate de mără și control și de confecții din
islui. dar și corul țărănesc de la
ănești să devină competitive,

cu activul

distingindu-se la ultimele ediții
ale Festivalului național „Cintarea
României". Repertoriul acestora ini
poate fi însă permanent înnoit și
îmbogățit din cauza lipsei unei mai
mari diversități tematice și de gen.
Mai toate corurile interpretează une
ori cam aceleași piese, ceea ce
nu c de natură să ducă la crește
rea valorică a formațiilor și Ia spo
rirea valențelor lor educativ-formative. Așteptăm, de aceea, de la com
pozitorii noștri să creeze piese cu
tematică mai diversificată, carp să
oglindească in mod major dragostea
de patrie și partid, progresele ac
tuale din toate domeniile vieții
noastre economico-sociale. Și, in
general, mai inspirate, mai calde, să

ȘTEFAN ȘERBAN, directorul Cen
trului județean — Vasiui de îndru
mare a creației populare și a mișcă
rii artistice de masă : Prezența in
ediția a 6-a a Festivalului național
„Cintarea României" a 57 de coruri
de diferite genuri, a 116 grupuri
coral-patriotice și
a 119 grupuri
vocal-folelorice, reunind peste 8 500
artiști amatori din iudet. a contri
buit la crearea unui climat de no
bilă emulație artistică in domeniul
interpretării muzicii corale. Faptul
că în prim-plan s-au situat coruri
reprezentind mari colective muncito
rești demonstrează — pe lingă per
formantele artistice — capacitatea
de coeziune si acțiune, rolul lor tot
mai sporit in educarea patriotică, re-

mafiilor sau responsabililor institu
țiilor patronatoare ale acestora.
Prof. CONSTANTA CRISTESCU,
coristă, Zalău : Ne este absolut ne
cesar un material documentar pen
tru îmbunătățirea tehnicii de cint
coral. Să fie difuzat un repertoriu
mai variat, care să cuprindă și piese
corale din literatura muzicală uni
versală, clasică și contemporană. De
asemenea am dori schimburi cultura
le mai dese in scop concertistic și
competițional. cu participarea direc
tă a compozitorilor.
Prof. ANCA MONICA, dirijorul
corului întreprinderii de conductori
electrici emailați — Zalău : Lipsește
o culegere cuprinzind cele mai sem
nificative cîntece muncitorești, revo-
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meargă Ia sufletul spectatorilor. E
depășită perioada cind se prezentau
texte simpluțe. fără substanță idea
tică și emoțională, confecționate nu
mai de dragul rimei.
Iar dacă e
vorba de o creație anume pentru for
mațiile artistice de amatori, să se
țină cont că aceste lucrări sint des
tinate muncitorilor, țăranilor și in
telectualilor, unor largi categorii de
oameni ai muncii care, poate, nu au .
o pregătire muzicală suplimentară,
dar au gustul și capacitatea de a
recepta muzica bună, mesajul ei pa
triotic, educativ.
MARIA POPA, membră a forma
ției corale de la Întreprinderea de
rulmenți — Biriad : Fac parte din
corul mixt al întreprinderii noastre,
înființat in urmă cu peste 30 de ani.
în general nu putem aborda anual
mai mult de două-trei cînteee noi. De
ce ? Pentru că ele sînt relativ puține
și. de ce să nu spunem, nu prea di
versificate tematic și nu ne satisfac
întotdeauna din punct de vedere ar
tistic. Intre piesele vocale de rezis
tență se află mai mult cele de Gavriil
Musicescu, Ciprian Porumbescu. D. G.
Chiriac. Radu Paladi, Mircea Neagu,
Vasile Donose și alli cițiva din ge
nerațiile mai virstnice. Compozito
rii mai tineri scriu mai mult pentru
formațiile profesioniste si mai puțin
pentru, corurile de amatori, al căror
număr și valoare au crescut în ulti
mii ani.

volutionară a oamenilor muncii.
Nu există încă o judicioasă core
lație intre creațiile compozitorilor
și posibilitățile reale de abordare
ale colectivelor artistice de amatori.
Majoritatea creațiilor de gen. publi
cate în prezent, presupun exigențe
de interpretare de netrecut pen
tru unele formații. Așteptăm deci
de la compozitori piese noi de o mai
largă și diversificată paletă temati
că atit pentru corurile pe 4 voci, cîț
și pentru cele pentru voci egale ori
grupuri vocale, cîntece care să atra
gă prin conținut, melodicitate. ar
monie și să contribuie în mai mare
măsură la educarea estetică și mo
ral patriotică a ascultătorilor.
Prof. IOAN CHEZAN, dirijorul coruiui Sindicatului invățămint șl al
corului de cameră al Casei științei
și tehnicii pentru tineret din muni
cipiul Zalău : Ce așteaptă formațiile
corale de la condeiele noastre ?
Creații muzicale valoroase atit pen
tru formațiile profesioniste, cit și
pentru ceie de amatori. Realizarea
unor intîlniri. dialoguri de lucru mai
dese pentru a lua contact cu creația
compozitorilor, sub directa lor su
praveghere. Această modalitate de
lucru ar duce la perfecționarea for
mațiilor și a dirijorilor prin actuali
zarea tehnicilor de lucru, in vederea
satisfacerii exigențelor fiecărui com
pozitor în parte. Ar fi binevenită
trimiterea unor partituri cu temati
că diversă direct conducătorilor for-

luționare și patriotice, grupate pe
momente
istorice,
social-politice.
care ar duce la îmbogățirea literatu
rii de îndrumare a mișcării corale
de amatori. Apoi am dori mai mul
te publicații cuprinzind cele mal
noi creații ale compozitorilor noștri,
creații care în general ajung cu
mare întirziere la noi. Nu in ulti
mul rînd, o valorificare a folclorului
sălăjan in piese corale.
Prof. BORIS LĂCĂTUȘI, dirijor
al corului bărbătesc „Lirica", de la
Platforma industrială Slatina : Am
remarcat cu prilejul concursurilor că
nu toate corurile ating un nivel in
terpretativ ridicat și am dori de la
compozitori piese scrise adecvat dis
ponibilităților diverse ale corurilor
existente. In acest sens, este necesa
ră o mai bună cunoaștere de către
compozitori a potențialului coruri
lor din diferite zone. Semnalez, cu
această ocazie, greutatea cu care pu
tem intra în posesia partiturilor
corurilor de circulație, multe noi și
valoroase, pe care le auzim la radio
și TV.
Profesor VASILE COLȚEA, Școa
la populară de artă Călărași : Se
știe că tezaurul folcloric românesc
este inedit și nesecat, că toți crea
torii de artă din țara noastră și mai
cu seamă compozitorii s-au inspirat
din acest izvor. dindu-i deosebite
valențe. Acest fenomen ne face să
dorim de la compozitorii tineri și
virstnici de azi
realizarea unor

Iucrărl corale, camerale și simfonice
prin care să se evidențieze, in mod
creator, valoarea folclorului nostru
vechi și nou.
CONSTANTIN FOLESCU, instruc
tor la Casa de cultură a municipiu
lui Călărași : Poate nu ar fi lipsi
tă de importanță organizarea unor
concursuri naționale pe variantele
atit de multiple ale formațiilor co
rale, începînd de la cele de ama
tori, pină la cele profesioniste, pe de
o parte, pe genuri de muzică corală,
pe de altă parte.
★

„Avem nevoie de noi și noi cintece revoluționare și patriotice care
sâ oglindească noua etapă de dez-,
voltare socialistă a patriei noastre"
— spunea secretarul general al
partidului la Conferința irațională.
Așa cum a reieșit și din ancheta
noastra, sint necesare cîntece care sâ
se inscrie durabil in tezaurul activ al
artei noastre dontemporane. Cîntece
inspirate din ritmul marilor prefa
ceri socialiste,
care să slăvească
noi, făuritorii
eroismul oamenilor
marilor ctitorii ale
acestei epoci.
„Este de aceea de datoria compo
zitorilor să aibă permanent in vede
re abordarea unui larg ambitus re
pertorial in domeniul muzicii corale,
cu specific de muncă și cu dedicații
anume pentru
mari întreprinderi,
șantiere, așa cum rezultă din opinii
le, din sugestiile artiștilor amatori
— ne spune muzicologul Vasile Tomescu. secretar al biroului organiza
ției de partid de la Uniunea compo
zitorilor și muzicologilor. Trebuie să
fructificăm mai bine vizitele de do
cumentare. orice contact cu sutele
de ansambluri, cu oamenii muncii.
cu artiștii amatori, să ținem cont de
cerințele și posibilitățile lor. Acum,
în aceste zile, apare o nouă antolo
gie a cîntecului coral care, cred, va
fi deosebit de utilă. Dar trebuie să
rămînă mereu in
atenția noastră
atragerea celor mai tinere condeie
spre acest tărîm (și menționez roadele concursurilor
organizate de
Uniunea compozitorilor și Conser
vatorul «Ciprian Porumbescu»), va
loarea morală și experiența pe care
o capătă creatorii cei tineri abordînd acest domeniu de tradiție, cu
înalte valori politice, morale, pa
triotice".

Smaranda OȚEANU
cu sprijinul
corespondenților „Scînteii"
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Unitatea dintre drepturi
și îndatoriri
(Urmare din pag. I)
istoriei, depășindu-si condiția de
martor al ei.
Personalitatea umană nu se afirmă
numai prin ceea ce solicită, dar și
— mai ales — prin ceea ce iși soli
cită și oferă celor din jur. Din per
spectiva cerințelor eticii personalită
ții.
transformarea
persoanei
in
personalitate se realizează prin ati
tudine și implicare critic-constructivă in spațiul datoriilor sociale,
prin capacitatea de a legitima deci
ziile și acțiunile in fata propriei
conștiințe și a conștiinței colective,
prin responsabilitate socială conju
gată cu cea morală. Personalitatea
este opusă univocitătii de sensuri și
manifestări, adaptării pasive și cameleonice la mediu. Ea se dobindește, se consolidează și reliefează în
„procesul actelor sale", prin atitu
dine novatoare în muncă și viată,
spirit revoluționar, critic și autocri
tic. intransigentă față de inerție, ru
tină, conservatorism, prin asumarea
liberă a inițiativei și răspunderii.
Firește că afirmarea și dezvoltarea
personalității nu se realizează tot
deauna pe fundalul unui acord de
plin între real și posibil. între ceea
ce sintem și ceea ce se cere să fim.
ci intr-o unitate dialectică de stări,
convingeri și atitudini contradictorii.
Așadar, nu se poate face abstracție
de mobilurile personalității, de mo
tivațiile individului. Accentuarea so
cializării individului nu trebuie să
conducă la ..dizolvarea" Iui în socie
tate. Individul rămîne. totuși, un om
concret, o entitate biologică și socia
lă. trăind si muncind în condiții
diferite. care acționează asupra
personalității lui. Luarea în consi
derare a motivațiilor și necesităților
interne ale individului nu trebuie

cinema
• Unde ești, copilărie : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11
• Totul se plătește : CULTURAL —
13; 15; 17; 19. GIULEȘTI (17 55 46) —
9; 11: 13; 15; 17; 19. -AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Cale liberă — 19, Luptătorul cu
sabia — 15; 17 :
DRUMUL SĂRII
(31 23 13)
• Alo, aterizează străbunica — 19.
Program pentru copii și tineret
15; 17 : MUNCA (21 50 97)
• Rămășagul : STUDIO (59 53 15)
10; 12.30: 15; 17; 19
• B.D.
in
alertă :
PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Secretul lui Nemesis :
COTROCENI (49 48 48) — 14: 16.30: 19
• Program pentru copii și tineret —
9; 11; 13, Vulcanul stins — 15: 17; 19:
PACEA (71 30 85)
• Mesagerul
invincibil
SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15;
1
17.15; 19.30.
GLORIA (47 46 75) — 9;
S
II; J3; 15;
17; 19
O Misiune specială :
(15 87 67)
9; 11; 1
19,
FEROVIAR (50 51 40) —
15;
17; 19. MELODIA (11 13 49)
li;
13; 15; 17; 19
• Să te măriți cu un căpitan :
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17: 19
• Soluție de urgență : TIMPURI
NOT (13 61 10) — 9: 11: 13; 15; 17
• Mirajele iubirii: GRIVITA (17 08 58)
—9:11; 13; 15: 17; 19
• Călărețul fără cap :
VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11: 13; 15; 17: 19
• Eroi
Îndrăgiți
ai
ecranului :
PATRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15;
17; 19

însă, niciodată, să aibă drept rezul
tat ignorarea sau minimalizarea ne
cesităților legice ale raporturilor
sociale specifice colectivității în
care el trăiește.
în sistemul valorilor morale, la
tente sau codificate, sînt anacronice
fată de exigentele personalității au
tentice atitudinile de nihilism mo
ral. constind în respingerea norme
lor avind ca obiect corelarea inte
reselor individuale cu cele colective;
atitudinile conformiste, de mimetism,
de „cumințenie" sterilă, marcată de
„teama de a nu greși", atitudini care
cultivă formalismul si birocratismul,
așteptarea „dezlegărilor" și a „încu
viințărilor". Nu sint compatibile cu
exigentele personalității nici atitu
dinile manifeste mai ales sub forma
prevalării intereselor personale, ati
tudinile ..vulgar-mercantile", preocu
pările exclusive și preponderente
pentru „autoconservare". Dar nici
atitudinile conflictuale, exteriorizate
adesea prin „temporizări" strate
gice. așteptări la gindul că „lucru
rile se vor rezolva de la sine".
Atitudinea morală a personalității
semnifică interiorizarea, din con
vingere. a sistemului normativ social
și manifestarea liberă, creatoare,
altruistă și responsabilă pe terenul
datoriilor ce-i revin. Am spune. în
cele din urmă, că afirmarea și dez
voltarea personalității se realizează
dincolo de cadrul strict normativ si
coercitiv al vieții sociale și dincoace
de orice tendință spre individualism
și voluntarism. Ea se realizează și
se afirmă în cadrul si prin mijlo
cirea drepturilor și datoriilor omu
lui. pe terenul fertil al practicii re
voluționare. Aici și numai aici se
află instanța supremă a convingeri
lor noastre.

teatre
• Teatrul Național
(14 7171.
Sala
mare) : A douăsprezecea noapte —
18 ; (sala Amfiteatru) : Contrabasul
13 ; (sala Atelier) : Pe la ceasul
cinci spre seară — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Sil
via — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala
Grădina
Icoanei,
11 95 44) :
Dimineața pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, principcsa Burgundfe! — 18
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Lewis și Alice — 18.30
• Teatrul de comedie
(16 64 60) :
Măseaua de minte — 18
® Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03.
sala Magheru) : Ris șl plins — 18 ;
(sala Studio) : Sentimente și nafta
lină — 18.30
• Teatrul Ciulești (sala
Majestic.
14 72 34) : Iarna, clnd au murit can
gurii — 18 : (sala Giulești, 18 04 85) :
.lean, fiul lui Ion — 18
• Teatrul satiric-muzical
,.c. T5nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : PomniIiu de Pompadour — 18 ; (sala Vic
toria. 50 58 65) : Varietăți pe portativ
— 19
® Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) :
Clntă, ciocirlie
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Toate pinzele sus — 9 : Albă ca Ză
pada și cei 7 pitici — 15
• Teatrul „Țăndărică" (sala Victoria,
15 23 77) : Boroboață — 11
• Circul București (10 41 95) : Cavalcada circului — 15,30; 18,30
• Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59) : Stress — 18,30

I
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Tovarășului RENE MAUGE MOSQUERA
Secretar general al Partidului Comunist din Ecuador
Cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă
adresez din partea Partidului Comunist Român și a mea personal calde feli
citări și cele mai .bune urări de sănătate și fericire personală, de noi succese
în activitatea dumneavoastră și a Partidului Comunist din Ecuador, consa
crată înfăptuirii năzuințelor de progres și bunăstare ale poporului ecuadorian
prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Activitate vastă pentru apărarea
păcii și înfăptuirea dezarmării
(Urmare din pag. I)
celor existente — cu convingerea că
numai printr-o astfel de soluție ra
dicală se poate elimina primejdia
unei catastrofe fără precedent. Este
o poziție principială,
statornică,
ce și-a găsit concretizare in ne
numărate initiative și propuneri,
in strădaniile neobosite
depuse
de către țara noastră la O.N.U., la
Conferința pentru dezarmare de la
Geneva, in alte foruri internaționa
le, pentru adoptarea unor măsuri
care să ducă la diminuarea pericolu
lui nuclear, pină la dispariția sa
completă.
istoria vremurilor noastre va con
semna. ca una din paginile cele mai
remarcabile, energia cu care pre
ședintele României a acționat din
primul moment pentru oprirea am
plasării noilor rachete in Europa și
lichidarea celor
deja instalate,
avertismentele sale cu privire la
situația deosebit de gravă creată
astfel pe continent și în lume.
Stau mărturie mesajele adresate
conducătorilor
«țațelor implicate,
apelurile multiple ale forurilor de
mocratice din țara noastră, marile
demonstrații și adunări pentru pace
desfășurate, la inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pe întreg cu
prinsul patriei, culminind cu Apelul
întregului popor român, purtînd nu
mai puțin de 18 milioane de sem
nături,
înaintat
O.N.U. Evolu
ția evenimentelor avea să confir
me întru totul justețea și realis
mul acestor demersuri și acțiuni.
Prin glasul reprezentantului său cel
mai autorizat. România a salutat cu
satisfacție semnarea recentă a tra
tatului sovieto-american cu privire
la lichidarea rachetelor cu rază me
die și mai scurtă de acțiune, ca pe
un succes istoric, ca un rezultat al
realismului politic și, totodată, al
luptei forțelor realiste, a popoarelor
de pretutindeni. Nu este mai puțin
evărat, și secretarul general al
partidului a subliniat acest lucru cu
toată limpezimea, că aceasta repre
zintă doar un prim pas. că in arse
nalele mondiale mai rămîn uriașe
cantități de armament nuclear in
stare să distrugă de multe ori în
treaga omenire, că mai există forțe
puternice care se opun politicii de
pace și dezarmare, că se fac auzite
declarații în sprijinul continuării
politicii de înarmare nucleară. De
aceea, mai mult ca oricînd se impune
adoptarea de noi măsuri, de redu
cere substanțială a armamentelor
nucleare, incepirtd cu rachetele stra
tegice, care ocuțiă ponderea princi
pală in arsenalele existente și terminînd cu rachetele cu rază foarte
scurtă de acțiune, cu obuzele, mi
nele și torpilele atomice, care împinzesc planeta, pînă la eliminarea
cu desăvîrșire a tuturor acestor mij
loace de distrugere in masă.
Punînd pe primul plan proble
mele dezarmării nucleare, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat șl
subliniază. în același timp, însem
nătatea deosebită a intensificării
eforturilor pentru reducerea arma
mentului clasic, convențional și dinuarea cheltuielilor militare. în
.amina creșterii vertiginoase a ca
pacității de distrugere a acestui ar
mament, ca și a consecințelor
profund dăunătoare ale supradi
mensionării bugetelor militare, care
sustrag fonduri și resurse imense
nevoilor civile, contribuind In mă
sură însemnată la destabilizarea
economiei mondiale, planul complex
de dezarmare fundamentat de pre
ședintele țării cuprinde ca o compo
nentă inseparabilă reducerea radica
lă, cu cel puțin 50 la sută pină la
sfirșitul acestui secol, a armelor con
venționale, precum și a cheltuielilor
militare și utilizarea mijloacelor dis
ponibile pentru progresul tuturor sta
telor, in primul rind al celor in curs
de dezvoltare — in aceasta găsindu-și expresia legătura nemijlocită
intre dezarmare și dezvoltare, per
manent pusă in evidență de secre
tarul general al partidului. Potrivit
gindirii noi. revoluționare in dome
niul vieții internaționale, pe care o
promovează neabătut conducătorul
partidului și statului nostru, a venit
timpul să se treacă de la vorbe la
fapte și in această problemă, iar re
ducerea unilaterală, cu mai multe
procente, de către Romania, in

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gic comunică timpul probabil pentru
intervalul 16 ianuarie, ora 20 — 19 ia
nuarie, ora 20. în țară : Vremea va fi
în general închisă, exceptînd
zonele
subcarpatice și montane unde va fi
predominant frumoasă, cu • cerul va
riabil. Pe alocuri va ploua in vestul
țării spre sfirșitul intervalului. Vlntul

cursul anului 1986, a armamentelor,
efectivelor și cheltuielilor sale mili
tare a dovedit că asemenea măsuri
sînt cu totul posibile, fără a dimi
nua cu nimic securitatea statelor.
în concepția de largă cuprindere
a președintelui României, o altă
componentă fundamentală a pro
gramului de dezarmare generală pe
care-1 propune comunității interna
ționale este lichidarea armamentu
lui chimic, cerință de prim ordin a
contemporaneității, avînd in vedere
marea sa putere de exterminare, de
degradare a mediului inconjurâtor,
apropiată de cea a armelor nucleare.
Elocvente sint propunerile concrete
în această direcție vizînd prescrie
rea tuturor armelor chimice, insti
tuirea unui sistem strict de verifi
care a obligațiilor pe care ar urma
să și le asume statele. O expresie
nemijlocită a preocupărilor in această direcție a constituit-o iniția
tiva, lansată împreună cu președin
tele Bulgariei, de realizare in Bal
cani a unei zone libere nu numai de
armele nucleare, ci și de cele chi
mice. De altfel,
ideea creării de
zone fără asemenea arme in diferi
te părți ale Europei și a lumii re
prezintă o altă direcție importantă
a programului de dezarmare elabo
rat și promovat de conducătorul
partidului și țării.
Militind consecvent pentru elibe
rarea Terrei de povara copleșitoare
a înarmărilor, acest program are in
vedere. în mod firesc, și sistarea
proiectelor de extindere a cursei
înarmărilor în Cosmos. Militarizarea
spațiului extraatmosferie nu poate
decit să sporească, și nu să dimi
nueze riscurile unui conflict, cu ur
mări imprevizibile pentru întreaga
umanitate, și tocmai de aceea Româ
nia se pronunță pentru oprirea aces
tui curs primejdios, astfel ca întin
derile de necuprins ale Universului
să rămînă un tărim al cooperării
pașnice, liber de orice arme de dis
trugere in masă.
Perseverența și tenacitatea cu care
președintele României a acționat și
acționează în sprijinul dezarmării și
păcii se conjugă permanent, potrivit
Cerințelor noului mod de gindire
politică, cu un demers hotărît în
dreptat spre extinderea cit mai am
plă, in condiții de deplină egalitate,
a cadrului de dezbatere a acestor
probleme de vitală însemnătate, ca
expresie a unui drept și. totodată, a
unei îndatoriri de prim ordin a tu
turor statelor, fără deosebire de mă
rime, orinduire socială sau situare
geografică. Atunci cind’este ih joc*
însăși soarta omenirii, statele lumii
nu pot fi doar simple spectatoare,
așteptînd
rezultatul
negocierilor
dintre marile puteri. ele trebuie
să-și asume răspunderea, să partici
pe intens și activ la dezbaterile în
problemele războiului și păcii, arată
secretarul general al partidului. Ca
adevărate făuritoare ale istoriei,
popoarele sint chemate să se mobi
lizeze și mai energic, și mai intens
pentru ca pacea, dezarmarea, secu
ritatea să devină realități efective.
Evidențiind, fără încetare, rolul de
cisiv
al
popoarelor,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat că
succesul luptei pentru pace și
dezarmare nu vine de la sine, ci
este rezultatul colaborării și unită
ții tot mai strinse, al acțiunii tot mai
combative și viguroase a forțelor
social-politice celor mai largi, intr-o
viziune nouă a solidarității, străină
oricăror îngustimi ori limitări.
în primele rîndurl ale acestor for
țe, poporul român, sub conducerea
strălucită a celui care intruchipează
idealurile și năzuințele sale supre
me, a pășit și pășește cu demnitate,
aducindu-și
o
contribuție
una
nim apreciată și recunoscută. De
la înalta tribună a Conferinței
Naționale a partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și-a reafirmat
încrederea in triumful rațiunii, in
victoria unui curs politic nou in via
ța internațională. însuflețit de această perspectivă mobilizatoare, po
porul nostru este hotărit să-și inten
sifice și mai mult eforturile, să ac
ționeze tot mai energic, alături de
toate celelalte popoare, pentru ca
omenirea să poată păși in cel de-al
treilea mileniu in condiții de pace,
de dezvoltare liberă și independentă,
pe calea progresului.
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între
minus 8 și plus 2 grade, mai coborîte
în depresiuni, dar și ușor mai ridicate
în ultimele nopți în sud-vestul țării,
iar cele maxime, în general, între zero
și 10 grade. Se va semnala ceață per
sistentă în depresiuni și în zonele de
cîmpie, mai ales în sudul și estul ță
rii. în București :
Vremea va fi in
general închisă. Vîntul va sufla slab.
Temperaturile minime vor oscila între
minus 4 și zero grade, iar cele maxime
între 2 și 6 grade.
Se va
semnala
ceață.

Viata economico-socială
a localităților patriei

HANDBAL. Meciurile din ziua a
treia a „Cupei mondiale" la handbal
masculin, competiție ce se desfășoară
In diferite orașe din Suedia, s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : Iu-

goslavia — R.D. Germană 23—21
(12—13); Islanda — Danemarca 24—22
(11—10) ; Spania — Ungaria 16—14
(9-3).
PATINAJ • Proba individuală fe
minină din cadrul campionatelor
europene de patinaj artistic de la
Praga a fost ciștigată de Katarina
Witt (R.D. Germană), care cucerește
pentru a șasea oară consecutiv titlul
de campioană continentală. Pe locu
rile
următoare :
Kira
Ivanova
(U.R.S.S.), Ana Kondrașova (U.R.S.S.)
?i Claudia Leistner (R.F. Germania),
n proba individuală masculină, după
efectuarea
exercițiilor obligatorii
conduce sovieticul Aleksandr Fadeev,
urmat de coechipierul său Vladimir
Kotin, vest-germanul G. Fischer și
polonezul O. Filipowski. • Proba
masculină de 500 m din cadrul con
cursului internațional de patinaj vi
teză de la Davos a fost ciștigată de
Jens-Uwe Mey (R.D. Germană), cu
excelentul timp de 36"81/100. Pe locu
rile următoare s-au situat patinatorii
sovietici Serghei Fokicev — 37” și
Igor Jelezovski — 37”64/100.
în proba similară feminină victoria

DE PRIETENIE C01ARCRARE SI ASISTENȚII MUTUALA

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCtNTEIT

SIBIU : Fabrică nouă
La Sibiu a fost dată în func
țiune o nouă fabrică de piine aparținind întreprinderii de morărit,
panificație și paste făinoase. Am
plasată intr-una din cele mai dens
populate zone
din municipiu —
cartierele
Hipodrom și
Vasile
Aaron — noua fabrică dispune de
trei linii de fabricație, fiecare cu o
capacitate de 10 tone produse de
panificație in 24 de ore. Realizată
de Antrepriza de construcții indus
triale Sibiu, noua unitate contri
buie la îmbunătățirea apovizionării
cu piine și specialități a unități
lor comerciale din zonă, reducînd
totodată cheltuielile de transport
și consumul de combustibil prin
scurtarea rutelor de parcurs. Tot
in acest an urmează să înceapă
construirea unei fabrici de piine și
în orașul Agnita. (Ion Onuc Ne
meș).

BOTOȘANI : Edificii
social-culturale
La depășirile prevederilor de
plan ale colectivului Trustului de
antrepriză generală construcțiimontaj Botoșani din acest început
de an adăugăm în aceste rinduri
citeva rezultate concrete, de larg
interes. Marcînd un punct impor
tant Ia examenul
hărniciei lor,
constructorii au predat un cămin
de nefamiliști in municipiul Boto
șani și altul la I.A.S. Leorda, fie
care cu cîte o capacitate de 120
locuri. De curind s-a dat în func
țiune căminul cultural din comuna
Coțușca, un frumos edificiu avind
sală vastă pentru activități po
litico-educative și pentru specta
cole, scenă de mari dimensiuni și
alte spații pentru activitățile tehnico-aplicative și cultural-artistice. De asemenea, la Săveni con
structorii au trecut la faza de fini
sare a unei cantine destinate me
canizatorilor. (Eugen Hrușcă).

PLOIEȘTI : Instalație
de valorificare
a materialelor secundare
Specialiștii întreprinderii „Pro
gresul" din Ploiești au conceput și
realizat o modernă instalație de
obținere a oxidului de zinc din re
ziduurile rezultate de la fabricarea
hidrosulfitului. Noua instalație asi
gură valorificarea superioară a re
ziduurilor din producția proprie de
hidrosulfit a întreprinderii, iar prin
finalizarea lucrărilor de extindere
va putea prelua întreaga cantitate
de materiale secundare rezultate
din procesele tehnologice de la Ra
finăria Cîmpina și din alte unități
de profil. (Ioan Marinescu).

BACĂU : "Noi unități
comerciale
Rețeaua comercială a municipiu
lui Bacău s-a extins în ultima vre
me cu încă 25 000 metri pătrați.

La parterele blocurilor de pe stră
zile Nicolae Bălcescu, Mihai Vitea
zul, Eliberării, ca și în noile an
sambluri de locuințe Ștefan cel
Mare. Bistrița Lac și Republicii,
au fost amenajate magazine mo
derne. funcționale, pentru produse
industriale și alimentare. Zilele acestea, in noile ansambluri de lo
cuințe din zona Pieței Centrale și
Bistrița Lac au fost deschise alte
4 noi unități pentru desfacerea
articolelor de încălțăminte, textile,
sport și turism. Tovarășul Gheorgbe Bucur, directorul întreprinde
rii comerciale de stat mărfuri in
dustriale, ne-a informat că la or
ganizarea rețelei de magazine s-au
avut in vedere mai ales cartierele
muncitorești și noile ansambluri de
locuințe. Se poate spune că la ora
actuală rețeaua comercială a Ba
căului este echilibrată și că fieca
re cartier dispune de magazine de
tot felul. Aceasta a contribuit la
dublarea volumului de desfacere a
mărfurilor față de 1985. Noi uni-'
tăți comerciale se află in construc
ție in ansamblurile de locuințe
George B^covia. Mioriței si Ștefan
cel Mare.
Pînă la finele anului
vor fi date in circuitul economic
magazine cu o suprafață comer
cială de circa 10 000 metri pătrați.
(Gheorghe Baltă).

BAIA MARE : Pentru
iubitorii de carte
Râspunzind solicitării locatarilor
noului și modernului cartier Traian
din mu'nicipiul Baia Mare. Biblio
teca județeană a deschis o nouă fi
lială. După librăria recent înfiin
țată spațiul afectat filialei biblio
tecii oferă condiții
bune pentru
lectură. După cum ne informează
Valentin
Băințan, directorul Bi
bliotecii județene, noul spațiu cu
prinde o sală de lectură și împru
mut la domiciliu și un fond de
carte insumind 26 000 de volume din
toate domeniile. Noua filială este a
treia deschisă în ultimul timp în
Baia Mare, apropiind astfel cartea
de cititori. (Gheorghe Pârja).

IAȘI r Aparat
pentru hidrotehnicieni
Cadrele didactice și studenții
hidrotehnicieni din cadrul Institutu
lui .politehnic „Gheorghe Asachi"
din Iași au proiectat și realizat cu
forțe proprii un important aparat
cu care este supravegheată com
portarea barajelor și a celorlalte
construcții hidrotehnice. Noul apa
rat este realizat intr-o concepție
modulară, ceea ce permite folosirea
independentă.
potrivit cerințelor,
a fiecărei părți din structura sa.
măsurind și înregistrînd nivelul
pluviometric al apelor din acumu
lările cu baraje, din rîuri și lacuri,
avertizînd scăderea
și ' umplerea
maxime programate etc. De aseme
nea, 'înregistrează
nivelul apelor
. din ■ forajele hidrdgeologîce, al
apelor de infiltrații prin corpul
barajelor de pămînt ori de be
ton. (Manole Corcaci).

Manifestări consacrate aniversării zilei
de naștere a lui Mihai Eminescu
Ca în fiecare an, ziua de 15 ianua
rie este marcată pe meleagurile botoșănene de manifestări culturaleducative și artistice dedicate „Lucea
fărului" poeziei românești. Din suita
acțiunilor sînt de menționat colocviul
literar pe tema „Permanența lui
Eminescu", cu participarea unor scri
itori și oameni de cultură din Bucu
rești, Bacău, Suceava și Botoșani,
urmat de un recital de versuri, ex
poziția de grafică „Ilustrații la ope
ra lui Eminescu" — la Dorohoi, șe
zătoarea literar-muzicală „Ce-ți do
resc eu ție, dulce Românie" — la
Casa memorială din Ipotești. în în
cheierea ciclului de manifestări va fi
lansată noua ediție a concursului de
creație literară rezervat tinerilor din
întreaga țară „Porni Luceafărul...".
De menționat că aceste momente
omagiale au fost precedate în nu
meroase instituții, întreprinderi și
așezăminte culturale de șezători li
terare, colocvii, evocări, expoziții de
carte, seri de poezie etc. consacrate
cinstirii vieții și operei poetului nos
tru național.
★

Muzeul literaturii române din
Capitală a marcat ziua de naștere a
lui Mihai Eminescu printr-o mani
festare
consacrată
personalității
marelui poet, operei sale nepieritoa

re. Dezbaterea desfășurată cu acest
prilej a privit dramaturgia emines
ciană, cu referință îndeosebi la vo
lumul al VlII-lea de „Opere". Noul
volum este rezervat teatrului emi
nescian, unor traduceri realizate de
poet din literatura universală.
Seara eminesciană a fost întregită
prin lectura unui fragment din piesa
istorică „Bogdan Dragoș".
★

Aniversarea a 138 de ani de Ia
nașterea lui Mihai Eminescu a fost
marcată, la Casa de cultură a sin
dicatelor din Pitești, de evocarea li
terară „Eminescu — poet uni
versal". A urmat un Spectacol literarmuzical-coregrafic care a cuprins re
citări din creația eminesciană, poe
me închinate lui Mihai Eminescu,
romanțe și lieduri pe versurile „Lu
ceafărului" poeziei românești.
La Palatul culturii și la Liceul
economic din Pitești a avut loc me
dalionul literar „Mihai Eminescu" și
seara literară „Eminescu — glasul
etern al poeziei românești",, iar la
Biblioteca județeană din aceeași lo
calitate s-a deschis o expoziție de
carte conținînd cele mai reprezenta
tive ediții ale operelor poetului, pre
cum și lucrări de istorie și critică
literară consacrate creației sale.
(Agerpres)

De la Direcția drumurilor din Ministerul Transporturilor
și Telecomunicațiilor
Direcția drumurilor din Ministerul
Transporturilor și Telecomunicațiilor
comunică : Datorită unor lucrări la
podul de vase peste riul Olt de la
Islaz, de pe drumul național nr. 54
— Corabia — Turnu Măgurele —

circulația a fost deviată pe drumul
județean Turpu Măgurele — Lunca
— Izbiceni — Corabia, drum în în
tregime modernizat.
(Agerpres)

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
VOLEI. Rezultate Înregistrate în
„Cupa campionilor europeni" la volei
feminin (partide-tur) : DozBa Ujpest
Budapesta — Uracioșka Sverdlovsk
0—3 ; Olimpia Teodora Ravenna —
Steaua Roșie Praga 3—0 ; T.S.K.A.
Sofia — Bayem Lohhof (R.F. Ger
mania) 3—0. După cum se știe, în
această penultimă fază a competiției
este prezentă și formația Universita
tea Craiova, care a pierdut cu scorul
de 1—3 meciul disputat. în depla
sare, cu Dynamo Berlin, returul fiind
programat săptămina viitoare, la
Craiova. Rezultate din competiția si
milară masculină : E.C. Leipzig —
B.M. Amstelveen 0—3 (voleibaliștii
olandezi, invingători cu același scor
și în primul meci, s-au calificat în
turneul final) ; Panini Modena —
S.V. Hamburg 3—0 ; T.S.K.A. Mos
cova — Frejus (Franța) 3—0 ; V.V. de
Leysin (Elveția) — Ț.S.K.A. Sofia
1—3.

40 CE BNI Ot LA iNCHErtREfl PRIMIM TRATAT

a revenit Christei Rothenburger (R.D.
Germană) — 39''96/100.

TENIS. Turneul internațional de
tenis pentru juniori disputat la Ca
racas s-a încheiat cu victoria jucă
torului venezuelean Nicolas Pereira,
care l-a întrecut în finală cu 6—4,
7—6 pe francezul Guillaume Raoux.
în finala probei feminine. Patricia
Miller (Uruguay) a dispus cu 3—6,
7—5, 6—3 de Florencia Labat (Ar
gentina).
SCHI • în clasamentul feminin al
„Cupei mondiale" la schi alpin con
tinuă să conducă elvețianca Michela
Figini, cu 146 puncte, urmată de
compatrioata sa Maria Walliser (112
puncte). • Maratonul pe schiuri
disputat la Altenmark (Austria) a re
venit elvețianului Daniel Sandoz. în
registrat pe distanța de 33 km cu
timpul de lh 12T6”29/100. Pe locul
secund s-a situat austriacul Alfred
Eder — lh 12'16"90T00. iar pe locul
trei vest-germanul Franz Schobel
(lh 12’20”24/100). • Concursul inter
național de combinată nordică de la
St. Moritz a fost cîștigat de norve

gianul Torbjdrn Lokken. cu un total
de 420,04 puncte, urmat de Klaus
Sulzenbacher (Austria) — 418.08
puncte și Thomas Muller (R. F. Ger
mania) — 416,50 puncte.
BASCHET • La Novosibirsk, în
meci contind pentru sferturile de fi
nală ale „Cupei campionilor euro
peni" la baschet feminin, echipa lo
cală Dinamo a întrecut cu scorul de
86—83 (51—51) formația italiană
Pirmigi Vicenza. • în cadrul compe
tiției internaționale feminine de
baschet „Cupa Liliana Ronchetti",
echipa Elektrosila Leningrad a în
vins pe teren propriu, cu scorul de
89—68 (50—28), formația italiană B.C.
Cesena.
FOTBAL. Fostul celebru fotbalist
brazilian Pele va pregăti formația
Chile pentru preliminariile Campio
natului mondial din 1990. a anunțat
revista mexicană „El Universal".
După cum se știe, în preliminariile
viitoarei „Cupe mondiale" reprezen
tativa Chile va întîlni și selecționata
Braziliei, din aceeași grupă (a 3-a
sud-americană) făcînd parte, de ase
menea, și Venezuela.

DINTSIi MÂNIA SI RDLCARIA
Tovarășului TODOR JIVKOV

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Bulgaria

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului GHEORGHI ATANASOV
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA
Dragi tovarăși,
i
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist
Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii So
cialiste România, al poporului român și al nostru perso
nal. vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Central al
Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, pre
cum și poporului bulgar prieten un cald salut de prietenie
și cele mai sincere felicitări cu ocazia împlinirii a 40 de
ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre România și Bulgaria.
Tratatul de prietenie, semnat la 16 ianuarie 1948, a dat
un conținut calitativ nou relațiilor tradiționale de priete
nie și colaborare dintre Republica Socialistă România și
Republica Populară Bulgaria, a ridicat pe o treaptă su
perioară conlucrarea celor două țări pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural și pe arena internațio
nală.
Partidul și guvernul nostru, întregul popor român dau
o înaltă apreciere stadiului colaborării româno-bulgarc și
sînt hotărîte să depună toate eforturile, și in viitor, pen
tru ca aceste bune relații să se dezvolte continuu, pe baza
prevederilor noului Tratat de prietenie, colaborare și
asistență mutuală, semnat la 19 noiembrie 1970, in spiritul
intîlnirilor frecvente la nivel inalt. convorbirilor rodnice
și hotăririlor convenite, care au trasat de fiecare dată
jaloanele ridicării pe trepte tot mai înalte a prieteniei,
solidarității și conlucrării dintre partidele, țările și po
poarele noastre.
Ne exprimăm convingerea că, acționînd împreună pen
tru transpunerea consecventă în practică a prevederilor
noului tratat, a declarațiilor comune și a celorlalte ințelegeri stabilite la nivel inalt, relațiile de colaborare pe
multiple planuri se vor adinei continuu, ceea ce cores
punde edificării cu succes a socialismului in țările noas
tre, spre binele popoarelor român și bulgar. în interesul
cauzei generale a socialismului, independenței și păcii,
destinderii și dezarmării, ințelegerii și colaborării intre
popoare in Balcani, in Europa și in intreaga lume.
La aniversarea acestui eveniment, vă transmitem, dragi
tovarăși, urări de noi succese in realizarea hotăririlor
celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist
Bulgar, de prosperitate și bunăstare poporului prieten
bulgar.

Tovarășului
CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,
în numele. Comitetului Central al Partidului Comunist
Bulgar. Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale
Republicii Populare Bulgaria. întregului popor bulgar și
al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comite
tului Central al Partidului Comunist Român. Guvernului
Republicii Socialiste România și poporului frate român
cele mai cordiale felicitări și urări prietenești cu ocazia
celei de-a 40-a aniversări de la semnarea între țările
noastre a primului Tratat de prietenie, colaborare și
asistentă mutuală.
Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală,
semnat la 16 ianuarie 1948, a pus bazele relațiilor de tip
nou între Bulgaria și România. Pe această temelie trai
nică, țările noastre au desfășurat o colaborare fructuoasă
in-toate domeniile de activitate.
Putem remarca, cu profundă satisfacție, că în cei 40 de
ani care au trecut de la semnarea Tratatului relațiile
bilaterale s-au dezvoltat ascendent, au dobindit noi va
lențe și au deschis perspective largi prieteniei tradițio
nale dintre popoarele noastre.
Ne exprimăm convingerea că, acționînd împreună, co
laborarea intre Republica Populară Bulgaria și Republica
Socialistă România, intre Partidul Comunist Bulgar și
Partidul Comunist Român se va dezvolta și îmbogăți
continuu, în interesul viitorului nostru socialist. Sintern
convinși că Republica Populară Bulgaria și Republica So
cialistă România, împreună cu U.R.S.S. și celelalte țări
socialiste, vor contribui și în viitor la cauza dezarmării și.
coexistenței pașnice, întărirea păcii și securității in Bal
cani, in Europa și în lume.
Vă dorim, dragi prieteni, cu prilejul sărbătorii noastre
comune, succese și mai mari in îndeplinirea hotăririlor
Congresului al XIII-lea și Conferinței
Naționale aie
Partidului Comunist Român, pentni inflorirca minunatei
dumneavoastră țări și pentru bunăstarea poporului frate
român.

NICOLAE CEAUȘESCU

TODOR JIVKOV

Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Bulgaria

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

GHEORGHI ATANASOV

Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

Președintele Consiliului, de Miniștri
al Republicii Populare Bulgaria

Valențe noi ale unei prietenii
tradiționale
Ziua de 16 ianuarie este înscrisă
ca o dată de o deosebită importanță
în cronica relațiilor dintre România
și Bulgaria : la 16 ianuarie 1948 a
fost încheiat, la București, primul
Tratat de prietenie, colaborare și
asistență mutuală dintre țările noas- .
tre. Angajate pe calea unor profunde
transformări revoluționare. România
și Bulgaria își manifestau in mod
solemn voința „de a colabora strîns
în toate domeniile", cu scopul de a
asigura dezvoltarea generală și pro
gresul popoarelor lor pe calea so
cialismului. libertatea și indepen
dența națională, de a contribui la
afirmarea cauzei păcii și înțelegerii
internaționale.
Semnarea Tratatului româno-bulgar de către dr. Petru Groza, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
României, devenită doar cu puține
zile inainte Republică, și de către
Gheorghi Dimitrov, președintele Con
siliului de Miniștri al Bulgariei, a
prilejuit adevărate sărbători popu
lare : la București, ca și la Sofia, la
întoarcerea în patrie
a delegației
bulgare, sute de mii de oameni și-au
manifestat entuziasmul pentru per
spectivele noi ce se deschideau ra
porturilor de prietenie și colaborare
dintre țările noastre, raporturi cu
vechi și bogate tradiții. Această
bucurie a fost pe deplin îndreptățită,
prevederile tratatului exercitînd de-a
lungul timpului o puternică înrîurire
pozitivă asupra ansamblului legături
lor româno-bulgare. care s-au dez
voltat necontenit. „Ne-am hotărit să
clădim un pod de fier peste Dunăre,
pentru a ne lega mai strins — a
spus Gheorghi Dimitrov cu prilejul
semnării tratatului. Dar pini la con
struirea lui trebuie să construim,
prin muncă, prin colaborarea priete
nească in cultură, știință, artă, prin
dezvoltarea sentimentelor frățești
dintre popoarele noastre, un pod viu
— in conștiința noastră, in inimile și
sufletele noastre".
Exprimind înaltele teluri propuse
Ia acel început de drum, aceste cu
vinte și-au găsit deplină materiali
zare în imaginea bogată de azi, a re
lațiilor româno-bulgare. Au devenit
de mult realitate „Po'dul prieteniei"
de la Giurgiu-Ruse, ca și puternicul
complex industrial, construit prin
eforturi comune, la Giurgiu-Ruse ;
s-a hotărît trecefea la valorificarea
potențialului hidroenergetic al Du
nării, ca tot atitea „poduri" ale co
laborării româno-bulgare.
Primul document de acest gen în
cheiat de România după instaurarea
puterii populare, tratatul românobulgar a încununat legăturile de
veacuri dintre cele două popoare
care, de cînd conviețuiesc în bună
vecinătate și înțelegere de o parte și
de alta a Dunării, au luptat nu o
dată împreună pentru idealuri comu
ne. Așa cum se știe, numeroși con
ducători ai luptei poporului bulgar
pentru eliberare națională au găsit
adăpost și sprijin în România. Vor
rămîne mereu vil în memorie glo
rioasele fapte de arme și de întraju
torare în perioada luptei pentru
independența de stat, sîngele vărsat
de eroii celor două popoare la Plevna,
Grivița. Rahova și Smîrdan. alături
de ostașii ruși, cimentînd pentru tot
deauna prietenia dintre popoarele
noastre.
In mod firesc, după instaurarea pu

terii populare în România și Bulga
ria. prietenia dintre cele două po
poare a devenit politică de stat, găsindu-și expresie in tratatul aniversat
astăzi. Avînd trainice temelii in co
munitatea de orinduire și de idealuri,
în,țelurile mărețe ale socialismului și
comunismului, relațiile româno-bul
gare in ansamblu au dobindit un
conținut calitativ superior, dezvoitindu-se necontenit.
In
înfăptuirea
acestor
nobile
obiective, un rol important l-a
avut și-l are noul Tratat de
prietenie, colaborare și asistentă
mutuală, semnat în 1970 de către
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Todor Jivkov, document care,
fundamentat pe rezultatele obținute
de cele două popoare în edificarea
noii orinduiri. pe experiența acumu
lată în cadrul colaborării românobulgare și ținind seama de schimbă
rile intervenite în viața internațio
nală, oferă. împreună cu declarațiile
comune ulterioare, cu numeroase alte
documente bilaterale, un cadru pro
pice evoluției mereu ascendente a
colaborării noastre pe baza principii
lor socialismului, ale egalității în
drepturi, respectului independentei și
suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne, avantajului
reciproc și întrajutorării tovărășești.
Rolul hotărîtor în evoluția acestor
relații revine Partidului Comunist
Român și Partidului Comunist Bul
gar, întîlnirile și convorbirile frecven
te. devenite o practică
de lucru,
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Todor Jivkov. ducînd de
fiecare dată la stabilirea de noi
obiective, la depistarea de noi posi
bilități pentru diversificarea si am
plificarea colaborării.
Caracterizînd evoluția și perspecti
vele acestor raporturi, cu prilejul
vizitei oficiale de prietenie efectuate
în toamna anului trecut în Bulgaria,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a
declarat : „Noi dăm o deosebită apre
ciere stadiului actual al relațiilor de
prietenie dintre țările, partidele și
popoarele noastre. Considerăm că
trebuie să facem și in continuare
totul pentru ca, in spiritul Tratatului
de prietenie, colaborare și asistență
mutuală dintre Republica Socialistă
România și Republica Populară Bul
garia, relațiile româno-bulgare să se
afirme tot mai puternic, ca exemplu
de raporturi între țări socialiste ve
cine și prietene care colaborează
fructuos pentru edificarea noii orin
duiri. pentru cauza socialismului și
păcii in lume".
La rîndul său. tovarășul TODOR
JIVKOV a arătat, cu același prilej :
„întîlnirile'și convorbirile la cel mai
înalt nivel dintre țările noastre con
stituie o bună tradiție. Cred că veți
fi de acord cu mine că aceste intîlniri joacă un rol important în pro
movarea relațiilor bulgaro-române.
Popoarele noastre sînt legate de o
prietenie trainică și sinceră, pe care
se preocupă să o dezvolte și să o
îmbogățească continuu".

Intr-adevăr, popoarele român și
bulgar au satisfacția de a vedea re
lațiile dintre ele dezvoltindu-se ne
contenit. Se intensifică contactele
politice, în primul rind între parti
dele noastre. O importanță crescindă
capătă colaborarea pe linie guverna
mentală și parlamentară, intre orga
nizațiile de masă și obștești, schim
burile de experiență din diferite do
menii ale construcției socialiste.
O puternică amplificare a cunoscut
și cunoaște colaborarea economică și
tehnico-științifică, de-a lungul ulti
melor cincinale schimburile coriîerciale crescînd de citeva ori. Paralel
cu construirea prin eforturi comune
a unor importante obiective econo
mice. se extind cooperarea și spe
cializarea în producție, important
factor de valorificare și. în același
timp, de sporire a potențialului eco
nomic și tehnologic ai celor două
țări. O deosebită însemnătate are
crearea, potrivit înțelegerii la nivel
înalt, a Comisiei speciale guverna
mentale cu menirea de a elabora
măsuri pentru dezvoltarea și mai
accentuată a conlucrării economice și
tehnico-științifice. Se lărgesc și se
îmbogățesc, de asemenea, relațiile în
domeniile culturii, invățămîntului. ca
șl pe alte planuri, toate acestea
contribuind la adincirea prieteniei
româno-bulgare.
Se dezvoltă, totodată, conlucrarea
celor două țări pe arena internațio
nală. România și Bulgaria. împreună
cu celelalte țări socialiste, cu toate
forțele progresiste de pretutindeni,
aducindu-și contribuția la lupta pen
tru realizarea dezarmării, în primul
rind a celei nucleare, la instaurarea
în Europa și în lume a unui climat
de destindere, securitate. încredere și
cooperare. în mod deosebit se relie
fează acțiunile României și Bulgariei
în vederea transformării Balcanilor
într-o zonă a bunei vecinătăți, a în
țelegerii, colaborării și păcii, fără
arme nucleare și chimice, fără baze
militare străine.
Retrospectiva evoluției relațiilor
româno-bulgare îndreptățește pe de
plin aprecierea că cele patru decenii
ce au trecut de la încheierea primu
lui Tratat de prietenie, colaborare și
asistentă mutuală dintre România și
Bulgaria au constituit perioada cea
mai bogată și mai rodnică în înfăp
tuiri din întreaga istorie a relațiilor
româno-bulgare. La aniversarea aces
tui tratat, poporul nostru își exprimă
hotărîrea de a acționa neabătut pen
tru întărirea continuă a prieteniei
seculare, a colaborării multilaterale
româno-bulgare. cu convingerea că
aceasta răspunde intereselor funda
mentale ale ambelor națiuni și con
stituie. totodată, o importantă con
tribuție la promovarea cauzei gene
rale a socialismului, păcii. înțelegerii
și conlucrării in Balcani și pe plan
general european, ca și in intreaga
lume.

Al. CAMPEANU

TELEGRAME.
Cu ocazia celei de-a 40-a ani
versări a primului Tratat de prie
tenie. colaborare și asistență mutuală
dintre România și Bulgaria, care a
contribuit la adincirea continuă a
prieteniei și colaborării tradiționale

dintre cele două țări și popoare. în
tre ministrul afacerilor externe al
Republicii Socialiste România, loan
Totu, și omologul său bulgar, Petăr
Mladenov, a avut loc un schimb de
telegrame de felicitare.

PRERERME HUIE CEAUSESCU - INESTIMABIlH
CONTRIBUȚIE IA FĂURIREA ROMÂNIEI MODERNE.
LA PROMOVAREA CAUZEI PROGRESULUI SI PÂCII IN DIME
AMPLE COMENTARII ALE PRESEI INTERNAȚIONALE
Activitatea strălucită a președintelui Nicolae Ceaușescu, ines
timabila sa contribuție la făurirea României socialiste moderne, ini
țiativele, ideile și acțiunile neobosite vizînd edificarea unei lumi a păcii
și colaborării rodnice între popoare continuă să fie amplu reflectate de
presa din diferite țări. Este pusă în evidență poziția realistă, constructivă
a conducătorului partidului comunist și al statului român cu privirii la
Personalitate proeminentă a lu
mii
contemporane,
președintele
României, Nicolae Ceaușescu. este
autorul unei opere teoretice de
largă cuprindere și profunzime
privind problemele dezvoltării eco
nomice și sociale românești, pre
cum și al unor soluții realiste,
viabile. în legătură cu viața poli
tică internațională — relevă publi
cația „THE ISLAND**, care apare
în Sri Lanka. într-un articol inti
tulat „Președintele României —
argumente viabile în favoarea
progresului, păcii și colaborării in
tre popoare**.
în centrul conceptului său de con
strucție pOlitico-economică, puter
nic ancorat în realitățile românești,
președintele Nicolae Ceaușescu si
tuează teza efortului național pro
priu și convingerea că numai mobi
lizarea tuturor energiilor poporului
român, materializată în promovarea
unei înalte rate de acumulare eco
nomică, poate asigura mersul înain
te al țării.
în acest sens, sub conducerea sa
nemijlocită, in România a fost
aplicată o politică fermă de indus
trializare, în cadrul căreia s-a
urmărit cu prioritate creșterea mai
rapidă a ramurilor generatoare de
progres tehnic.
Modernizarea industriei româ
nești, ca ramură conducătoare a
economiei, s-a înfăptuit în strinsă
legătură cu exigențele dezvoltării
agriculturii, ale celorlalte ramuri de
bază ale producției materiale, urmărindu-se constant crearea unui
complex economic național ar
monios structurat. Aceasta a per
mis sporirea eficienței participării
României la diviziunea internațio
nală a muncii și consolidarea inde
pendenței țârii.
Conducătorul României a formu
lat și fundamentat conceptul de so
cietate socialistă multilateral dez
voltată, avînd ca premise dezvol
tarea puternică a forțelor de pro
ducție pe baza celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii, accen
tuarea factorilor intensivi și calita
tivi, creșterea eficienței economice.
Concepția novatoare a președin
telui României — relevă „The
Island** — evidențiază, de aseme
nea, importanța hotăritoare pe care
o au In edificarea noii civilizații
perfecționarea necontenită a relații
lor sociale de producție, afirmarea
și dezvoltarea largă a democrației
muncitorești.
Relevînd că apărarea păcii și în
făptuirea
dezarmării
constituie
obiective programatice ale politicii
externe românești, „The Island**
arată în continuare : Președintele
Nicolae Ceaușescu subliniază per
manent imperativul opririi cursei
înarmărilor, trecerii la înfăptuirea
dezarmării, în primul rînd a dezar
mării nucleare, aceasta reprezentînd, în opinia sa, problema funda
mentală a lumii contemporane,
obiectivul principal căruia i se sub
sumează practic celelalte probleme
cu care este confruntată omenirea.
Profund realist, șeful statului ro
mân apreciază că înfăptuirea unei
dezarmări reale nu se poate con
cretiza decît într-un proces desfă
șurat pe etape bine definite.
în încheierea articolului se ara
tă : Sînt cunoscute, de asemenea,
eforturile și rolul personal ale pre
ședintelui României in fundamen
tarea și promovarea conceptului
privind o nouă ordine economică
internațională, pentru eliminarea
subdezvoltării și lichidarea decala
jelor economice între țări. Subli
niind că decalajul ce se accentuea
ză între țările dezvoltate și cele în
curs de dezvoltare nu poate conti
nua multă vreme fără a duce Ia o
agravare a relațiilor internaționale,
președintele României atrage aten
ția că nu se pot concepe o stabili
tate economică, o politică de secu
ritate și pace fără soluționarea
prealabilă a problemei subdezvol
tării.
Politica consecventă de pace a
României
socialiste.
inițiativele
elaborate de președintele
Nicolae Ceaușescu și acțiunile ro
mânești consacrate dezarmării sînt
larg prezentate și în articolul „Pa
cea — prioritate absolută a României“ publicat în ziarul
Indian
„THE STATESMAN'*.
România — se arată în articol
— consideră că. indiferent de mă
rime sau de potențial, de regim
politic și economic, fiecărei țări îi
revin dreptul și obligația de a-și
manifesta voința și răspunderea în
fața problemelor cardinale ale
omenirii.
în spațiul acestor coordonate
esențiale, conștiința vie a pre
zentului și acțiunea deplin angajantă. personalitatea si stilul poli
ticii românești se manifestă inconfundabil pe scena politică interna-

țională. România se înfățișează
astăzi ca unul dintre statele care
își afirmă responsabilitatea pentru
destinele păcii în lume, conștiința
contemporană receptînd numele
acestei țări cu recunoașterea con
tribuției ei nedezmințite la afir
marea și împlinirea idealurilor de
bine ale oamenilor de pretutindeni.
Această politică este legată nemij
locit de gindirea și activitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. emi
nentă personalitate politică, remar
cată și apreciată pentru valoarea
ideilor sale de interes major nu
numai pentru națiunea sa, ci și pen
tru destinele tuturor popoarelor ce
prețuiesc pacea, libertatea si inde
pendența. „România — Ceaușescu**,
arată „The Statesman**, sînt două
nume care se contopesc astăzi
într-o identitate de înalt prestigiu
internațional.
Numele președintelui
Nicolae Ceaușescu — evidențiază
publicația indiană — este evocat
astăzi pe tot globul în strînsă
interdependență
cu
năzuințele
vitale ale omenirii — pacea și
colaborarea. Mesager al păcii și
înțelegerii între popoare, președin
tele României este ascultat cu in
teres și aprobare în lume, deoarece
el se pronunță pentru pace și
acționează cu fermitate în slujba
ei, nu numai pentru țara sa, ci și
pentru întreaga omenire. în acest
sens, inițiativele în sprijinul păcii
întreprinse de România constituie
fundamentul consensului interna
țional al prestigiului românesc. El
este clădit pe înțelepciunea, clar
viziunea și acțiunea neobosită ale
celui ce conduce destinele țării și
poporului
român.
„România—
Ceaușescu—Pace** exprimă astăzi
afirmarea întregii politici externe
românești pe plan mondial. Prin
glasul cel mai autorizat — cel al
președintelui ei — România și-a
făcut cunoscute, In repetate rînduri,
pretutindeni în lume, opțiunile
privind 'pacea, dezarmarea, renun
țarea la forță și la amenințarea cu
torța — conchide ziarul indian.
Contribuției țării np^tre. a. pre
ședintelui Nicolae Ceăușescti lă so
luționarea marilor probleme inter
naționale îi este consacrat un amplu
articol de săptămînalul iordanian
„AL RAED AL ARABI". Intitulat
„Președintele Nicolae Ceaușescu —
militant neobosit pentru cauza
păcii", articolul prezintă inițiative
le și propunerile șefului statului
român vizînd înfăptuirea dezarmă
rii, în primul rînd a celei nucleare.
Participarea activă și creatoare a
României la viața internațională —
subliniază publicația iordaniană —

se arată In con
tinuare — a
„AL
atras continuu
atenția asupra
pericolului pre
zentat de escala
darea
cursei
înarmărilor nu
cleare. a con
fruntării mili
tare. îndeosebi
în Europa, care
ar
cuprinde
inevitabil
în
treaga omenire.
In același timp,
șeful
statului
român arată că
sporirea neîn
cetată a înar
mărilor înghi
te fonduri uria
șe. ce ar putea
fi folosite mai
rațional
pen
tru
progresul
tuturor
po
poarelor.
Potrivit gîndi
rii
și acțiu
nii președinte
lui
Nicolae
Ceaușescu
—
continuă
„Al
Raed Al Arabi"
— dialogul și
negocierile în
tre șefii de stat
favorizează abordarea celor
mai complexe
și vaste pro
bleme la un
grad maxim de competentă și res
ponsabilitate.
Prodigioasa activitate șl străluci
tele inițiative ale eminentului con
ducător al României de astăzi au
contribuit și contribuie în mod
hotărîtor la lărgirea și diversifica
rea raporturilor internaționale ale
statului român, făcînd ca numele
acestei țări șl al președintelui
Nicolae Ceaușescu să devină pretu
tindeni simboluri ale acțiunii și
luptei pentru independență, pace,
dezvoltare și colaborare.
Amplele și prodigioasele eforturi
pentru materializarea politicii ex
terne extrem de dinamice și con
structive a României s-au evi
dențiat cu prilejul unor istorice
solii de pace, prietenie și cola
borare întreprinse de președintele
Nicolae Ceaușescu în țări din Eu
ropa, Asia, Africa, America Latină
și de pe continentul nord-american.
Ele s-au finalizat prin semnarea a
circa 400 de tratate de prietenie și
colaborare, declarații solemne, de
clarații sau comunicate comune. Au

ALAM AL ARABI"

„THE ISLAND"
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poartă amprenta gîndirii nova
toare, străbătută de un puternic
și autentic umanism, a președintelui
Nicolae Ceaușescu. O analiză aten
tă a declarațiilor, interviurilor și
luărilor de poziție ale acestui om
politic de talie mondială — se arată
în continuare — relevă faptul că
președintele României a fost primul
care a semnalat cu profunzime și
claritate consecințele ce ar decurge
din refuzul angajării de negocieri
serioase și oneste pentru înfăp
tuirea dezarmării. în primul rînd
nucleare, din continuarea politicii
de forță și de amestec în treburile
interne ale altor popoare.
România este țara care a luat
hotărîrea — ca urmare a inițiativei
președintelui ei — să reducă în mod
unilateral, cu 5 la sută, arma
mentele. efectivele și cheltuielile
sale militare, hotărîre validată
printr-un referendum desfășurat la
23 noiembrie 1986 — se amintește
în articol.
Președintele Nicolae Ceaușescu —

GENȚIILE DE PRESA
e scurt
INTILNIRE DE LUCRU. La Al
ger a avut loc o întilnire de lucru
la nivelul ministerelor afacerilor
externe din Republica Socialistă
România și Republica Algeriană
Democratică și Populară. Cu acest
prilej, adjunctul ministrului român
al afacerilor externe. Constantin
Oancea. a avut întrevederi cu
Abderrezak Bouhara, membru al

necesitatea realizării dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, a
soluționării exclusiv pe calea negocierilor a tuturor problemelor ce gene
rează stări conflictuale, a instaurării unei noi ordini economice interna
ționale, juste și echitabile, a unirii eforturilor tuturor forțelor progresiste
în lupta pentru dezvoltarea liberă a popoarelor, pentru progresul tuturor
națiunilor și colaborarea neîngrădită între toate statele.

Secretariatului Permanent al C.C.
al Partidului Frontul Național de
Eliberare (F.N.E.), însărcinat cu
relațiile externe, cu alte oficiali
tăți locale. Au fost examinate căile
de intensificare a acțiunilor de co
laborare bilaterală, de extindere a
conlucrării
economice
reciproc
avantajoase, de adincire a rapor
turilor de prietenie româno-alge-

fost convenite, totodată, peste 550
de alte documente de cooperare
economică, tehnico-științifică, pre
cum și în alte domenii de activitate.
într-un supliment consacrat perso
nalității
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, revista libaneză
„AL ALAM AL ARABI" a publicat
mai multe articole despre activita
tea teoretică și practică a președin
telui României, despre dezvoltarea
multilaterală a țării noastre,și re
lațiile ei cu lumea arabă.
în articolul „Viața președintelui
Nicolae Ceaușescu — lupta intensă,
neîntreruptă a unui om pentru o
cauză", după ce se face o trecere în
revistă a momentelor importante
care au marcat istoria poporu
lui nostru, se arată : Activi
tatea revoluționară a președintelui
Nicolae Ceaușescu se înscrie organic
în procesul istoric al luptei poporu
lui român împotriva asupririi și
exploatării, a fascismului, pentru
realizarea revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și

riene în spiritul hotărîrilor și în
țelegerilor la cel mai înalt nivel.
GUVERNELE R.P. CHINEZE ȘI
PORTUGALIEI au procedat, vi
neri, la schimbul instrumentelor
de ratificare a Declarației comune
chino-portugheze cu privire la pro
blema teritoriului Macao, a cărei
semnare oficială a avut loc în apri
lie anul trecut. O dată cu aceasta.
Declarația comună intră în vigoa
re. Potrivit prevederilor documen
tului, după o perioadă de tranziție,
R.P. Chineză va prelua exercitarea
suveranității asupra teritoriului
Macao, la 20 decembrie 1999.
PLENARA. La Bratislava s-au
desfășurat lucrările plenarei C.C.

Schimb de mesaje
între președintele României
și președintele Kenyei
NAIROBI 15 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu.
președintele Republicii
Socialiste
România, a fost transmis președin
telui Republicii Kenya, Daniel Toroitich arap Moi, un cordial mesaj
de salut, împreună cu cele mai bune
urări de sănătate și fericire perso
nală, de progres și prosperitate pen
tru poporul kenyan prieten.
Președintele Republicii Kenya a
rugat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu sincerele sale
mulțumiri pentru mesajul primit și

Datoria externă - o grea
povară pentru statele
în curs de dezvoltare

a adresat la rîndul său cele mai
bune urări de sănătate și fericire
personală, de noi succese pentru po
porul român.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
ocazia primirii de către președintele
Kenyei a tovarășului Ion Ceaușescu,
ministru secretar de stat, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al
Planificării, președintele părții româ
ne în Comisia mixtă de cooperare
economică și tehnică româno-kenyană. care își desfășoară lucrările în
cadrul primei sesiuni, la Nairobi.

Tratativele sovieto-americane privind
armamentele nucleare și cosmice
GENEVA 15 (Agerpres). — în ca
drul tratativelor sovieto-americane
privind armamentele nucleare și
cosmice, vineri, la Geneva, delega
ția sovietică a propus un proiect de
document referitor la respectarea
Tratatului de apărare antirachetă
dintre U.R.S.S. și S.U.A. în limite
le unui termen ce va fi stabilit, re
latează agenția T.A.S.S.
Luind cuvintul în cadrul unei con
ferințe de presă, conducătorul dele
gației sovietice. A. Obuhov, a rele
vat că reducerile radicale ale arma
mentelor strategice ofensive sînt.
posibile numai în condițiile menți
nerii și respectării tratatului anti
rachetă.

WASHINGTON 15 (Agerpres). Casa
Albă a dat publicității textul decla

rației scrise a președintelui S.U.A.,
Ronald Reagan, în legătură cu re
luarea, la
Geneva, a tratativelor
sovieto-americane privind armamen
tele nucleare și cosmice. în declara
ție se menționează că proiectul acor
dului privind reducerea cu 50 la
sută a arsenalelor de arme strategice
ofensive, discutat la Geneva, „reflec
tă progresul deja înregistrat" în ca
drul întîlnirilor sovieto-americane ia
nivel înalt, care au avut loc in pe
rioada 1985—1987. După cum se ara
tă în declarația citată de Buletinul
de știri al Casei Albe și agenția
T.A.S.S., „în pofida acestui progres,
se mențin importante deosebiri" în
pozițiile părților, între altele, în ceea
ce
privește
problema rachetelor
balistice cu bază mobilă și procedu
rile de control.

Acord în legătură cu reducerea prezenței
militare a S.U.A. în Spania
MADRID 15 (Agerpres). — Spania
și Statele Unite au ajuns la un acord
cu privire la reducerea prezentei
militare americane de pe teritoriul
spaniol, a anunțat ministrul de ex
terne spaniol. Francisco Fernandez
Ordonez. Această reducere — rela
tează agenția EFE — se referă la
punctul al treilea al tratatului din
tre cele două țări în care se subli
niază că, în conformitate cu decizia
suverană
a
poporului
spaniol.
S.U.A. vor avea la dispoziție trei
ani — începind de la intrarea în vi

antiimperialistă, pentru edificarea
noii Românii socialiste.
Articolul reliefează contribuția
inestimabilă a președintelui
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea
multilaterală a României, la trans
formarea ei dintr-o țară cu o in
dustrie slab dezvoltată si o agricul
tură rudimentară într-un stat industrial-agrar, cu o industrie mo
dernă în plin avint și o agricultură
în permanent progres, cu un nivel
de civilizație material și spiritual
tot mai ridicat.
Articolul „Economia — pilonul
națiunii și coloana ei vertebrală"
prezintă contribuția teoretică a
președintelui Nicolae Ceaușescu la
soluționarea celor mai stringente
probleme economice mondiale.
„Referindu-se, încă din 1965, la
schimbările petrecute în lume în
favoarea forțelor progresului și
păcii, dar și la pericolul de agra
vare a situației economice a țări
lor în curs de dezvoltare — ele
ment de natură a crea distorsiuni
în economia mondială —. președin
tele Nicolae Ceaușescu. se arată în
articol.
insistă asupra necesității
de a așeza relațiile dintre state pe
principiile respectării independen
ței și suveranității naționale, ega
lității în drepturi, neamestecului în
treburile interne, renunțării la
folosirea forței sau amenințării cu
forța. Președintele României a
subliniat constant necesitatea mo
dificării mecanismului de funcțio
nare a pieței, a prețurilor și cre
ditelor. în cadrul juridic al econo
miei mondiale. în spiritul acestei
concepții. România a elaborat și
prezentat documentul
intitulat :
„Poziția României privind instau
rarea unei noi ordini economice
internaționale", care a fost difuzat
ca Declarație în cursul celei de-a
VII-a sesiuni
extraordinare a
Adunării Generale a O.N.U. din
1975 — se amintește în articol.
în continuare, se subliniază că
România se pronunță pentru adop
tarea de măsuri urgente care să
permită eradicarea crizei economi
ce mondiale și instaurarea unei noi
ordini economice internaționale.
în articolul „Aspecte privind po
ziția României și relațiile sale cu
țările arabe" este subliniată im
portanta pe care o acordă Româ
nia relațiilor cu țările.arabe și pro
blemelor lumii arabe, ilustrată prin
luările de poziție ale președintelui
Nicolae Ceaușescu cu prilejul con
ferințelor și reuniunilor internațio
nale. al întîlnirilor și convorbirilor
ou șefi de stat și personalități
politice.
Rolul hotărîtor în dezvoltarea
relațiilor României cu lumea arabă
în ultimii peste 20 de ani — sub
liniază revista libaneză — revine
președintelui Nicolae Ceaușescu,
personalitate care deptme nu
meroase eforturi pentru apropierea
punctelor de vedere, care a expri
mat opinii drepte și înțelepte față
de problemele cu care se confruntă
lumea arabă, ceea ce a atras admi
rația și prețuirea față de acest
eminent om de stat și gînditor.

(Agerpres)

al P.C. din Slovacia. Participanțil
au dezbătut și aprobat raportul
Prezidiului C.C. al P.C.S. „Pentru
transpunerea consecventă în viață
a liniilor directoare ale celui de-al
XVII-lea Congres al P.C.C.. în spi
ritul hotărîrii plenarei a VII-a a
C.C. al P.O.C.". Au fost examinate,
de asemenea, unele probleme or
ganizatorice. în cadrul lucrărilor,
Milos Jakes, secretar general al
C.C. al P.C.C., a rostit o cuvîntare.
PRIMUL-MINISTRU AL MARII
BRITANII, Margaret Thatcher, a
apreciat, într-o cuvîntare rostită la
Londra, că în ultimele 12 luni au
fost înregistrate progrese impor

goare a noului acord — pentru a-și
retrage de la baza Torrejon (de lin
gă Madrid) cele 72 de avioane
„F-16“, a subliniat ministrul. El a
precizat că retragerea aparatelor
respective „reprezintă o reducere cu
50 la sută" a prezenței militare ame
ricane în Spania.
De asemenea, s-a anunțat că la 3
februarie va începe cea de-a opta
rundă de negocieri între Spania și
S.U.A., consacrate încheierii unui
nou acord.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Îngrijorare față de înrăutățirea situației în teritoriile ocupate
de Israel • In favoarea convocării unei conferințe internaționale
care să ducă la o pace justă ți durabilă in regiune
NAȚIUNILE UNITE 15 (Ager.
o sfidare a normelor de drept inter
preș). — Președintele
Comitetului
național. înțr-o declarație, dată pu
O.N.U. pentru exercitarea drepturilor f blicității laTOnis, Chedli? Klibi a
inalienabile ale poporului palesti
arătat că asemenea măsuri adoptate
nian, Mgșșamba Sarre, a adresat‘o
de Israel vor spori hotărîrea palesti
scrisoare secretarului general al Na
nienilor de a continua lupta împo
țiunilor Unite, Javier Perez de
triva ocupației israeliene — infor
Cuellar, în care se exprimă îngrijo
mează agențiile de presă.
rarea în legătură cu înrăutățirea si
tuației din teritoriile arabe ocupate
RIAD 15 (Agerpres). — Organiza
ca urmare a măsurilor represive ale
ția Conferinței Islamice își exprimă
autorităților israeliene. în document
profunda îngrijorare in legătură- cu
se evidențiază necesitatea intensifi
evoluțiile explozive din teritoriile
cării eforturilor pentru convocarea
arabe ocupate și condamnă practi
unei conferințe internaționale de
cile israeliene în aceste zone — in
pace privind Orientul Mijlociu care
formează agenția MENA.
să ducă la instaurarea unei păci
atotcuprinzătoare, juste și durabile
AMMAN 15 (Agerpres). — După
în regiune.
cum informează agenția China Nouă,
a ‘-'ritățile israeliene de ocupație au
VIENA 15 (Agerpres). — Situația
cre„, în teritoriul de pe malul de
din teritoriile arabe ocupate de Israel
vest al Iordanului o nouă implantare
este extrem de serioasă, a anunțat
israeliană în zona Al Khalil (He
Giorgio Giacomelli, comisar general
bron). Potrivit agenției — care ci
al O.N.U. pentru problema refugiațitează informații provenite din teri
lor palestinieni. în cursul unei con
toriile ocupate — noua implantare a
ferințe de presă la Viena, el a cri
fost inaugurată de ministrul israeticat folosirea de către forțele israe
lian al construcțiilor și locuințelor,
liene a armelor împotriva demon
David Levy. El a spus că în 1987 au
stranților din Cisiordania și Gaza și
fost construite 1 500 locuințe noi pen
evacuarea lor din aceste teritorii.
tru coloniștii israelieni.

LONDRA 15 (Agerpres). — Regele
Hussein al Iordaniei a declarat, în
tr-un interviu acordat televiziunii
britanice, că țara sa condamnă prac
ticile Israelului în teritoriile arabe
ocupate și s-a pronunțat pentru or
ganizarea unei conferințe interna
ționale de pace în Orientul Mijlociu.
Suveranul hașemit a subliniat că, la
o asemenea conferință, poporul pa
lestinian trebuie să fie reprezentat
de liderii Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei,

TUNIS 15 (Agerpres). — Secre
tarul general al Ligii Arabe, Chedli
Klibi, a calificat deportarea pales
tinienilor din teritoriile arabe drept

★

Forțele israeliene de ocupație au
continuat arestările pe malul vestic
al Iordanului și în Gaza. Agenția
WAFA relatează că, după arestarea,
joi, a mai multor notabilități din
zonă, militarii israelieni au reținut
pe redactorul-șef al agențiși pa
lestiniene Press Service, Ibrahim Karaeen, pe Ghassan Ayyoub. membru
al Federației Generale a Sindicate
lor palestiniene, Haidar Abdul Shafi,
șeful Societății palestiniene de „Se
milună Roșie", și alte persoane.
Pe de altă parte, agenția semnalea
ză ciocniri între armată și manifestanți. Au fost înregistrate victi
me.
(Agerpres)

„Robi ai secolului XX“
■port pe marginea exploatării nemiloase a imigranților
din Marea Britanie
LONDRA 15 (Agerpres). — Intrațl
ilegal în Marea Britanie din țările
în curs de dezvoltare, imigranții
contribuie la dezvoltarea economiei
britanice, fiind supuși, în schimb,
unei exploatări nemiloase, se spu
ne in raportul „Vieți fără docu
mente" dat publicității la Londra,
întocmit de cercetători indepen
denți, din însărcinarea unor sindi
cate. raportul subliniază că deși nu
există date oficiale asupra acestei

tante în relațiile Est-Vest. Șeful
guvernului britanic și-a exprimat,
totodată, convingerea că în 1988
există perspective reale de a se în
registra noi pași înainte în această
direcție. „Lumea poate deveni mai
sigură la sfîrșitul acestui an", a re
levat premierul britanic.

ÎNTR-UN MESAJ adresat omo
logului său sirian, Farouk Al-Sharaa, ministrul iranian de externe.
Aii Akbar Velayati, subliniază ne
cesitatea eliminării tensiunii din
Golf, transmite agenția IRNA. El
s-a pronunțat in favoarea diminuă
rii tensiunii din Golf prin nego
cieri între statele riverane, fără
imixtiuni străine.

LIMA 15 (Agerpres). — La Lima
continuă pregătirile consacrate con
vocării. în perioada 25—29 ianuarie,
a lucrărilor Conferinței internaționa
le privind datoria externă, dezvol
tarea și cooperarea —• transmite agenția Prensa Latina.

Împotriva prezentării

deformate a realităților
din țările africane
ADDIS ABEBA 15 (Agerpres). —
O dezbatere pe tema modalităților de
combatere a practicilor mijloacelor
de informare occidentale în domeniile
culturii și informațiilor în Africa, în
cadrul conferinței miniștrilor afri
cani ai informațiilor, de la Addis
Abeba, a relevat că marile mass-me
dia ale lumii occidentale se fac vi
novate de „manipulare, interpretare
deformată și abordare senzaționali=tă a realității continentului".
Pentru a contracara aceste prac
tici tendențioase, participanții
la
dezbatere au relevat necesitatea în
tăririi mijloacelor de informare în
masă ale țărilor continentului, a
creșterii rolului lor în prezentarea
multilaterală a realităților generale
ale Africii, ca mijloc de consolidare a
independenței politice și economice a
statelor africane.
în alocuțiunea sa, Hidipo Hamutenya, secretar pentru informații al
S.W.A.P.O.. a subliniat că anul 1988
va constitui anul intensificării luptei
de eliberare a poporului namibian
de sub dominația sud-africană. El a
cerut țărilor de pe continent să spri
jine activitatea agenției panafricane
de presă PANA și a subliniat ...r"
decolonizarea informațiilor constitu.
o parte integrantă a unei depline in
dependențe a țărilor africane în
curs de dezvoltare.

Condamnare a politicii
R.S.A. de destabilizare
în Africa australă
LUANDA 15 (Agerpres). — Răz
boiul declanșat de regimul rasist din
Africa de Sud împotriva Angolei
trebuie considerat a fi împotriva tu
turor țărilor africane, impunîndu-se,
de aceea, o ripostă colectivă — a
declarat, la Luanda, generalul Olusugum Abasanjo, fost președinte al
Nigeriei, membru al unui grup de
constatare al Commonwealth-ului în
problemele legate de situația din su
dul continentului. El a subliniat că
regimul rasist de la Pretoria poate
fi constrîns, prin acțiuni unite pe
plan internațional, să renunțe;la po
litica de destabilizare desfășurată
Africa australă.
,y
LUSAKA 15 (Agerpres1). -’Regi

mul rasist din Africa de Sud con
tinuă actele de subversiune împo
triva statelor africane din „prima li
nie". recurgînd. totodată, la acțiuni
criminale împotriva Congresului Na
țional African (A.N.C.). organizație
politică a populației africane, majori
tară, în R.S.A. După cum informea
ză agenția ZIANA, în orașul Bula
wayo, din Zambia, doi sabotori, agenți ai regimului de la Pretoria,
și-au găsit moartea ca urmare a ex
ploziei unei bombe pe care o plasa
seră ei înșiși într-un automobil' ce
staționa în fața unui imobil. într-o
declarație a Centrului de informații
al Congresului Național African din
capitala Zambiei s-a confirmat că
actul terorist din Bulawayo era în
dreptat împotriva unor membri ai
A.N.C.
MAPUTO 15 (Agerpres). — For
țele armate mozambicane au declan
șat o operațiune de curățire a pro
vinciilor Maputo și Zambezi de ele
mente mercenare contrarevoluțio
nare — transmite agenția A.P.S., ci
tind informații apărute în ziarul mozambican „Noticias", cam apare la
Maputo. în cursul schimburilor de
focuri, 40 de mercenari și-au pierdut
viața, în ultima săptămină.

Țările occidentale
— confruntate
cu flagelul șomajului

categorii de populație, anul trecut
Ministerul britanic de Interne a
expulzat 1 582 de imigranți sosiți
ilegal in Anglia din țările Asiei,
Africii și America Latine. Folosiți
de companiile britanice la cele mai
degradante munci și remunerați cu
salarii de mizerie, acești „robi a*
secolului XX" sînt nevoiți să mun
cească aproape 60 de ore pe săptămină fără a beneficia de vreun fel
de drepturi sociale, relevă raportul.

DECLARAȚII. Referindu-se la
întîlnirea de la Washington dintre
președintele S.U.A., Ronald Rea
gan, și primul-ministru al Japoniei, Noboru Takeshita. liderul
Partidului Socialist, Tsuruo Yamaguchi. a arătat că premierul nipon
creează obstacole procesului de
pace din Asia prin faptul că a
promis o cooperare globală a Ja
poniei în realizarea strategiei ame
ricane în această parte a lumii. De
asemenea, Mitshuhiro Kaneko. șef
al Secretariatului P.C. din Japonia,
a criticat faptul că guvernul nipon
s-a angajat să asigure o parte
mai mare a cheltuielilor militare
americane.

KINSHASA 15 (Agerpres). — Pre
ședintele Zairului, Mobutu Șese
Seko, a declarat, cu prilejul unei întîlniri cu reprezentanți diplomatici
acreditați la Kinshasa, că țara sa,
întreaga comunitate africană sîn*
preocupate, în acest an, de greaua
povară a datoriei externe în condi
țiile în care se înregistrează o de
teriorare a prețurilor la produsele
de export tradiționale africane , pe
piața internațională. El a declarat
că reglementarea problemei datoriei
externe în termeni acceptabili pen
tru debitori nu reprezintă o chestiu
ne de caritate, ci de dreptate.
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BONN 15 (Agerpres). — Previziu
nile guvernamentale privind crește
rea economiei vest-germane în 1987
nu au fost confirmate de evoluția
reală, relevă un raport publicat de
Institutul federal de statistică din
R.F.G. Creșterea produsului național
brut a fost de 1.7 la sută, situîndu-se
la un nivel inferior cifrelor pronos
ticate de 2,5—3 la sută.
Cele mai slabe rezultate s-au
înregistrat însă în domeniul utili
zării forței de muncă, relevă rapor
tul menționat, rata șomajului ridicîndu-se, în 1987, la 8,9 la sută.

LONDRA 15 (Agerpres). — Numă
rul șomerilor din Marea Britanie a
fost la sfîrșitul anului trecut de
2 695 810, potrivit unor cifre oficiale
date publicității la Londra. Rata șo
majului s-a cifrat astfel la 9,4 la
sută din totalul forței de muncă.
CANBERRA 15 (Agerpres). — în
Australia, în decembrie nu au avut
de lucru aproape 610 000 persoane,
sau 7,8 la sută din totalul forței de
muncă, relevă un raport al Biroului
australian de statistică. Deosebit de
ridicat este șomajul în rîndul tine
retului — 20,8 la sută în ultima lună
a anului trecut.
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