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președintele Republicii Socialiste România,
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A

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

pentru îndeplinirea planului, pentru o calitate nouă,
superioară

In ultimul timp, presa a publicat 
însuflețitoare chemări la întrece
rea socialistă pentru depășirea tu
turor indicatorilor planului pe 1988 
— an hotăritor al acestui cincinal. 
Semnificația politică și economică 
deosebită a întrecerii pe acest an 
este dată de faptul că ca se des
fășoară in condițiile in care clasa 
muncitoare, intregul nostru popor, 
sub conducerea partidului, acțio
nează cu hotărirc pentru înfăptui
rea sarcinilor stabilite de Congresul 
al XIII-lea și Conferința Națională 
ale partidului, pentru ridicarea pe 
o nouă treaptă de dezvoltare a 
economiei naționale, a întregii 
țări. Și, ca întotdeauna, dovada cea 
mai concludentă a eficienței acțiu
nilor întreprinse pentru înfăptui
rea hotărîrilor partidului o consti
tuie rezultatele concrete obținute 
în domeniul producției materiale.

Chemările la întrecere exprimă 
angajamente mobilizatoare, concre
te, corespunzătoare cerințelor eco
nomiei naționale, pe care oamenii 
muncii — ca adevărați proprietari 
și producători — și le asumă în 
vederea depășirii Planului național 
unic de dezvoltare economico-so- 
cială pe anul 1988 în toate dome
niile și la toți indicatorii, în con
dițiile obținerii unei înalte eficien
te economice. înfăptuirea planului 
pe acest an și a angajamentelor' 
asumate în întrecere va asigura 
dezvoltarea mai accelerată a eco
nomiei, creșterea mai rapidă a ve
nitului național și. pe această bază, 
ridicarea nivelului de trai material 
și spiritual al poporului.

Se impune pretutindeni, în fie
care unitate ec'onomică să se des
fășoare acțiuni cuprinzătoare, sus
ținute pentru ridicarea nivelului 
calitativ al produselor, înnoirea și 
modernizarea producției, creșterea 
mai rapidă a productivității mun
cii. reducerea mai accentuată a 
cheltuielilor de producție și. îndeo
sebi, a celor materiale, valorifica
rea superioară a materiilor prime

in toate ramurile economiei naționale
și materialelor, gospodărirea rațio
nală și economisirea pe toate căile 
a energiei electrice și combustibilu
lui — obiective vitale ale dezvol
tării economiei noastre 
actuală — urmărindu-se 
rea operativă a tuturor 
fie ele mai mari sau 
pentru sporirea mai accentuată a 
eficienței economice. în atingerea 
acestor obiective, în materializarea 
saltului calitativ se cere o schim-

în etapa 
fructifica- 
rezervelor, 
mai mici,

mensionări a planului pe baza eva
luării potențialului efectiv, în func
ție de nevoile economiei naționale.

Este ceea ce rezultă pregnant din 
chemările la întrecere lansate în 
acest an de unități reprezentative 
din industrie, agricultură, con
strucții, transporturi, comerț, servi
cii. din cercetare și proiectare. Prin 
conținutul lor, prin obiectivele pro
puse. prin măsurile stabilite che
mările la întrecere fixează atenția

ducție industrială și agrozootehnice, 
a celorlalte .obiective stabilite, efec
tuarea unor lucrări de construcții- 
montaj de cea mai bună calitate ;

0 ÎN TRANSPORTURI : reali
zarea planului de transport în con
diții de eficiență sporită, folosirea 
integrală a capacităților mijloace
lor de transport, valorificarea su
perioară. a carburanților ;

Realizarea producției fizice, a exportului, a 
indicatorilor calitativi—obiective prioritare ale 

activității productive in cel de-a! treilea
an al cincinalului

bare radicală a concepției despre 
dezvoltarea economică, organizarea 
și desfășurarea producției, afirma
rea plenară a revoluției tehnico- 
științifice în toate domeniile.

Planul determină parametrii can
titativi și calitativi ai activității în 
funcție de resursele identificate ca 
certe — cele existente și cele care 
urmează a fi create prin însăși de
rularea coordonată a acestei activi
tăți în toate ramurile economiei 
naționale. El nu poate lua în con
siderare resursa, majoră pe care o 
constituie inițiativa, creativitatea, 
voința de autodepășire a milioane
lor de lucrători din sfera producției 
naționale.. . Această componentă 
morală, pe care socialismul o așa- 
ză la rangul de forță de producție, 
se exprimă in angajamentele asu
mate de către colectivele de cameni 
ai muncii, ca proprietari, producă
tori și beneficiari și care, in con
dițiile autoconducerii si autogestiu- 
nii, capătă semnificația unei redi-

asupra priorităților economice 
actuale :

O ÎN INDUSTRIE : îndeplinirea 
planului producției fizice în struc
tura sortimentală prevăzută și con
tractată ; realizarea integrală a 
sarcinilor de export. înfăptuirea 
exemplară a programelor de mo
dernizare, obținerea unor produse 
de calitate in condiții de maximă 
eficientă, încadrarea strictă în 
normele de consum, de materii 
prime, energie și combustibil ;

O ÎN AGRICULTURA : depăși- 
■ rea producției vegetale și animale 
planificate, la fiecare cultură și 
specie de animale. mobilizarea 
deplină a potențialului uman, ma
terial și tehnic pentru executarea 
în timp optim și de cea mai bună 
calitate a lucrărilor agricole ;

e ÎN INVESTIȚII : realizarea la 
termen a noilor capacități de pro-

O ÎN CERCETARE-PROIECTA- 
RE : concentrarea potențialului de 
creație tehnică și științifică în ve
derea finalizării tuturor obiective
lor prevăzute în plan, creșterea 
contribuției la promovarea în pro
ducție a ceea ce este nou și efi
cient, a celor mai noi cuceriri teh- 
nico-științifice.

Acestea sînt, bineînțeles, numai 
cîteva dintre obiectivele majore 
concrete ale întrecerii, care “trebuie 
să polarizeze atenția și preocupă
rile colectivelor de oameni ai mun
cii pentru ca. pretutindeni, întrece
rea să se desfășoare la nivelul 
maxim al posibilităților. în toate 
unitățile economice, prin grija și 
sub conducerea organizațiilor do 
partid, să sc asigure o temeinică 
organizare a întrecerii, participarea 
fiecărui om cu întreaga sa putere 
de muncă, pricepere și inițiativă la 
această acțiune de maximă impor
tanță.

Esențial este ca răspunsurile la 
chemările la întrecere să fie date 
prin fapte, prin acțiuni practice 
care să pună in lumină hotărîrea 
colectivelor de oameni ai muncii de 
a valorifica superior materiile pri
me și energetice, capacitățile de 
producție, de a contribui din plin 
la progresul patriei, la înfăptuirea 
neabătută a programelor stabilite 
de conducerea partidului, acțiuni 
menite șă asigure, dezvoîțaj-ea 
susținută a României socialiste.

Ion LAZAR

0 CERINJĂ ESENȚIALĂ PENTRU BUNA DESFĂȘURARE
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A LUCRĂRILOR IN CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

încheierea grabnică a reparațiilor
la întregul parc de tractoare

și mașini agricole
Una dintre acțiunile menite să 

asigure desfășurarea in cele mai 
bune condiții a lucrărilor agricole pe 
toată durata anului o constituie pre
gătirea temeinică și din timp a în
tregului parc de tractoare și mașini 
agricole. Din ultimele date furnizate 
de Ministerul Agriculturii rezul
tă că, pe ansamblu, stadiul reparării 
utilajelor este corespunzător perioa
dei in care ne aflăm. La 5 februarie 
erau reparate 96 000 de tractoare, 80 
la sută din total. în același timp, 
analiza acestor date arată unele di-' 
ferențe între județe în ce privește 
stadiul acestor lucrări. Dacă în sta
țiunile de mecanizare din județele 
Vaslui. Mureș, Vilcea, Brașov. Bihor 
și Dîmbovița sînt pregătite pentru a 
fi recepționate între 90 și 98 la sută 
din numărul tractoarelor. în județele 
Tulcea. Călărași. Teleorman și Ialo
mița, unde și lucrările agricole de 
primăvară incep mai de timpuriu, la 
data amintită erau reparate doar în
tre 67 și 73 la sută din numărul 
tractoarelor. Stadii diferite se înre
gistrează și la repararea mașinilor 
agricole, unde se cuvine de făcut, 
aceeași precizare. Lucrările sint 
avansate în județele Buzău, Vaslui, 
Argeș, Caraș-Severin, Maramureș si 
Bihor și rămase in urmă in jude
țele Tulcea, Ialomița. Teleorman și 
Călărași. Aceasta impune o mai sus
ținută preocupare din partea organe
lor agricole din județele situate în 
zonele din sud pentru asigurarea tu
turor condițiilor in vederea încheie
rii la termen a reparațiilor.

Problema esențială care se pune 
acum este intensificarea ritmului re
parațiilor pentru încheierea acestora 
la termenul prevăzut — 28 februarie 
— mai ales în aceste județe. Țin: nd 
seama de faptul că pină la acest 
termen au mai rămas puține zile, se 
impun o seamă de măsuri tehnice si 
organizatorice. Aceste măsuri trebuie 
să vizeze, in unitățile unde se înre
gistrează rămineri în urmă, organi
zarea lucrului în două schimburi, 
suplimentarea numărului de meca
nici in ateliere, crearea unor condi
ții de muncă adecvate. Pentru cele 
peste 20 000 de tractoare, la care se 
adaugă un mare număr de mașini 
agricole, care au mai rămas de re
parat. finalizarea lucrărilor este con
diționată de asigurarea ritmică a 
Pieselor de schimb și a diferitelor sub- 
ansamble. Trebuie arătat că pentru 
asigurarea acestora s-a procedat din 
timp la redistribuirea unor repere 
între bazele de aprovizionare jude
țene și între unități, că s-a intensifi
cat activitatea de recondiționate a 
pieselor și subansamblelor de schimb.

care reprezintă o bună . parte din 
cele folosite, că se realizează unele 
repere pe plan local de către unități 
industriale. Alte piese și subansam- 
ble trebuie însă produse și livrate de 
unități aparținînd Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini. 
Potrivit datelor primite de la direc
ția de resort din Ministerul Agricul
turii. în luna ianuarie unele între
prinderi furnizoare, organizîndu-și 
mai bine activitatea, au reușit să li
vreze cantitățile stabilite de piese de 
schimb. Intre acestea se numără în
treprinderea de mecanică fină din 
Sinaia, care în anii trecuți înregistra 
serioase restanțe la livrări, și între
prinderea mecanică pentru utilaje 
agricole Medgidia. Continuă însă să 
se înscrie cu restanțe întreprinderea 
„Rulmentul*1 Brașov. întreprinderea 
de autoturisme Pitești. întreprinde
rea „Ceahlăul" Piatra Neamț, în
treprinderea de piese turnate din 
aluminiu și pistoane Slatina. între
prinderea de tractoare și mașini 
agricole Craiova ș.a. Forurile tute
lare ale acestor unități au datoria să 
acționeze neîntîrziat pentru a deter-

mina cadrele de conducere ale aces
tora să organizeze in așa fel 
activitatea incit să livreze în cal 
mai scurt timp piesele de schimb 
necesare. Este in interesul reparării 
la timp și de bună calitate a trac
toarelor și celorlalte utilaje, al obți
nerii in acest an a unor producții 
superioare în toate sectoarele agri
culturii.

O altă problemă care trebuie să 
preocupe în mod deosebit pe cei ce 
poartă răspunderea pregătirii utila
jelor pentru campania de primăvară 
este asigurarea efectuării unor repa
rații de cea mai bună calitate, știut 
fiind că de modul în care sînt pre
gătita acum tractoarele și celelalte 
utilaje agricole depind în mare mă
sură executarea la timp a 
lor. evitarea întreruperilor 
remedieri, atunci cînd este 
mare nevoie ca acestea să 
neze lă întreaga capacitate. Tocmai 
de aceea, comisiile de reeepționare

lucrări- 
pentru 

cea mai 
funcțio-

Lucian CIUBOTARU
(Continuare în pag. a II-a)

Activitate intensă la Centrul de reparații de motoare pentru tractoare de la
S.M.A. „1 Mai" Brăila Foto ; I. Herțeg

© Faptele muncii — su
prema confirmare a an
gajamentului © Tehno
logiile avansate — larg 
cunoscute, operativ apli

cate în producție
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Desfășurată în atmosfera de puternic entuziasm și 
angajare revoluționară, patriotică, in care întregul nos
tru popor acționează pentru înfăptuirea exemplară a 
indicațiilor, tezelor și orientărilor pe care le-ați trasat 
în Raportul prezentat la Conferința Națională a parti
dului, Conferința a XV-a a Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România a prilejuit exprimarea 
celor mai calde sentimente de dragoste fierbinte, 
profundă admirație și aleasă prețuire ale tinerei ge
nerații universitare din patria noastră față de partid, 
față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, înflăcărat patriot și revoluționar, 
strategul genial al grandioasei opere dc edificare a noii 
societăți pe pămintul patriei, ctitorul învățămîntului 
modern românesc, personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, prietenul și îndrumătorul apropiat al 
tinerei generații.

Mobilizatoarele chemări și îndemnuri pe care le-ați 
transmis forumului democratic al studențimii repre
zintă o nouă și elocventă expresie a grijii și atenției 
statornice pe care partidul și statul nostru, dumnea
voastră personal, mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general, le acordați pregătirii multilaterale a tinerei 
generații universitare din țara noastră, formării și 
educării studențimii în spiritul nobilelor idealuri ale 
socialismului și comunismului, pentru creșterea contri
buției învățămintului superior românesc, a organizației 
revoluționare a studenților la realizarea mărețelor pro
grame de dezvoltare cconomico-socială a patriei, ma
gistral prefigurate de Congresul al XIII-lca și Con
ferința Națională ale partidului.

Exprimindu-vă sentimentele de fierbinte dragoste și 
profundă recunoștință ale întregii noastre studențimi, 
avînd mereu viu în minte ecoul marii bucurii cu care 
am sărbătorit aniversarea zilei dumneavoastră de 
naștere și a peste 55 de ani de activitate revoluționară — 
vibrant omagiu marelui erou al națiunii, conducătorul 
încercat și simbolul suprem al revoluției socialiste 
românești, pilduitoare manifestare a unității dc mono
lit a întregului popoi- în jurul partidului, al secretaru
lui său general —, reafirmăm cu tărie adeziunea totală 
și unanimă a tinerei generații universitare la politica 
internă și externă a partidului și statului nostru, al 
cărei inspirator revoluționar și promotor consecvent 
sinteți dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, hotărîrea noastră fierbinte de a fi 
mereu în primele rinduri ale muncii eroice de edificare 
a prezentului socialist și a viitorului 
libertatea și independența națională, 
giului țării noastre în lume.

însuflețiți de marile răspunderi ce 
specialiști ai economiei naționale, cu 
superioară românească are înaltul 
beneficia de îndrumarea și sprijinul directe, competente 
ale tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, exprimăm, de asemenea, în numele tuturor 
studenților din patria noastră, cele mai calde simțămin
te de mulțumire și înaltă prețuire față de exemplul 
său luminos de eminent om politic și savant de largă 
recunoaștere internațională, a cărei impunătoare operă 
științifică, ce dă o nouă strălucire geniului creator al 
poporului român, constituie, pentru fiecare student al 
țării, un neprețuit model slujțrc,.eu .^bnegațțe .și.... 
devotament a procesului făuriri, socialismului, a celor 
mai înalte idealuri ale umanității.

Pc baza direcțiilor pe care, cu strălucită clarviziune 
politică lc-ați trasat dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolad Ceaușescu, conferința noastră 
a adoptat un amplu program de măsuri menite să 
asigure realizarea unei noi calități, superioare, a acti
vității organizației noastre revoluționare, să aducă o 
contribuție tot mai importantă la formarea multilate
rală, prin muncă și pentru muncă, a viitorilor specia
liști, cadre dc nădejde ale economiei, științei și cul
turii, ale altor domenii, să dezvolte în fiecare aso
ciație a studenților comuniști hotărîrea nestrămutată dc 
a face to*ul pentru îndeplinirea celor mai scumpe 
idealuri ale poporului nostru, să împlinească visul dc 
aur al omenirii, comunismul.

Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general al partidului, că reprezentanții organizațiilor 
revoluționare ale studenților din țara noastră, reuniți 
în forumul democrației universitare, au reafirmat hotă- 
rirea unanimă a studenților de a învăța și de a, munci

comunist, pentru 
creșterea presti-

ne vor reveni ca 
bucuria că școala 

privilegiu de a

cu abnegație revoluționară și dăruire patriotică — în 
institute de învățămînt superior și facultăți, in labora
toare și ateliere-școală, pe marile platforme indus
triale, in unități agricole, in școli și instituții social- 
culturale, in cercetarea științifică și în practica pro
ductivă — împreună cu intregul tineret, pentru a face, 
prin energica lor activitate, proba spiritului revoluțio
nar, comunist, a patriotismului fierbinte și a voinței 
vii dea răspunde prin fapte încrederii nestrămutate 
de care se bucură studențimea in societatea r.oastră 
socialistă.

Conferința a relevat faptul că studențimea și-a 
însușit pe deplin insuflețitoarele dumneavoastră apre
cieri, cuprinse in Raportul prezentat la Conferința 
Națională a partidului, cu privire la faptul că, în etapa 
actuală, a fi comunist, a fi revoluționar înseamnă a 
dobindi un înalt nivel de conștiință, a-ți insuși cele 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, 
legile dezvoltării sociale, concepția materialist-dialcc- 
tică și istorică, principiile socialismului științific, că 
datoria generației noastre este de a se pregăti 
temeinic pentru ca pe baza științei să ridice pe noi 
culmi societatea noastră, de a pune în mod consecvent 
cunoașterea științifică in slujba omului, a păcii, a 
bunăstării și fericirii umane.

Cu conștiința deplină a rolului său social, profund 
interesată și unanim atașată vastului proiect de făurire 
a unei Românii socialiste multilateral dezvoltate, stu
dențimea, asemenea întregului tineret, ișl însușește pe 
deplin principiile fundamentale revoluționare ale po
liticii economice a partidului și statului nostru, al 
cărei inspirator și consecvent promotor sînteți 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, fiind convinsă că înfăptuirea obiec
tivelor dezvoltării intensive, accelerate a economie’, 
manifestarea plenară, prin autoconducere și autoges- 
tiune, a inițiativei și energiei creatoare a oamenilor 
muncii in calitatea lor de proprietari și producători, 
trecerea la o nouă calitate, superioară a producției și 
a muncii, creșterea contribuției României în circuitul 
mondial dc valori reprezintă calea sigură a propășirii 
țării, a creșterii bunăstării poporului.

Participanții la conferință, exprimînd g’nduri'e și 
voința întregii studențimi, au dat o înaltă apreciere 
acțiunii dumneavoastră pilduitoare de realizare a 
cadrului optim, cu adevărat funcțional, de participare 
a tuturor categoriilor de oameni ai muncii la decizie, 
la adoptarea hotărîrilor dc cea mai marc importanță 
pentru prezentul și viitorul țării, sistemul democrației 
muncitoreșți-revoluționare — unic ii felul său — creat 
din inițiativa și cu contribuția hotărîtoare ale 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, constituind cheia de boltă a 
edificiului nostru social-politic, care asigură dina
mismul și calitatea procesului de făurire de către 
popor a propriei sale istorii, manifestarea plenară a 
energiilor creatoare ale întregii noastre națiuni.

Vă asigurăm, mult iubite și știmate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că Uniunea Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România va acționa și în viitor, cu 
matură răspundere și cutezanță rcvoluționa-ă, in spiri
tul modelului comunist dc muncă și viață, pentru a 
insufla tinerilor de pc băncile facultăților și institu
telor dc învățămînt superior sentimentul de prețuire 
față de lupta eroică a poporului român, pentru liber
tate și demnitate națională și socială, față de tradițiile 
rele mai înaintate ale clasei muncitoare, fațăf de glo
rioasele bătălii sociale și de clasă conduse de partidul 
comunist pentru implinirea celor mai inaltn aspirații 
și idealuri ale poporului. va cultiva încrederea 
nestrămutată în concepția Partidului Comunist Român 
privind făurirea socialismului cu poporul și pentru 
ponor, în capacitatea națiunii noastre de a asigura 
progresul multilateral al patriei, viitorul de aur al 
României.

Bind glas liotăririi organizației noastre revoluționare 
de a acționa pe baza concepției partidului șl statului 
nostru privind educarea în spiritul unității de gînd și 
faptă a tuturor studenților țării. Conferința a XV-a 
a U.A.S.C.R. a hotărit ca asociațiile studenților comu
niști să facă totul pentru a munci pentru binele și 
prosperitatea patriei noastre, România socialistă, și 
totodată de a combate cu energie orice încercări de 
denaturare și falsificare a trecutului istoric național, 
d? ponegrire a mărețelor noastre realizări socialiste, 
de amestec în treburile interne als țării noastre,
(Continuare in pag. a V-a)
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Modalitate supremă de 
afirmare a cunoștințelor și 
aptitudinilor, creația uma
nă este, după o formulare 
intrată în notorietate, o 
mănușă aruncată destinu
lui. Provocare, dar și mira
culoasă „cheie" a progresu
lui, aflată in fascinantele 
laboratoare ale „aurului ce
nușiu". Este și motivația 
pentru care toate progra
mele cutezătoare de cerce
tare și afirmare a creației 
științifice, cristalizate in anii 
„Epocii Nicolae Ceaușescu", 
au drept termen obli
gatoriu al ecuației con
cepția novatoare potrivit 
căreia înfăptuirea obiecti
velor noii revoluții tehnico- 
științifice presupune ma
nifestarea largă, de masă, 
a spiritului creativ. Dru
mul spre înalta performan
tă, accelerarea fluxului de 
creativitate in generosul 
cadru al Festivalului na
țional „Cîntarea României" 
antrenează — sau ar tre
bui să antreneze, peste tot 
— alături de cercetător și 
specialist, numeroși alți 
oameni. Oameni care cu
nosc bine procesele tehno
logice, tendințele dezvoltă
rii în domeniul respectiv, 
stăpînesc. cu alte cuvinte, 
știința, tehnica și, în :in- 
secință. sînt în măsură să 
avanseze soluții noi, mai

eficiente, cu productivitate 
competitivă.

Sint toate acestea idei 
care își găsesc o argumen-, 
tare adecvată în sondajul’ 
întreprins de curind în ca
drul colectivului întreprin
derii mecanice Plopeni. ju
dețul Prahova. Cercetarea 
— efectuată de organele de 
conducere colectivă din uni-

rametrii cantitativi și cali
tativi ai exigențelor pre
zentului impun angajarea 
din plin a potențialului 
creativ. Cum este folosit 
acest filon cu adevărat de 
valoare inestimabilă, crea
tor de valori? — iată între
barea la care s-a căutat 
răspunsul în munca de zi 
cu zi a uzinei. Atitudinea.

re, de la bătălia pentru ca
litate și pină la obținerea 
unei productivități compe
titive !...

Revenind 
amintit, el a avut meritul 
de a contura lucid dimen
siunea creativității tehnice 
de aici, măsurată, cum e și 
firesc, prin rezultatele con
crete. Volumul de economii

la sondajul

Cîteva idei și concluzii reieșite dintr-un sondaj 
pe tema creativității

tate — a cuprins o peri
oadă de un deceniu, la for
mularea concluziilor con
tribuind un eșantion de 
1 000 de oameni chestionați. 
Analiza creativității a fost 
determinată, în esență, de 
două motivații : îmbunătă
țirea caracteristicilor tehni- 
co-funcționale ale produse
lor (performanțe, gabarit, 
greutate, design), obiective 
de însemnătate pentru uzi
nă. cu atît mai mult cu cit, 
în acest cincinal, aici s-a 
ieșit masiv la export cu 
echipamentele hidraulice ; 
creșterea eficienței în pro
cesul de producție.

Sondajul inițiat are deci 
temperatura realității. Pa-

în sine, denotă, intre altele, 
căutarea de rezolvări pro
prii, înnoitoare la presan
tele probleme ale colecti
vului. Este calea activă, de 
întimpinare și onorare a 
răspunderilor asumate. De 
implicare, și nu de „blin- 
dare“ cu justificări de tot 
felul, care nu țin locul nici 
de plan, nici nu au cum să 
stimuleze efortul de a află 
soluții adecvate la întrebă
rile realității. Și cite pro
bleme presante in viața 
uzinelor nu-1 reclamă pe 
omul cu inițiativă, creati
vitatea acestuia ? De la în
deplinirea ritmică a planu
lui și pină la finalizarea 
programelor de moderniza-

realizat — indicator de 
bază al creativității — a 
crescut în primii cinci ani 
ai deceniului analizat de 
1,8 ori, pentru ca in urmă
torii cinci ani să sporeas
că de aproape 3 ori. Ana
liza însă nu cantonează 
doar la succese, ea încearcă 
să ajungă și la blocajele ce 
se mai produc în această 
direcție. Astfel, se argu
mentează că la 1 000 de lu
crători, intr-un an, numai 8 
din ei au emis o idee po
sibil de convertit intr-o 
noutate practică. Evident 
că, față în față cu dezide
ratul creativității de masă, 
este încă prea puțin? Care 
să fie cauzele ? Lipsa de

receptivitate la idee, nc- 
aplicarea ori întirzierea iu 
finalizarea lor 7 Pornind 
de la aceste întrebări am 
angajat un dialog cu tova
rășul Vasile Iordache, pre
ședintele consiliului oame
nilor muncii de la între
prinderea din Plopeni.

— Adevărul e că, în acest 
domeniu — dincolo de re
zultatele meritorii obținute 
— spiritul novator se con
fruntă nu o dată, direct 
ori mai pe ocolite, cu înțe
legeri înguste, cu manifes
tări de inerție și comodi
tate. Dovadă e și argumen
tul cuprins în sondajul ini
țiat și anume : o parte din 

. resursele alocate pentru a- 
plicarea de inovații con
tinuă să rămină, an de an, 
neutilizate. Cunoașterea a- 
cestor piedici și înlăturarea 
lor intră în răspunderile 
noastre de fiecare zi.

Tributul plătit atitudinii 
conservatoare, prejudecă
ților, care scad, prin neuti- 
lizare, „cursul" gîndiril 
creatoare, eSto mult prea 
păgubitor pentru a fi ad
mis. Să ai resurse pentru 
pregătirea viitorului și să 
nu le dai deplină întrebu
ințare echivalează cu imo-

Iile TANASACHE
(Continuare in pag. a V-a)
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FAPTELE MUNCII
SUPREMA CONFIRMARE A ANGAJAMENTULUI

Reporter în forurile democrației muncitorești-revolutionare
Planul de producție realizat în 

proporție de 110.96 la sută... Cel de 
tonstrucții-montaj — 109,2 la sută... 
în proiectare — 110,38 1a sută..'. Tron
soanele III și IV ale magistralei a 
2-a de metrou date in funcțiune, în 
devans, cu 68 de zile... Extinderea 
rețelei de metrou in funcțiune la 50 
de kilometri, cu 31 de stații, un dis
pecerat central și 3 depouri etc., cu 
o capacitate zilnică de transport 
prin arterele subterane, a circa un mi
lion de călători... Iată. în cîteva cu
vinte, , un tablou al rezultatelor, pe 
1987, al constructorilor metroului 
bucureștean. Tablou înfățișat in re
centa adunare generală a reprezen
tanților oamenilor muncii.

Sînt toate acestea motive de satis
facție ? Nu mai încape îndoială oă 
da. Și totuși, împlinirile evocate s-au 
amintit mai mult in treacăt în forul 
democratic al făuritorilor uneia din 
operele fundamentale ale acestui 
timp. Ele au fost doar un pretext 
pentru a formula opinii combative 
și propuneri concrete privind perfec
ționarea activității prezente și vii
toare. Spiritul exigent al dării de 
seamă a fost dublat de luările la 
cuvint. al căror numitor comun s-a 
numit : răspunderea muncitorească. 
Răspunderea muncitorească pentru 
îmbogățirea „panopliei" succeselor 
acestui destoinic eșalon de* construc
tori. Pentru lucru trainic, de calitate 
in făurirea arterelor subterane de 
transport in comun. Pentru a înde
plini întocmai obiectivul asum.it în 
fața secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și anu
me — punerea în funcțiune, pină la 
23 August 1989, a celei de-a 3-a ma
gistrale de metrou : Gara de Nord 
— Dristor II. în lungime de 9 kilo
metri, cu 6 stații.

Cum s-a regăsit acest spirit de 
răspundere și angajare in dezbate
rile din forul democratic al con
structorilor metroului ? Să lăsăm să 
argumenteze, cel mai bine, opiniile 
exprimate. Deci :

Mihai Gorea, muncitor in subte
ran : „Anul trecut s-a muncit bine in 
sectorul nostru. La înaintare am 
realizat și șase metri liniari pe zi 
de tunel. Am luat locul I in între
cerea socialistă pe antrepriză. Se 
putea lucra mai bine ? Categoric da. 
La capitolul ordine, disciplină, de 
exemplu, mai avem multe de făcut. 
Și trebuie să facem, deoarece in 
acest an ne propunem să atingem 
ritmuri și mai înalte de lucru".

Din darea de seamă : „în 1987, 
fondul de timp a fost mai bine fo
losit... Totuși, analizînd cu exigență 
statistica absențelor nemotivate, de 
exemplu, se va vedea că, scâzînd 
aceste ore din timpul de producție, 
noi am lucrat de fapt cu o echipă 
de zece oameni, mai puțin. Iată de 
ce consiliul oamenilor muncii soco
tește instaurarea fermă a ordinii și 
disciplinei la fiecare loc de muncă 
drept un imperativ, al prezentului".

Marcel Pustelneac, șeful serviciului 
programare și pregătirea producției : 
„1988 înseamnă pentru noi realizarea 
a peste 8 000 metri liniari de tunel. 
Asta ar veni, în medie, 26 inele pe 
zi (un inel — Im, n.r.) și circa 
766—780 pe lună. Este limpede pen
tru oricine că făuritorii de tunele, 
constructorii, în genere, trebuie 
acționeze astfel îneît montajul 
aibă permanent front de lucru".

Din darea de seamă : „în acest 
trebuie să punem în valoare întregul 
potențial de energie și inteligență 
tehnică pentru a realiza cei peste 
8 000 metri liniari tuneluri, condiție 
obligatorie pentru punerea în func
țiune, la 23 august 1989, a magistra
lei a 3-a... Trebuie acționat mai 
energic pentru urgentarea eliberării 
amplasamentelor la unele obiective 
ale magistralei 3".

Dumitru Gheorghe, maistru : „Ne 
însușim critica adusă în darea de 
seamă privind calitatea lucrărilor 
executate de formațiile de lucru 

tunde muncesc și eu. Am discutat și 
noi aceste neajunsuri și vreau să 
arăt, aici că, la zona Dristor II — 

^Muncii, unde acționăm acum, reali-

să 
să

an

TEHNOLOGIILE AVANSATE-larg cunoscute, operativ aplicate în producție
activitate de zi cu zi desfă- 
economiei naționale, prin 

de concepție ale oamenilor

In vasta și dinamica 
șurată în toate sectoarele 
eforturile de creație și 
muncii din cercetarea științifică, ale specialiștilor din 
producție și invățămintul superior, apar și se dezvoltă 
idei și metode noi de lucru, soluții tehnice, tehnologice 
și organizatorice valoroase, se acumulează o vastă 
experiență pozitivă. Este vorba de un veritabil 
a cărui valoare crește necontenit pe măsură 
apelează la el, cunoașterea și mai cu seamă 
zarea sa masivă fiind nu numai necesară, ci-și 
de utilă și mai ales dorită, am putea spune 
obligatorie. Pentru că orice idee, orice soluție tehnică 
sau tehnologică nouă capabilă să determine efecte 
dinamizatoare sau de eficiență a producției își între
gește valoarea numai in măsura în oare ea a fost 
preluată și generalizată peste tot unde este posibil și 
necesar să fie aplicată.

TERGIVERSĂRI... ENERGOFAGEI
De ce persistă indiferența unor beneficiari față de arzătoarele 

cu recuperare regenerativă de energie
Revenim din nou asupra proble

melor privind generalizarea in în
treaga economie a instalațiilor de 
ardere cu recuperare regenerativă 
de energie pentru că situația ne 
obligă. Și pentru că e bine, credem, 
ca fiecare conducător de unitate eco
nomică să știe că, dacă o dată cu 
scăderea mercurului termometrelor 
întreprinderea sa se confruntă cu 
unele neajunsuri in realizarea pro
ducției datorită scăderii presiunii ga
zelor, este și ca urmare a faptului că 
această soluție tehnologică valoroasă, 
ce ar rezolva asemenea probleme și 
care ar putea disponibiliza anual 
peste 400 milioane metri cubi de gaz 
metan, este încă tratată cu suficien
ță. dacă nu chiar cu dezinteres.

în două articole publicate în luna 
noiembrie anul trecut, ce abordau 
problema generalizării în economia 
națională a arzătoarelor regenerative 
da energie, se arăta că din întreg 

zăm numai lucrări de calitate. Vrem 
să încheiem tunelele de aici reali- 
zînd în devans 25 metri liniari. Și, 
repet, de calitate".

Din darea de seamă : „Sectorul 
minier nr. 1, neacordînd atentia cu
venită injecțiilor de umplere, a creat 
dificultăți prin realizarea unor lu
crări suplimentare de etanșare a tu
netelor. Pentru aceste abateri, con
siliul oamenilor muncii de la între
prinderea Metroul-București a ho- 

sancționarea vinovaților și a

MIHAI GOREA : „Anul trecut s-a 
muncit bine în sectorul nostru. Dar, 
la capitolul ordine, disciplină, de 
exemplu, mai avem multe de făcut

TOROK ALEXANDRU : „Propun ca 
organul colectiv de conducere de
mocratică să se ocupe mai mult 
de perfecționarea pregătirii oame-

Ing. PAUL MINDREANU: „Avem 12 
scuturi în dotare, care taie tunele. 
Datoria noastră este să asigurăm 

funcționarea lor ireproșabilă"

obligat la respectarea întocmai a 
tehnologiilor de lucru".

Ing. Florea Zaharia, director tehnic: 
„La metrou se afirmă necontenit noi 
tehnologii. Lucru firesc dacă ne gin- 
dim la înregistrarea unor ritmuri tot 
mai alerte de muncă. S-a trecut, de 
pildă, la o nouă generație de bolțari 
(prefabricate din care sînt alcătuite 
tunelele, n.r.). se modernizează in 
prezent două din cele 12 scuturi (in
stalații de săpat tunele, n.r.). Este 
un domeniu unde mai avem încă 
multe de făcut, unde inteligența teh
nică are un cîmp nelimitat de afir
mare".

Din darea de seamă : „Măsurile 
privind Îmbunătățirea proiectării au 
dus la. noi soluții constructive care 
asigură reducerea consumului de 
materiale, creșterea productivității 
muncii în execuție, scurtarea terme
nelor de punere în funcțiune și ief
tinirea costurilor lucrărilor... Au fost 
elaborate tehnologii noi pentru lan
sarea a două scuturi într-un singur

tezaur 
ce se 

utili- 
extrem 

chiar

In intervalul de cînd a fost declanșată vasta acțiune 
de organizare și modernizare a producției au fost 
concepute și aplicate mii de soluții novatoare care 
s-au soldat cu spectaculoase creșteri ale productivi
tății muncii, cu importante diminuări ale consumurilor 
materiale si energetice, cu noi produse situate la 
înalți parametri calitativi și de competitivitate. Mul
te din aceste preocupări și rezultate, înfățișate la 
vremea lor în paginile ziarului, au fost preluate și 
generalizate operativ in producție. Sînt însă și unele 
excepții, inexplicabile întîrzieri și tergiversări in gene
ralizarea pe scară largă a unor soluții tehnice și teh
nologice, ceea ce denotă încă o slabă preocupare a 
unor conducători de unități industriale, a unor factori 
de decizie din centrale și ministere. O asemenea nedo
rită excepție continuă să rămînă și instalația de ardere 
regenerativă de energie, situație prezentată de ziarul 
„Scînteia" și cu alte prilejuri.

programul ce prevedea ca în pe
rioada 1985—1987 să fie echipate 
cu asemenea instalații un număr de 
aproape 1 000 de cuptoare de încăl
zire pentru forje și tratamente ter
mice, care consumă gaz metan, s-a 
realizat mai puțin de 15 la sută. Dacă 
pentru perioada de început reținerea 
unităților industriale față de această 
soluție tehnică se justifica parțial 
prin caracterul său de completă nou
tate, acum această suspiciune ar 
trebui să fie complet eliminată. La 
ora actuală aproape 100 de cuptoare 
de forje și tratament termic moder
nizate cu instalații de ardere cu re
cuperare regenerativă de energie 
funcționează fără reproș, întărind, 
o dată mai mult, afirmația multor 
specialiști din domeniul sectoarelor 
calde că aceasta este, în momentul 
de față, cea mai ingenioasă si efi
cientă soluție de recuperare energe
tică, singura realizare tehnică con- 

puț și execuția în ambele sensuri a 
tunelelor cu două perechi de scuturi 
și un nou sis'tem de extracție a pă- 
mîntului cu depozit în subteran. S-a 
experimentat, de asemenea, cu suc
ces, o nouă tehnologie de execuție 
a galeriei de legătură dintre stații 
de ventilație cu tunele de metrou la 
stația de ventilație de la kilometrul 
zero, prin înlocuirea tuburilor de 
metal cu tuburi de beton armat.

Dumitru Stelian, maistru : „Am 
participat la plenara Consiliului Na-

Ing. MIHAI RUSU : 
tbate 
fie și

„Sînt create 
condițiile ca anul 1988 să 
pentru constructorii metrou
lui un an «de Vîrf»" 

al Oamenilor Muncii. Am

distribuție.

țional 
văzut din nou, și cu acest prilej, cit 
de mare atenție se dă economisirii, 
recuperării și refolosirii materiale
lor. Noi, în această ordine de idei, 
avem unele rezultate bune. Ne pro
punem ca în acest an să obținem și 
mai mult in această direcție".

Din darea de seamă : „In anul ce 
a trecut a existat un interes mai 
susținut pentru refolosirea unor ma
teriale și instalații, tuburi de aeraj, 
conducte de apă și aer comprimat, 
linie c.f.i., tablouri de 
Acest fapt a determinat recuperarea 
și refolosirea a circa 100 de tone de 
materiale feroase. Apelul la tehno
logii judicios elaborate a condus la 
reducerea lungimii cablelor de ali
mentare. la înlocuirea celor de cu
pru, acolo unde a fqst posibil; CU 
cele din aluminiu, economisindu-se, 
pe această cale, numai la tronsoa
nele III și IV ale magistralei 2, o 
cantitate de 3 6 tone cupru pe un 
kilometru rețea de metrou. (în to

cretă — atît la noi cît și în lume — 
in măsură să determine o diminuare 
cu 30 la sută și chiar mai mult a 
consumului de gaze naturale.

Din păcate, și in acest an, al pa
trulea de cînd există și este demon
strată eficienta soluției, în pofida 
oricăror realități, cea mai mare par
te a cuptoarelor de forje și trata
ment termic din economia noastră 
națională continuă să funcționeze cu 
un consum suplimentar de aproape 
30 la sută de combustibil gazos. Este 
o concluzie desprinsă si dintr-o am
plă și minuțioasă analiză efectuată 
într-un mare număr de unități in
dustriale deținătoare de. cuptoare de 
forjă și tratament termic. Iată cum 
stau lucrurile. La începutul lunii fe
bruarie a acestui an, cei doi produ
cători de instalații de ardere cu re
cuperare regenerativă de energie — 
Combinatul de utilaj greu dim lasi si 
întreprinderea „Metalica" din Ca-

2 : „Am început lucrul la 
a 3-a cu ritmuri bune, 
hotărîrea noastră sînt să 
lucrări de calitate, să 

în devans 25 de metri

lei pe metru liniar

Prodan, directorul 
construcții stații și 
de seamă a arătat 

indicatorii de 
încadrarea în cheltuieli etc. 

rezultate bune

tal, economia se ridică la 16.2 tone), 
în același timp, la centrele de co
lectare au fost predate numai de la 
începutul acestui an circa 1 900 tone 
materiale feroase".

Ing. Titii Vlădoiu, șeful sectorului 
minier nr. 
magistrala 
Dorința și 
executăm 
realizăm 
liniari de tunel. Ne preocupă în ace
lași timp scăderea necontenită a cos
turilor de producție și căutăm mereu 
soluții care să ducă la aceasta".

Din darea de seamă : „Se inves
tește multă gîndire pentru moderni
zarea scuturilor, a inelelor din bol- 
tari prefabricați pentru executa 
tunelurilor. Ansamblul acestor mă
suri — inițiate de consiliul oameni
lor muncii — vizează eliminarea 
excavărilor în exces, a injecțiilor 
suplimentare, diminuarea tasărilor 
și îmbunătățirea etanșeizării tunelu
rilor. Asta determină consumuri mai 
mici de energie electrică la avansul 
scuturilor, la transportul pămintului 
excavat și la execuția injecțiilor. 
Toate soluțiile a căror aplicare este 
în curs au ca efect micșorarea cos
turilor cu 2 870 ' " '
de tunel".

Ing. Aurelian 
antreprizei de 
galerii : „Darea 
cum s-au îndeplinit 
plan, 
Da, s-au înregistrat 
în 1987. In același timp însă am fost 
criticați și pentru ritmul lent al lu
crărilor restante de pe magistralele 
în funcțiune. Critica este întemeiată 
și e limpede că trebuie concentrate 
forțele și mijloacele și în această 
direcție, pentru a duce la capăt ceea 
ce tot noi nu am construit".

Din darea de seamă : „Este nece
sar să acționăm cu mai multă hotă- 
rîre pentru finalizarea în cel mai 
scurt timp a, lucrărilor restante, de 
completare și remedieri de pe ma
gistralele de metrou și, îndeosebi, în 
zona Pieței Unirii, la depoul I.M.G.B., 
stațiile Aurel Vlaicu și Pipera etc".

Toriik Alexandru, muncitor specia
list : „Am lăsat în urmă un an bun. 
Dar 1988 este pentru constructorii 
metroului cu adevărat un an „de 
vîrf". Ca să ne înscriem în grafice 
— și putem acest lucru ! — trebuie 
să facem totul pentru a 
vitezele de execuție".

Din darea de seamă : 
mărirea vitezei de execuție 
lelor de metrou a sporit numărul de 
muncitori mineri în front, a echipe
lor din spatele frontului. Aceasta a 
dus la montarea în medie, pe unele 
sectoare, a 4—5 inele pe zi — res
pectiv 130—160 inele pe lună, per
formanță care a depășit stadiile atin
se în anii anteriori. Efectivele de 
mineri la magistrala 3 au fost reor
ganizate și, printr-o mai bună orga
nizare și cooperare între sectoare, 
s-a reușit ca în mai puțin de 90 de 
zile să se lanseze 7 scuturi, iar pină 
la începutul' acestui an să se mon
teze 664 inele tunel de metrou".

Ing. Florin Alexandrescu, directo
rul antreprizei exploatare pentru 
construcții subterane : „Am luat mă
suri hotărîte, ne preocupă și aplicarea 
altora, pentru a realiza în termen 
lucrările pe magistrala 3 de metrou".

Din darea de seamă : „Cunoscind 
puterea de mobilizare a colectivelor 
noastre de constructori și proiectanți, 
spiritul de abnegație și dăruire, înal
tul simț de răspundere probat de 
detașamentul de făuritori ai celor 50 
kilometri de rețea de metrou în 
funcțiune din capitala României so
cialiste consiliul oamenilor muncii 
de la întreprinderea Metroul-Bucu
rești are certitudinea că și magis
trala 3 de metrou va fi realizată 
exemplar, va fi dată în folosință în 
devans, la 23 August 1989, așa cum 
ne-am. angajat față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
partidului și statului, ctitorul acestei 
monumentale opere".

accelera

„Pentru 
a tune-

Ilie TĂNĂSACHE

pitală — însumau comenzi pentru fa
bricarea unor instalații menite să 
modernizeze circa 120 de cuptoare. 
Extrem de puțin, dacă avem in ve
dere că mai rămîn incă pe dinafară 
mai mult de 700 de cuptoare, multe 
dintre acestea de capacitate mare, 
cu suprafața vetrei de mai multe 
zeci sau chiar sute de metri pătrați. 
Analizînd tipurile de cuptoare mo
dernizate pină în prezent, inclusiv 
comenzile lansate pentru anul in 
curs, se constată că, de fapt, între
prinderile au în vedere doar cuptoa
re mici, e adevărat, multe ca număr 
in industrie, dar cu pondere mică in 
planul economiei de combustibil. 
De pildă, un singur cuptor cu o su
prafață a vetrei de peste 60 mp, 
de genul celor existente la între
prinderea de mașini grele din Bucu
rești, bineînțeles încă nemoderniza
te, consumă de 50 de. ori mai mult 
gaz metan decît unul cu o supra
față a vetrei în jur de 1 mp\ Or, toc
mai asemenea cuptoare, de mare ca
pacitate. trebuie de urgență echipa
te cu noile arzătoare. Un calcul sumar 
demonstrează clar că nu inai mult de 
10 cuploare cu suprafața vetrei de 
peste 40 mp echipate cu noile arză
toare ar asigura o economie de com
bustibil echivalentă cu cea rezulta
tă din toate cuptoarele modernizate 
pină în prezent.

Cu prilejul documentării noastre 
am parcurs! programele de organiza
re și modernizare ale unor unități 
economice. Referitor la problema 
pusă în discuție, un lucru reiese 
clar : nu există nici un fel de core
lare între programul general, întoc
mit de forurile centrale, privind 
extinderea în economie a instalațiilor 
de ardere regenerativă de energie, 
cu cele ale întreprinderilor dețină
toare de cuptoare de forje si trata
ment termic și nici cu programele 
de modernizare elaborate la nivel de 
ministere. Se constată că numărul 
cuptoarelor, propuse de către între
prinderi spre modernizare nu însu
mează nici măcar o treime din nu
mărul total de cuptoare prevăzute, 
conform programului national, a fi 
echipate cu noile arzătoare. La In-

PROGRAMELE SPECIALE DE DEZVOL TARE A AGRICULTURII

Realizări 
totuși cu mi

- ÎNFĂPTUITE RIGUROS!

le-deși notabile - sînt 
alt sub obiectivele propuse

Intre programele speciale adoptate din inițiativa secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea mai acce
lerată a diferitelor sectoare ale producției agricole, cel referitor la orga
nizarea teritoriului, introducerea asolamentelor și creșterea fertilității so
lului în perioada 1986—1990 prezintă o importanță cu totul deosebită. 
Acest program stabilește într-o concepție unitară complexul de măsuri 
ce trebuie întreprins pentru a spori mai mult potențialul productiv al 
pămintului, condiție'de bază pentru obținerea de producții mari, la nivelul 
cerințelor înfăptuirii noii revoluții agrare. Cum se acționează pentru ma
terializarea prevederilor din acest 
țul Teleorman ?

redăm, succint, 
Dragomir Stan, 
agricole județe-

Pentru început, 
opiniile «tovarășului 
directorul direcției 
ne : „Realizarea programului în dis
cuție constituie o necesitate obiecti
vă pentru județul nostru, fără de 
care nu este de conceput realizarea 
sarcinilor mari din acest sector de 
activitate. Avem o mare diferențiere 
în ce privește nivelul de fertilitate 
a pămintului, și aceasta deoarece 
există peste 30 de tipuri și subtipuri 
de sol. de la cele mai fertile pînă la 
cele sărace, acide, aflate în diferite 
stadii de degradare. Datorită preo
cupării constante și a acțiunilor sis
tematice desfășurate în ultimii ani 
se poate aprecia că pe întinse su
prafețe fertilitatea solului a crbscut 
simțitor. Totodată însă, avem și 
unele categorii de terenuri a căror 
fertilitate fie că staționează, fie că 
este în scădere. De aceea, este o 
realitate faptul că in unele unități 
agricole producțiile realizate nu sînt 
la nivelul cerințelor. Pornind de la 
această situație, pe baza studiilor 
pedologice și agrochimice executate 
la nivelul întregii suprafețe arabile 
a județului au fost identificate, atit 
cantitativ, cit și calitativ, toate cate
goriile de soluri care necesită lu
crări speciale pentru creșterea ferti
lității lor". în toată această acțiune 
s-a pornit cu organizarea științifică 
a teritoriului după o nouă concep
ție, care să asigure cadrul optim 
pentru aplicarea celorlalte măsuri 
în scopul creșterii fertilității solului. 
S-a urmărit organizarea teritoriului 
și introducerea asolamentelor în uni
tățile agricole socialiste pe ferme și 
sole mici, care dau posibilitatea apli
cării de măsuri agropedoameliorati- 
ve pentru omogenizarea calității so
lului în cadrul parcelelor, ușurînd. 
totodată, aplicarea tehnologiilor uni
tare pe suprafața respectivă. Acțiu
nea s-a finalizat în 13 consilii agro
industriale, celelalte 10 fiind cu
prinse în programul pentru anii 
1988—1989.

în contextul măsurilor întreprinse 
se înscrie și acțiunea de împrospă
tare a studiilor pedologice și agro
chimice, astfel îneît acestea să fie 
refăcute o dată Ia 3—4 ani pentru 
aceeași suprafață. Oficiul județean 
pentru studii pedologice și agroch1- 
mice, înființat în anul 1985, are ca
pacitatea de a reface cartarea agro- 
chimică a solului la intervalul pre
văzut, în funcție de zonă — irigată 
sau neirigată. Actualul ciclu de car
tare agrochimică șe încheie în acest 
an. lucrările urmînd să fie finali
zate în 35 de unități agricole care nu 
au reactualizate aceste studii. Din 
discuțiile cu mai mulți specialiști de 
la organele agricole județene și din 
unitățile .agricole am reținut utili
tatea practică a acestor adevărate 
instrumente de lucru în folosirea cu 
eficiență maximă a îngrășămintelor 
chimice și asigurarea protecției so
lului împotriva fenomenelor de de
gradare sau poluare provocate de 
excesul de îngrășăminte sau alte 
substanțe chimice.

O pîrghie importantă pentru spo
rirea producției vegetale, care nu 
necesită nici o investiție, o consti
tuie zonarea corectă a culturilor în 
teritoriu. „Aceasta se face pe baza 
bonitării terenurilor, adică stabilirea 
calității acestora și a gradului de 
favorabilitate pentru diferite plante, 
ca rezultat al studiilor de cartare 
pedologică și agrochimică — ne spu
ne ing. Elena Bulete. director cu 
producția vegetală la direcția agri- 

celelalte cuptoare, ni 
urmează a fi moderniza- 
cu prilejul unor repara- 
fără însă să existe în

treprinderea de utilaj greu din 
București, bunăoară, unitate care 
are totuși meritul de a fi unul din 
promotorii aplicării acestui proce
deu, se pare că entuziasmul a scăzut 
considerabil și inexplicabil. La a- 
ceastă mare unitate bucureșteană 
există circa 80 de cuptoare de forjă 
și tratament, majoritatea dintre ele 
de capacitate foarte mare, care, po
trivit studiului efectuat de Institutul 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru sectoare calde și 
metalurgie din București, multe pot 
fi modernizate cu noile arzătoare. Iată 
însă că pînă în prezent procedeul a 
fost aplicat sau este în curs de apli
care numai la 10 cuptoare, cele mai 
mici din întreprindere, iar în pro
gramul de modernizare sînt pre
văzute la acest capitol, pentru anul 
în curs, doar 6 cuptoare, dintre care 
doar unul Singur de capacitate mare. 
Cît privește 
s-a spus că 
te în viitor 
ții capitale, 
acest sens un program bine stabilit.

Se constată, așadar, contrar aștep
tărilor, că și în acest an — hotărîtor. 
de altfel. în ceea ce privește înfăp
tuirea amplului program de organi
zare și modernizare a proceselor de 
producție — asimilarea și generali
zarea pe scară largă a noilor instala
ții de ardere este lăsată la bunul 
Flac al unei întreprinderi sau alteia, 
n același timp, rezultă lipsa de 

fermitate a conducerilor unor cen
trale și chiar a unor factori de deci-ț 
zie din ministerele industriale care 
nu au acționat cu hotărire și nu au 
impus unităților din subordine ce 
dețin un mare număr de 
de

unităților din subordine 
cuptoare 

forje și tratament termic obliga-

Este vorba, după cum se vede, de o indiferență cu totul condam
nabilă atit a unităților in cauză, cit și a direcțiilor tehnice din ministerele 
ramurilor amintite față de generalizarea unei soluții tehnice de certă va
loare, cu efecte apreciabile asupra reducerii consumului de combustibil. 
Fiind vorba de o problemă atit de importantă pentru economia națională, 
cum este cea a economisirii severe a gazului metan, solicităm celor in 
cauză răspuns la intrebarea : Ce măsuri luați pentru generalizarea in 
cel mai scurt timp, chiar in acest an, a arzătoarelor cu recuperare rege- 
nerativă de energie ?

Vlaicu RADU

program în unități agricole din jude-

colă județeană. Pe această bază, au 
fost diminuate suprafețele cu plante 
tehnice și legume din zonele mai pu
țin favorabile acestora. Totodată, in 
zonele irigate a sporit ponderea cul
turilor — porumb, sfeclă de zahăr, 
soia — care pun în valoare superior 
apa". Strins legat de așezarea oe baze 
științifice a activității din agricultura 
județului, s-a impus ca o cerință 
majoră stabilirea cu discernămînt a 
structurii pe soiuri și hibrizi, care 
să valorifice cit mai bine condițiile 
pedoclimatice din fiecare zonă. Rea
lizarea în anul trecut a celei mai 
mari recolte de cereale păioase de 
pină acum se explică și prin măsu
rile inițiate în acest sens. La griu.

Cum se înfăptuiește 
programul privind 

creșterea fertsiității solului 
în unități agricole 

din județul Teleorman

bunăoară, de la aproape 20 de soiuri 
ce se cultivau înainte s-a ajuns să 
fie reținute doar 8 soiuri românești 
de mare productivitate, care dețin 
80 la sută din suprafața cultivată. 
Schimbări esențiale se preconizează 
și în ceea ce privește structura 
hibrizilor de porumb. Avindu-se în 
vedere și experiența anului 1987, se 
urmărește ca în acest an mai bine 
de 60 la sută din totalul hibrizilor 
să fie din grupele timpurii și semi- 
tardive. ' ■ ,

Multe exemple demonstrează că 
specialiștii din unitățile- agricole, 
preocupați în- mod firesc de apli
carea corectă a - tehnologiilor de 
producție, sînt în același timp inte
resați serios și de munca de cerce
tare proprie. Urmărindu-se asigu
rarea unui cadru organizatoric în 
acest sens, prin hotărirea comitetu
lui județean de partid s-a instituit 
obligativitatea ca în toate unitățile 
agricole să fie înființate loturi ex
perimentale. în care specialiștii să 
studieze probleme legate de soiurile 
și hibrizii cultivați, densitățile opti
me de plante la hectar, agrofondul 
ce trebuie realizat etc. Pentru a pu
tea alege cele mai bune soluții, a- 
daptate la condițiile specifice 
tr-un loc sau altul.

Cu atit mai surprinzătoare 
atitudinea unor specialiști și 
de conducere din unele unități, e 
drept puține la număr, care nu fac 
dovada înțelegerii oportunității în
noirii studiilor agrochimice la inter
vale stabilite. La C.A.P. Ulmeni, de 
pildă, se invocă lipsa fondurilor bă
nești pentru efectuarea acestor stu
dii. „Există reglementări precise în 
acest sens, care prevăd obligativita
tea efectuării studiilor respective —

din-

este 
cadre

tivitatea includerii acestora în cadrul 
programelor de organizare și moder
nizare pe care le-au aprobat.

Ce au de spus, de pildă, cadrele de 
conducere din ramura industriei de 
utilaj greu despre faptul că pînă în 
prezent nici măcar o pătrime din nu
mărul total de cuptoare de forje și 
tratament termic (peste 400) din în
treprinderile pe care le coordonează 
nu sint echipate incă cu noile arză
toare și că, luînd în considerare nu
mărul mic de comenzi lansate in a- 
cest an celor două întreprinderi pro
ducătoare de asemenea echipamen
te — care, de altfel. îi aparțin — 
proporția de care aminteam înainte 
rămine practic neschimbată ? De a- 
semenea, cum justifică aceleași cadre 
din industria construcțiilor de mașini 
faptul că, pînă la ora actuală, sint 
modernizate mai puțin de 10 la sută 
din cuptoarele prevăzute pentru pe
rioada 1985—1987 7 Era de aștep
tat ca cel puțin în anul acesta să se 
producă un reviriment. Judecind 
însă după solicitările făcute in acest 
an celor doi fabricanți de instalații 
de ardere (în care ponderea comen
zilor o are o singură întreprindere 
— cea de rulmenți din Bîrlad. cu 31 
cuptoare) se pare că lucrurile vor 
rămine neschimbate. Aceleași între
bări pot fi puse celor ce au răspun
deri în sfera industriei metalurgice, 
industriei electrotehnice, transpor
turilor șl telecomunicațiilor întru- 
cît, după ritmul 
nează în 
toarelor• 
propriile 
făcute în 
îndeplinirea prevederilor din progra
mul de care aminteam le-ar mai 
trebui cel puțin 5—6 ani.

în care acțio- 
vederea modernizării cup- 
de forje și tratament din 
unități și după comenzile 
acest an. rezultă că pentru

respective 
putea 
prio- 
defl- 
Sint 

oferi

ne spune ing. Gheorghe Mitroi, 
șeful compartimentului de agrochi
mie al oficiului de specialitate. 
Fiindcă este inadmisibil să faci chel
tuieli cu procurarea Îngrășămintelor 
chimice între citeva sute și o mie 
de lei la hectar, în medie la 4 ani. 
și să nu se asigure, tot pentru a- 
ceeași perioadă, numai 12 lei,! cit 
costă elaborarea studiilor agrochi
mice pentru un hectar, în scopul ob
ținerii informației științifice absolut 
necesare pentru utilizarea rațională 
și eficientă a îngrășămintelor. Cu 
totul eronată este și opinia specia
liștilor de la C.A.P. Mereni. care în
cearcă să argumenteze inutilitatea 
studiilor agrochimice în condițiile 
neasigurării îngrășămintelor chimice 
în cantitățile optime. Or, tocmai in 
aceste condiții studiile __ „
sînt și mai necesare pentru a 
fi folosite cît mai eficient, cu 
ritate, pe terenurile cele mai 
citare în substanțe nutritive, 
elemente pe care nu le poate 
decît. studiul de cartare agrochimică 
a solului".

Cunoașterea cu exactitate a cali
tății pămintului, adică a resurselor 
de elemente nutritive din sol, a 
permis fundamentarea, pe ansam
blul județului, a unui amplu pro
gram de ameliorare, aplicat în 
scopul creșterii capacității producti
ve a tuturor categoriilor de soluri. 
Programul, eșalonat pînă în 1990, 
cuprinde executarea unui complex 
de lucrări agropedoameliorative în 
nordul județului, pe circa 164 000 
hectare, din categoria celor slab 
productive. Deși in anul trecut, s-a 
efectuat un volum mare de astfel de 
lucrări (ca niciodată în anii ante
riori) — aplicare de amendamente 
pe 11 240 ha, scarificări pe 30 860 ha 
și subsolaj pe 8 000 ha — prevede
rile din program nu au fost reali
zate în întregime. Preocupările sta
tornice din ultimii ani ale unor spe
cialiști și cadre de conducere din 
unitățile din consiliile agroindustria
le Dobrotești, Drăcșenei, Tătărăștii 
de Jos, Vîrtoape și altele pentru 
efectuarea lucrărilor agropedoame
liorative au evidențiat faptul că pe 
suprafețele respective producțiile au 
crescut, în medie la hectar, la floa- 
rea-soarelui cu 500—1 200 kg, iar la 
porumb cu 1 000—2 000 kg. Pentru a- 
nul acesta se preconizează să se a- 
plice amendamente pe circa 30 000 
ha și să se execute lucrări de sca- 
rificare și subsolaj pe 38 600 și, res
pectiv, 93 000 ha. Este un program 
mobilizator, a cărui materializare 
depinde, așa cum subliniau mulți 
specialiști din unități, de asigurarea 
unor utilaje speciale, dar mai ales 
de aprovizionarea cu cantitățile de 
motorină necesare, îndeosebi în pe
rioada de vară. cînd. sint cele mai 
prielnice condiții- -pentru astfel de 
lucrări. In ceea ce privește admi
nistrarea de îngrășăminte organice, 
în anul trecut programul nu a fost 
realizat integral. în 1988 se prevede 
folosirea, pe ansamblul județului, a 
unei cantități de 1,8 miiioane tone. 
Numai la unitățile cooperatiste s-au 
-planificat 926 000 tone. Dar din pro
gramul lunii ianuarie (136 000 tone) 
cu condiții favorabile unei asemenea 
activități, nu -s-a transportat în 
cîmp, în platforme, decît o treime, 
folosindu-se numai atelajele, dato
rită neasigurării motorinei pentru 
mijloacele mecanice. în timp ce la 
cooperativele agricole de producție 
din Furculești, Drăcșani, Săceni, Ba
ciu, Talpa. Blejești realizările se si
tuează între 750—1 850 tone, în' alte 
unități — Seaca. Ulmeni, Plosca, 
Beiu. Dracea. Sfințești, „8 Martie"- 
Țigănești — s-au transportat canti
tăți ce nu depășesc 100 tone, deși 
stocurile de gunoi de grajd din sec
toarele zootehnice sînt foarte mari.

Concluzia majoră, care trebuie ’ă 
preocupe în egală măsură pe toți cei 
ce sub o formă sau alta poartă res
ponsabilitatea pentru înfăptuirea a- 
cestui program, este aceea că obiec
tivele stabilite în acest domeniu nu 
sînt facultative, ci. dimpotrivă, obli
gatorii, ele prezentînd o importan
tă vitală pentru sporirea potențialu
lui productiv al pămintului. în ulti
mă instanță, pentru realizarea unor 
producții mari, la nivelul exigențe
lor noii revoluții agrare.

Stan STEFAN
corespondentul „Scînteii"

încheierea grabnică 
a reparațiilor

(Urmare din pag. I)
organizate pe unități și la nivel da 
județ, însărcinate cu controlul amă
nunțit al utilajelor, au datoria să- 
manifeste maximum de exigență in 
timpul probelor și verificărilor, ast
fel ca nici un tractor sau mașină 
agricolă să nu fie trimise în secțiile 
de mecanizare dacă din punct de 
vedere funcțional nu corespund tu
turor cerințelor de calitate, dacă nu 
au toate anexele din dotare, inclusiv 
trusele de scule și piesele de schimb 
de primă necesitate. Exigențele spo
rite față de calitatea lucrărilor de 
pregătire a terenului și însămințări 
— condiție hotărîtoare pentru reali
zarea densității optime a culturilor 
încă de la semănat — impun să se 
acorde o atenție deosebită reparării 
și reglării semănătorilor. în acest 
scop, probele cu boabe, singurele în 
măsură, să ateste calitatea reparații
lor, creșterea preciziei la semănat, 
sînt absolut obligatorii.

în această perioadă, datoria spe
cialiștilor agronomi, direct interesați 
in buna funcționare a utilajelor pe 
toată durata campaniilor agricole din 
acest an. este să participe la efec
tuarea probelor la toate tractoarele 
și mașinile din dotarea secții
lor de mecanizare, pentru a con
firma buna calitate a reparații
lor sau a face observații în ca
zul în care utilajele nu corespund 
din punct de vedere funcțional. 
Aceasta este necesar pentru a ss 
evita situațiile din anii trecuți, cînd, 
nu de puține ori. s-au dat califica
tive de „foarte bine" unor utilaje 
care s-au defectat la scurt timp 
după ce au început lucrările in cîmp. 
Cu toată răspunderea trebuie să se 
acționeze Ia înlăturarea grabnică 
a defecțiunilor constatate în timpul 
recepțiilor.

asum.it
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A FORȚELOR DE PRODUCȚIE PE ÎNTREG TERITORIUL PATRIEI
condiție a progresului economico-social, expresie a politicii 

profund umaniste a partidului
JP

Delimitarea județelor se întemeiază pe analiza multilaterală a factorilor economici, are în vedere asigurarea unui cadru 
mai favorabil pentru repartizarea rațională a forțelor de producție, a obiectivelor economice pe teritoriul țării, pentru ridicarea 
mai rapidă a unor zone insuficient dezvoltate. Potrivit principiilor adoptate de Conferința Națională, s-a urmărit ca fiecare județ 
să dispună de obiective industriale, să aibă condiții pentru o dezvoltare economică multilaterală — premisă esențială a folosirii 
bogățiilor naturale și a resurselor de muncă ale țării, a creșterii nivelului de viață.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Expunerea cu privire la îmbunătățirea organizării administra

tive a teritoriului Republicii Socialiste România, februarie 1968).

i cum două decenii, Marea
/f Adunare Națională a 

dezbătut, definitivat și 
adoptat propunerile de 

reorganizare teritortal-adminis- 
trativă a țării. Iși găsea astfel 
finalitatea și materializarea prin 
lege un larg și aprofundat pro
ces de studiu, analiză și opțiu
ne, inițiat conform orientării 
strategice stabilite de Congresul 
al IX-lea al partidului, de a se 
perfecționa continuu organizarea 
conducerii activității economice 
și sociale, de a se asigura un ca
dru stimulativ, optim progresu
lui economic și social rapid al 
întregii patrii.

Viața a confirmat cu tărie 
măsurile adoptate. Aplicarea lor 
constituie unul din factorii ce 
au contribuit la schimbări radi
cale in geografia economică 
a patriei. Au fost măsuri de 
importanță capitală pentru în
făptuirea politicii de dezvoltare 
accelerată și armonioasă a tu
turor zonelor și localităților, de 
formare a unei baze materiale 
trainice și profunde pentru afir
marea egalității economice și 
sociale a tuturor membrilor so
cietății noastre socialiste.

S-au dovedit a fi măsuri 
esențiale pentru toate realiză
rile din domeniul material și 
spiritual ce aveau să urmeze : 

pentru crearea unei puternice, 
moderne și judicios echilibrate 
baze economice, in primul rînd 
prin industrializare rapidă și re
partizarea judicioasă a indus
triei pe intregul teritoriu,

pentru chemarea la o viață 
nouă, dinamică, prosperă a tu
turor județelor și localităților,

pentru apropierea conducerii 
societății de mase, de locul de
cisiv al rezolvării problemelor 
vieții, pentru creșterea numeri
că și calitativă a clasei munci
toare, asigurindu-se astfel întă
rirea rolului conducător al 
partidului, în condițiile dezvol
tării și adincirii democrației 
muncitorești-revoluționare,

pentru îmbunătățirea activită
ții de planificare și control al 
îndeplinirii sarcinilor,

pentru antrenarea largă a tu
turor oamenilor muncii, a tu
turor cetățenilor la soluționarea 
problemelor vieții economice și 
sociale, la gospodărirea unități
lor și localităților,

pentru înfăptuirea integrală, 
optimă a politicii marxist-leni- 
niste in problema națională, 
asigurindu-se egalității juridice 
și condiții materiale egale de 
muncă și viață pentru toți fiii 
patriei,

pentru dezvoltarea și înflo
rirea tuturor orașelor și comu
nelor, pentru ridicarea gradu
lui de civilizație și confort, de 
urbanizare a tuturor localități
lor, atenulndu-se diferențele 
dintre condițiile de viață de la 
sate față de cele de la orașe,

pentru stimularea preocupării 
și interesului larg, a inițiativei 
creatoare, față de punerea in 
valoare a tuturor resurselor lo
cale, a întregului potențial ma
terial și uman.

pentru amplasarea mai judi
cioasă a dotărilor sociale, desti
nate învățămintului, culturii, 
sportului, tuturor activităților 
instructiv-educative și recrea
tive.

pentru ridicarea generală a 
bunăstării oamenilor muncii, 
atit prin diversificarea bunuri
lor oferite de economia naționa
lă mai dezvoltată, cit și prin 
creșterea deosebită a puterii de 
cumpărare prin numărul consi
derabil sporit și valoarea tot 
mai crescută a retribuțiilor,

pentru cotitura survenită in 
orizontul spiritual, de preocu
pări și pregătire culturală, pro
fesională a celor mai largi mase 
de cetățeni, pentru mutațiile re
voluționare survenite in conști
ința. nivelul de elevație, con
vingerile și atitudinile tuturor 
categoriilor populației, pentru 
afirmarea plenară a personali
tății umane.

Acel moment de seamă al 
adoptării noilor structuri de or
ganizare administrativă a teri
toriului era un moment istoric, 
un eveniment pentru istorie.

Schimbări ratele in geografia economică -
• Să ne amintim : în momentul trecerii la noua 

împărțire teritorial administrativă, 40 LA SUTĂ 
din producția industrială era concentrată 
în numai 16 din cele 183 de orașe atunci exis
tente.

© Se resimțeau încă puternic discrepanțele între 
nivelul de dezvoltare al perioadei antebelice, cînd 
52 LA SUTA din puțina industrie fusese concen
trată în Capitală și citeva zone în care locuia 
numai 28 LA SUTA din populație.

• In prima etapă a industrializării - corespun
zătoare structurii teritoriale bazate pe regiuni și 
raioane — s-au dezvoltat cu predilecție orașele 
reședință de regiune.

• Constituirea județelor a permis dezvoltarea 
armonioasă, echilibrată a fiecărui colț de țară, 
investițiile alocîndu-se cu prioritate zonelor rămase 
în urmă.

• Această orientare a contribuit la crearea celor 
mai bune condiții de dezvoltare economico-socială 
și asigurarea bazei materiale a deplinei ’ egalități 
in drepturi pentru toți cetățenii patriei.

• Spre exemplu, ritmul mediu anual de creștere 
a investițiilor in perioada 1966-1985 a fost de : 
11 LA SUTĂ în județul Vaslui, 11,4 LA SUTĂ 
în Tulcea, 12 LA SUTĂ în Sălaj, 12,2 LA SUTĂ 
in Gorj, 13,2 LA SUTĂ în Bistrița-Năsăud și 
Covasna, față de 7,9 LA SUTĂ media pe țară.

O S-a echilibrat înzestrarea materială a jude
țelor. încă din anul 1985, fiecare județ dispune de 
MIJLOACE FIXE valorind PESTE 20 MI
LIARDE LEI, nivel pe care anterior reorganizării 
teritorial-administrative nu-l atingeau decît Capitala 
și 5 județe.

© Rezultatele sînt edificatoare. In cele 4 cincinale 
încheiate după reorganizare, PRODUCȚIA IN
DUSTRIALĂ a județul ui Tulcea a crescut de 
10 ORI, ° județului Vaslui de 13 ORI, o jude
țului Sălaj de 22 ORI.

© Șirul exemplelor ar putea continua, dar se 
cuvine completat prin comparații , geografice : pro
ducția industrială din anul 1965 a întregii Oltenii 
este realizată în prezent numai în județul Mehe
dinți, iar județul lași egalează acum producția în
tregii Moldove din același an de referință.

© Conform hotărîrîlor Congresului al Xlll-lea, 
pînă in 1990 toate județele vor ajunge la o activi
tate economică anuală de 80 000 LEI pe locuitor. 
De pe acum acest nivel este atins în 36 județe.

O Aceeași orientare spre o dezvoltare echilibrată 
caracterizează și domeniul agriculturii.
• Un exemplu : s-a reușit ca diferența maximă 

între județe în ceea ce privește suprafața arabilă 
ce revine pe un tractor să scadă de la 187 
HECTARE în 1965 la 30 HECTARE în prezent

Dinamizarea activității productive

Volumul activității economice 
totale

Numărul județelor

1968 1975 1987

Pinâ la 20 miliarde lei 7 — —
Intre 20,1 — 40 miliarde lei 27 7 —
Intre 40,1 — 60 miliarde lei 6 21 1
Intre 60,1 — 80 miliarde lei 1 6 8
Intre 80,1 — 100 miliarde lei — 6 17
Peste 100 miliarde lei — 1 15

Aceeași dinamică este reflectată și de aportul sporit al industriei 
din fiecare județ la viața economică. La începutul anului 1966, în 27 
dintre județe producția marfă industrială nu depășea 4 miliarde lei 
anual. Astăzi fiecare județ depășește acest nivel.

— Mai nalte locuri ăe muncă, — 
noi si puternice detașamente muncitorești

• Numărul platformelor industriale a 
crescut de la 70 !□ 250, aceste adevărate centre 
de gravitație pentru forța de muncă și capacita
tea creatoare răspîndindu-se armonios în toate 
zonele țării.

• S-au estompat astfel rapid gravele decalaje, 
moștenite de la vechile orînduiri și din punct de 
vedere al șansei de a munci.

• La începutul industrializării socialiste, în ju
dețul Brașov exista o medie de 182 salariați la 
1 000 locuitori, pe cind în județul Olt numai 
23 LA MIE.

® Crearea în fiecare județ a cel puțin 
4—5 centre industriale a însemnat o creștere 
exponențială a locurilor de muncă, venituri mai 
multe în fiecare familie, ridicarea calificării pro
fesionale, împlinire umană pentru toți fiii țării, fără 
deosebire de naționalitate.

© în nici un județ nu mai există azi o medie a 
personalului muncitor de sub 200 de persoane 
la 1 000 de locuitori, situație în care, la con
stituire, se aflau mai mult de jumătate dintre ju
dețe.

© De asemenea, s-a redus considerabil de
calajul în ceea ce privește persoanele ocupate. 
In 1985, numai 5 județe mai aveau sub 250 per

soane ocupate la 1 000 locuitori, față de 32 
în perioada constituirii.

• Diversificarea hărții economice și răspindi- 
rea ramurilor industriale de vîrf au creat 
pretutindeni condiții pentru punerea în valoare a 
talentului și capacității creatoare.

• Construcția de mașini, bunăoară - 
ramură acum prezentă, împreună cu prelucrarea 
metalelor, în aproape toate județele — avea in 
1965 o pondere de 2,8 la sută in Bistrița- 
Năsăud sau 2 la sută in Teleorman. în ace
leași județe, ea oferă astăzi 30,4 la SUtă, res
pectiv 34,3 la sută din producția industrială.

• Peste 1/3 din industria construcțiilor de 
mașini provine acum din județe în trecut slab 
dezvoltate : Alba, Argeș, Bacău, Brăila, Co
vasna, Dolj, Mehedinți, Satu Mare, Sălaj, 
Teleorman, Vaslui.

• O altă ramură modernă a industriei — 
CHIMIA - era concentrată în trecut numai în 
Capitală și două județe care însumau circa 66 la 
Sută din producție. In prezent, județele Vîlcea, 
Bacău, lași, Neamț, Constanța, Dolj, Ar
geș, Brăila și Teleorman, intrate tîrziu pe 
făgașul dezvoltării economice, oferă peste 40 la 
sută din producția industriei chimice.

Cadru superior pentru o pregătire profesională superioară
• înnoirile fundamentale de pe harta economică a 

patriei s-au asociat și cu o concepție nouă, revoluționa
ră asupra școlii, educației in general.

• Același criteriu generos al muncii creatoare direcțio- 
nează și procesul de învățămînt, orientat cu consecvență 
spre practică, spre cerințele concrete ale vieții. Pretu
tindeni, noile edificii ale industriei au fost precedate de 
condiții superioare pentru formarea noilor cadre de 
specialiști.

• Rețeaua școlilor cuprinde, în prezent, 14 000 uni- ,, 
tați pentru invățămintul obligatoriu, 981 licee, 747 școli

profesionale, 101 facultăți, circa 70 LA SUTĂ din 
localurile acestora fiind realizate în ultimii 20 de ani.

• In 1968 existau 18 județe cu mai puțin de 15 licee 
fiecore. in 1986, numărul acestor județe era de numai 
7, și în acele cazuri explicația constînd în numărul mai 
scăzut al populației.

• Unul din decalajele semnalate o dată cu constitui
rea județelor privea numărul elevilor înscriși la liceu : 
în județe ca Hunedoara, Brașov, Constanța era de 26—32 
la mia de locuitori, pe cînd în județe ca Buzău, Bo
toșani, Ialomița, Neamț, Olt era de 12—17 fa mie.

Prin generalizarea învățămintului de 10 clase șl spori
rea bazei sale materiale, media din ultimii ani este de 
50—60 Io mie în toate județele, cu oscilații legate nu
mai de indicatorii demografici.

O In prezent, fiecare al patrulea cetățean al țârii 
este cuprins într-o formă de activitate care îi asigură 
însușirea sistematică a cunoștințelor necesare pentru 
muncă și viață.

• Numai în actualul cincinal se asigură pregătirea 
profesională a unui număr de aproape 2 MILIOANE 
persoane.

Rod al politicii de dezvoltare armonioasă, echilibrată a forțelor de producție

180 NOI
s-au adăugat celor existente

In anii construcției socialiste, 
producția industrială a crescut 
de 120 ori, ramurile de vîrf cu- 
noscînd o dezvoltare și mai ac
celerată : construcția de mașini 
— de circa 500 ori, industria 
chimică — de peste 1 200 ori. 
Concomitent cu înmulțirea con
siderabilă a locurilor de muncă 
în toate zonele țării, pe baza 
creșterii puternice a venitului 
național — de circa 33 ori — a 
fost posibilă sporirea de circa 
13 ori a retribuției, ridicarea 
continuă a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor

Surse 
suplimentare 
de bunuri

• Importanța crescută a uni
tăților administrative de bază 
permite mai buna punere in va
loare a resurselor locale.
• Conform hotărîrilor Con

gresului al Xlll-lea, ritmul mediu 
anual de sporire a industriei 
mici este de 15,3 1° sută.

• Dezvoltarea micii indus
trii în cursul cincinalului ac
tual va conduce in fiecare 
județ la un volum anual al a- 
cestei activități de cel puțin 
8 000 lei pe locuitor.

• Un ritm deosebit de in
tens este prevăzut și pentru 
dezvoltarea serviciilor, indica
tor important al nivelului de 
trai. Se prevede creșterea pres
tărilor de servicii în actualul 
cincinal cu 79,7 la sută.
• In limita posibilităților na

turale, s-a asigurat prin delimi
tarea județelor ca, în 32 din 
acestea, peste jumătate din 
suprafață să fie agricolă, pu- 
nîndu-se bazele principiului au- 
toaprovizionării.
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PACINI VIBRANTE DIN POEMUL TĂRII
„Florile recunoștințeia

intre eroii 
tovarășul

La ceas de ianuarie. 
sărbătorindu-1 pe cel 
mai iubit fiu al po

porului nostru, gindul și 
inima tuturor românilor 
devin — simbolic — floa
re de cireș. trandafir 
roșu arzînd necontenit și 
frumos întru omagierea 
conducătorului patriei si 
partidului — cel care prin 
rîvna-i neobosită. pusă 
in slujba binelui țârii 
și al lumii, a inaugurat 
EPOCA ce-i poartă nu
mele și amprenta persona
lității, o epocă a împlini
rii fără precedent pe toa
te planurile vieții materia
le și spirituale . Am citat 
din cuvintul editorului, a- 
șezat in fruntea volumului 
„Florile recunoștinței", a- 
părut la Editura Albatros, 
pentru că acesta rezumă 
explicit esența mesajului 
pe care numeroși poeți, 
mai ales tineri, îl transmit 
in versurile lor inflăcățate 
celui ce a contribuit hotă- 
rîtor la înălțarea unei țări 
moderne, „o Românie pu
ternic și ferm angajată pe 
drumul construcției socia
lismului și comunismului, 
o patrie liberă și indepen
dentă, pășind cu hotărire 
pe drumul ales, își edifică 
destinul avînd în fruntea 
ei pe eroul 
neamului, pe
Nicolae Ceaușescu".

Poemele reunite in aces
te pagini exprimă intens, 
cu distinsă personalitate, 
omagiul unor poeți consa
crat! sau recent sosiți in 
teritoriul poeziei, intr-o a- 
dincă vibrație umană, cu 
acuratețe clasică. Versuri
le lmnice amintesc de o zi 
intrată în calendar : „Un 
calendar de aur in îanuar 
se scrie / Cu numele pe 
care-l serbăm cu bucurie, l 
Cu numele acelui ce astăzi 
ni-i părinte / Al patriei 
slăvite in trudă ți-n cu
vinte // Gîndire și lumină 
și bun conducător, / învă
țătura noastră culege rod 
din spor, / Și aripile-ntin- 
se in pacea semănată / Sint 
tinerețea patriei și inima 
curată" (Constanta Buzea : 
„Un calendar de aur in ia- 
nuar se scrie"). Un nume 
de: epopee ce s-a asociat 
tuturor transformărilor pe
trecute în ultimele două 
decenii, dindu-le substan
ță, „Azi cind destinul nos
tru cu veacul se-ntretaie / 
rostim un nume simplu, de 
cintec, Nicolae. / L-au spus 
atitea mame, atîția il pur- 
tară I căci el egal e-n vir- 
stă cu dragostea de țară. > 
Și numele acesta umblă 

, prin românime / ca soarele 
prin holde, ca doinele prin 
rime. / Nu și-a aflat odih
na : era a lui menire / un 
strălucit bărbat să-l poar- 
te-n strălucire..." (Florin 
Costinescu : „Vlăstar al lu
mii românețti"), și în- 
scriindu-Ie in istorie : „Pe 
plaiul de baladă de la Con-

greșul Nouă / Sintem mai 
demni sub soare cum. nu 
am fost nlciclnd, / Avem 
stegar Partidul și brav 
Conducătorul. / Iubitul fiu 
al țării crescut pe-acest 
pămint". (Viorel Cozma : 
„Ctitor de victorii").

Poeții își exprimă adînca 
lor participare la tot ce 
s-a înfăptuit și se împli
nește in acești ani sub 
ochii lor. în acest timp 
constructiv direcționat de 
„Bărbatu-acesta cu o sola
ră vrere" care „ne-a vestit 
a omului putere ! stringin- 
du-ne. izvoare, intr-un nă
valnic Rlu. / Este mereu 
in frunte, în jurul său 
Poporul / mergind în mer- 
su-i triumfal, spre țel : / in 
El. se-ngemănează Tricolo
rul / cu-al Partidului nebi
ruit drapel". (Titus Vijeu : 
„Fiu de glorii multe, fiu 
de. tricolor"), de acest spi
rit clarvăzător născut pe 
aceste meleaguri : „Țara 
mereu națte un erou / Ca
rul istoriei să-l mine / Și 
pot dispare munți, orațe, 
mări / Doar țara vețnic ră- 
mine. II Țara mereu națte 
un erou / Și-l urmează tot 
poporul, / El luptă pentru 
bine ți dreptate, / El tra
sează pe hărți precise vii
torul. H Clădim case, fa
brici, flori ți cărți / Cil pe

pămîntul acesta o să fim. I 
Țara noastră are un erou / 
Și in fiecare zi il sărbă
torim". (Mara Nicoară : 
„Eroul").

în același vast senti
ment de aleasă prețuire și 
respect se situează versu
rile pline de 
cipării ale 
tori, țărani 
tehnicieni și 
meni care ______ , __
zi, prin munca lor. această 
țară. Cum e și firesc, mul
te din aceste poezii au în 
ele cadențele străvechi ale 
folclorului, în care „zi
cerea" directă se îmbină 
cu o simbolistică de mare 
circulație: „Turturea, mîn- 
dră măiastră, / Zboară lin 
cu dor aprins / Pe-acest 
plai frumos 'de vis, ! Ro
tește in largul zării / Și o- 
prețte-n fruntea Țării. / 
Turturea, prin graiul tău,! 
Du-i gindul ți-omagiul 
meu, / Și-i seamănă la fe
reastră / Floarea dorului 
albastră, / Du-i în zbor 
salbă de flori / Ce-nfloresc 
in trei culori. / Iar la cin- 
gătoarea sa / Floarea 
nu mă uita. / Mulți 
buni și fericiți, / Tovarăți 
dragi ți iubiți, / Ce trudiți 
să se-mplinească / Țara 
noastră românească, / Iar 
în lume semănați / Gind

bucuria parti- 
poeților ama- 
și muncitori, 
ingineri, oa- 

făuresc, zi de

de 
ani

de pace, gind de frați I 
Primiți astazi închinarea ! 
Ce cu drag tt-o face țara !“ 
(Emilia Iercoșan, țărancă, 
comuna Șilindia, județul 
Arau : „Omagiu"). Un poet- 
muncitor din Slatina află 
in acest „Timp românesc 
— arc de lumină / deschis 
spre comunistul viitor, / 
iluminind aceste ore / de 
vrednicie ți visare, ! aici 
există rostul nostru / al 
meu, al tău, al tuturor / 
urmindu-ne Conducătorul / 
in patria cu trup de floare" 
(Dan Diaconescu : „Aces
tui timp"), așa cum un al
tul. din București, ințelege 
să aducă „Înalte și alese 
sentimente. / Lui, ctitorul 
istoriei prezente" (Sandu 
Ștefănescu, muncitor tipo
graf : „Ctitorul istoriei 
prezente"), celui ce se 
confundă cu intreaga țară: 
„Patria e inima Ta / Iți 
este de-a pururi > izvorul / 
Curat, de lumină. / Mereu 
Tu ne-nveți ce e zborul" 
(Viorica Ungureanu, profe
soară. Iași : „Patria e ini
ma Ta").

Poeții reuniți in volumul 
omagial „Florile recunoș
tinței" adaugă incă o pagi
nă remarcabilă în cartea 
prin care slujitorii conde
iului dau glas 
prețuirii lor 
ce, de peste 
cinci de ani,
viața propășirii 
transformării ei revoluțio, 
nare.

E. VASILESCU

CristianCasa de cultură a științei și tehnicii pentru tineret din Botoșani
«

bucuriei și 
pentru cel 
cincizeci și 
și-a dedicat ' 

țării,

„Baladă pentru eroul patriei"
Ca „un fierbinte omagiu 

prin cuvint și culoa
re" este conceput al

bumul BALADA PENTRU 
EROUL PATRIEI, publicat 
in excepționale condiții 
grafice de Editura Junimea 
ți realizat cu concursul 
unor cunoscuți poeți și pic
tori din lăți, al căror vers 
Și penel sint însuflețite de 
ritmurile energice ale aces
tui timp, de faptele Ctito
rului de istorie și țară 
nouă, ale conducătorului de 
partid și de stat, tovarățul 
Nicolae Ceauțescu. Investi
te simultan cu valoarea de 
cronică, de mărturie afec
tivă, de simbol al solidari
tății vibrante în jurul 
bărbatului ce definețte o 
epocă și întrupează, prin 
neobosită activitate ți gin- 
dire creatoare, ceasul con
temporan al unui străvechi 
popor, cuvintul ți imaginea 
se îngemănează în numele 
iubirii, al prețuirii ți recu
noștinței, 
omul ce 
existența 
pendenței
bertății ți demnității na
țiunii române.

Omagiindu-l cu senti
mentul unei înalte datorii 
de conțtiință, invocindu-l 
în lumina devotamentului, 
poeții află expresia directă 
de comunicare, versul am
plu, epopeic cuvenit dialo-

al încrederii în 
ți-a consacrat 

și munca inde- 
patriei sale, li-

gutui cu Istoria, cu Fapta 
exemplară. Nu intimplător 
imaginea „Cărții de aur" a 
istoriei naționale, invocată 
cîndva cu freamăt și de 
Nicolae Bălcescu, celebra
torul Viteazului, al primu
lui intregitor de energii ți 
aspirații colective, revine 
semnificativ în strofele de
dicate de un tinăr poet con
temporan „Omului-Erou", 
cu gindul spre țară stator
nic deschis : „O, iată, Isto
rie nouă acum se scrie ! 
Cu forța gindului și a fap
tei din noi, / Temerar e 
Cirmaciul in patria vie, / 
Prin fapte se înalță alături 
de bravii eroi. / O vreme 
de-a pururi rostită prin 
stemă / In Cartea de aur se 
scrie din plin, / Căci mun
ca ne este suprema emble
mă / Și faptele noastre sînt 
țării destin" (Emilian Mar- 
cu).

O pilduitoare ți mereu 
tinără dialectică lirică face 
ca imnul consacrat eroilor 
tutelari ai patriei să ia ca
dența jurămintului, să de
vină metafora unei iubiri 
definitive pentru contempo
rani, pentru Casa eternă, 
pentru tot ceea ce astăzi 
întruchipează „armonic ți 
solemn" un moment de ze
nit : „Nu-i Patria pămân
tul oarecare / ce-ntlmplător 
oferă adăpost, / ci locul 
unde mai presus de toate ! 
iubirea de ai mei îmi dă

un rost / / aici eu sint con
temporan real, / unde răs
pund cu voi de timpul 
viitor, / armonic, ți solemn 
vibrind continuu / pentru 
Popor, Partid. Conducător" 
(Ioanid Romănescu). Legă
tura trainică intre Erou și 
Țară, intre cel ce țtie să ci
tească în ochii patriei pen
tru a-i înțelege dorurile și 
vrerile fundamentale și po
porul care ți-a ales, intr-un 
moment istoric hotăritor, 
conducătorul vrednic ce-l 
poartă spre viitor sub sem
nul eroismului, al abnega
ției ți al spiritului comu
nist, este celebrată intr-un 
sonet cu solemne accente 
aforistice ; „Cel ce privețte 
in ochii țării sale / Ca 
s-o-nțeleagă in cel mai pur 
temei / Prin dorurile ei 
fundamentale — I Se va 
vedea mereu cu ochii ei... / 
Iluminat de timp împlini
tor, / El va privi, în ochii 
ei, o țară 
privire un 
Balahur).

Aurdolat 
fapta întru spirit a 
strălucite personalități cul
turale. lațul contemporan, 
renăscut — ca toate orațe- 
le patriei — in anii de 
neîntreruptă zidire, de 
necurmat angajament in 
numele suveranității, al vo
inței de pace, de unitate și 
echitate, e văzut de poeți 
ca o memorabilă emble-

I Și va purta-n 
popor!“ (Paul

de istorie, de 
unor

mă a timpului socialist: 
„Spre viitor glorios, Româ
nia / Urcă mereu, an de 
an / Și-n stema ei că o stea 
strălucețte I .Și lațul con
temporan / / Mîndru e as
tăzi purtînd în privire / Al 
muncii viu ideal — / lațul 
istorie, lațul culturii / Și 
lațul industrial" (Vasile 
Constantinescu). Privite in 
lumina sărbătorească a unui 
ianuarie aniversar, înscris 
adine, cu „dâlțile timpu
lui" contemporan m simoo- 
licul „calendar al cuvin
telor", Moldova, cu lațul 
industrial de azi, cu Galații 
străjuiți de turnurile inalte 
ți pațnice ale jurnalelor ce 
intonează „din harfe de 
oțel" viguroasa simfonie a 
muncii pentru țară, cu dul
cea vălurire a colinelor din 
nord încărcate de rod, dar 
și, generalizind de la înăl
țimea acestui spațiu de su
flet, patria întreagă apar 
ca un „pămint binecUvîntat 
al muncii libere" a unui po
por liber ce ți-a făurit 
istoricele izbinzi urmin- 
du-l pe marele Erou al 
țării, pe făurarul unui 
„prezent scris cu majus
cule".

Sentimentul de totală 
coeziune morală, conțtiință 
unei trainice unități sub 
„fald de tricolor' transfor
mă poemele in adevărate 
versete dintr-o contempora
nă „carte de învățătură" : 
„El e al țării întregi, el 
poartă-n sine / întregul 
vieții suflet românesc, I 
prin el vin către zările se
nine / nădejdea ți puterea, 
prin el cresc" (Dumitru Ți- 
ganiuc) sau în posibile „li
tere" dintr-un pilduitor 
„alfabet al vieții" și al spe
ranței, rostit (de către Cor
nelia Sturzu. autorul am
plului poem ce dă titlul al
bumului) cu 
vie, simplă ți elocventă a 
celui care țtie un 
esențial : patria este min- 
drâ de eroul său.

Adevăr limpede, adevăr 
generos, exprimat in acor
duri de odă, de imn. in 
freamătul stăpinit al sone
tului ori în tumultul recita
tivului polifonic nu numai 
de autorii menționați in a- 
ceste succinte notații, ci ți 
de alți stihuitori, precum 
Ion Chiriac. Sterian Vicol, 
Dorian 
Costin, 
V asile 
Traian 
Traian, 
but paginii 
matică, de 
spirată a 
plasticieni 
nu, Dimitrie Gavrilean, Ga
briela Moga Lazăr, Dragoț 
Pătrațcu, lulia Hălăucescu, 
Adrian Podoleanu, Petru 
Petrescu.

Cuvint și culoare. Con
țtiință și simțire. Angaja
ment și prețuire. Dînd re
lief, cu toatele, acestei po
lifonice BALADE PENTRU 
EROUL PATRIEI, pentru 
cel ce „implinețte a țării 
vrere", pentru Comunistul 
care „Zidind idei, înalță 
edificiul I Acestei țări sub 
falnic tricolor".

Ioan ADAM

certitudinea

adevăr

Calistrat
Clisu, 

Chirie, 
Angela

Obreja, 
Constantin 
Filip, Ion
Olteana,

ori conturat in al
de armonia cro- 
linia sigură, in- 
lucrărilor unor 
ca Dan Hatma-

Afișul bogat de la centrul
nu justifică inactivitatea din
Localitățile rurale sucevene dis

pun in prezent de o bogată 
bază materială destinată acti

vității educative și cultural-artistice. 
Instituțiilor culturale de Ia sate, res
pectiv căminelor culturale, le revin 
sarcini deosebite pe linia formării sl 
dezvoltării conștiinței socialiste a lo
cuitorilor. in care scop trebuie să 
desfășoare, mai ales in perioada de 
iarnă, bogate, complexe și intere
sante activități. Practic, aceste așe
zăminte trebuie să devină centre 
spirituale ale vieții satelor. Ne-am 
convins pe parcursul documentării 
noastre că majoritatea lor își înde
plinesc menirea și atribuțiile ce le 
revin. Altele insă au. din păcate, 
doar un rol decorativ în peisajul sa
telor. Si intr-un caz, și în celălalt 
rezultatul depinde de felul in care 
muncesc cei puși in fruntea lor, di
rectorii. consiliile de conducere. A- 
precierile acestea ne-au fost prile
juite de modul diferit în care sint 
concepute Si se desfășoară activită
țile la cele 4 cămine culturale din 
comuna suceveanâ Udești.

Dintre acțiunile organizate in ulti
ma perioadă la căminul cultural din 
Udești și in cercurile de educație 
socialistă am reținut expunerea 
România socialistă — sub seninul 
Conferinței Naționale a P.C.R., dez
baterea primelor două capitole din 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recentul forum 
al comuniștilor români, o informare 
privind agenda politică internă și ex
ternă și altele. Specifice 
lucrătorii ogoarelor sînt : 
terea Cum se pot obține 
ții-record in agricultură,

pentru 
dezba- 

produc- 
expu

nerea Noua revoluție agrară și im
plicațiile el in viața economică a 
țării, masa rotundă Agricultura — po 
coordonatele cincinalului actual, ex
punerea Planul economic in profil te
ritorial — coordonată de bază a activi
tății noastre ș.a. Faptul că în or
ganizarea și desfășurarea
s-au implicat majoritatea membri
lor consiliului de conducere al cămi
nului cultural și că unele dintre ele 
au fost urmate de activități artistice 
a făcut ca oamenii să vină în număr 
mare la cămin. Aceasta arată că a-

acestora

de comună
celelalte sate

Adunările generale de dare de seamă 
și alegeri ale O.D.U.S

In toate localitățile patriei, în întreprinderi, institu
ții și pe șantiere se desfășoară adunările generale de 
dare de seamă și alegeri ale organizațiilor democra
ției și unității socialiste; componentă importantă a 
Frontului Democrației și Unității Socialiste, Bilanțul 
activității celor peste 4 milioane de membri ai 
O.D.U.S. în perioada care a trecut de la preceden
tele alegeri demonstrează cu elocvență caracterul 
profund democratic al societății noastre, capacitatea 
acestei organizații, creată la inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a stimula, capta și îndruma 
energiile oamenilor, iscusința și spiritul lor gospodă
resc spre înfăptuirea obiectivelor Programului partidu
lui, a hotăririlor Congresului al Xlll-lea și Conferinței

Implicați in intreaga viața 
a cartierului. s*au a?ezat fami* 
liar în băncile clasâi de la Școala 
generală nr 27, din sectorul doi al 
Capitalei, salutindu-se ca niște vechi 
cunoștințe, schimbind între ei cuvin
te despre zăpadă, trandafiri, scări de 
la intrările in bloc, garduri vii, orar 
de lucru, etc. „Ne-am înmulțit față 
de data trecută, stăm cite trei in 
bancă si tot ne mai trebuie scau
ne". într-adevăr. organizația demo
crației și unității socialiste din car
tierul 40 bis a crescut în acest răs
timp cu peste 20 de noi membri, ca 
urmare a dării în folosință a noilor 
blocuri de locuințe. Dar a crescut 
nu numai cantitativ, ci mai ales.ca
litativ. prin activitățile sale edilitar- 
gospodărești și educative in această 
parte a „zonei Colentina". cunoscu- 

• tă prin impetuoasa ei dezvoltare e- 
dilitară, ca și alte zone ale Capi
talei. Fapt atestat și din darea de 
seamă prezentată de președintele co
mitetului O.D.U.S.. profesorul Petre 
Dioghenide. din care spicuim : pes
te 300 m garduri vii in jurul blocu
rilor. întreținerea și udarea zonelor 
verzi, plantarea a zeci de fire de 
trandafiri din soluri alese, colec
tarea a peste o tonă de materiale re- 
folosibile, participarea, cu toată exi
gența. la activitatea echipelor de 
control al oamenilor muncii...

Cei care au luat cuvintul (aproa
pe un sfert din cei prezenți) 
preciat activitatea depusă de 
tet și de organizație, dar au 
tat mai mult asupra a ce se
— și se poate — face mai mult și 
mai bine; „Se spune uneori, pe

au a- 
comi- 
insis- 
putea

Largi dezbateri democratice,
importante măsuri gospodărești

Naționale ale P.C.R. Cuprinzînd practic, prin însăși 
structura membrilor săi - muncitori, țărani, intelec
tuali, gospodine, pensionari -, toate sferele vieții eco- 
nomico-sociale, O.D.U.S. aduce o importantă contri
buție la bunul mers și perfecționarea activității in do
meniile productiv, social-gospodăresc, edilitar și edu
cativ.

Prin conținutul și desfășurarea lor, adunările gene
rale ale organizațiilor democrației și unității socialiste 
demonstrează capacitatea acestora de a mobiliza ce
tățenii, sub îndrumarea organelor și organizațiilor de 
partid, la înfăptuirea sarcinilor economice în profil 
teritorial, la formarea conștiinței înaintate, a spiritu
lui civic.

gospodarului nu 
tot ceea ce face

nedrept, că munca 
se vede, pentru că ... ___
el este... normal. Așa o fi. Curățenia 
din bloc și din jurul blocului — 
normal, gustul cu care sint aran
jate peluzele de flori — normal, re
lațiile bune dintre colocatarii blocului 
— normal și așa mai departe. Să 
zicem deci că și activitatea comi
tetului nostru, a organizației a fost 
și este normală. Ceea ce e bine. Dar 
oare nu se putea face mai mult 7 
Adică, de ce comitetul nu a insis
tat pe lingă deputatul din sector să 
ducă pină la capăt demolarea că
suțelor din strada Oteșanu. undă clă
dirile stau semidemolate 7 Ar fi fost 
și „front de lucru" pentru munca pa
triotică. Apoi, de ce nu se popu
larizează la școală elevii de pe scă
rile noastre care sint fruntași la lu
crările de curățenie și înfrumuseța
re 7 De ce nu sînt trași la răspun
dere, pe loc. acei cetățeni care -uită
rie existenta toboganelor si aruncă 
gunoaie pe fereastră ?“ (Maria Bic- 
sok) ; „De ce să ardem toamna frun
zele uscate, să nu le transformăm în 
îngrășăminte pentru flori și ver
deață 7 De ce ne limităm in ac
tivitatea educativă numai la copii, 
cind există incă părinți care ar 
avea nevoie de așa ceva 7“ (ing. 
Maria Barbu) ; „De. ce nu s-a in
sistat pe lingă administratorii de bloc 
să instaleze la parterele din spate 
pubele separate pentru hîrtie. cio
buri de sticlă, metal și resturi tex
tile 7 De ce nu se intervine la con
ducerea croitoriei din fața blocului 
OD-37 să nu mai arunce la gunoi 
resturile de stofă, material recupe
rabil prețios 7“ (Gheorghe Iancu).

Programul de măsuri al comltetu-

Iui s-a îmbogățit astfel substanțial 
cu noi acțiuni.

Urmind exemplul comu 
niștilor. Dinsus 
la Rîușor 
structorii 
baraj și 
componența celor două hidrocen
trale de la Voinești și Lerești. 
La șantierul „Baraj", zilele tre
cute — eveniment important : adu
narea generală de dare de seamă 
și alegeri a O.D.U.S. „Urmind exem
plul comuniștilor, arăta la adunare 
subinginerul Ilie Ioniță. membrii 
O.D.U.S. din șantierul nostru au a- 
dus o contribuție de seamă la în
deplinirea și depășirea unor indica
tori de plan, ca, de exemplu, cel al 
producției-marfâ. Există însă unul 
din indicatorii principali — produc
tivitatea muncii — față de care sîn
tem datori". Cauze obiective care fri- 
nează îndeplinirea acestui important 
indicator 7 Vorbitorii au arătat că, in 
cele din urmă, acestea sint. mai de
grabă, subiective. „E drept. în pri
vința aprovizionării cu scule și pie
se de schimb mai sint încă multe 
de făcut — spunea maistrul meca
nic Ion Țintea. Dar de ce să nu 
vorbim deschis de situațiile cind a- 
titea șuruburi și chei sint lăsate pra
dă ruginii .în timp ce ne grăbim să 
facem bon de altele noi 7 Asta se 
cheamă risipă. Fiind vorba de pro
ductivitate. nu cumva nivelul ei de
pinde și de modul de întreținere a 
utilajelor,, de funcționarea lor sub 
sarcină 7 Or. la noi se intilnesc fi

de Cîmpulung 
se muncește intens. Con- 
finalizează lucrările la 
deversorul de apă din

desea cazuri de proastă întreținere 
a utilajelor, de funcționare a lor in 
gol".

„Disciplină-competență" — iată co
ordonatele in care s-au înscris spu
sele celor mai multi vorbitori la a*- 
dunărea generală. „O atitudine mai 
hotărită împotriva celor care absen
tează nemotivat de la lucru, subli
nia subinginerul Adrian Pirșan, a- 
dăugind : Ca pretutindeni, locul de 
muncă al fiecăruia este legat de 
celelalte. A lipsi înseamnă a lăsa 
pe seama celorlalți tovarăși sarci
nile ce-ți revin. Or, în acest caz, lip
sa de la lucru este o lipsă in con
știința omului-constructor. La fel și 
răminerea in urmă în ce privește 
nivelul cunoștințelor fiecăruia. Ea se 
răsfrînge asupra celorlalți. Șantierul 
înseamnă pu numai ridicarea unui 
baraj, a unei hidrocentrale, ci și for
marea unui om nou. Nu degeaba se 
spune despre cineva că are sau nu 
«școala șantierului». Deci trebuie in
tensificată munca de perfecționare 
a omului".

Programul de măsuri adoptat de 
adunarea generală a O.D.U.S. de la 
șantierul „Baraj" cuprinde, pe lin
gă punctele ce privesc preocuparea 
pentru asigurarea condițiilor de 
muncă și de viață ale constructo
rilor. numeroase măsuri menite să 
contribuie la formarea omului nou. 
„Pe scurt, spunea inginerul Alexan
dru Fușcă. urmind exemplul comu
niștilor, membrii O.D.U.S. de pe șan
tier contribuie nu numai la construi
rea barajului, ci și la formarea lor 
ca oameni demni de epoca celor mai 
îndrăznețe edificii din istoria po
porului".

in 
To- 
ce- 
bo- 
în-

„Ne regăsim in împliniri, 
sîntem implicați în răspun
deri”. Aceasta a fost îdeea centra
lă care a dominat adunarea gene
rală de dare de seamă și alegeri a 
organizației democrației și unității 
socialiste din comuna Oinacu. jude
țul Giurgiu. în darea de seamă 
s-a arătat că anul trecut țăranii 
cooperatori au obținut pe fie
care din cele 376 hectare cultivate 
cite 0 834 kg grîu, peste 35 000 kg 
sfeclă de zahăr, producții mari la 
porumb, iar în sectorul zootehnic s-a 
Întronat o ordine desăvîrșită. în toa
te aceste realizări s-au regăsit, prin 
munca lor cooperatorii membri ai

O.D.U.S., cum sint Ion Creață, Irina 
Țurcaș, Maria Ciobănescu și alții. 
„Ne bucură rezultatele bune obținu
te în cultura vegetală. — a spus 
în cuvintul său Maria Ciobănes
cu. Dar numai bucurîndu-te de 
cele făcute, adică tot privind 
urmă, poți bate pasul pe ioc. 
varășul Nicolae Ceaușescu ne-a 
rut să facem anul 1988 cel mai 
gat an al cincinalului. Aceasta
seamnă participarea fiecărui cetă
țean apt de muncă la lucrările 
cîmpului. Căci, știut lucru, anul tre
cut am mai avut și cetățeni care 
au spus sapei «absent» cind era ne
voie de prășit. Iar de recolta anu
lui acesta, care ne-am angajat să fie 
și mai mare, trebuie să ne simțim 
toți răspunzători".

în comună rodește nu numai pă- 
mintul. ci și... inițiativa. în cazul de 
fată, inițiativa se numește „mică in
dustrie". Materializată in. realizarea 
de către cooperativa agricolă de pro
ducție. cu forte proprii, a materia
lului hidroizolator „Vaigritzol". 
Iar printre cei care lucrează la ob
ținerea acestui material omologat 
deja și caro aduce un venit anual 
de peste 10 milioane lei. se află 
membrii, ai O.D.U.S. Marin Graure, 
Marin Giugiucă. Florin Negoescu, 
Marin Cercel, Ion Drăguță și alții. 
„Știut lucru, în timpul iernii nu 
toată forța de muncă din C.A.P. 
participă la lucrările agricole. Or. cu 
cit muncești mai mult și mai bine, 
cu atit mai bun ți-e cîștigul. cu atit 
mai prosperă comuna. în planul de 
măsuri al O.D.U.S. să fie trecut ca 
punct separat încurajarea dezvoltă
rii industriei mici, mijloace de ca
lificare a unui număr cit mai mare 
de tineri" — spunea 
rin Negoescu.

Cresc veniturile 
munca harnicilor săi
nevoile materiale și spirituale ale oa
menilor ei. Participants la adunare 
s-au angajat in numele celor a- 
proape 500 membri ai O.D.U.S. să 
participe mai intens la lucrările de 
construire a noului cămin cultural, 
cu 200 locuri, la ridicarea de blocuri 
de locuințe pentru specialiștii comu
nei, spre a se stabiliza aici în con
diții de confort apropiate celor de la 
oraș.

cetățeanul Flo-

comunei prin 
gospodari, cresc

Laurcntiu DUȚA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

colo unde s-a înțeles că acțiunile 
organizate trebuie să fie cit mai di
verse, să satisfacă atit dorința de 
cunoaștere, cit și nevoia de frumos, 
de destindere a oamenilor, ei parti
cipă cu interes la ele.

Aceeași afluență de oameni a fost 
și la întîlnirile cu brigada științifi
că, pe temele : Fenomenele naturii 
din orizontul local. Combaterea boli
lor transmisibile, precum si la expu
nerile Originea animalelor domes
tice și a plantelor cultivate ; rolul 
creator al selecției. Aici se impune 
precizarea câ la nivelul comunei 
sînt constituite 6 brigăzi științifice, 
care se intilnesc cel puțin o dată pe 
lună cu locuitori din cele 11 sate. 
Alături de acestea, un rol important 
în educarea oamenilor il are 
versitatea cultural-știintifică, 
funcționează cu 3 cursuri în 
Udești, Chilișeni și Reuseni. 
cei antrenați la susținerea activități-

Uni- 
care 

satele 
între

Îsîsemnâîi 
despre activitățile 
cultural-educative 

din satele sucevene

lor amintite se află cadre didactice, 
specialiști agricoli, activiști de partid, 
cadre medicale, toți bine pregătiți 
și care se bucură de respectul si În
crederea oamenilor, fiind urmați atit 
la munca pe ogoare, cit și 
căminului cultural.

Cu acestea n-am epuizat 
cerea succintă în revistă a 
ții căminului cultural din centrul de 
comună. Pentru că aici de un inte
res deosebit se bucură formațiile ar
tistice în care activează cu bune re
zultate categorii diverse de cetățeni. 
Că se muncește temeinic și în acest 
domeniu o dovedește faptul că 
grupul coral feminin și rapsodul 
popular Vlad Popescu sint laureați 
la faza pe țară a precedentei ediții 
a Festivalului național „Cîntarea 
României", iar formația de muzicuțe 
și recitatorul Dumitru Iacob s-au 
situat pe locuri fruntașe la etapa 
județeană. Pe lingă acestea mai fiin
țează două formații de teatru și una 
de montaj literar. Desigur, ele nu au 
atins perfecțiunea, însă oferă multor 
oameni posibilitatea de afirmare a 
aptitudinilor artistice și talentului, 
de satisfacere a nevoii de frumos și 
de instruire pentru ceilalți cetățeni. 
Programele acestui așezămînt de cul
tură sint bogate și „pe hîrtie" și, 
cum ne-am convins la fața locului, 
și în realitatea acțiunilor desfășurate. 
Aici nu există prejudecata că dacă este 
nevoie să se organizeze ceva anume, 
apoi acea activitate trebuia mai întîi 
să fi fost trecută în programul de 
activitate. Ne referim, de pildă, la 
unele intilniri între cetățeni și ca
drele de conducere din comună pen
tru prezentarea operativă a unor 
documente de partid si legi ale tă
rii. Ia spectacole prezentate de for
mațiile artistice ale. școlii sau din 
alte localități, la bogatele și diver-

in sălile

însă tre- 
activi tă-

sele manifestări din cadrul Săptămi- 
nii culturale udeștene, care nu sint 
toate și întotdeauna evidențiate in 
programele de activitate.

O muncă apropiată de nivelul ce
rințelor locuitorilor se 
la căminul cultural din 
Pe lingă faptul că se 
expuneri și dezbateri, 
brigada Științifică. însă cu o frec
ventă destul de slabă, aici iși desfă
șoară activitatea o brigadă artistică 
de agitație și o formație de teatn’. 
aceasta de peste 15 ani. soliști vocali 
și instrumentiști, creatori populari. 
Se oferă deci și aici celor peste 700 
de locuitori ai satului o serie de ac
țiuni interesante, atractive, precum 
și posibilitatea ca unii dintre ei să 
urce pe scena căminului cultural 
pentru a-și pune in valoare măies
tria interpretativă.

în schimb, la căminele culturale 
din satele Poieni și Rus-Mănăstioara 
aproape că nu se intimplă nimic. La 
așezămintul cultural din satul Poieni 
nu se organizează decit sporadic seri 
distractive si nu ființează nici o 
formație artistică. Practic, totul este 
sub semnul improvizației si al in- 
timplării. în ceea ce privește cămi
nul cultural din satul Rus-Mănăsti
oara. directorul acestuia ne-a pre
zentat niște programe de activitate 
întocmite în pripă, cuprinzînd de cele 
mai multe ori cite 3 acțiuni pe lună. 
Unele nu răspund cerințelor oamenilor 
din sat, iar altele sînt reluate la inter
val de 3—4 luni, de parcă membrilor 
consiliului de conducere le-ar lipsi 
sursa de inspirație. Dacă adăugăm 
și precizarea directorului că numai 
aproximativ 75 Ia sută din acțiunile 
planificate au loc și că. de regulă, 
la ele participă, in medie, câte 30 de 
oameni, avem imaginea aproape 
exactă a inactivității membrilor 
consiliului de conducere al căminu
lui. Nu știm la cite instruiri vor fi 
participat directorii căminelor cul
turale din comună. Am 
date și am verificat 
vitatea așezămintelor 
fost analizată, in anul 
cut. în consiliul comunal de educa
ție politică și cultură socialistă. Cu 
toate că se încheiase cea de-a Vl-a 
ediție a Festivalului național „Cin- 
tarea României", și era deci un mo
ment de bilanț, o 
n-a avut Ioc. Or. 
care directorii nu 
puși să informeze 
desfășurată, unii 
meargă de la sine. De aceea, consi
liul comunal de educație politică și 
cultură socialistă, președintele aces
tui organism trebuie să aibă în ve
dere activitatea pe ansamblul comu
nei și nu numai a căminului cultu
ral din centrul civic, să înțeleagă că 
a fi așezat Ia marginea comunei nu 
înseamnă a fi situat la periferia 
preocupărilor, dar mal ales că toți 
locuitorii trebuie să se bucure de 
binefacerile actului cultural-educa- 
tiv. Desigur, promptitudinea cu care 
vor fi înțelese și aplicate aceste 
concluzii depinde sl de intervenția 
forurilor culturale județene.

desfășoară si 
satul Șiirbăț. 

organizează 
intilniri cu

solicitat insă 
dacă acti- 

culturale a 
care a tre-

asemenea analiză 
în condițiile în 

sint întrebați sau 
despre activitatea 
lasă lucrurile să

Sava BEJ1NARIU
corespondentul „Scinteli1

teatre
0 Circul București (10 41 95) : Caval
cada circului — 10 ; 16,30 ; 18,30
• Studioul de teatru . I.A.T.C. 
(15 72 59) : Visul unei nopți de vară 
— 18,30

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Ploșnița — 10 ; Titanic vals
— 18; (sala Amfiteatru): Arheologia 
dragostei — 18 ; (sala Atelier) : Car
tea lui Ioviță — 10 ; Pe la ceasul 
cinci spre seară — 18
0 Opera Română (13 10 57) : Precau- 
țiuni inutile — 11 ; Nunta lui Figaro
— 1-8
• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Povestea soldățelului de plumb — 
10,30 ; Logodnicul din lună — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Cu ușile închise — 18 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Anchetă a- 
supra unui tînăr care nu a făcut 
nimic — 18
© Teatrul Mic (14 70 81)( : Mitică Po
pescu — 10,30 ; Diavolul și bunul 
Dumnezeu — 18
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05)- : 
Goethe mi-a spus — in ; Noapte 
bună, mamă — 18,30
© Teatrul de comedie (16 64 601 : 
Pețitoarea — 10 ; Acești nebuni fă
țarnici — 18
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, Sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 10 ; 
Rîs și plîns — 18 ; (sala Studio) : 
Cinci romane de amor — 10,30 ; Iva- 
Diva — 18.3b
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva —
10 ; Cursa de Viena — 18 ; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Regina balului — 
18
© Teatrul satliric-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Pomniliu 
de Pompadour — 11 ; Dragoste Ia 
prima vedere — 18 ; (sala Victoria, 
59 58 65) : Varietăți pe portativ — 11 ; 
Bărbatul fatal — 19 ; (la Palatul 
sporturilor si culturii) : „Artiștii și 
Boema** — 15; 18.30
© Ansamblul artistic „Ransod’a Ro
mână" (13 13 00) : Micuța Dorothy —
11 ; De tine dorul mă leagă — 18
© Teatrul „Ion Creangă** (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 10,30
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Boroboață — 11 ; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Petrică și 
Lupul — 11.30

cinema
• Extemporal la dirlgențle : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 
13; 15: 17; 19
O Totul se plătește : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19, VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
O Cale liberă: PROGRESUL (23 94 10)
— 15: 17; 19
O Secretul Iul Nemesis : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15: 17; 19
O Vulcanul stins : COTROCENI
(49 48 48) — 15: 17: 19,15
© Misiune specială : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13: 15: 17: 19. CUL
TURAL (83 30 13) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Biciul fermecat t BUCUREȘ"I
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11: 13; 15; 
17; 19. MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 
13; 15: 17: 19
O Mesagerul invincibil : GRIVITA 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17: 19. FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9: 11 : 13; 15; 
17; 19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 
13; 15; 17: 19
• Șarada : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12.30: 15: 17,15; 19,30
85 Jandarmul și jandarmerltele : 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 
15: 17: 19
O Taina reginei piraților : ARTA 
(2131861 — 9: 11: 13: 15: 17: 19
6 Secretul sistemului de alarmă : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19
0 Taina muntelui de aramă — 11; 
13: 15. Călărețul fără cap — 9; 17; 
19: DOINA (16 35 38)
e Unde ești, copilărie : BUZEȘTI 
(59 43 58) — 15; 17; 19
O Sclava Iubirii : UNION (13 49 04)
— 9: 11; 13: 15: 17; 19
© Miss Iugoslavia : MIORIȚA
(14 27 14) — 9: 11; 13; 15; 17; 19, 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
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TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTER(Urmare din pag. I)
studențimea fiind pe deplin convinsă că, in România, 
poporul condus de partid, de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, făurește in deplină uni
tate, cu succes noua societate, pornind de la realitățile 
concrete ale tării, aplicind problemelor dezvoltării 
generale soluții care răspund cel mai bine condițiilor 
specifice, proiectelor proprii de edificare a socialismu
lui și comunismului.

Vă încredințăm, mult iubite ți stimate tovarășe 
secretar general al partidului, că vom face totul 
pentru a fi în primele rinduri ale măreței opere de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, pentru a fi utili 
poporului, că vom fi prezenti, alături de întregul 
tineret al patriei, de eroicul nostru popor muncitor, 
cu întreaga noastră energie revoluționară și compe
tentă profesională, acolo unde tara o cere, astăzi — 
pe băncile facultăților, iar miine — in întreprinderi, 
pe șantiere, in institute de cercetare, in școli, pe 
ogoarele patriei.

In același timp, conferința a dat glas hotărîrli or
ganizației noastre revoluționare de a acționa in mod 
consecvent, urmînd exemplul suprem al vieții și acti
vității revoluționare ale dumneavoastră, pentru a 
întări rolul organizațiilor studențești ca școli de edu
care comunistă, revoluționară a tinerei generații uni
versitare, pentru îmbunătățirea radicală a stilului și 
metodelor de muncă, astfel incit, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, să determinăm rea
lizarea unei noi calități în domeniul vieții de organi
zație, pentru afirmarea, în continuare, a asociațiilor 
studenților comuniști ca promotoare ale noului în 
ansamblul vieții universitare.

în numele întregii studențimi a patriei, forumul ti
nerei generații universitare a exprimat adeziunea totală 
a tuturor studenților tării la politica externă a parti

dului și statului nostru, al cărei strălucit exponent și 
promotor sinteți dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, politică ce corespunde pe 
deplin aspirațiilor de pace și progres ale națiunii noas
tre socialiste, ale tuturor forțelor revoluționare, de
mocratice și progresiste din întreaga lume. Toți stu
denții țării, asemenea întregului nostru popor, sini 
mindri de faptul că prodigioasa și dinamica dumnea
voastră activitate internațională, consacrată soluționă
rii pe calea tratativelor a marilor probleme ale uma
nității, întăririi unității popoarelor in lupta pentru 
pace, înfăptuirii dezarmării — și in primul rind a 
dezarmării nucleare — edificării noii ordini economice 
internaționale, a unei lumi mai bune și mai drepte 
este unanim recunoscută și prețuită in lumea con
temporană, identifieînd-o în istorie și pentru istorie 
ca o contribuție de cea mai mare importanță pentru 
asigurarea viitorului planetei noastre, opera nepie
ritoare a marelui și gloriosului Erou al Păcii.

Exprimindu-vă. încă o dată, sentimentele noastre de 
profundă mulțumire și recunoștință pentru îndemnu
rile și chemănle pe care le-ați transmis conferinței 
noastre, pentru minunatele condiții de muncă, viață și 
învățătură create studenților, vă rugăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general al partidului, să 
primiți asigurarea hotăririi ferme și angajamentului 
fierbinte ale tineretului nostru universitar de a acționa 
pentru înfăptuirea exemplară a prețioaselor dumnea
voastră indicații și orientări in vederea transformării 
revoluționare a școlii superioare, a formării și educării 
temeinice, pentru muncă și viață, a specialiștilor de 
mîine ai economiei, științei și culturii românești, pen
tru a fi Ia înălțimea impunătoarei dumneavoastră 
gîndiri și acțiuni revoluționare, a comandamentelor 
majore ale celei mai strălucite perioade a multimile
narei noastre istorii — „Epoca Nicolae Ceaușescu". de 
făurire a civilizației comuniste pe pămintul scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă România.

PARTICIPANT!! LA CONFERINȚA A XV-A A UNIUNII 
ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN ROMÂNIA

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CELEI DE-A XV-A CONFERINȚE 
A UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN ROMANIA

Tn zilele de 12—13 februarie au 
avut loc în Capitală lucrările celei 
de-a XV-a Conferințe a Uniunii A- 
sociațiilor Studenților Comuniști din 
România.

Desfășurat în atmosfera de puter
nică emulație și vibrantă angajare 
patriotică generată de hotărîrile Con
ferinței Naționale a partidului, în 
care întregul nostru popor acționează 
pentru înfăptuirea exemplară a pre
vederilor actualului cincinal, a orien
tărilor și indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
acest reprezentativ forum al tinere
tului universitar din țara noastră a 
prilejuit un larg schimb de experien
ță privind activitatea asociațiilor stu
dențești, dezbaterea aprofundată a 

' căilor și metodelor de îndeplinire a 
atribuțiilor de înaltă răspundere în
credințate.

Luind cuvîntul In deschiderea lu
crărilor, tovarășul Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, participanților la conferință, tu
turor studenților patriei, precum și 
cadrelor universitare un călduros 
Salut revoluționar și urarea fierbin
te de noi și tot mai importante suc- 

' cese în perfecționarea pregătirii pro
fesionale și politico-ideologice. în ri
dicarea pe o treaptă calitativ supe
rioară a învățămintului, corespunză
tor etapei de dezvoltare economico- 
socială a țării.

Salutul a fost primit cu cel mai 
viu interes și profundă satisfacție, 
cu puternice și îndelungi aplauze, 

: cei prezenți scandînd. cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și studenții

In continuare, în cuvîntul său, to
varășul Emil Bobu a subliniat con
tribuția inestimabilă și rolul determi
nant al secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în perfec
ționarea structurii învățămintului 
superior în raport direct cu cerințele 

. actuale și de perspectivă ale econo
miei naționale, ale vieții spirituale a 
poporului, de integrare tot mai pu-

■ temică a acestuia cu cercetarea și 
producția,

Totodată, vorbitorul a relevat acti
vitatea neobosită desfășurată de to
varășa Elena Ceaușescu, militant de 
frunte al partidului și statului nos
tru. savant de înaltă recunoaștere 
internațională, în vederea afirmării

■ cu putere a progresului tehnico-știin- 
țific în toate ramurile economiei na
ționale, pentru dezvoltarea neîntre
ruptă a învățămintului și culturii in 
patria noastră.

Pornind de la aprecierea secreta
rului general al partidului nostru că 
noua orînduire socială pe care o edi
ficăm, progresul multilateral al 
României socialiste nu se pot asigu
ra decît pe baza celor mai noi cuce

(Urmare din pag. I)
bilizarea inutilă a propriu
lui potențial de inteligen
ță. Exprimîndu-și nedume
rirea față de o asemenea 
optică, într-o altă unitate 
prahoveană, unde o idee 
bună a fost abandonată la 
jumătatea drumului, repor
terul a fost blocat pur și 
simplu de replica : „Dacă 
alții mai buni, mai avan
sați, n-au aflat soluții, 
ne-am găsit tocmai noi, 
care...". Că această preju
decată este dăunătoare, nu 
mai e pentru nimeni o 
noutate. Și la fel de lim
pede — cu totul nefondată. 
Dovadă, între altele, că 
ideea abandonată de unii 
a fost dusă la capăt de alții 
care credeau în ea și s-au 
zbătut să afle confirmarea 
practică a ipotezelor și cal
culului hîrtiei.

Cît privește lungul drum 
pe care îl are de străbătut 
creativitatea în unele locuri 
pentru a dobîndi cu ade
vărat caracter de masă, 
destui sînt aceia care mo
tivează că numai unii, 
foarte puțini, sînt înzes
trați cu capacitate novatoa
re. Făcind din acest „argu
ment" un postulat, e ușor 
să justifici propria inacti
vitate în antrenarea poten
țialului de gîndire și ino
vare dintr-un domeniu sau 
altul de muncă. Nimeni nu 
neagă rolul vocației în 

riri ale științei și tehnicii, s-a arătat 
în continuare, este necesar ca asocia
țiile studenților comuniști, întreaga 
studențime să situeze in centrul 
preocupărilor ridicarea calității pre
gătirii și instruirii profesionale, for
marea și dezvoltarea conștiinței so
cialiste, a atitudinii înaintate față de 
muncă, stimularea spiritului de crea
tivitate, pentru a fi la înălțimea 
misiunii nobile încredințate de so
cietate și de a putea duce mai de
parte făclia nestinsă a bogatelor tra
diții ale științei și culturii românești. 
Prin întărirea conlucrării între aso
ciațiile studențești și organizațiile de 
tineret, inclusiv cele din licee, se 
impune asigurată îmbunătățirea 
orientării profesionale a viitorilor 
specialiști, acordîndu-se prioritate 
sectoarelor de importanță deosebită 
pentru- economia noastră națională, 
dezvoltarea in rîndul tuturor studen
ților a sentimentului responsabilității 
față de obligațiile pe care le au, față 
de societate, pentru a merge acolo 
unde țara are mai mare nevoie de 
contribuția fiecăruia.

în continuare au fost evocate cu 
legitimă mîndrie activitatea interna
țională desfășurată de partidul și 
statul nostru, continuare a politicii 
interne, numeroasele și valoroasele 
inițiative întreprinse pe plan mon
dial de România, de președintele 
său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care l-au consacrat ca mare erou al 
păcii, personalitate proeminentă a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

La dezbaterile pe marginea pro
blemelor înscrise pe ordinea de zi. 
în plen și în comisiile pe domenii de 
activitate, au participat un mare nu
măr de delegați și invitați — stu- 
denți. cadre didactice, conducători ai 
unor ministere și alte instituții cen
trale, institute de învățămînt supe
rior și de cercetare, organizații de 
masă și obștești.

în cuvinte pline de căldură, vorbi
torii au exprimat vii mulțumiri pen
tru salutul și urările adresate confe
rinței de secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, o dată cu 
sentimentele de aleasă recunoștință 
pentru preocuparea statornică pri
vind dezvoltarea continuă a școlii 
românești, pentru minunatele condi
ții de învățătură create tineretului 
universitar, de pregătire temeinică 
pentru muncă și viață a viitorilor 
specialiști, constructori devotați ai 
socialismului și comunismului în pa
tria noastră.

Analizind in mod cuprinzător. în 
spirit critic și autocritic, munca de 
pînă acum a asociațiilor studenților 
comuniști. evidențiind rezultatele 
bune obținute în diferite domenii, 
dezbaterile au acordat cea mai mare 
atenție modului în care trebuie ac
ționat pentru mobilizarea întregului 
tineret universitar la o temeinică 
pregătire profesională, pentru inte
grarea învățămintului cu cercetarea 
și producția, pentru încadrarea efec
tivă a studenților in exigențele teh

Investiția de gîndire
creativitate. Secole de-a 
rmdul oamenii au fost pre
ocupați de descifrarea hie
roglifelor egiptene, de 
exemplu, dar cheia acestui 
uriaș mister a oferit-o doar 
o singură minte — cea a 
lui Champollion. Progresul 
în genere, însă, nu se da
torează numai citorva genii, 
numai celor puțini „aleși". 
Cu atît mai mult astăzi, 
cînd obiectivele noii revo
luții tehnico-științifice din 
țara noastră sînt de o an
vergură fără precedent. 
Pentru înfăptuirea acestor 
obiective lucrează milioane 
de oameni, bucurîndu-se de 
condiții dintre cele mai 
bune pentru afirmarea 
aptitudinilor creative. Pa
siunea pentru nou deschi
de mereu noi fronturi de 
afirmare a spiritului nova
tor. Din aceste bătălii in
dividuale și colective, care 
tind tot mai mult să îm
brace datele esențiale ale 
fenomenului de masă, se 
cristalizează soluții va
loroase, tehnologii noi, se 
constituie tezaurul național 
de inteligență creatoare. 
Numai astfel se explică 
linia mereu ascendentă a 
progresului tehnic în patria 
noastră, care, în cincinalul 
trecut, a asigurat peste 50 
la sută din sporul de pro
ductivitate a muncii. Nu
mai ridicind necontenit 
standardul creativității, pu- 
nînd în valoare „polenul"

din mii și milioane de idei, 
s-a ajuns în domeniul con
strucțiilor de utilaje și ma
șini, de exemplu, ca Româ
nia să-și asigure, din pro
ducția națională, peste 90 la 
sută din necesar. îmbogă
țirea continuă a acestei 
zestre plasează țara noas
tră, din punctul, de vedere 
al densității invențiilor, pe 
locul 16 în statisticile mon
diale. Loc onorant care se 
cere onorat, peste tot...

Studiul inițiat la Plopeni, 
pe tema creativității, a 
avut darul să aducă în 
prim plan și alte idei de o 
acută actualitate și cu o 
valabilitate mult mai largă 
în direcția stimulării inte
ligenței creative. în aceas
tă ordine de idei — aflăm 
de la Ion Borcea, responsa
bilul cabinetului tehnic — 
s-a argumentat necesitatea 
de a se recurge mai ferm 
la metodele modeme care 
să dea conținut activității 
serviciilor formative, Dsi- 
hodiagnostice, de selecție, 
în stimularea continuă a 
creativității. Aceasta cu atît 
mai mult cu cit se știe că, 
prin ea însăși, inteligența 
nu este obligatoriu și crea
tivă, deci este necesară ac
țiunea pentru a-i da finali
tate practică. O altă idee 
reieșită din sondaj are în 
vedere îmbunătățirea cli
matului necesar creativită
ții tehnice. Nu în puține 
locuri absența unei atitu

nologice. ale disciplinei muncitorești 
și sporirea efectului formativ-edu- 
cativ al practicii, pentru intensifi
carea activității științifioe și orien
tarea acesteia în soluționarea unor 
teme cu directă aplicabilitate prac
tică.

Au fost examinate probleme pri
vind îmbunătățirea muncii politioo- 
ideologice, de educare comunistă, 
revoluționară a studenților, de for
mare și afirmare a omului nou. A 
fost evidențiată. în acest sens, nece
sitatea consolidării politico-organiza- 
torice a asociațiilor studenților co
muniști, îmbunătățirii stilului si me
todelor de muncă ale Consiliului 
U.A.S.C.R. și consiliilor pe centre 
universitare și institute de învăță
mânt superior, ale organizațiilor la 
nivelul facultăților și anilor de studii.

Toți cei care au luat cuvîntul au 
exprimat hotărârea fermă de a munci 
și învăța, de a-și pune tot elanul ti
neresc. toată puterea de muncă în 
slujba mărețelor idealuri ale socia
lismului și comunismului, a înfăptui
rii obiectivelor stabilite de Congre
sul al XlII-lea și Conferința Națio
nală ale Partidului Comunist Român.

Participanții au aprobat documen
tele de pe ordinea de zi și au adop
tat Rezoluția celei de-a XV-a Con
ferințe a Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România.

Au fost alese Consiliul și Comisia 
de cenzori ale U.A.S.C.R.

în prima plenară a Consiliului 
U.A.S.C.R. au fost alese Comitetul 
executiv și Biroul Comitetului exe
cutiv.

Ca președinte al .Consiliului Uni
unii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România a fost reales to
varășul Matei Ani, secretar al C.C. 
al U.T.C.

Ca vicepreședinți ai consiliului au 
fost aleși tovarășii Marius Vasiliu, 
Cristina-Cerasela Dăscălescu. Cris
tina Drimba și Claudia-Călina Dra- 
goș-Roman. iar ca secretari — tova
rășii Sorin-Eugen Zaharia. Mariana 
Diaconescu, Comeliu-Alexandru Șan- 
dor și Mircea Cranta.

în aplauzele entuziaste ale delegațilbr 
și invitaților. conferința. în numele 
întregii studențimi din țara noastră, 
a adoptat o telegramă adresată to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România.

Dînd expresie sentimentelor de a- 
leasă stimă și profundă prețuire pe 
care studenții țării. întregul tineret, 
alături de întregul nostru popor, le 
poartă secretarului general al parti
dului. președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu. participanții la 
conferință și-au reafirmat cu tărie 
adeziunea deplină și unanimă la 
politica internă și externă a partidu
lui și statului, hotărârea lor fermă 
de a munci și învăța, de a participa 
cu întreaga energie și capacitate 
creatoare la înălțarea patriei noastre 
socialiste pe noi culmi de progres si 
civilizație.

dini flexibile, pătrunsă de 
receptivitate și tact față de 
sugestiile și ideile oferite, 
atmosfera crispată ori im- 
bicsită de rutină, replica 
brutală chiar, cu care mai 
sint intîmpinate propuneri
le de perfecționare, îngreu
nează circulația informației 
care propagă noutatea, ri
dică bariere artificiale in 
afirmarea firească a gîndi- 
rii novatoare.

Autorii studiului aduc în 
atenție și un alt adevăr, de 
importanță recunoscută : 
ce se întreprinde, concret, 
pentru a i se asigura crea
tivității tehnice un cadru 
de manifestare cu adevărat 
de masă. Folosirea sporadi
că numai a grupelor de 
asalt (este vorba despre 
„nucleele de creație" alcă
tuite cu scopul precis de 
rezolvare a unei probleme 
— n.r.) este socotită, nor
mal, ca fiind insuficientă. 
Valorizarea tuturor forme
lor și modalităților consa
crate. imaginarea și a alto
ra, acțiunea concertată îm
potriva factorilor de frâna
re sint, nu numai la Plo
peni, evident, imperative 
ale prezentului în activarea 
creativității. Tocmai pen
tru că investiția de gîndire 
tinde să devină o autentică 
profesie. Ea dă măsura 
conștiinței înaintate, revo
luționare, definește omul 
nou, de azi, promotor al 
progresului patriei.

BACĂU : Locuințe 
pentru specialiștii satulor

Peste 100 de familii de ingineri, 
medici, cadre didactice și alți spe
cialiști din Răcăciuni, Horgești, 
Burdusaci și din alte sate și' co
mune ale județului Bacău s-au mu
tat de curînd în noile blocuri spe
cial înălțate pentru ei. In ultimii 
ani, în comunele județului au fost 
construite și date în folosință 
blocuri care însumează aproape 
1 000 de apartamente, cele mai 
multe fiind construite în viitoa
rele centre agroindustriale Sascut 
și Podu Turcului. La parterul 
multor blocuri au fost amenajate 
spații comerciale, unități presta
toare de servicii, farmacii. Anul 
acesta vor fi construite și date în 
folosință alte blocuri cu 250 de a- 
partamente. Multe dintre acestea, 
ca. de exemplu, cele din Sascut, 
Balcani. Parjncea. Brusturoasa și 
Găiceana se află într-un stadiu 
avansat de construcție și vor fi 
date în curînd în folosință. (Gheor- 
ghe Baltă).

SATU MARE : „Ziua 
mecanizatorului"

în organizarea consiliului jude
țean al sindicatelor, a trusturilor 
județene S.M.A. și I.A.S., la Satu 
Mare s-a desfășurat tradiționala 
manifestare politico-educativă
„Ziua mecanizatorului". Au luat 
parte sute de mecanizatori frun
tași din unitățile agricole coopera
tiste și de stat din județ. Unități
lor S.M.A. fruntașe (Oarei, Ardud, 
Satu Mare) și mecanizatorilor cu 
cele mai bune rezultate in între
cerea socialistă pe anul 1987 . li 
s-au înminat diplome și premii. 
Consfătu.rea a prilejuit o fruc
tuoasă dezbatere privind modul 
cum sînt asigurate condițiile pen
tru buna desfășurare a campaniei 
agricole de primăvară, stadiul pre
gătirii mașinilor și utilajelor agri
cole. Mecanizatorii s-au angajat 
să muncească și mai bine, pentru 
a realiza producții agricole cît mai 
mari. (Octav Grumeza).

tv
11,3-0 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefilmoteea 

de ghiozdan (color) : „Aventurile 
Iui Babușcă". Ecranizare după ro
manul „Ostrovul lupilor" — de 
Petre Luscalov. Producție a Ca
sei de filme 5

12,46 Din cununa cinteculul românesc 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (parțial color)
14,50 însemne ale unul timp eroic 

(color). Un nou edificiu al sănă
tății. Reportaj

15,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19,20 Cintarea României (color) • Tara 

mea azi — reportaj realizat in 
județul Mureș • Omagiul țării 
conducătorului iubit. Emisiune 
realizată in colaborare cu Consl-

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
BIATLON. Campionatele republi

cane de biatlon au continuat ieri pe 
Valea Rîșnoavei din Predeal cu pro
ba de 10 km. ciștigată de dinamovis- 
tul brașovean Sorin Popa (32’50” 
6/10 — o tură penalizare). L-au ur
mat coechipierii săi Vladimir To- 
dașcă — 32’54”l/'10 (2), Iancu Diaco
nescu — 33’01”5/10 (3). Disputată
concomitent, proba de 10 km din ca
drul „Cupei A.S.A." a revenit lui 
Mike Dietz (R.D.G.) — 32’32”8/10 (2). 
La juniori 15 km. victoria a fost ob
ținută de Rene Konig (R. D. Ger
mană) — 56T8”8/10, urmat de Va
lentin Velea (Dinamo Rișnov) — 
57'11”9/1O. Astăzi de la ora 9,30 se 
dispută ultima probă a campionate
lor republicane de biatlon : ștafeta 
4x7,5 km.

ATLETISM. în prima zi a cam
pionatelor republicane de atletism 
pe teren acoperit, ce se desfășoară 
în Sala sporturilor din Bacău, Văii 
Ionescu a cîștigat proba de săritură 
in lungime cu rezultatul de 6.96 m, 
nou record național. Rezultate no
tabile — ce constituie, de aseme
nea, noi recorduri republicane de 
sală — au obținut Mihaela Pogă- 
ceanu (7”97/100 la 60 m garduri) și 
Victoria Oprea (13’09”78/100 la 3 kilo
metri marș).

BASCHET. Aseară, în sala Olim
pia din Capitală, într-unul din der- 
biurile campionatului republican fe
minin de baschet : Olimpia Bucu
rești — Voința București 86—70 
(42—35).

ȘAH • în runda a 7-a a turneului 
internațional feminin de șah de la 
Varșovia. Malgorjata Wiese a cîștigat 
Ia Hofmann, Mureșan a pierdut la 
Sveczik, iar partidele Bădulescu — 
Nikolin. Erenska — Lelciuk, Lisovska 
— Ghenova s-au încheiat remiză. în 
clasament pe primele locuri se află 
Erenska (Polonia), Lelciuk și Sofieva 
(U.R.S.S.), cu cîte 5.5 puncte, urmate 
de Szmacinska (Polonia) — 4 puncte 
(1). Cristina Bădulescu (România) — 
4 puncte etc. O După 11 runde, în 
turneul candidatelor la titlul mondial 
de șah ce se desfășoară în localita
tea gruzină Țhaltubo, în clasament 
conduce Marta Litinskaia cu 7 
puncte (1), urmată de Nana Ioseliani

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 14 februarie, 
ora 20 — 17 februarie, ora 20. In țară : 
Vremea va continua să se răcească, 
cerul va fi variabil mai mult noros în 
regiunile estice, centrale și sudice. Se 
vor semnala precipitații locale sub 
formă de ninsoare în estul și sud- 
estul țării și Izolat tn celelalte regiuni. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat 
cu intensificări locale in estul și su
dul țări! cu viteze intre 40 și 70 kilo
metri pe oră viscolind temporar ză
pada. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 12 și minus 2 
grade, mai coborâte tn nord-est șl în 
depresiunile lntramontane pină la mi
nus 18 grade. Temperaturile maxime 
se vor situa, tn general. Intre minus 
7 șl plus 3 grade. Local se va produce 
ceață asociată șl cu depuneri de chi
ciură în nordul și centru) țării. La 
București : Vremea va continua să se 
răcească, iar cerul va fi mal mult no
ros. Temporar va ninge. Vintui va su
fla moderat, cu unele intensificări, cu 
viteze intre 45 și 65 kilometri pe oră, 
viscolind trecător zăpada. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre mi
nus 5 șl minus 1 grad, iar cele maxime 
Intre minus 3 și plus 1 grad.

GALAȚI : Centrală 
telefonică automată

La Galați a fost dată în 
folosință o nouă centrală telefo
nică automată, situată în cartierul 
Tiglina II. Este a cincea centrală 
de care beneficiază in prezent Ga- 
lațiul. față de numai una singură 
care exista înainte de 1965. După 
cum preciza inginerul Jan Stoian, 
directorul direcției județene de 
poștă și telecomunicații, noua cen
trală va prelua abonații vechi din 
zonă, arondați pină acum la alte 
centrale. Execuția investiției a fost 
asigurată de întreprinderea „Tele- 
construcția", împreună cu direcția 
județeană de poștă și telecomuni
cații. (Dan Plăeșu).

DOLJ : Se extinde rețeaua 
de termoficare

Paralel cu dezvoltarea construc
ției de locuințe in cele 5 orașe și 
95 comune doljene — în acest an 
urmează să fie date in folosință 

3 328 de apartamente — cu sporirea 
ritmului de lucru pe șantierele de 
investiții ale Centralei electrice de 
termoficare Craiova II. ale noilor 
capacități de producție de la 
„Electroputere" și combinatul chi
mic, se acționează în ritm susținut 
și la continuarea lucrărilor de ter
moficare a orașelor Craiova și Fi- 
liași. Așa cum ne spunea inginerul 
Mircea Duțulescu, vicepreședinte al 
Consiliului popular al județului 
Dolj, in cele două decenii care au 
trecut de la noua împărțire terito
rială a țării în municipiul Craiova 
s-au construit peste 60 000 de a- 
partamente. din care aproape 50 000 
sînt termoficate. în acest an ur
mează să fie racordate lâ termofi
care alte 1 600 de apartamen
te în cartierele 1 Mai. Craio- 
vița Nouă, Lăpușului și Piața 
Gării — Brazda lui Novac. Totoda
tă, s-au intensificat lucrările de 
termoficare și în zona centrală a 
orașului Fillași. De altfel, la Filiasi 
se află în construcție și o modernă 
centrală de termoficare. (Nicolae 
Bâbăiău).

Iiul Culturii și Educației Socia
liste și cu Comitetul de cultură 
și educație socialistă al județului 
Mureș

20,25 Film artistic : „Plăcerile orașu
lui"

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Luni 15 februarie
20.00 Telejurnal
20,25 știința pentru toți (color). Răs

pundem întrebărilor dumnea
voastră. Astăzi despre : Teleco
municațiile sfirșitulul de mileniu

20,55 Tezaur folcloric (parțial color)
21,15 Occident '88 — Intre aparențe și 

realitate. Documentar
21,30 Pe calea progresului multilateral 

al țării. Două decenii de la reor
ganizarea teritorial-administrati- 
yâ.. Azi. județul Mehedinți. Docu
mentar (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

— 7 puncte, Elena Ahmîlovska — 6,5 
puncte (1), Irina Levitina — 6 puncte 
etc.

HOCHEI. în vederea turneului 
olimpic de la Calgary, selecționatele 
de hochei pe gheață ale Franței și 
Norvegiei au susținut la Fairbanks 
(Alaska) un ultim joc de verificare. 
Partida s-a încheiat la egalitate : 
4—4 (0—1, 1—3, 3—0).

FOTBAL. în organizarea Federa
ției Internaționale de Fotbal se va 
desfășura la Canton, intre 1 și 12 
iunie, un turneu rezervat echipelor 
feminine. La competiție au fost 
invitate 12 formații, printre care cele 
ale Australiei, Braziliei. Angliei, 
Franței, Italiei, S.U.A., Japoniei 
R.P. Chineze.

Ofensivă împotriva marelui dușman 
al sănătății, fumatul

în aclamațiile asistenței, directorul 
general al Organizației Mondiale a 
Sănătății sparge o scrumieră. Gestul 
său, cu valoare de simbol, marchează 
hotărârea ca sediul din Geneva al 
O.M.S., cît si cele șase birouri regio
nale ale acestei organizații să devină 
locuri de muncă în care fumatul va 
fi strict interzis. Comentind decizia, 
conducerea organizației a precizat 
că interdicția privind fumatul în 
această instituție nu a fost impusă. 
Ea a fost rezultatul, unor largi con
sultări cu personalul, în rîndurile 
căruia predomină nefumătorii. O 
decizie similară a fost adoptată și 
de UNICEF. O serie de alte organi
zații internaționale sînt pe cale să 
urmeze și ele același exemplu. Prin
cipalul considerent avut în vedere 
este acela al riscurilor pe care le 
prezintă pentru sănătate tabagismul 
involuntar. adică al nefumătorilor 
nevoiți să inspire fumul răspindit 
de țigările celor din jur.

• Cel mai ucigător cancer- 
cvîtabij. Firește că hotărîtoare este 
opțiunea fumătorilor înșiși de a re

nunța la nesănătoasa deprinderea fu
matului. Roadele unei asemenea op
țiuni nu întîrzie să se arate. După 
cum relevă un recent raport al In
stitutului național al cancerului din 
Washington. în S.U.A., pentru prima 
oară în ultimii 25—30 de ani. ponde
rea cancerului pulmonar înregis
trează o importantă scădere la băr
bați. Iar reducerea considerabilă a 
noilor cazuri de cancer al plăminu- 
lui se explică în primul rând prin 
scăderea substanțială a tabagismu- 
lui. Excepția menită să confirme 
această regulă o constituie femeile 
americane. în rîndul lor tabagismul 
s-a redus mult mai lent decît la 
bărbați. în consecință, numărul ca
zurilor de cancer pulmonar crește 
rapid printre femei. Experții sînt 
unanimi in a aprecia că evidenta 
reducere,, a noilor cazuri de îmbolnă
vire oncologică a . plăminului este 
cu atît mai semnificativă cu cit a- 
ceastâ formă de cancer este ac
tualmente cea mai frecventă. Dacă 
tendința de renunțare la fumat se 
va accentua, cu siguranță că redu
tabila boală va face mai puține vic
time, consideră specialiștii din Sta
tele Unite. Un rol important în 
lămurirea populației asupra nocivi
tății fumatului revine chiar medici-

Lumea capitalului 
in adevărata ei înfățișare 
Dimensiunile unei probleme umane in continuă agravare: 
Drama celor fără adăpost

„Anul internațional al persoanelor fărâ adăpost" — cum a fost pro
clamat anul 1937 de către Organizația Națiunilor Unite — a trecut, 
dar problema locuințelor este departe de a fi rezolvată in dife
rite țări ale lumii, inclusiv îix țările capitaliste dezvoltate. O do
vedesc și nenumăratele relatări ale presei occidentale, care dez
văluie încălcarea brutală, in lumea capitalului, a unuia din 
drepturile fundamentale ale omului - anume dreptul la locuință. 
In numărul de astăzi publicăm noi relatări pe această temă din revista 
britanică „ECONOMIST" și din revista americană „TIME", care, deși nu 
pot fi bănuite că ar nutri sentimente anticapitaliste, dezvăluie cu lux 
de amănunte situația deosebit de grea care confruntă persoanele lipsite 
de adăpost din Marea Britanie și din Statele Unite.

La Londra, 50 000 de tineri 
fără adăpost

într-un amplu articol consacrat 
situației persoanelor fără locuințe 
d’n Marea Britanie. revista „ECO
NOMIST" scrie :

în centrul Londrei și în imedia
ta sa anropiere circa 8 500 de fa
milii trăiesc .îngrămădite în cîte o 
singură cameră. în cămine mizere, 
în marea lor majoritate. în aceste 
familii tatăl este șomer. Multi 
dintre aceștia provin din rîndul 
imigranților. Dar 
aceste familii 
sînt. totuși, mai 
norocoase decît 
tinerii sub 20 de 
ani. care dorm în 
lăzi sau cutii in
stalate direct pe 
trotuar. Astfel, la 
Londra sînt circa 
50 000 de tineri 
șomeri care nu 
au nici un fel de 
locuință.

După cum ara
tă în continuare 
revista „Economist", potrivit ac
tualelor. reglementări, suma maxi
mă de bani din fondurile sociale 
la care un tînăr șomer necăsătorit 
poate aspira este inferioară tarife
lor pentru masă si casă ale celor mai 
ieftine cămine și aziluri. .Oricum, 
atît acești tineri singuri, cît și fa
miliile fără adăpost, nu se pot aș
tepta la prea mult ajutor acum, 
după votarea noii legi a locuințe
lor.

Oamenii — continuă „Economist"
— se pomenesc fără adăpost din 
diverse motive. Circa 30 la sută 
dintre ei și-au pierdut locuința- din 
cauza unui motiv economic. Cam 
jumătate dintre aceștia au fost e- 
vacuați pentru că au rămas în 
urmă cu plata chiriilor sau a ipo
tecilor. ca rezultat al faptului că 
și-au pierdut slujbele ori că n-au 
mai putut plăti ratele la casa cum
părată. Printre cei fără locuință 
sînt și tineri care nu și-au găsit 
încă un rost in viață sau cupluri 
căsătorite.

în 1978. primul an al noii, pe 
atunci, legî numite „Housing Act", 
consiliile locale din Marea Bri- 
tanie au recunoscut existenta a a- 
proximativ 60 000 de familii lipsi
te de adăpost. în 1987, într-o so
cietate în care există mai multe 
locuințe decît familii, numărul 
celor fără locuință era de peste 
două ori mai mare.

Potrivit consiliilor locale, cauza 
o constituie scăderea fondu
rilor sociale destinate soluționării 
problemei locuințelor. în același 
timp, casele destinate celor fără 
adăpost — aflate pînă nu de mult 
la dispoziția consiliilor locale
— au fost vîndute unor particu
lari. iar fondul de locuințe al con
siliilor locale nu a mai fost în
locuit. în 1978. au fost construite 
circa 280 000 case noi. dintre care 
47 la sută în sectorul public (in
clusiv asociații de construcții): in 
1987, s-au construit circa 195 000, 
dintre care doar 15.1a sută în sec
torul public.' Nesocotind raportul 
dintre cerere și ofertă, aceste case 
nu . se construiesc acolo unde se 
simîe cea mai mare nevoie si nu 
la preturi accesibile. în marea lor 
majoritate, cei săraci rămîn fără 
case. în special în zonele urbane 

Revista britanică
„Economist44 

și revista 
americană „Time44 
despre realitățile 

din Anglia și S.U.A.

lor. „Atîta timp cit corpul medical 
fumează, orice argument folosit pen
tru lămurirea pacienților își pierde 
complet valoarea", precizează pu
blicația ..International Herald Tri
bune". Opinia este împărtășită și de 
revista „Tribuna Medica" din Spa
nia. care arată că, potrivit unei an
chete recent întreprinse de Minis
terul Sănătății, peste 50 Ia sută din 
medicii spanioli fumează, pierzin- 
du-și astfel credibilitatea în com
baterea tabagismului.
• O nouă capcană publicitară. 

Sub orice formă, consumul de tutun 
este profund nociv, a constatat cer
cetarea științifică. Un accent deose-

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

bit se pune pe evitarea tabagismu
lui pasiv, pe care fumătorii înrăiți 
îl impun celor din jur. Mai multe 
studii întreprinse în ultima vreme 
într-o serie de țări indică o alar
mantă sporire a frecvenței canceru
lui pulmonar la femeile nefumătoare 
căsătorite cu fumători și la copiii 
ai căror părinți fumează.

De cîtva timp experții lansează 
avertismente și asupra gravului pe
ricol pe care îl reprezintă pentru 
sănătate „tutunul fără fum". Este 
vorba de un produs nou care con
stituie actualmente în țările occi
dentale obiectul unei campanii pu
blicitare pe cît de cinică pe atît de 
agresivă. Potrivit experților O.M.S., 
dacă nu se iau de urgență măsuri 
de interzicere a vînzărilor de tutun 
fără fum, „va izbucni o adevărată 
epidemie provocată de noua formă 
de consum a nicotinei". într-adevăr. 
toate cercetările efectuate sub egi
da O.M.S. arată că, deși publicita
tea din S.U.A. și din țările occiden
tale îl prezintă ca pe un inofensiv 
înlocuitor al țigărilor, tutunul de 
prîzat constituie „un nou pericol 
social", cu atît mai grav cu cît 
ținta privilegiată a campaniilor pu
blicitare de promovare a noului pro
dus o constituie tinerii, asupra căro
ra ambalajul atrăgător și alte sub
tile trucuri publicitare exercită o 

— și în primul rînd In Londra — 
unde casele cu chirii modeste sînt 
rare si devin tot mal rare.

„Oameni care își petrec 
noaptea sub cerul liber — 

o rușine 
pentru întreaga țară"

La rîndul său. revista america
nă „TIME" publică un articol în 
care prezintă situația disperată a 
celor lipsiți de locuință din Sta

tele Unite, în 
condițiile in care 
iarna actuală s-a 
dovedit în mai 
multe rânduri 
deosebit de aspră 
pe meleagurile a- 
mcricane. Revis
ta scrie :

„Curentul de 
aer arctic, care a 
coborât din Cana
da și s-a abătut 
la Începutul lumi 
ianuarie asupra 
unei părți a tă

rii, i-a făcut pe americani să re
curgă la toate mijloacele pentru a 
se apăra de frig : căciuli, pină la 
urechi, paltoane și mănuși îmblă
nite, fulare răsucite în jurul gîtu- 
lui, chiar și măști de schior. Cei 
mai fericiți au fost acela care au 
avut posibilitatea să stea cit mai 
puțin afară din casă.

Dar frigul a „înghețat" imaginea 
celeilalte Americi în primele pa
gini ale ziarelor si pe ecranele te
levizoarelor — oamenii ghemuiți 
dormind noaptea sub cerul liber. 
Acoperiți cu o pătură, cu ziare sau 
saci de plastic, ei dorm deasupra 
grătarelor de aerisire ale metrou
lui pe unde răzbate o urmă de căl
dură, ori inghesuiți in jurul fo
cului pe terenuri virane, ori 
ghemuiți in cutii de carton — pa
lid adăpost împotriva vintului în
ghețat. pe sub poduri. în tu
neluri sau stații de metrou.

Potrivit Coaliției naționale a 
persoanelor fără adăpost. în 1987, 
în Statele Unite, numărul celor 
lipsiți de locuință a crescut cu 25 
la sută. Căutînd să se apere de 
frigul ucigător, persoanele lipsite 
de locuință s-au îmbulzit la azilu
rile de noapte. înghețul a determi
nat pe multi la acțiuni disperate. 
La Chicago, 30 de oameni fără a- 
dăpost au pătruns într-un aparta
ment liber, trebuind să fie evacuați 
cu forța. în Oakland, poliția- a a- 
restat 17 persoane care au ocupat 
trei apartamente pentru mal multe 
ore."

în continuare revista arată că, 
pentru a se veni în sprijinul celor 
fără adăpost, in diverse orașe ame
ricane. s-a hotărât ca în timpul 
nopții, cind frigul e mai mare, 
aceștia să se poată adăposti pe 
bănci sau pe scaune amplasate la 
parterul clădirilor municipale, ur
mînd ca pe timpul zilei să fie e- 
vacuați pentru ca instituțiile să-și 
desfășoare activitatea normală, o- 
btșnuită.

„Este o rușine pentru Întreaga 
noastră țară" — citează revista 
cuvintele lui Harry Pregerson. ju
decător la Curtea federală de apel 
din Los Angeles, care a exprimat 
„ad.înca preocupare pentru oamenii 
care dorm pe stradă".

puternică influentă. Bunăoară, la te
leviziune și în revistele ilustrate, 
atleți profesioniști laudă virtuțile 
tutunului de prizat, înlocuitor „amu
zant" al banalei țigări. Ce se ascun
de îndărătul acestor frenetice stră
danii de promovare a tutunului fără 
fum ? Panica fabricanților de țigări, 
după ce au constatat că vinzările de 
„tutun cu fum" au început să în
registreze un evident declin atît in 
S.U.A., cît și în Europa occidentală.

• Inerția fumatului, in sfirșit, 
frintă ! Reclama nu trebuie lăsată 
să înăbușe avertismentele specialist 
tilor privind nocivitatea tutunului 
asupra sănătății. „A înceta tipărirea 
de anunțuri publicitare ce Îndeamnă 
la consumul de tutun de orice fel 
reprezintă un gest în favoarea să
nătății cititorilor", se poate citi în
tr-un buletin publicat de O.M.S. în 
respectiva publicație se prezintă 
lista ziarelor si revistelor de mare 
tiraj din întreaga lume care au re
nunțat complet la tipărirea de re
clame în favoarea industriei tutunu
lui. „Hotărirea mijloacelor de co
municare în masă de a renunța, 
fie și numai pentru o zi. la stimu
larea, la încurajarea consumului de 
tutun se poate dovedi o prielnică 
ocazie de scoatere a oamenilor din 
inerția tabagismului. dar și ca un 
potrivit prilej de lansare sau conso
lidare a campaniilor împotriva fuma
tului. spre binele sănătății publice", 
apreciază experții O.M.S.

Tocmai de aceea, Organizația Mon
dială a Sănătății a lansat apelul ca 
ziua de 7 aprilie 1988, care va marca 
aniversarea a 40 de ani de la înfiin
țarea O.M.S., să fie declarată ca Zi 
mondială fără tutun. în concepția 
inițiatorilor săi. acest eveniment va 
oferi celor 166 de state membre ale 
Organizației Mondiale a Sănătății 
semnalul demarării unor acțiuni 
prin care să se alerteze sutele de 
milioane de fumători asupra riscu
lui pe care și-l asumă de fiecare 
dată cind aprind o nouă țigară. De 
fapt, campania împotriva marelui, 
dușman al sănătății, fumatul, nu se. 
leagă de o dată anume. Această o- 
fensivă trebuie să aibă un caracter 
permanent, pînă la deplina con
știentizare 'a maselor asupra nocivi
tății tutunului.

Ioana DABU
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ROMÂNIA - CEAUȘESCU
Vastă și rodnică activitate consacrată înfăptuirii 

aspirațiilor de pace și progres ale omenirii
Personalitatea proeminentă a președintelui Nicolae Ceaușescu, ini

țiativele sale pe plan internațional vizind realizarea dezarmării și edi
ficarea păcii, promovarea înțelegerii și colaborării multilaterale sint în 
continuare amplu reflectate de publicații din diferite țări.

Presa de peste hotare înfățișează, în același timp, politica de dez
voltare continuă, multilaterală a țării noastre, rezultatele obținute în 
edificarea societății socialiste, îndeosebi in perioada de după cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, proiectele îndrăznețe 
pentru ridicarea României pe noi trepte ale progresului și civilizației.

Program realist pentru făurirea 
unei lumi a colaborării și înțelegerii, 

fără arme nucleare
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„Vasta și prestigioasa activitate 
internațională desfășurată de 
România în ultimii peste 22 de ani 
este legată organic de numele 
secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, 
Nicolae Ceaușescu, patriot ,și revo
luționar inflăcărat, proeminentă 
personalitate a vieții politice mon
diale, inițiatorul. orientărilor fun
damentale și neobositul promotor 
al politicii externe a României" — 
relevă, in articolul intitulat „Poli
tica de pace a președintelui 
Nicolae Ceaușescu", revista „ME
DIA". care apare in Pakistan. 
„Cu o viziune revoluționară inspi
rată de materialismul dialectic 
și istoric asupra fenomenelor 
internaționale, asupra procese
lor, tendințelor și evoluțiilor lu
mii contemporane, înzestrat cu 
înalt simț de răspundere pentru 
destinele înțelegerii, cooperării și 
păcii în lume — se arată 
in articol — președintele 
Nicolae Ceaușescu a ciștigat un 
binemeritat prestigiu internațional, 
care este oglindit în mod direct 
prin locul demn pe care-1 deține 
astăzi România .în lume".

Revista subliniază, de asemenea, 
faptul că „în gîndirea politică și 
activitatea practică ale președin
telui Nicolae Ceaușescu locul cen
tral este deținut de realizarea 
dezarmării, în primul rind a dezar
mării nucleare, de crearea unei 
lumi a păcii, liberă de arme și 
războaie devastatoare".

Președintele României a arătat 
adesea — subliniază „Media" — că 
este necesar ca popoarele euro
pene, oamenii politici din Europa 
să înțeleagă că securitatea, inde
pendența și libertatea nu sint 
legate de armele nucleare, ci de 
distrugerea acestor arme, de 
dezarmarea convențională, de edi
ficarea în Europa a unor relații 
noi, democratice.

Sub semnul acestui imperativ con
temporan. in cuvintările re
cente ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu au fost reafir
mate rolul și contribuția în spe
cial ale popoarelor europene, ma
rea răspundere ce revine acestora 
în realizarea dezarmării și păcii. 
Evidențiind capacitatea popoarelor 
euqppene și posibilitățile de care 
dispun in realizarea destinului lor 
firesc de pace, președintele 
Nicolae Ceaușescu a făcut un apel 
vibrant la unirea eforturilor tutu
ror forțelor democratice, pro
gresiste în vederea edificării unei 
Europe fără arme nucleare, cu 
mai puține arme convenționale, a 
unei Europe a colaborării libere 
intre toate popoarele. De altfel — 
se arată in articol — in gîndirea 
politică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu un imperativ 
major al epocii contemporane il 
constituie democratizarea relațiilor 
internaționale, soluționarea reală și

durabilă a problemelor, fie ele 
economice, politice ori militare, 
ceea ce presupune participarea 
tuturor statelor, indiferent de mă
rime sau sistem social ; de aceea, 
o atenție specială, însoțită de ac
țiuni continue, tenace și noi iniția
tive este acordată de președintele 
Nicolae Ceaușescu, de România 
rezolvării exclusiv pașnice, prin 
tratative, a disputelor și conflicte
lor dintre state.

Sub titlul „Nicolae Ceaușescu — 
erou al păcii", publicația „THE 
MINARET", care apare în S.U.A., 
pune în evidență strălucitul exem
plu oferit de președintele Româ
niei — gînditor și om de stat care 
și-a consacrat întreaga activitate 
realizării celor mai înaintate idea
luri ale propriului popor, ale ome
nirii în general. Programele de 
dezvoltare multilaterală și inten
sivă ale României, definitorii pentru 
„Epoca. Nicolae Ceaușescu", consa
cră vocația constructivă, pașnică a 
poporului român și asigură teme
lia marilor inițiative și demersuri 
întreprinse pe plan internațional 
pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte, fără 
arme și fără războaie — sub
liniază publicația. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a adus contribu
ții unanim apreciate pe plan mon
dial la dezvoltarea raporturilor 
externe ale României, la soluțio
narea constructivă și trainică a 
marilor probleme cu care se con
fruntă omenirea. Este meritul 
deosebit al președintelui 
Nicolae Ceaușescu de a fi imprimat 
o nouă calitate relațiilor externe 
ale țării sale, prin aplicarea 
neabătută a principiilor de drept 
internațional. Respectarea cu con
secvență a acestor principii a 
făcut ca România să nu fie im
plicată in crize sau conflicte re
gionale, să nu se angajeze nici in 
cursa înarmărilor și nici în dife
rite campanii polemice și confrun
tări care au marcat climatul politic 
mondial.

De un amplu ecou internațional 
se bucură programele românești 
de dezarmare, elaborate sub îndru
marea nemijlocită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu pe baza convin
gerii că dezarmarea, in primul 
rînd dezarmarea nucleară, repre
zintă singura cale de asigurare a 
păcii și securității popoarelor, de 
înlăturare a oricăror riscuri de 
război.

întreaga viață și activitate ale 
conducătorului României s-au con
stituit într-un efort continuu, ferțn 
și multilateral, pus cu abnegație in 
slujba fericirii și prosperității 
patriei sale, a marilor idealuri de 
pace, dezarmare și progres ale în
tregii omeniri, iar politica externă 
consecventă a țării sale și-a cîști- 
gat respect și admirație pe toate 
meridianele — se arată, în încheie
re, în articol.

sul științei și dezvoltarea societății 
socialiste, satisfacerea nevoilor 
mereu crescînde ale economiei na
ționale.

„Agricultura românească — dina
mică, modernă, competitivă" este 
titlul unui articol care prezintă 
succesele înregistrate de țara noas
tră in acest sector, determinate de 
marile mutații revoluționare pe
trecute în societatea românească 
pentru perfecționarea și moderni
zarea acestei ramuri de bază a 
economiei naționale.

Punînd în evidență consideren
tul exprimat de președintele 
Nicolae Ceaușescu, reafirmat in 
mai multe cuvîntări, că socialismul 
se construiește cu poporul și pen
tru popor — concepție umanistă ce 
guvernează toate aspectele con
struirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate în România — 
revista libaneză „AN NAHAR" 
relevă : Anul 1965, cînd președin
telui Nicolae Ceaușescu i-au fost 
încredințate cele mai înalte respon
sabilități politice, a deschis un drum 
nou în viața societății românești, 
o nouă etapă de dezvoltare, de
numită „Epoca Nicolae Ceaușescu".

După ce reliefează marile reali
zări dobîndite de România în di
verse sectoare ' ale industriei, 
precum și obiectivele economice de 
interes național ridicate de poporul 
român — de la proiectare pînă la 
execuție, dovadă a înaltei capaci
tăți. a experienței și potențialului 
tehnico-economic ale țării — revis
ta libaneză subliniază: în România, 
sistemul politic actual se bazează 
pe democrația revoluționar-munci- 
torească, aceasta însemnînd exerci
tarea puterii politice de către clasa 
muncitoare în alianță cu țărăni
mea, intelectualitatea, și celelalte

pături ale societății. Ea exprimă 
un nou gen de relații umane, care 
se caracterizează prin dreptate, co
laborare și întrajutorare între toți 
fiii țării, eliberați pentru totdeauna 
de exploatare națională și socială.

Importanța deosebită a inițiativei 
României privind creșterea și în
tărirea rolului Națiunilor Unite în 
întreaga viață politică a lumii, 
salvgardarea păcii și promovarea 
colaborării, prin armonizarea inte
reselor tuturor țărilor membre, este 
pusă în evidență în articolul 
„România se pronunță pentru întă
rirea rolului O.N.U", publicat de 
cotidianul „NOTICIAS" din Mo- 
zambic.

Potrivit punctului de vedere ro
mânesc, O.N.U. îi .revine o mare 
responsabilitate pentru democrati
zarea vieții internaționale, pentru 
crearea condițiilor de manifestare a 
aspirațiilor legitime ale tuturor po
poarelor în aceste domenii — re
levă ziarul.

România s-a evidențiat printr-o 
contribuție permanentă la exami
narea și rezolvarea problemelor 
fundamentale ale vieții internațio
nale actuale, cum sint dezarmarea, 
dezvoltarea, instaurarea unei noi 
ordini economice și politice inter
naționale, rezolvarea divergențelor 
internaționale numai pe cale poli
tică. Pînă în prezent, peste 100 de 
inițiative și propuneri prezentate 
de România au fost incluse in do
cumentele Națiunilor Unite, ele 
reflectînd poziția președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
marile probleme ale vieții interna
ționale, inițiativele valoroase in 
toate domeniile vitale ale epocii 
contemporane, la care O.N.U. este 
chemată să joace un rol primordial.
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ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR
PROBLEMA CENTRALA A OMENIRII

în sprijinul unor noi acorduri de dezarmare
LISABONA 

peste 300 de 
sabona a fost 
al Consiliului 
pace și cooperare. Cu acest prilej, 
Francisco da Costa Gomes, fost

— în prezența a 
personalități, la Li- 
inaugurat noul sediu 

portughez pentru

președinte al Portugaliei, a relevat 
necesitatea intensificării acțiunilor 
opiniei publice pentru realizarea 
de noi acorduri privind dezarmarea 

. în domeniile armelor nucleare și 
convenționale.

NU 1 bazelor militare străine pe teritoriul Greciei
ATENA — La Atena s-au des

chis lucrările unei reuniuni con
sacrate problemelor retragerii ba
zelor militare străine din țară. 
Convocat din inițiativa organiza
ției 
mul

pentru pace din Grecia, foru- 
reunește militanți ai luptei

pentru pace, reprezentanți ai unor 
partide politice și sindicate, orga- 
rftzațli de tineret și femei.

Reuniunea — au relevat iniția
torii ei — este chemată, totodată, 
să exprime dorința de pace a po
porului grec, să sublinieze necesi
tatea încetării cursei înarmărilor.

Reuniune privind transformarea Pacificului 
într-o zonă a păcii

NEW DELHI — La New Delhi 
au început lucrările unei confe
rințe internaționale a juriștilor din 
țări ale Asiei și zonele Oceanului 
Pacific consacrată problemelor a- 
sigurării păcii și dezvoltării so- 
cial-economice a regiunii.

Conferința a fost deschisă
Shankar Dayal Sharma, vicepre
ședintele Indiei, care a subliniat 
că problemele . păcii și securității

de

sînt vitale pentru întreaga ome
nire. Sînt convins, a spus el, că 
în epoca noastră fiecare om ra
țional, conștient de pericolul acu
mulării pe planeta noastră de 
uriașe arsenale nucleare, înțelege 
că folosirea acestui potențial va 
arunca lumea noastră într-un răz
boi ce nu va avea nici învinși, nici 
învingători.

Edificarea unei civilizații superioare, 
în interesul oamenilor, al popoarelor

Acțiuni perseverente în vederea 
soluționării pe cale politică 
a diferendelor dintre state
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Ziarul „AL WAHDA NEWS" din 
Abu Dhabi a consacrat un, ciclu de 
articole realizărilor României so
cialiste pe plan extern și intern, în 
care sint puse în evidență propu
nerile și inițiativele de pace ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu.
Articolul „Președintele 

Nicolae Ceaușescu — militant 
neobosit pentru cauza păcii" pre
zintă contribuția șefului statului 
român la soluționarea problemelor 
celor mai stringente ale vieții in
ternaționale, în primul rind a pro
blemei dezarmării. Se subliniază 
importanța pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu o acordă nego
cierilor și dialogului politic, 
dindu-se o apreciere deosebită 
eforturilor României pentru reali
zarea unui climat de pace și secu
ritate în Europa, în Balcani, pen
tru soluționarea problemelor din 
Orientul Mijlociu și zona Golfului, 
America Centrală, Africa și Asia.

„în viziunea de larg ecou 
internațional a președintelui 
Nicolae Ceaușescu — se arată in 
articol — soluționarea justă și 
durabilă a marilor probleme ce 
confruntă epoca noastră impune 
participarea activă, egală la viața 
internațională a tuturor statelor, 
fără deosebire de mărime sau orin-

duire socială, și în primul rind a 
țărilor mici și mijlocii, a țărilor în 
curs de dezvoltare și nealiniate, 
care reprezintă marea majoritate a 
națiunilor și sînt direct interesate 
într-o politică de colaborare egală, 
de independență și pace.

Prodigioasa activitate și străluci
tele inițiative ale eminentului con
ducător al României au contribuit 
și contribuie în mod hotărîtor la 
lărgirea și diversificarea raporturi
lor internaționale ale statului 
român, făcînd ca numele aces
tei țări și al președintelui 
Nicolae Ceaușescu să devină pre
tutindeni simboluri ale acțiunii șl 
luptei pentru independență, pace, 
dezvoltare și oolaborare" — subli
niază ziarul.

Articolul „România — militant 
activ pentru întărirea rolului 
O.N.U." prezintă concepția țării 
noastre privind activitatea Națiu
nilor Unite ca instrument eficient 
pentru dezbaterea și soluționarea 
problemelor economice și politice 
complexe ale lumii contemporane, 
precum și inițiativele, propunerile 
și ideile politice avansate de 
România în acest forum.

Articolul „Rolul științei româ
nești în dezvoltarea economică a 
țării" relevă relația dintre progre

Ziarul israelian „DAVAR", în
tr-un grupaj de articole, relevă că, 
„prin personalitatea sa umanistă, 
președintele Nicolae Ceaușescu se 
bucură de dragostea poporului 
român și de apreciere pe plan in
ternațional".

în articolul intitulat „Președintele 
României — argumente viabile în 
favoarea progresului, păcii și cola
borării între popoare", cotidianul, 
care apare la Tel Aviv, relevă : 
„Personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, este autorul 
unei opere „teoretice de largă cu
prindere și profunzime privind pro
blemele dezvoltării economice și 
sociale românești, precum și al 
unei serii de soluții realiste, viabi
le, în legătură cu viața politică in
ternațională.

în centrul conceptului său de con
strucție politico-economică, puternic 
ancorat în realitățile românești, 
președintele Nicolae Ceaușescu si
tuează teza efortului național pro
priu și convingerea că numai mo
bilizarea tuturor energiilor poporu
lui român, materializată în promo
varea unei înalte rate de acumula
re economică, poate asigura mersul 
înainte al României".

„Cdncepția novatoare a președin
telui României — arată în conti
nuare „Davar" — evidențiază, de 
asemenea, importanta hotărîtoare 
pe care o au în edificarea noii civi
lizații perfecționarea necontenită a 
relațiilor sociale de producție, afir
marea și dezvoltarea largă a de
mocrației muncitorești", factorului 
uman asigurindu-i-se „un rol esen
țial".

Publicația israeliană subliniază 
apoi „eforturile și rolul personal 
ale președintelui României în 
fundamentarea și promovarea con
ceptului de nouă, ordine economică 
internațională, pentru eliminarea 
subdezvoltării și lichidarea decala
jelor economice între țări", re- 
tevînd că „președintele României 
atrage atenția că stabilitatea eco
nomică, politica de securitate și pa
cea nu pot fi concepute fără solu
ționarea prealabilă a problemei 
subdezvoltării".

„Dezvoltarea fără precedent a 
României socialiste" este titlul unui 
articol publicat de cotidianul pe
ruan „LA REPUBLICA".

Referindu-se la volumul impor
tant al investițiilor prevăzute pen
tru realizarea obiectivelor planului 
cincinal 1986—1990, ziarul arată că 
acesta reprezintă o mare avuție 
pentru anii viitori, fiind destinat nu 
numai construirii unor noi obiec
tive economice, ci și programului 
de perfecționare a organizării și 
modernizării producției.

România are încredere în viitorul 
ei, deoarece programele sale de 
dezvoltare sînt bazate pe concepția 
novat 
Nicolae 
mînalul 
ticolul 
crederii 
potrivit ...... _ . __ ______
al XIII-lea al partidului, Româ
nia va intra in stadiul de țară me
diu dezvoltată din punct de vedere 
economic și social. Va urma apoi 
un nou salt calitativ. Pînă in anul 
2000, România va intra în grupul 
țărilor dezvoltate. A ține pasul cu 

pentru po- 
anii „Epocii

oare a președintelui 
Ceaușescu — relevă săptă- 
indian „RUPEE" in ar- 
intitulat „Temeiurile in- 
in viitor". Pină în 1990, 

hotărîrilor Congresului

timpul înseamnă 
porul român, în ___
Nicolae Ceaușescu", a ține pasul cu 
cele mai avansate cuceriri — subli
niază săptăminalul indian. Astăzi, 
țările dezvoltate cumpără produse 
industriale din România.

Revista ateniană 
sub titlul „Puternica 
colaborării economice 
cu țările în curs de dezvoltare", 
relevă evoluția dinamică a raportu
rilor economice ale României, sub
liniind că „in perioada 1965—1985, 
schimburile comerciale și coope
rarea economică cu grupul țărilor 
in curs de dezvoltare au cunoscut 
un impuls puternic".

„Cooperarea in formele cele mai 
diverse ocupă un loc din ce în ce 
mai important în relațiile econo
mice ale României cu țările în curs 
de dezvoltare — arată publicația. 
Jumătate din acțiunile de coopera
re internațională ale României în 
ultimele două decenii au fost rea
lizate cu aceste țări. Acțiunile res
pective au contribuit la dezvoltarea 
forțelor de producție ale statelor 
partenere. Ia industrializarea lor și 
la o valorificare mai judicioasă a 
resurselor naturale și au răspuns în 
același timp la necesitățile de dez
voltare ale economiei naționale ro
mânești" — subliniază revista ate
niană, adăugind :

Prin declarațiile președintelui Re
publicii, Nicolae Ceaușescu, „ade
văratul inspirator al acestei poli
tici externe multidimensionale", 
România a subliniat că si în viitor 
va acorda o atenție fermă și con
stantă dezvoltării relațiilor econo
mice cu țările în curs de dezvol
tare din Asia. Africa și America 
Latină, inițierii de noi acțiuni im
portante de cooperare industrială și 
in domeniul producției, pe baze 
echitabile, reciproc avantajoase, 
convinsă fiind că aceasta va con
tribui in mod hotărîtor la întărirea 
prieteniei și colaborării pe mul
tiple planuri cu aceste state, la în
tărirea încrederii și apropierii între 
toate statele lumii — arată în în
cheiere revista greacă.

(Agerpres)

„TEMATA", 
dezvoltare a 
a României

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

SCRISOARE. într-o scrisoare 
remisă ambasadorului laoțian la 
Bangkok, primul-ministru al Thai
landei. Prem Tinsulanonda, l-a in
format pe președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P.D. Laos, Kay- 
sone Phomvihane. despre accepta
rea de către Thailanda a propune
rii Lao„ului privind organizarea 
unei întilniri între reprezentanții 
forțelor armate ale celor două 
țări pentru reglementarea proble
melor divergente de la frontiera 
comună.

COMUNICAT. După cum rela
tează agenția T.A.S.S., citind un

comunicat al Ministerului Apără
rii al U.R.S.S., două nave mariti
me militare ale S.U.A., crucișătorul 
„Yorktown" și distrugătorul de es
cadră „Caron", navigind în Marea 
Neagră în zona Crimeei, au pătruns 
vineri pe o distanță de 7 km în 
apele teritoriale sovietice. Navele 
nu au reacționat la semnalele va
selor de coastă sovietice și au 
efectuat manevre periculoase în 
apele teritoriale ale U.R.S.S. După 
aproximativ două ore. navele ame- 
r.cane au părăsit apele teritoriale 
sovietice.

TURNEU. Secretarul de stat al 
S.U.A., George Shultz, va începe 
la 25 februarie un turneu prin mai 
multe țări din Orientul Mijlociu. 
Potrivit ziarului „Washington 
Post", vor fi vizitate Egiptul, Is
raelul și Iordania.

RECONCILIERE. Primul-minis
tru al Sudanului, Sadiq El, Mahdi, 
a anunțat că va proceda in curind 
la o remaniere guvernamentală. în 
lumina noii Carte naționale. EI a 
adăugat că guvernul va forma un 
comitet de pace, constînd din re
prezentanți ai diferitelor partide 
politice pentru a purta negocieri cu 
partidele din sudul țării, în vederea 
pregătirii unei conferințe destinate 
reconcilierii naționale.

DECLARAȚIE. într-o declarație 
făcută la Managua, ministrul nica- 
raguan de qxterne. Tomas Borje 
Martinez, a subliniat necesitatea’ 
continuării eforturilor în direcția:

reglementării pe cale negociată a 
conflictului din America Centrală. 
Arătînd că reprezentanții contrare
voluției nicaraguane încearcă să 
torpileze procesul de negocieri cu 
guvernul nicaraguan asupra incetă- 
rii focului în țară, ministrul a re
afirmat dorința guvernului nica
raguan de reglementare pe cale 
pașnică a situației din această zonă 
a lumii.

DIFEREND. Secretarul general al 
O.N.U., Perez de Cuellar, și-a 
exprimat încrederea că diferendul 
ciadiano-libian va fi reglementat în 
capitala Senegalului, în aprilie, cu 
prilejul reuniunii șefilor de stat 
membri ai Comitetului ad-hoc al 
Organizației Unității Africane, in
formează agenția A.P.S. El s-a 
arătat satisfăcut de faptul că cele 
două părți au respectat măsura de 
încetare a focului convenită
anterior.

'1 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
l

ț

Consfătuire la C C. al P. S. U. G.
O cuvîntare a tovarășului Erich Honecker

BERLIN 13 (Agerpres) — La Ber
lin a avut loc o consfătuire a Secre
tariatului C.C. al P.S.U.G., cu parti
ciparea primilor-secretari ai comite
telor locale de partid, transmite a- 
genția A.D.N. în cuvintul său. Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, a subliniat 
sarcinile partidului în înfăptuirea în 
continuare a hotărîrilor celui de-al 
XI-lea Congres al P.S.U.G. și a re
levat că în R.D.G. dezvoltarea socia
lismului este un proces de schimbări 
politice, sociale și culturale funda
mentale.

în continuare, vorbitorul a relevat 
că pacea și securitatea sînt sarcini 
primordiale ale politicii mondiale, iar

Europa joacă un rol deosebit întru- 
cît aici coexistă atît state socialiste, 
cît și capitaliste. Anul 1988 va avea 
o importanță decisivă pentru redu
cerea cu 59 la sută a numărului ra
chetelor strategice nucleare ale S.U.A. 
și UiR.S.S., ceea ce va reprezenta un 
sprijin însemnat pentru cauza salv
gardării păcii. Progresul în spiritul 
realismului și rațiunii va putea fi 
realizat numai prin eforturi persis
tente. Importantele mijloace elibera
te prin înfăptuirea unor măsuri de 
dezarmare — a declarat vorbitorul — 
vor ușura omenirii soluționarea unor 
probleme vitale, vor contribui la 
depășirea subdezvoltării, Ia eradica
rea analfabetismului, la soluționarea 
altor probleme de importanță majoră.

Criza politică din Italia
ROMA 13 (Agerpres). — Președin

tele Italiei, Francesco Cossiga, și-a 
încheiat sîmbătă consultările politice 
separate vizînd soluționarea crizei 
guvernamentale declanșate prin 
demisia cabinetului condus de pre
mierul Giovanni Goria. în ultima zi 
a consultărilor, șeful statului s-a în- 
tîlnit cu liderii așa-numitelor partide 
„mici", precum și cu grupuri mixte

din Camera Deputaților și Senat — 
relatează agenția A.N.S.A.

Președintele urmează să anunțe 
hotărîrea la care a ajuns, numind, 
probabil, o personalitate politică 
însărcinată cu găsirea unei soluții 
de ieșire din criză. Presa italiană nu 
exclude posibilitatea ca această mi
siune să-i fie din nou încredințată 
premierului demisionar, Giovanni 
Goria.

Obiective ale politicii P.S. din Japonia
TOKIO 13 (Agerpres). — în capi

tala Japoniei s-au încheiat lucrările 
celui de-al 53-lea Congres al Parti
dului Socialist din Japonia. Cei 506 
de delegați au aprobat programul de 
acțiune al partidului pentru anul în 
curs, precum și alte documente care 
prevăd intensificarea luptei împotri
va pregătirilor militare, pentru crea

rea unei zone denuclearizate în re
giune și pentru apărarea intereselor 
vitale ale populației țării.

Takako Doi a fost realeasă în func
ția de președinte al Comitetului Cen
tral Executiv al P.S.J.. iar Tsuruo 
Yamaguchi — în funcția de secretar 
general al partidului.

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager

pres). — Comitetul O.N.U. pentru 
exercitarea drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian a adresat 
secretarului general al Națiunilor 
Unite. Javier Perez de Cuellar, și 
Consiliului de Securitate un docu
ment . prin care se solicită sporirea 
eforturilor, privind convocarea unei 
conferințe internaționale privind pa
cea în Orientul Mijlociu, transmit 
agențiile de presă. Atît timp cît po
porul palestinian nu își poate exer
cita drepturile, inalienabile. în con
formitate cu normele dreptului in
ternațional și cu rezoluțiile adoptate 
în cadrul O.N.U., nu se poate realiza 
o pace justă și durabilă în regiune, 
se menționează în document.

De asemenea. Consiliul de Secu

ritate este chemat să întreprindă ac
țiunile adecvate pentru protejarea 
populației palestiniene din teritoriile 
arabe ocupate.

CAIRO 13 (Agerpres). — Un grup 
de 150 de oameni de cultură și artă 
din Israel — poeți, prozatori, dra
maturgi. pictori, actori, muzicieni — 
au cerut guvernului condus de Yitz
hak Shamir să înceapă convorbiri cu 
liderii palestinieni și să pună ca
păt represiunilor în teritoriile ara
be ocupate — relatează ziarul egip
tean „AI Ahram". Membrii grupului 
au hotărît să organizeze săptămîna 
viitoare o demonstrație în rorrin'-1 
cererii privind începerea imediată 
de negocieri pentru încetarea ocu
pației israeliene în teritoriile arabe.

CRITIC! LA ADRESA HOTĂRÎRII GUVERNULUI BRITANIC
BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — 

Președintele Argentinei, Râul Alfon- 
sin, a declarat că decizia guvernului 
britanic de a efectua manevre mili
tare în zona Insulelor Malvine 
(Falkland) agravează serios situația 
din Atlanticul de Sud. constituind, 
totodată, o încălcare a repetatelor 
rezoluții ale Organizației Națiunilor 
Unite privind soluționarea conflictu
lui pe calea dialogului.

La rîndul său. ministrul argenti
nian al afacerilor externe. Dante 
Caputo, a declarat că nu este exclus 
ca tara sa să ceară, în zilele urmă
toare, convocarea de urgență a Con

siliului de Securitate, pentru a exa
mina situația creată de hotărîrea 
Londrei — transmite agenția Prensa 
Latina.

LONDRA 13 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvint al Partidului Labu
rist din Marea Britanic. George 
Foulkes, a apreciat că hotărîrea gu
vernului conservator britanic de a 
efectua exerciții militare în zona 
Insulelor Malvine (Falkland) consti
tuie ,,o prelungire necesară a con
flictului" dintre țara sa și Argentina 
— relatează agenția Prensa Latina.

încheierea Conferinței 
Naționale a P. C. Italian I

ROMA 13 (Agerpres). — La Roma 
s-a desfășurat Conferința Națională 
a Partidului Comunist Italian consa
crată problemelor colaborării cu ță
rile in curs de dezvoltare și proce
sului de dezarmare și destindere in
ternațională. Vorbitorii. între care 
și secretarul general al P.C.I., Ales
sandro Natta. au evidențiat că spo
rirea continuă a datoriei externe, 
cursa înarmărilor si deteriorarea si
tuației comerțului internațional con
stituie obstacole în calea creșterii 
economice a țărilor în curs de dez
voltare, fiind necesară sprijinirea 
acestora de către statele dezvoltate, 
relatează agenția A.N.S.A.

Azi, alegeri prezidențiale 
în Cipru

NICOSIA 13 (Agerpres). — Cam
pania electorală pentru scrutinul 
prezidențial din Cipru, ce va avea 
loc duminică, a fost consacrată cu 
prioritate problemei posibilităților 
de soluționare a situației din insulă, 
precum și situației economice a țării.

Pentru funcția de președinte can
didează, după cum se știe, actualul 
șef al statului, Spyros Kyprianou 
(Partidul Democratic), Glafkos de
rides (Partidul Adunarea Democrati
că), Gheorghios Vassiliou (indepen
dent) și Vassos Lissarides (Partidul 
Socialist — E.D.E.K.).
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Uriașe resurse financiare 
absorbite de plata 
datoriilor externe

CIUDAD DE MEXICO 13 (Ager
pres). — în ultimii ani. aproape în
tregul excedent al balanței comerțu
lui exterior al Mexicului a fost ab
sorbit de plata serviciului datoriei 
externe, se arată într-un raport al 
Băncii centrale și Ministerului de 
Finanțe ale acestei țări. Astfel, în 
perioada 1983—1987, Mexicul a obți
nut 105,55 miliarde dolari din livră
rile pe piețele externe, dintre care a 
folosit pentru plata importurilor nu
mai 55,53 miliarde dolari, diferența 
de peste 48 miliarde dolari fiind des
tinată achitării acestui gen de obli
gații financiare.

BELGIA

Noi demersuri în vederea 
formării guvernului

BRUXELLES 13 (Agerpres) — 
Jean-Luc de Haene, personalitatea 
politică belgiană însărcinată de rege
le Baudouin cu o misiune de infor
mare în vederea soluționării crizei 
de guvern declanșate după alegerile 
generale din 13 decembrie, a adresat 
președinților partidelor socialist și 
sacial-creștin flamande și valone In
vitația de a iniția convorbiri explo
ratorii care să poată duce la nego
cieri pentru formarea unui guvern 
de coaliție. De Haene a declarat că, 
în cazul îrt care răspunsul liderilor 
celor patru partide va fi pozitiv, 
„aceasta va permite realizarea unui 
prim pas spre formarea unui guvern", 
dar, a adăugat el, „situația este fra
gilă și lipsa de încredere e mare".

Jean-Luc de Haene, membru al 
conducerii Partidului Social-Creștin 
Flamand, a subliniat, totodată, că 
noul guvern va trebui să dispună în 
parlament de o majoritate de două 
treimi din voturi, necesară pentru 
revizuirea urgentă a constituției.

Apel
pentru combaterea 

manifestărilor rasiste 
în țările vest-europene

PARIS 13 (Agerpres) — Parlamen
tul (vest-) european, organ consul
tativ al Pieței Comune, a adresat 
Consiliului Ministerial al C.E.E. și 
guvernelor țărilor membre apelul de 
a adopta măsuri concrete și severe 
împotriva rasismului. în cadrul dez
baterilor pe marginea acestui docu
ment, un mare număr de deputați 
s-au referit la creșterea preocupantă 
a atitudinilor rasiste într-o serie de 
țări vest-europene. S-a exemplificat 
cu faptul că numai în Franța s-au 
înregistrat, în ultimii șapte ani. 104 
victime ale rasiștilor, din rîndul lo
cuitorilor proveniți din țările ma- 
ghrebiene. în apel se cere adoptarea 
unor măsuri legislative care să inter
zică propaganda rasistă și să pedep
sească aspru pe cei vinovați de in
fracțiuni de acest gen.

REMANIERE. Primul-ministru 
din Madagascar, Desire Rakotoan- 
jaona, și-a prezentat demisia, iar 
guvernul a fost dizolvat. Președin
tele R.D. Madagascar, Didier Rai- 
siraka, a confirmat componența 
noului guvern condus de primul- 
ministru Victor Ramahatra, care 
a ocupat în cabinetul precedent 
funcția de ministru al lucrărilor 
publice.

EXPLOZIE. După cum trans
mite agenția T.A.S.S., la 13 fe
bruarie, la poligonul din zona Se
mipalatinsk a fost efectuată o ex
plozie nucleară subterană cu o 
putere între 20 și 150 kilotone. Ex
periența, precizează T.A.S.S., a 
fost făcută în scopul perfecționării 
tehnicii militare.

ATACURI. „Jomal de Ango
la" relevă că autoritățile rasiste 
de la 'Pretoria continuă agresiunea 
împotriva R.P. Angola. în același

timp, bande antiguvernamentale, 
sprijinite de R.S.A., întreprind pe 
teritoriul angolez atacuri bandi
tești atît împotriva forțelor ar
mate naționale, cît și a populației 
pașnice. Scopul acestor acțiuni, 
care țintesc și importante obiec
tive industriale, căi de comunica
ții, stații electrice și alte obiective 
civile, este destabilizarea situației 
interne

APROBARE. Parlamentul Repu
blicii Haiti a aprobat componenta 
noului cabinet ministerial și decla
rația de politică generală a guver
nului, prezentată de noul prim-mi- 
nistru. Martial Celestin. ' Guvernul 
este compus din 14 miniștri și cinci 
secretari de stat.

DEFICIT. Potrivit datelor ofi
ciale publicate la Washington, ba
lanța comerțului exterior al State
lor Unite înregistra la finele anu
lui 1987 un deficit de 171,2 miliar

de dolari, în creștere cu aproxima
tiv 15 miliarde dolari față de bi
lanțul anului precedent. Cel mai 
mare deficit este cel cu Japonia, 
care s-a ridicat la 59,8 miliarde de 
dolari, față de 58.6 miliarde dolari 
la sfîrșitul lui 1986.

ȘOMAJ. La sfîrșitul lunii Ianua
rie numărul șomerilor înregistrați 
oficial in Spania a ajuns la 3 069 088 
(nivel record). Prin aceasta, rata 
șomajului a ajuns la 21.25 la sută 
din populația aptă de muncă.

INUNDAȚII. Mai multe cursuri 
de apă din Franța au depășit co
tele normale, provocînd grave inun
dații într-o serie de regiuni, ca ur
mare a precipitațiilor abundente 
din ultimele zile. Apele Senei au 
ajuns la cota de 5.05 m, cu mult 
peste cea normală, inundind o 
serie de localități și pricinuind di
ficultăți circulației rutiere. Navi
gația pe Sena a fost suspendată.
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