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0 IMPORTANTA CERINȚA A CREȘTERII EFICIENȚEI ECONOMICE

PROGRAMELE DE MODERNIZARE
finalizate prompt, la înalt nivel tehnic!

Progresul, dezvoltarea economico- 
socială sint legate, tot mai evident, 
de eforturile care se depun pentru 
valorificarea superioară, cit mai efi
cientă a mijloacelor tehnice și ma
teriale, a forței de muncă de care se 
poate dispune. In acest context, un 
rol determinant revine spiritului 
inovațional, capacității da receptare 
și promovare operativă a tot ce este 
modern atit pe planul conducerii și 
organizării producției, cit și pe acel 
al tehnicii și tehnologiilor de fabri
cație. După cum rutina, închistarea, 
automulțumirea echivalează cu stag
narea și chiar cu regresul în compe
tiția valorilor materiale.

Este meritul incontestabil al con
ducerii partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a fi sesizat cu 
precizie momentul necesar pentru 
trecerea de la dezvoltarea extensivă 
la cea de tip intensiv, între ai că
rei piloni figurează acțiunea de în
semnătate națională de perfecțio
nare a organizării și modernizare a 
producției, în consens cu cuceririle 
revoluției tehnico-științifice con
temporane. O acțiune nu numai ini
țiată, ci și urmărită perseverent, 
sistematic de secretarul general al 
partidului, care, la plenara Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii, a 
atras atenția tuturor cadrelor de con
ducere, consiliilor, oamenilor muncii 
din toate domeniile ' că trebuie să 
acționeze cu intreaga răspundere în 
vederea realizării programelor de 
modernizare, a perfecționării lor in 
continuare.

Eficiența oricărei acțiuni se mă
soară, se dovedește prin fapte, prin 
rezultate. Iar faptele, rezultatele ac
țiunii de modernizare demonstrează 
fără putință de tăgadă forța sa 
stimulatoare asupra energiilor crea
toare ale fiecărui colectiv. De acum 
s-a acumulat o experiență valoroasă

în desfășurarea acțiunii de moderni
zare, s-au conturat direcții tot mai 
clare de urmat și au fost puse în 
evidență o serie de cerințe noi. Unele 
din aceste aspecte au fost relevate în 
ciclul de articole consacrate proble
melor modernizării, publicate în zia
rul „Scînteia”. Incercînd o sinteză a 
acestor constatări, a observațiilor 
formulate, o primă idee care se 
conturează se referă la necesitatea 
asigurării unei viziuni de ansamblu, 
a unei abordări sistemice, complexe 
și pe deplin' cuprinzătoare a progra
melor de perfecționare a organizării 
și modernizare a producției.

Ce se constată în practică ? Unele 
întreprinderi care și-au elaborat pro
grame de modernizare stufoase, cu 
o paletă prea largă de obiective, nu 
au făcut saltul, calitativ scontaț, in
dicatorii tehnici și economici nu au 
marcat o îmbunătățire esențială. 
Explicațiile pot. fi mai multe. Am 
aminti aici faptul că în' numeroase 
situații nu a existat o strategie clară 
a acțiunii de modernizare, nu s-au 
avut in vedere problemele critice 
ale activității întreprinderii, și anu
me : aprovizionarea secțiilor de pro
ducție. asigurarea decalajului tehno
logic necesar între acestea, consumu
rile materiale și energetice ridicate, 
determinate de practicarea unor teh
nologii învechite, neajunsurile în ca
lificarea profesională, in păstrarea 
disciplinei de producție.

In prezent este in plină desfășura
re etapa a doua a acțiunii de mo
dernizare, în care s-a trecut la re
zolvarea unor probleme de conținut 
ale perfecționării producției, etapă 
care presupune alocarea unor fon
duri de investiții, a Unor fonduri 
pentru tehnica nouă. în această pri
vință practica pune în lumină citeva 
exigențe de care este absolut nece
sar să se țină seama. O primă ce-

o

rință se referă la analiza multicri- 
terială și la abordarea pluridiscipli
nară a programelor de modernizare, 
astfel incit interesele fiecărei între
prinderi să fie judecate intr-o vi
ziune economică largă, prin prisma 
intereselor economiei. Asemenea 
analize complexe ' nu pot fi între
prinse decit de institute de speciali
tate care să colaboreze strins cu 
unitățile de profil, dar și cu organele 
de decizie 
Pentru că 
fertile de 
seama în 
modernizare : disponibilitățile de re
surse materiale și energetice, în pre
zent și în dinamică, pe toată durata 
de viață a produselor ; disponibili
tățile de fonduri, capacitatea de ab
sorbție a pieței interne și a celei 
externe, adaptabilitatea la schim
bări ulterioare in tehnică, in tehno
logie, in organizare, in structura pro
ducției, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor și, in fine, cri
terii de ordin ecologic și social.

Din păcate, după lectura mai mul
tor studii de modernizare, dintre 
care unora li s-a conferit chiar sta
tutul de documentație de bază pen
tru aprobarea realizării anumitor 
investiții, se desprinde clar conclu
zia că nu s-a ținut seama de aseme
nea cerințe esențiale, ignorindu-se 
sau t.recindu-se cu ușurință peste 
problema fundamentală a contextu
lui structurii economiei naționale in 
oare capacitățile de modernizare vor 
trebui să producă. Astfel, pentru mo
dernizarea unei forje, se propun me
canisme sau dispozitive la nivelul 
tehnicii de acum 15 ani ; la moder
nizarea unor instalații • din industria

Cornefliu CARLAN

la nivel macroeconomic, 
iată numai citeva din cri- 
care trebuie să se țină 
■optimizarea deciziei de

(Continuare în pag. a Il-a)

CAMPANIA

ÎN ACEST AN
AGRICOLĂ
DE PRIMĂVARĂ

DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!

Sint bine cunoscute sarcinile deo
sebit de complexe ce revin in acest 
an crescătorilor de animale pentru 
sporirea puternică a producției zoo
tehnice. De aceea, nu vom insista 
asupra lor. Ceea ce se cuvine insă 
subliniat este faptul că înfăptuirea 
exemplară a programelor stabilite 
pentru dezvoltarea zootehniei nu 
este de conceput fără realizarea in 
acest an a unei producții mari de 
nutrețuri, care să satisfacă cerințele 
furajării corespunzătoare a fiecărei 
specii de animale. Aceasta subli
niază necesitatea ca organele și or
ganizațiile de partid de la sate, fac
torii de răspundere de la nivelul or
ganelor agricole județene, din uni
tățile agricole și din fiecare fermă 
zootehnică să situeze în centrul pre
ocupărilor lor crearea, incă de pe 
acum, a tuturor condițiilor pentru 
obținerea în acest an a unei pro
ducții totale de furaje cit mai mari.

Corespunzător efectivelor de ani
male planificate și normelor de con
sum aprobate. Ministerul Agriculturii 
a elaborat un cuprinzător program 
de măsuri, menit să asigure integral 
cantitățile necesare de furaje pen
tru toate speciile și categoriile de 
animale. Este de remarcat că pro
ducțiile de furaje prevăzute a se

obține in acest an au un caracter 
realist, ele fiind perfect realizabile, 
în fundamentarea lor pornindu-se 
de la condițiile naturale existente 
in fiecare zonă. Pentru aceasta este 
însă esențial ca încă de acum. de. la 
începutul anului, să se manifeste 
maximă răspundere și să se acțio
neze cu forțele necesare pentru în
ființarea culturilor furajere și asi
gurarea celorlalte condiții de care 
depinde creșterea producției de fu
raje. Ne vom referi în continuare la 
citeva din acțiunile prioritare ce 
trebuie să se afle în această pe
rioadă în centrul preocupărilor cres
cătorilor de animale, și nu numai ale 
lor.

In primăvara acestui an urmează 
să se însămînțeze pe terenuri ara
bile circa 470 000 hectare, cu diferi
te plante furajere, la care se adaugă 
însămințarea cu furaje a suprafeței 
de 500 000 hectare de pajiști natu
rale. Intrucît, cu excepția porumbu
lui și a Ierbii de Sudan, a căror pon
dere este insă redusă, toate cele
lalte plante furajere — borceagul, 
leguminoasele și rădăcinoasele — se 
înscriu, ca perioadă de semănat. în 
prima epocă, unele chiar în urgența 
întîi, rezultă necesitatea încheierii 
grabnice a tuturor pregătirilor pen-

Frumusețea
cu nume

propune moda ’88. Acum, 
cind ghioceii au triumfat, 
cind iarna se retrage cu 
discreție din peisaj, la 
„Integrata” se vestește o 
apropiată sincronizare : 
moda verii, satisfăcută atit

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
va efectua o vizită oficială de prietenie

în Republica Islamică Mauritania
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. împreună cu to-

varășa Elena Ceaușescu. va efectua 
o vizită oficială de prietenie in Re
publica Islamică Mauritania, la in
vitația președintelui Comitetului Mi-

li tar de Salvare 
tului Republica 
Maaouya Ould 
a doua decadă

Națională, șeful sta- 
Islamică Mauritania, 
Sid'Ahmed Taya, in 
a lunii martie 1988.

Intr-o atmosferă de vibrantă angajare patriotică, A

ARAD : O realizare 
de prestigiu

Colectivul de la întreprin
derea de vagoane din Arad și-a 
înscris în nomenclatorul de fa
bricație un nou tip de vagon 
de marfă pentru export, desti
nat transportului de minereu, 
care constituie o realizare de 
prestigiu pentru constructorii 
arădeni. Noul produs beneficia
ză de o sarcină utilă pe osie 
de 35,7 tone. cea mai mare 
realizată pină acum la noi in 
țară. Dar, cu toate că sarcina 
pe. osie a crescut foarte mult 
în comparație cu vagoanele 
produse pină acum, noul pro
dus poate transporta o încărcă
tură echivalentă cu de 5 ori 
greutatea proprie. Echipat cu 
mecanisme de frină și boghiuri 
adecvate, acest vagon poate 
transporta 120 tone de minereu 
cu o viteză de 90 kilometri pe 
oră. (Tristan Mihuța).

GIURGIU : Peste plan 
— la export

Acționînd în spiritul cerințe
lor și exigentelor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului, 
privind realizarea cu prioritate 
și in condiții de înaltă calitate 
a producției destinate exportu
lui. colectivele muncitorești din 
industria județului Giurgiu au 
pășit in această, ultimă lună a 
primului trimestru' de activita
te din 1988 cu onorarea tuturor 
contractelor incheiate cu parte
nerii externi. Astfel, printr-o 
organizare exemplară a mun
cii. planul pe devize con
vertibile a fost îndeplinit 
în proporție de 132,2 la sută. 
Ca urmare, au fost livrate su
plimentar partenerilor externi 
importante cantități de sodă 
caustică, țesături din bumbac, 
produse ale industriei construc
țiilor de mașini, precum și ono
rarea in avans cu 7 zile a primei 
barje fluviale de 1 500 tone. 
(Ion Manea).

da

Pentru dezvoltarea puternică
a zootehniei

- O PRODUCȚIE 
CÎT MAI MARE

DE FURAJE
putța trece de îndată 

In această ordine
Ia 
de 
de

tru a se 
însămînțări. 
idei, pentru reducerea volumului 
transport al nutrețurilor se ' deta
șează cerința definitivării în scurt 
timp a amplasării suprafețelor des
tinate producerii furajelor in ogor 
propriu, numai în jurul fermelor 
zootehnice, și nu pe terenurile cele 
mai slab productive, cum se mai 
procedează în nu puține unități a- 
gricole. Strîns legat de aceasta se 
pune problema asigurării întocmai a 
suprafețelor planificate pentru pro
ducerea furajelor in ogor propriu. 
Nu este un aspect minor intrucît. 
după cum s-a dovedit in anii ante
riori. în unele județe există practi
ca de a se raporta in contul furaje
lor suprafețele arabile care, din mo
tive pe care nu ne propunem să le 
analizăm aici, sint lipsă în unele 
unități agricole. Este o practică pro
fund dăunătoare. care diminuează 
din start posibilitățile de asigurare 
a furajelor.

Pentru ca însămînțarea culturilor 
furajere să se poată efectua cit mai 
repede posibil, imediat ce condiții
le permit, sint și alte probleme a 
căror soluționare trebuie urgentată. 
In primul rind este vorba de inche- ■ 
iereâ grabnică a transferului de se
mințe între județe, acțiune impusă

de faptul că. 
matice mai 
multe județe 
gure întregul 
producție 
perioadă trebuie intensificată acțiu
nea de transport și încorporare a 
îngrășămintelor naturale pe toate 
suprafețele ce vor fi însămințate cu 
sfeclă furajeră și porumb, acestea 
fiind culturi mari consumatoare de 
elemente nutritive. Or. cel mai ade
sea. această lucrare nu se realizează 
la nivelul cerut, ceea ce explică 
producțiile cu totul necorespunzâ- 
toare la culturile furajere rădăci- 
noase. care ocupă 9 la sută din su
prafața arabilă repartizată in acest 
scop. A obține doar 25—30 tone de 
sfeclă furajeră la hectar înseamnă 
a irosi 
tone la 
110—120

datorită condițiilor cli- 
grele din anul trecut, 
nu au putut să-și asi- 
necesar de semințe din 

proprie. Tot in această

pămintul. Numai de la 70 
hectar, in medie pe țară, și 

tone la hectar in condiții

t Aurel PAPADIUC
(Continuare în pag. a Il-a)
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ADRESATĂ TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Partidului Comunist Român,secretar general al
președintele Republicii Socialiste România,

de participanții la conferință
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Desfășurindu-și lucrările în atmosfera de puternică 

angajare patriotică, de amplă și exemplară mobilizare 
a întregii noastre națiuni pentru traducerea in viață 
a istoricelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea 
și Conferința Națională ale partidului. Conferința pe 
țară a președinților consiliilor populare, larg și repre
zentativ forum, al democrației muncitorești-revoluțio- 
nare, instituit din inițiativa dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a dezbătut in
tr-un inalt spirit comunist de exigentă și autoexi
gență, pe baza orientărilor și indicațiilor pe care le-ați 
formulat cu acest prilej, activitatea din primii doi ani 
ai acestui cincinal și a adoptat ample programe de 
acțiune pentru creșterea contribuției consiliilor popu
lare la realizarea planului de dezvoltare economico- 
'socială in profil teritorial pe anul 1988 și pe întregul 
cincinal, pentru înfăptuirea noii revoluții agrare și a 
măsurilor privind importante domenii ale vieții so
ciale : autoaprovizionarea, sistematizarea, problemele 
edili tar-gospodărești.

Magistrala cuvintare pe care ați rostit-o în deschi
derea lucrărilor — și pc care, intr-o insuflețitoare 
unanimitate, participahtii Ia Conferința pe țară a pre
ședinților consiliilor populare au adoptat-o ca docu
ment programatic de muncă și acțiune — poartă, prin 
impresionantul său conținut de idei și teze novatoare, 
prin caracterul profund științific și forța cutezătoare a 
analizei pe care o întreprindeți, amprenta de geniu 
a proeminentei dumneavoastră personalități. Urmărit 
cu cel mai viu interes, cu deplină aprobare și unanimă 
satisfacție, acest important document de o excepțio
nală însemnătate teoretică și practică reprezintă pentru 
consiliile populare, pentru toți deputății și cetățenii 
patriei o adevărată călăuză in acțiune in vederea în
făptuirii cu succes a luminosului Program de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism și constituie o nouă și grăi
toare dovadă a modului in care partidul și statul nos
tru. dumneavoastră personal, mult stimate și iubite 
tovarășe sețretar general, concepeți și asigurați ma
nifestarea profundului umanism al societății socialiste, 
o vie ilustrare a principiului edificării noii orinduiri, 
cu poporul și pentru popor.

Intr-un singur gind și o singură voință ne înde
plinim mandatul de onoare încredințat de cei pe care 
ii reprezentăm la Conferința pe țară a președinților 
consiliilor populare, exprimindu-ne, și cu acest prilej, 
sentimentele de fierbinte dragoste, profundă admirație 
și aleasă recunoștință față de dumneavoastră, marele 
Erou național, genialul conducător al destinelor parti
dului și națiunii, personalitate proeminentă a lumii 
contemporane. Epoca de glorie inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului — și pe care poporul a de
numit-o cu deplin temei „Epoca Nicolae Ceaușescu” — 
a marcat trecerea la promovarea largă, neîngrădită a 
unui puternic spirit de muncă și luptă revoluționară in 
toate domeniile, ca factor esențial al dezvoltării și 
inaintării societății românești pe noi și tot mai lumi
noase culmi de civilizație și progres.

Rememorind cu vie emoție si satisfacție drumul 
parcurs in acești aproape 23 de ani, toți fiii patriei au 
convingerea de nezdruncinat că fără cursul nou im
primat vieții politice, economice și sociale a țării, din 
inițiativa și sub directa dumneavoastră conducere, 
nu am fi putut realiza marile transformări, progresul 
impetuos al industriei, agriculturii, invățămîntului, 
științei și culturii, afirmarea creatoare și demnă a omu
lui — țelul suprem al minunatei noastre societăți.

Exprimăm, și cu acest prilej, cea mai inaltă prețuire 
față de activitatea tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om politic si savant de largă 
recunoaștere internațională, pentru contribuția impor
tantă pe care o aduce la elaborarea și înfăptuirea 
tuturor planurilor și programelor de dezvoltare eco
nomico-socială a patriei, la înflorirea permanentă a 
științei, invățămintului și culturii românești.

Acum, cind se împlinesc 20 de ani de la adoptarea 
\ Legii privind reorganizarea administrativ-teritorială a

României, putem afirma cu profundă mindrie șl 
nețărmurită bucurie că viața a confirmat intru totul 
caracterul obiectiv necesar al inițiativei, cu adevărat 
istorice, a dumneavoastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, expresie a preocupării 
constante pentru ridicarea tuturor localităților patriei 
la un nivel superior de trai material și spiritual, de 
civilizație și progres și asigurarea condițiilor de ma
nifestare a deplinei egalități in drepturi și îndatoriri 
pentru toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționa
litate. Ne facem o înaltă îndatorire de conștiință din 
a releva aportul determinant pe care l-au avut. în 
toată această perioadă, vizitele de lucru pe care le-ați 
efectuat, împreună cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, în toate județele și în majoritatea localită
ților țării și care, prin profunzimea și complexitatea 
analizelor, prin rodnicul și permanentul dialog de lucru 
purtat cu toate categoriile de oameni ai muncii, au 
permis elaborarea celor mai bune soluții pentru dez
voltarea economico-socială, pentru stimularea largă și 
valorificarea plenară a inepuizabilei capacități de 
muncă și creație a întregului nostru popor.

în mod deosebit, dorim să subliniem faptul că 
orientarea strategică fundamentată de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe secretar general, de a 
aloca, an de an, in toată această perioadă, 30 la sută 
din venitul național pentru fondul de dezvoltare eco
nomico-socială și-a demonstrat și iși demonstrează 
profunda justețe. Numai astfel au fost și sint posibile 
creșterea permanentă a proprietății socialiste, conso
lidarea forței economice a tuturor județelor și locali
tăților patriei și, pe această bază, ridicarea nivelului 
de civilizație al națiunii noastre socialiste.

Tot ceea ce am realizat, numai și numai prin mun
ca liberă, unită și demnă a tuturor cetățenilor patriei, 
toate mărețele impliniri ale celor peste două decenii 
pun în mod strălucit în valoare superioritatea demo
crației muncitorești-revoluționare, care dispune astăzi, 
prin grija dumneavoastră permanentă, de un cadru 
nou de participare responsabilă a maselor la con
ducerea societății, la elaborarea și înfăptuirea întregii 
politici a partidului și statului nostru. în această con
cepție, care aplică in mod creator principiile socia
lismului științific la necesitățile reale și direcțiile le
gice de dezvoltare ale societății românești contem
porane, se înscriu și măsurile luate pentru lărgirea 
rolului și atribuțiilor consiliilor populare, prin îmbi
narea in mod armonios a funcției lor de organe locale 
ale puterii și administrației de stat cu atributele 
esențiale ale unor reprezentative forumuri democra
tice, permițind intărirea și amplificarea conlucrării 
neîntrerupte, directe cu cetățenii, cu făuritorii de bu
nuri materiale și spirituale.

Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, însușindu-ne întru totul înaltele 
exigențe pe care ni le-ați pus in față, am dezbătut, in 
cadrul conferinței, intr-un climat de puternică anga
jare comunistă, revoluționară, o amplă arie de pro
bleme care se referă la modul în care organele puterii 
de stat au acționat pentru traducerea in viață a 
hotărîrilor Congresului al XlII-lca și Conferinței Na
ționale ale partidului, a planului de dezvoltare eco
nomico-socială a patriei pe primii doi ani ai cinci
nalului 1986—1990, prin valorificarea superioară și cit 
mai eficientă a materiilor prime și materialelor, a 
energiei și combustibilului, introducerea mai rapidă 
in circuitul economic a resurselor existente, creșterea 
volumului producției destinate exportului și reducerea 
importului, înfăptuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare, aplicarea programelor de sistematizare a lo
calităților, perfecționarea stilului și metodelor de 
muncă ale consiliilor populare, dezvoltarea și adin- 
cirea democrației muncitorești, asigurarea participării 
maselor largi de cetățeni la intreaga activitate eco
nomică și socială. Dezbaterile aprofundate, cuprinză
torul schimb de experiență, care s-au desfășurat atit 
in plenul conferinței, cit și pe secțiuni, au permis de- 
legaților și invitaților să facă un mare număr de pro
puneri vizind organizarea superioară a activității con-

(Continuare în pag. a V-a)
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și hărnicia 
de femei

A
suprema certitudine

I

— La noi. niciodată ano
timpul... de-afară nu coin
cide cu cel din secțiile de 
producție — ne avertizase 
Nicoieta Harasim,- director 
adjunct comercial la „In
tegrata de țesături subțiri 
tip in“ din Pașcani.

Și aveam să ne convin
gem, cu fiecare prilej în 
care ne-am aflat în între
prindere. că așa este. De 
exemplu, în octombrie-no- 
iembrie anul trecut. în fa
brică parcă venise primă
vara : se lucra deja p'en- 
tru un sezon care abia 
acum se anunță, timid, dar 
care acolo, atunci, era atot
puternic, In toiul acestei 
ierni, ne-am aflat din nou 
în mijlocul harnicelor mun- le de producție 
citoare de la „Integrata”. 
Acolo... trecuse primăvara! 
Era vară, vară multicoloră, 
încălzind "ochiul cu tonuri
le pure și cu strălucirea 

^țesăturilor pe care ni le

încheiat cu .
vreme, planul pe lunile ia
nuarie și februarie este de
pășit... De ce insă decala
jul dintre timpul de-afară 
și cel din secții ? Cine vi-1 
impune ?

mult mai. de-

* > reportaje • însemnSri •

calitativ cit șî cantitativ, 
va ceda, probabil, locul 
toamnei și cum primăvara 
și toamna pretențiile vesti
mentare se cam aseamănă, 
va fi în sfîrșit, și în secții- 

și ' afară, 
cam aceeași temperatură. 

— Tovarășă Harasim, știu 
că vă străduiti să răspun
deți tuturor solicitărilor, 
extrem de mari, la export 
— și că. în mod firesc, a- 
nul de producție ’87 l-ați

— Nu-i vorba să ne fie 
impus de cineva. E vorba 
să-ți poți permite. Noi — 
și vă rog să iertați aparen
ta lipsă de modestie, dar 
în materie de comerț să fie 
modest cine nu simte sub 
tălpi terenul solid — ei 
bine, noi ne putem 
mite.

— Esțe apanajul 
care dau tonul ?

— Exact. Noi propunem 
și impunem modele, firește

per-

celor

fără să excludem situații
le in care anumiți parteneri 
vin cu modele proprii și ne 
solicită ceva anume : în 
astfel de situații, prima 
noastră grijă este să nu 
pierdem pasul, să realizăm 
rapid ceea ce ni se cere și 
la cei mai inalți parametri 
de calitate. N-a fost par
tener care, după o primă 
colaborare cu noi. să nu ne 
devină partener statornic.

Așa se explică, intre al
tele. ponderea mare a ex
portului din totalul produc
ției (circa 85 la sută). Așa 
se explică intimplări pre
cum aceea la care am fost 
martori : se apropia sfirși- 
tul de an. toate contractele 
și toate suplimentările de 
contract la export fuseseră 
onorate. începuse deja să... 
ningă cu telexuri de felici-

Anica FLORESCU
(Continuare in pag, a V-a)^

Pămint de dor, pămint de dragoste și vis, întinsul 
românesc se arată astăzi lumii nimbat de munca 
eroică a fiilor săi. Patria română, așa cum se în
fățișează ea ochilor noștri, așa cum se înfățișează 
lumii, este moștenirea unor secole de luptă, de vi
tejie, secole purtind pecetea nestrămutatei voințe 
de a fi liberi și neatirnați a înaintașilor și. este 
rodul ostenelii de zi și de noapte, al eforturilor 
unui întreg -popor adus la amiaza împlinirilor sale 
în anii construcției socialiste și comuniste. Patria 
română socialistă este pentru întregul popor, ca și 
pentru fiecare dintre noi în parte, suprema certi
tudine, semnul înalt sub care 23 de milioane de 
oameni trăitori pe pămîntul de la Carpați, Dunăre 
și Mare iși făuresc destinul. Destine in destinul pa
triei, biografiile celor ce muncesc sint mărturii 
grăitoare ale împletirii de nedespărțit a vieții fie
căruia cu viața țării. Din milioane de energii, din 
milioane de voințe se zămislește chipul mereu mai 
nou al României socialiste — la fel cum în ascen
siunea ei necurmată, în chemarea națiunii spre

înălțimi găsim, fiecare dintre noi, temeiurile mer
sului înainte.

Acesta este și sensul profund al generoasei che
mări rostite zilele acestea din nou de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU : „Să dezvoltăm puternic, 
in rindul poporului, al tineretului patriei noastre, 
patriotismul socialist, revoluționar, dragostea față 
de țară, partid și popor, să educăm întregul nos
tru popor in spiritul frăției și solidarității, al 
muncii unite pentru socialism și comunism !“

Despre patrie, despre gindurile și sentimentele 
lor închinate patriei, despre hotărîrea lor de a nu 
precupeți nimic atunci cind este vorba de binele și 
fericirea poporului și a patriei socialiste ne vorbesc 
o seamă de oameni ai muncii, bucuroși că pot să 
dea glas voinței lor de a-și pune toate forțele în 
slujba edificării prezentului și viitorului României 
socialiste, a continuei ei înălțări. Ne vorbesc despre 
suprema lor dragoste, despre suprema lor certi
tudine, patria română socialistă.

apărarea ființei de 
frații lor din toate 
mintului românesc.

In contemporaneitate, pe această 
temelie s-au ridicat cutezătoare 
marile împliniri socialiste. Sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, stegarul neînfricat al luptei 
pentru libertatea și prosperitatea 
poporului, la fel cu intreaga țară, 
Sălajul cunoaște astăzi cea mai 
rodnică perioadă din întreaga sa 
istorie. Mîndriei de a trăi și munci 
pe această 
daugă, in 
a participa 
de cauză.
ființei, la construirea viitorului lu
minos al patriei socialiste. La fel 
cu toți fiii patriei.

neam, una cu 
unghiurile pă-

străveche vatră i se a- 
chip firesc, mindria de 

in deplină cunoștință 
dăruind toate resursele

DRAGOSTEA FAȚĂ DE 
LOCURILE NATALE “ or
nează profesorul loan Ciocian 
din Zalău — față de trecutul de 
luptă al străbunilor, față de limba 
strămoșească a constituit o coor
donată majoră a spiritualității 
noastre în toate epocile Istorice. 
Izvoarele istorice —’dacice și ro
mane, ca și cele din epoca feudală 
și modernă — au alimentat în

I 1
■

-

permanentă mindria. dragostea de 
neam și a oamenilor din „Țara 
Silvaniei”. In conștiința lor, ia Ioc 
de frunte a stat mereu apartenența 
la acest teritoriu întins in care au 
trăit din neam în neam generații 
de români ce și-au scris numele cu 
litere de aur în istoria neamului.

Aici, pe aceste pămînturi, voievo
dul Gelu Românul a căzut în lupte
le cu năvălitorii străini, intrînd în 
legendă, iar jertfa șa — asemeni 
altora la fel de semnificative și 
ex.emplare — a fost transmisă din 
generație în generație, hrănind sen
timentele patriotice, spiritul de 
dăruire pentru glia strămoșească.

Din secol în secol, trecători prin 
furtunile istoriei, oamenii Sălaju
lui s-au ridicat de fiecare dată în

RĂSPUNDEREA FATĂ DE 
PATRIE nu este o răspundere 
abstractă — iși spune gindurile 
muncitorul Ovidiu Florescu, de la 
Centrala electrică de termoficare 
Mintia-Deva. Ea înseamnă a-ți face 
exemplar datoria la locul de mun
că. a nu pregeta să faci tot ceea 
ce depinde de tine ca părticica

Georqe-Radu CHIROV1C1
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

(Continuare în pag. a IV-a)
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ACORDUL GLOBAL
formă superioară de organizare și retribuire a muncii■ ■

Pornind de la un principiu ferm, legile statului nostru prevăd mun
ca drept unică sursă de cîștiguri, iar rezultatele acesteia — drept criteriu 
de stabilire a veniturilor fiecărui cetățean. Acționind pentru stimularea 
inițiativei creatoare, a simțului gospodăresc, în spiritul exigențelor auto- 
conducerii și autogestiunii, ale noului mecanism economico-financiar, cu 
mai bine de patru ani în urmă a fost instituit sistemul de organizare și 
retribuire in acord global, care a fost perfecționat în primăvara anului 
1986. Există, așadar, de acum o bogată experiență, în fiecare unitate eco
nomică, in legătură cu modul concret de aplicare a prevederilor legale, iar 
roadele acestui sistem stimulativ de retribuire se materializează în creș
terea productivității muncii, in reducerea cheltuielilor, în mai buna admi
nistrare a resurselor materiale și financiare. Pentru a scoate in relief 
bunele realizări în acest domeniu, dar și pentru a vedea care sint neajun
surile legate de aplicarea in practică a retribuirii în acord global, ziarul 
„Scinteia". în colaborare cu Comitetul municipal Arad al P.C.R., a orga
nizat o dezbatere, pe care o prezentăm in continuare.

Redacția : Cum se concretizează, 
in unitățile din care faceți parte, 
efectele sistemului de retribuire în 
acord global 1

loan Vlaicu, contabil-șef*al între
prinderii de mașini-unelte : „Siste
mul de retribuire în acord global 
constituie o formă superioară de sti
mulare directă a inițiativelor colec
tivelor de oameni ai muncii. în în
treprinderea noastră, producția-marfă 
a crescut în anul 1987 cu 16,7 la 
sută față de anul 1986, spor realizat 
cu o creștere de numai 2,2 la sută 
a numărului personalului. îmbinarea 
intereselor colective cu cele indivi
duale apare evidentă și Sin următo
rul calcul : fondul de retribuire a 
crescut cu 5,5 la sută, deci mai mult 
decît numărul personalului, în con
dițiile in care, pe ansamblul între
prinderii, cheltuielile cu munca vie 
Ia 1 000 lei producție-marfă au scă
zut cu 16 Iei.

Prin introducerea contractelor de 
•cord global au sporit substanțial ro
lul și răspunderea conducerii între
prinderii pentru crearea condițiilor 
necesare desfășurării optime a pro
ducției. Implicarea efectivă a tutu
ror specialiștilor, a conducătorilor 
de secții și ateliere, a conducerii în
treprinderii în rezolvarea probleme
lor producției s-a soldat cu îmbună
tățirea aprovizionării și cu diversifi
carea producției. Astfel, cu trei ani 
in urmă aveam 18 produse în fabri
cație. Acum oferim beneficiarilor nu 
mai puțin de 49 mașini și utilaje 
diferite. în aceste condiții satisfa
cem mult mai bine solicitările eco
nomiei naționale. Pe această bază 
am sporit rapid și exporturile, am a- 
sigurat ocuparea integrală a capaci
tăților de producție, îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Și, implicit, oa
menii muncii au înregistrat venituri 
mai mari, așa cum am arătat".

Maria Rujan, secretar cu proble
me economice al comitetului muni
cipal de partid : „Răspunsul prompt 
la cererile beneficiarilor implică o 
mobilitate accentuată a producției. 
Comitetele de partid din unități, co
mitetul municipal, comitetul jude
țean analizează practic in fiecare 
lună modul în care este utilizată 
forța de muncă. De regulă, atunci 
cînd se ivesc situații mai deosebite, 
adoptăm formula transferării comen
zilor între unități de profil asemă
nător, astfel îneît să se asigure atît 
o execuție promptă, cît și utilizarea 
deplină a capacităților de producție

NUMAI PRODUSE DE CALITATE!

La întreprinderea 
de postav Buhuși

Zilnic analizăm pe bază de 
livrările către beneficiarii 

si la export.
se acționează concret pentru

Realizarea ritmică a producției fi
zice planificate și. cu prioritate, a 
celei destinate exportului consti
tuie preocuparea principală a oame
nilor muncii din cadrul întreprin
derii de postav Buhuși. Ca dovadă, 
aproape că nu există secție sau ate
lier de producție în care să nu se 
fi obținut zilnic în perioada care a 
trecut de la începutul anului însem
nate cantităti suplimentare de țesă
turi din lină, fire pieptănate sau car- 
date, linuri spălate si alte sortimen
te solicitate de beneficiarii interni si . 
parteneri de peste hotare. Prac
tic. producția fizică realizată este cu 
aproape 10 la sută mai mare decît 
in perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, iar planul la export pe 
relația eliring țări socialiste a fost 
indeplinit Pe primele două luni ale 
anului cu o săptămină mai devreme.

— As putea afirma că rezultatele 
bune obținute in acest început de an 
sînt o consecință firească a pregăti
rilor temeinice pentru activitatea 
productivă. sub 
toate aspectele, 
ce s-au făcut ne 
parcursul ulti
mului trimestru 
al anului trecut, 
ne-a spus ing.
Rodica Berea, directorul întreprin
derii. Am asigurat o bază mate
rială mai bună pentru toate locurile 
de muncă, am instalat noi mașini si 
utilaje de mare productivitate si am 
încheiat o serie de lucrări prevăzute 
în programul de perfecționare a or
ganizării și modernizare a produc
ției. Cadrele de conducere, specia
liștii din serviciile tehnice urmăresc 
în permanentă pe fluxul tehnologic 
realizarea fiecărei comenzi în parte, 
iar pentru mai multă operativitate 
în finalizarea comenzilor urgente 
s-a lărgit acțiunea de cooperare și 
întrajutorare îAtre secțiile de pro
ducție, 
grafice 
interni

Cum 
sporirea producției si realizarea rit
mică. integrală a sarcinilor de plan? 
în țesătorie, bunăoară, au fost înlo
cuite aproape 50 de războaie meca
nice de tio vechi cu altele noi. au
tomate. de înaltă tehnicitate, fapt 
care a condus la dublarea producti
vității muncii si la îmbunătățirea 
calității țesăturilor. O muncitoare 
supraveghează acum 4 războaie, față 
de 2, cite avea în primire anul trecut. 
Alte 50 de asemenea războaie vor fi 
instalate în secțiile unității în pe
rioada următoare. Subinginerul Va- 
sile Floareș. șeful serviciului tehnic, 
ne-a vorbit despre o seamă de îm
bunătățiri aduse utilajelor în cadrul 
acțiunii 
de lină 
condusă 
ghici a 
sistem de 
me între 
de uscat, 
rații s-a 
tie fizică mai mare cu 10 la sută fată 
de cea realizată în anul trecut. în 
același timp, maiștrii Ion Tapalagă 
Si Dumitru Blaj din secția filatură 
pieptănată au adus o serie de îmbu
nătățiri tehnice laminoarelor de tip 
„Textima". fapt care asigură crește
rea producției fizice cu circa 25 la 
sută, concomitent cu îmbunătățirea 
calității acesteia. Au fost introduse 

de modernizare. La filatura 
cardată. de exemplu, echipa 
de maistrul Constantin 
conceput și realizat un 

transport al materiilor 
mașinile de spălat si 
Modernizarea acestei ope- - 
concretizat într-o produc-

Bo- 
nou 
pri- 
cele

și a forței de muncă, așa cum pre
vede Legea retribuirii în acord di
rect și acord global a personalului 
muncitor".

Romulus Licuță, contabil-șef la 
întreprinderea textilă : „Cointeresa
rea oamenilor muncii a asigurat de 
la un an la altul sporuri însemnate 
de producție, îmbunătățirea utilizării 
capacităților de care dispunem. Deo
sebit de utilă s-a dovedit intro

DEZBATERE ÎN MUNICIPIUL ARAD

ducerea acordului global în activi
tatea de cercetare-proiectare. Cointe
resarea directă a personalului sta- 
ției-pilot din întreprindere a condus 
la rezultate mai bune pe linia valo
rificării resurselor materiale exis
tente prin tehnologii adecvate, pen
tru obținerea unor produse competi
tive".

Red. : Care 
de organizare 
derile în care 
tatea ?

sînt formele concrete 
aplicate in intreprin- 
vă desfășurati activi-

„Nol am consideratloan Vlaicu
că cel mai bine este să defalcăm 
bugetul de venituri și cheltuieli pe 
cele trei fabrici componente ale în
treprinderii și, în cadrul fiecărei fa
brici, pe secții și ateliere indepen
dente, sarcinile fiind stabilite pe 
fiecare formație de lucru — nivel de 
bază la care se aplică acordul glo
bal. în funcție de sarcinile concrete 
care revin într-o lună secțiilor, pen
tru folosirea cît mai rațională a 
personalului, transferăm fie oameni 
dintr-o secție într-alta, fie produc
ția respectivă spre locurile unde 
avem disponibilă forța de muncă 
sau capacitatea de producție. Peste 
tot unde este posibil, aplicăm acor
dul individual".

Simion Stupariu, contabil-șef al 
întreprinderii de orologerie indus
trială : „Și noi am extins acordul 
individual la toate formațiile de pre
lucrări mecanice, iar la echipele de 
montaj practicăm acordul colectiv. 
Pentru toate formațiile retribuite în 
acord global suma cuvenită întregii 
echipe este repartizată fiecărui mem
bru nu numai în funcție de retri
buția tarifară și de timpul de lucru.

totodată unele tehnologii noi. mo
derne de fabricație pentru vopsirea 
palelor de celofibră, decolorarea linu
rilor groase, obținerea firelor cu no- 
peuri si flameuri dirijate. Se- asigu
ră astfel o prelucrare superioară a 
materiilor prime necesare pentru re
alizarea stofelor solicitate Ia export. 
Specialiștii din atelierul de creație 
participă si ei cu aceeași răspundere 
la realizarea unei producții fizice 
sporite si de calitate superioară. Au 
fost realizate în această perioadă o 
colecție de peste 100 de modele noi 
de țesături cu luciu, țesături cu e- 
fect spicat sau cu fire de efect, mult 
solicitate peste hotare. De la specia
liștii din cadrul serviciului tehnic 
am retinut si faptul că pentru creș
terea producției fizice. în cadrul lu
crărilor de perfecționare a organi
zării si modernizare a producției se 
lucrează intens la asimilarea Si in
troducerea unor noi mașini si utilaje 
de tesut si finisat, construirea unei 
linii tehnologice speciale pentru pre

lucrarea m ate- 
riilor prime re
cuperate. intro
ducerea unor noi 
tehnologii mo
derne de vopsi
re a firelor etc.

Măsurile tehnice sint însoțite de 
altele politice si organizatorice, dună 
cum ne-a precizat tovarășa Lauren- 
ta Tocșa. secretar al comitetului de 
partid pe întreprindere. Astfel. în
treaga muncă politică de masă se 
desfășoară sub semnul exigentelor, 
al orientărilor si sarcinilor formula
te de secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceausescu. în 
Raportul prezentat la Conferința Na
țională a partidului, care au impri
mat în toate secțiile, la fiecare loc 
de muncă, un înalt spirit de respon
sabilitate muncitorească, revoluțio
nară pentru îndeplinirea în cît mai 
bune condiții a planului pe 1988 și 
pe întregul cincinal la toti indica
torii. în acest scop, organizația de 
partid a luat măsuri ca la locurile 
de muncă cele mai importante.- cum 
ar fi pregătirea fabricației, finisajul, 
atelierele de creație, să lucreze co
muniști cu o înaltă calificare : s-a 
îmbunătățit asistenta tehnică pe 
schimburi și pe întregul flux tehno
logic ; fiecare organizație de bază 
analizează periodic si ori de cîte ori 
este nevoie modul cum se realizează 
producția fizică si cea destinată ex
portului.

Rezultatele obținute de oamenii 
muncii din această mare unitate in
dustrială a orașului Buhuși ar putea 
fi însă si mai bune dacă n-ar întim- 
pina unele greutăți în aproviziona
rea cu unele materii prime, materia
le si îndeosebi cu piese de schimb 
pentru mașini si utilaie. De aceea, 
adresează un apel tovărășesc colec
tivelor de la Combinatul de fire sin
tetice Săvinesti. întreprinderea 
„Fartec" Brașov și întreprinderea 
„Energia" din Constanta pentru li
vrarea ritmică a produselor contrac
tate. Totodată este necesar ca cen
trala industrială si ministerul de re
sort să asigure repartiții pentru co- 
loranti. chimicale si alte materiale 
la nivelul necesarului, astfel îneît 
producția să se poată desfășura nor
mal. la nivelul sarcinilor prevăzute.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scinteii" 

ci și de contribuția efectivă adusă la 
îndeplinirea sarcinilor asumate prin 
contractul de acord global. Astfel, 
conducătorul formației propune mo
dul în care se va repartiza suma cu
venită echipei, iar colectivul, într-o 
ședință a grupei sindicale, dezbate 
aceste propuneri și hotărăște, cu a- 
cordul tuturor membrilor — care 
semnează în acest sens — retribu
ția cuvenită fiecăruia. Această for
mulă, profund democratică, realizată 
în conformitate strictă cu litera legii, 
este deosebit de stimulativă, înlătură 
orice obiecțiuni, întărește coeziunea 
și forța colectivului".

Maria Rujan : „Și în alte unități 
din municipiul nostru s-au conturat 
experiențe bune în aplicarea acor
dului global. Iată, de exemplu, în 
întreprinderile de industrie ușoară, 
operațiunile de croit, confecționat și 
călcat erau considerate independen
te, deși, în realitate, contribuie toate 
la realizarea unui anumit produs. O 
dată cu generalizarea formei de re
tribuire în acord global, cele trei 
operațiuni sînt executate de o singu

ră formație, fiecare lucrător fiind 
interesat direct să se realizeze la 
cel mai înalt nivel calitativ nu o 
operațiune, ci produsele în ansam
blul lor".

Red. : Pornind de la experiența pe 
care ați dobindit-o, vă rugăm să vă 
referiți la posibilitățile de perfecțio
nare a sistemului de cointeresare a 
oamenilor muncii, la problemele ți 
neclaritățile care încă mai persistă 
în legătură cu sistemul de retribuire 
în acord global.

la

loan Pagubă, inspector principal 
la Sucursala județului Arad a Băncii 
Naționale: „O problemă dintre 
cele mai acute o reprezintă mo
dificarea sarcinilor de plan pe 
parcursul executării acestuia. Există, 
într-adevăr, unele situații concrete 
în care modificarea indicatorilor 
este justificată. Din păcate însă, de 
la o excepție, aceasta a devenit 
aproape o regulă 1 în momentul de 
față, ar putea să, pară paradoxal, 
dar este mai simplu să arăt ce în
treprinderi nu au înregistrat aseme
nea modificări. Și, ceea ce este mai 
grav, modificările nu se efectuează 
în conformitate cu prevederile le
gale, in luna premergătoare trimes
trului de plan, ci în cursul sau chiar 

finele acestuia 1 Or, acest sistem

în concluzie, este absolut necesar să se analizeze deschis, concret 
lipsurile și neajunsurile care încă se mai manifestă în aplicarea siste
mului de_ acord global, astfel îneît să se asigure continua perfecționare 
și îmbunătățire a modului concret de aplicare în viață a acestui sistem. 
După cum se impune să se facă mai mult pentru cunoașterea și extin
derea experienței pozitive acumulate în acest domeniu.

Mina Herja, județul Maramureș : o imagine semnificativă pentru moderni
zarea producției și organizarea muncii

BOTOȘANI : Producție suplimentară 
cu consumuri reduse

Actionind pentru întărirea ordi
nii și disciplinei, creșterea mal 
accentuată a productivității mun
cii. sporirea indicelui de-utilizare 
a mașinilor si utilajelor din dota
re. oamenii muncii din industria 
județului Botoșani au realizat, pes
te sarcinile de plan, importante 
cantităti de pompe centrifugale, a- 
paratai electric de ioasă tensiune, 
sticlărie si porțelan pentru menaj, 
confecții si altele. Cele m^i impor-

PROGRAMELE DE MODERNIZARE
(Urmare din pag. 1)
petrochimică proiectanții „au uitat" 
complet de indicația dată de 
conducerea partidului privind tipi
zarea și modulizarea. în siderurgie, 
fiecare combinat și-a alcătuit pro
priul program de modernizare, înain
te ca la nivelul ramurii să se adop
te o decizie cu privire la speciali
zarea mai accentuată a unităților în 
fabricarea oțelului pe grupe de 
mărci — acțiune din care ar putea 
să rezulte chiar o „ieftinire" a mo
dernizărilor. Și exemplele ar putea 
continua.

O ultimă problemă pe care dorim 
să o aducem în discuție este aceea a 
perfecționării organizării producției. 
Deși, după cum rezultă din însăși 
titulatura acțiunii, problema respec
tivă ar trebui să se afle în prim- 
planul preocupărilor, în realitate în 
multe unități i s-a rezervat rolul de 
cenușărească, punîndu-se în centrul 
atenției măsurile tehnice și tehnolo
gice. La originea unei asemenea 
optici stă convingerea unor factori 
de conducere și specialiști din între
prinderi, institute și chiar din cen
trale și ministere că în domeniul 
organizării posibilitățile de îmbună
tățire sînt limitate din cauza exis
tenței unor norme de structură care 
trebuie respectate. Așa se face că 

este cît se poate de păgubitor. Nu 
mă refer numai la munca — absolut 
inutilă — pentru întocmirea și rein- 
tocmirea planului, ci, mai ales, la 
efectele negative pe care le are asu
pra desfășurării efective a procesu
lui de producție, asupra mobilizării 
colectivului în obținerea unor rezul
tate cît mai bune. Mobilitatea pla- 

' nului — absolut firească într-o eco
nomie în permanentă adaptare la 
cerințele beneficiarilor — nu trebuie 
confundată și nici nu trebuie să 
conducă la instabilitatea planului. 
Frecventele modificări duc și la 
apariția unor neconcordanțe între 
indicatorii de bază ai sistemului de 
retribuire în acord global".

loan Vlaicu : „Aș dori să mă refer 
mai întîi la o problemă legată de 
tehnica de calcul a drepturilor de 
retribuire, datorită căreia, pentru o 
categorie destul de largă de perso
nal — în unitatea noastră sînt 1 200 
de oameni ai muncii în această 
situație — retribuția lunară nu se 
corelează întotdeauna cu munca 
efectiv prestată. Fără a intra în 

, toate amănuntele metodologice, per- 
* sonalul retribuit în cote stabilite 

trimestrial — potrivit legii — la 
1 000 lei producție-marfă va înre
gistra venituri diferite în fiecare 
lună. chiar dacă se îndeplinesc indi
catorii din luna respectivă, deoarece 
valoarea producției-marfă nu este 
egală în fiecare lună a trimestrului. 
Or, defalcarea pe luni a cotelor de 
retribuire trimestriale nu ar produ
ce nici o modificare a totalului, ci 
ar lega mai direct retribuția unei 
largi categorii de oameni ai muncii 
de activitatea desfășurată în luna 
respectivă."

Simion Stupariu : „Pornind de la 
experiența acumulată, am ajuns la 
concluzia că este nevoie de o mai 
mare elasticitate în determinarea cri
teriilor și condițiilor de retribuire. 
Adunările generale ale oamenilor 
muncii ar trebui împuternicite să Ie 
stabilească pentru fiecare categorie 
de personal, în funcție de specificul 
activității desfășurate în întreprin
dere".

loan Vlaicu : „Sînt întru totul de 
acord. Am să dau un exemplu con
cret cu privire la neajunsurile deter
minate de stabilirea unor criterii și 
condiții de retribuire uniforme pen
tru întreaga ramură : unul din cri
teriile de retribuire, cu acțiune 
de ± 10 la sută, îl reprezintă pro
ducția realizată dinfr-o tonă de 
laminate. Or, în totalul consumuri
lor materiale din întreprinderea 
noastră, acestea au o pondere de 
abia 4 la sută, existînd alte resurse 
al căror consum ar trebui urmărit 
cu mai multă atenție".

Eugen RADULESCU 
Tristan M1HUTA

tante contribuții la acest succes 
le-au adus întreprinderea de uti
laje si piese de schimb. ..Electro
contact" si întreprinderea de con
fecții Botoșani. întreprinderea de 
sticlărie si porțelan si întreprinde
rea de exploatare minieră Dorohoi. 
Sporurile de producție au fost re
alizate in condițiile în care s-au 
economisit cantităti importante de 
materii prime, materiale, energie 
electrică si combustibil. (Eugen 
Hrușcâ).

I
sînt întreprinderi în care, deși pe 
planul nivelului tehnic și diversifi
cării producției, al dotării tehnice și 
al pregătirii profesionale s-au petre
cut schimbări esențiale, iar volu
mul activității economice s-a dublat 
sau s-a triplat, structura organizato
rică a rămas, practic, neschimbată.

Am recitit reglementările legale 
în acest domeniu și realitatea este 
că acestea nu pun opreliști de na
tura celor invocate. De exemplu, 
Decretul privind stabilirea normelor 
unitare de structură pentru unitățile 
economice nr. 163/1973, la articolul 
3. arătînd care este structura orga
nizatorică a întreprinderii industria
le sau combinatului, precizează că 
aceasta se stabilește în funcție de 
volumul, complexitatea, importanța 
și specificul activității. într-o pe
rioadă de profunde schimbări unele 
cu un pronunțat caracter revolu
ționar pe plan tehnic și economic, 
lipsa de flexibilitate a unor structuri 
organizatorice poate constitui o 
frînă in obținerea eficienței scon
tate. Astfel, practica demonstrează 
cît de necesar este să-și găsească 
locul în structura organizatorică a 
întreprinderii o serie de activități 
impuse în centrul atenției de etapa 
dezvoltării intensive, calitative în 
care ne aflăm, cum sînt cele de 
exercitare a funcției calității și de

Exemple bune care probează cum 
trebuie să se lucreze pe șantiere

La Comitetul județean de partid Dîmbovița a fost făcută o 
analiză a situației realizării programului de investiții in zootehnie. Ana
liză cu atît mai necesară cu cît, în acest an, efectivele de animale ur
mează să sporească la toate speciile cu 25 la sută. Dar, mai ales, pentru 
că pe șantierele unor obiective planificate să intre de multă vreme 
în circuitul productiv se înregistrează serioase rămîneri in urmă. Cu 
acel prilej, au fost scoase în evidență cîteva probleme deloc minore, 
deloc neglijabile, ce trebuie să stea în atenția factorilor răspunzători de 
realizarea investițiilor din zootehnia județului — unități agricole, proiec- 
tanti și constructori.

județului

primul 
investi- 
simplu

Adăposturi funcționale, 
economice — realizate 

cu forțe proprii
înainte de a se fi bătut 

țăruș la un nou obiectiv de 
ții. fie că e vorba de un ____
grajd sau o mare uzină, apare nece
sară, respectînd bineînțeles propor
țiile, pregătirea temeinică a lucrări
lor. De soluționarea integrală si la 
timp_ a multiplelor probleme ale 
pregătirii noilor investiții depind, 
practic, ritmul de lucru înregistrat 
ulterior pe șantiere. încadrarea ri
guroasă în graficele de execuție și 
finalizarea rapidă a capacităților 
planificate. Cum au răspuns acestor 
exigențe cooperativele agricole, care 
dețin ponderea în creșterea efecti
velor de taurine ? întrebarea îsi are 
rostul ei. Pentru că. la prima vedere, 
s-ar putea crede că o cooperativă 
agricolă n-ar dispune de capacitatea 
tehnică și organizatorică de a realiza 
cu forțe proprii un obiectiv de in
vestiții. Cu alte cuvinte, n-ar Dutea 
să fie și beneficiar de investiții și 
constructor. Nu este vorba de o sim
plă prejudecată, ci de specificul di
ferit, de exigentele deosebite ale 
muncii desfășurate în agricultură, 
comparativ cu cele din construcții.

Experiența a numeroase unități 
din județul Dîmbovița demonstrează 
însă contrariul. în toate fermele 
C.A.P. prin care am fost am consta
tat că membrii cooperativelor au 
trecut din timp, cu seriozitate și 
răspundere, la pregătirea investiții
lor. Consiliile de conducere au stabi
lit. la începutul anului trecut, ce 
construcții anume sînt necesare — 
grajduri, bucătării furajere, saivane, 
filtre sanitare etc. —■ pentru realiza
rea planului de producție Pe acest 
an. Adică, mai întîi. au acționat ca 
un autentic beneficiar de investiții, 
urmărind realizarea obiectivelor pe 
cît posibil cu oamenii satelor si cu 
cît mai multe materiale obținute pe 
plan local, tocmai ca să coste mai 
puțin. Pornind de la aceste consi
derente. proiectanții de la întreprin
derea de execuția si exploatarea lu
crărilor de îmbunătățiri funciare 
Dîmbovița au întocmit documentații 
pentru toate cele 42 de grajduri și 
alte anexe. Ad mers în ferme si. 
împreună cu conducerile cooperati
velor. au ales amplasamente, au sta
bilit soluțiile constructive si mate
rialele. ținînd seama de resursele 
locale și forța de muncă existente.

A urmat execuția propriu-zisă a 
lucrărilor, beneficiarul transformîn- 
du-se în constructor ad-hoc. Un con
structor plin de inițiativă. Dar să 
exemplificăm. Unub din cele cinc£ a- 
dăposturiconstruite în ’
Crînguri a foșt realizat la 
clor de Munte în trei luni 
cu două sute de mii de lei 
decît s-a prevăzut, fără 
nunte la nici o prevedere 
proiect. Două elemente au contribuit 
la aceasta : 1. tîmplăria metalică, 
țevile pentru Instalații și adăpăto- 
rile cu nivel constant au fost reali
zate de mecanicii cooperativei din 
materiale obținute în schimbul fleru
lui vechi colectat în comună 1 2. 
două echipe a cîte 30 de cooperatori, 
fiecare, cuprinzind si un mare nu
măr de meseriași navetiști, au lucrat 
zi de zi pentru executarea construc
ției. în alte localități, unde nu au 
putut fi găsiți destui meseriași, s-a 
stabilit din timp ca echipe de zidari, 
dulgheri, tîmplari și instalatori de 
la unitatea județeană de construcții 
a agriculturii șă ajute la lucrări. De
sigur. volumul construcțiilor fiind 
mare. în alte cazuri s-a apelat Si la 
sprijinul unităților ândustriale. Ca 
urmare, muncitori de la diferite în
treprinderi din Tîrgoviște au con
struit, intr-un bine corelat efort co
mun, împreună cu cooperatorii din 
Aninoasa, un grajd pentru vaci cu 
lapte, un filtru sanitar, o bucătărie 
furajeră si un saivan.

Metehne vechi 
la construcții noi

Ce înseamnă, de fapt, o bună pre
gătire a unei investiții ? Ce obliga
ții ferme, stipulate, de altfel, în re
glementările în vigoare, are fiecare 
participant la realizarea acesteia ? 
Să le amintim pe scurt. Beneficiarul 
trebuie să aibă o imagine clară a 
ceea ce intenționează să realizeze, 
pornind de la un studiu tehnico- 
economic complex, să asigure la 
timp documentația completă si utila- 

’jele tehnologice ; proiectantul — să 
răspundă la toate cerințele justifi
cate ale beneficiarului, oferind cele 
mai bune si mai ieftine soluții con
structive. rezultate din cunoașterea 
condițiilor concrete de la fața locu
lui ; constructorul — să studieze din 
timp documentația, să ceară com
pletări. cînd e cazul, si apoi să trea- 

C.U.A.S.C. 
C.A.P. Pi
și a costat 
mai ieftin 
să se re- 

din

aplicare a sistemului de asigurare a 
calității, de manifestare a răspun
derilor și competențelor noi legate 
de actualul mecanism economico- 
financiar, de înfăptuirea autogesliu- 
nil și autofinanțării. Cu alte cuvin
te, trebuie să se respecte riguros, în 
toate cazurile, un precept de bază 
al conducerii și organizării științifi
ce a producției, reprezentat grafic 
sub forma unui triunghi echilate
ral în care cele trei laturi reprezintă 
sarcinile stabilite, competențele și 
responsabilitățile necesare.

în discuțiile purtate cu specialiști 
și factori de conducere din unitățile 
economice se aduce adesea în discu
ție filiera uneori 
aprobării realizării 
complexe de modernizare. Firește, 
metodologia aprobării documentații
lor va trebui să sufere ea însăși un 
proces de modernizare. Totuși, esen
țial este ca programele de moderni
zare și, în consecință, documentațiile 
de investiții aferente să fie .judicios 
elaborate, astfel ca fiecare leu alo
cat să fie cheltuit cu o maximă efi
ciență economică, iar fondurile de 
investiții pentru acțiunea de moder
nizare să determine realmente și in 
timp cît mai scurt saltul calitativ al 
economiei naționale, așa cum au 
stabilit Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale partidului. 

întortocheată a 
lucrărilor mai

că la lucru, respectînd toate preve
derile din proiecte. Așa prevăd re
glementările. asa rezultă din practi
ca de zi cu zi că e bine, că e ab
solut necesar. Cum si-au îndeplinit 
acești factori îndatoririle ?

Antrepriza de construcțil-montaj 
din Tîrgoviște execută o serie de 
lucrări — modernizări, drumuri. îm
prejmuiri. fînare S.a. — la I.A.S. 
Crevedia. Finanțarea acestor obiecti
ve s-a deschis în iulie 1987. dată la 
care constructorii au intrat în pose
sia documentației. în vară, lucră
rile s-au desfășurat sporadic („în
tr-o zi veneau doi zidari. în alta 
cinci sau nici unul" — afirmă ingi- 
nerul-șef al Trustului I.A.S. Dîmbo
vița. Gheorghe Mihai), iar acum 
stagnează. Motivul ? „Documentația 
e incompletă. Să ni se dea proiectele 
definitive ca să știm ce avem de fă
cut" — aduce ca argument directo-
. --- -------- ---- -------- ------- --- ------------------------- r

Cîteva probleme privind 
finalizarea construcțiilor 

zootehnice 
în judeful Dîmbovița

rul amintitei antreprize. Iulian Tu- 
dose.

Fapt este că antrepriza de con
strucții a făcut observații în legătu
ră cu omisiunile din documentație, 
dar cu mare întîrziere. Mai exact, 
abia la sfîrșitul lunii decembrie. 
Deși, potrivit legii, cadrele tehnice 
ale unității de construcții aveau 
obligația s-o studieze nu numai 
bine, dar si repede. Timp au avut 
berechet pentru că proiectele fuse
seră primite de constructori încă din 
iulie trecut. Cine poartă atunci vina 
că întîi au fost începute lucrările și 
abia după aceea s-au făcut observa
ții la proiecte, altfel spus că s-a pus 
căruța înaintea cailor ? Firește, deo
potrivă respectivul trust I.A.S.. in 
atelierele căruia s-au elaborat pro
iectele. dar si constructorul. Pentru 
că dacă primul a greșit, celălalt tre
buia să descopere greșeala la timp.

De mult au fost începute lucrările 
la două obiective ale Asociației eco
nomice intercooperatiste pentru creș
terea porcilor de Ia Mătăsaru. Este 
vorba de transformarea centralei 
termice de pe combustibil lichid pe 
cărbune și o nouă stație de epurare 
a apelor reziduale. Ele aveau ter
men de punere în funcțiune trimes
trul IV al anului 1985. Modul în 
care s-au desfășurat si se desfășoară 
lucrările pe șantier nu lasă nici un 
dubiu în privința cauzelor ce au ge
nerat tergiversarea punerii în func
țiune a acestor obiective, de mare 
importantă pentru bunul mers al 
producției. Lucrările au fost începu
te. oprite, apoi reluate si iar oprite. 
Cînd constructorii si montorii se 
aflau pe șantier, lipseau utilajele, 
cînd erau utilaje nu veneau con
structorii si montorii. iar cînd erau 
și unii si altele se descopereau ine
xactități si neconcordante în pro
iecte.

Din păcate, această mal veche me
teahnă în activitatea beneficiarilor 
de Investiții și a constructorilor a 
prins rădăcini. Și nu se întrevede 
vreun semn clar că factorii mențio
nați au tras învățămintele cuvenite 
din neajunsurile anterioare. Și nici 
că forurile lor coordonatoare ar avea 

în acest an-o producție 
cît mai mare de furaje

(Urmare din pag. I)
de irigare, se justifică Insămințarea 
plantelor furajere rădăcinoase. Pen
tru asemenea producții este obliga
toriu ca in fiecare unitate agricolă 
să fie repartizate și administrate 
cantitățile necesare de îngrășăminte 
naturale.

între lucrările ce sînt de executat 
în această perioadă, cu un rol de
terminant pentru sporirea producției 
de furaje, o atenție aparte trebuie 
acordată fertilizării cu îngrășăminte 
chimice a culturilor furajere exis
tente. Pentru aceasta, specialiștii din 
unități trebuie să controleze perma
nent starea de vegetație a culturilor 
furajere perene și a celor semănate 
în toamnă pentru masă-verde și, în 
funcție de situația concretă dintr-un 
loc sau altul, să stabilească dozele 
necesare de îngrășăminte pentru a 
favoriza dezvoltarea și creșterea ve
getativă a plantelor. Și in acest caz 
avem de-a face cu o acțiune care 
nu peste tot se realizează în bune 
condiții. Conducerile multor unități 
agricole manifestă tendința de a ad
ministra îngrășămintele chimice cu 
prioritate la culturile cerealiere și 
de plante tehnice. Nu subapreciem 
importanța fertilizării culturilor ve
getale pentru care există plan de 
producție și plan de livrare la fon
dul de stat, dar la fel de important 
este să se asigure și fertilizarea co
respunzătoare a plantelor furajere, 
întrucît de obținerea unor producții 
mari de nutrețuri depinde realiza
rea producțiilor animaliere, care pre
zintă o mare însemnătate în asigu
rarea fondului de stat cu asemenea 
produse și buna aprovizionare a 
populației. Tocmai de aceea este ab
solut firesc si necesar ca din can
titatea de îngrășăminte chimice re
partizată fiecărei unități agricole. în 
funcție de structura culturilor vege
tale și ponderea zootehniei, să se 
asigure cantități echilibrate de în
grășăminte chimice, dar și de com
bustibil, pentru executarea întocmai 
a fiecărei verigi din tehnologia pro
ducerii furajelor.

O pondere însemnată în acoperi
rea balanței furajere o are produc
ția de masă-verde ce trebuie obți
nută de pe pajiștile naturale, al că
ror aport este estimat în acest an 
la 58 milioane tone de masă-verde. 
Nu este o producție care să nu poată 
fi realizată. în acest sens remarcăm 
măsurile preconizate de Ministerul 

intenția să pună piciorul în prag, să 
elimine o mentalitate anacronică și. 
o dată cu ea. un stil de muncă pă
gubitor. Așa se face că la data do
cumentării noastre factorii implicați 
în realizarea investiției reluau fie
care drept justificare a nerealizări- 
lor aceeași „arie" neschimbată : „nu 
sînt utilaje" (de fapt erau, pentru 
că abia fuseseră aduse), „nu există 
constructori" (și ei erau, dar mare 
lucru nu făceau), „nu avem proiec
te" (în realitate, lipsea numai unul 
trimis la centrală pentru avizare).

Colaborarea — o cerință 
a realizării la timp 

a investițiilor
Analiza de care aminteam la în

ceput a scos in evidentă și o altă 
condiție esențială pentru a construi 
ieftin, bine și in termene cît mai 
scurte : colaborarea strînsă, pe toată 
durata executării lucrărilor, între 
factorii ce concură la realizarea in
vestițiilor. Să pornim de la un fapt 
mărunt în aparentă, dar ca în po
vestea cu buturuga mică.- ce împie
dică finalizarea lucrărilor. Toate 
materialele necesare închiderii ulti
mei hale la complexul de taurine la 
îngrășat Dobra, cu termen de exe
cuție în luna noiembrie 1987. există. 
Cu excepția a 800 dale din beton, 
pentru care antrepriza n-avea ca
pacitatea de a le executa. In aces
te condiții. însemna să se aștepte 
citeva luni cu popularea celui de-al 
patrulea adăpost, fapt care putea 
provoca greutăți pentru complex în 
realizarea planului de producție. 
Soluția a fost găsită pe loc. Le va 
executa o unitate specializată a agri
culturii. Concluzia este lesne de des
prins : atunci cînd sînt căutate, so
luțiile pot fi repede găsite.

Ne vom opri în continuare asupra 
unor aspecte care privesc stilul de 
lucru al unităților de proiectare si 
construcții. S-a ajuns, în urma de
selor schimbări operate în proiecte 
in timpul execuției, ca obiectivul fi
nalizat să nu mai semene cu cel ini
țial proiectat. Și. bineînțeles, nici 
costul nu mai este același cu cel pre
văzut la început. „Primim de la 
proiectanti o puzderie de note de co
mandă prin care se cer fel de fel de 
modificări, de multe ori nejustifica- 
te — ne spune directorul Antrepri
zei de construcții din Tîrgoviște. 
Aparent nu e mare lucru să schimbi 
un tip de fereastră cu altul (cazul 
Asociației economice pentru crește
rea porcilor de la Petrești — n.n.), 
dar în realitate nu e nici ușor. Tre
buie alte comenzi la furnizori, exe
cutate modificări la zidărie, sînt ne
cesare consumuri suplimentare de 
materiale, cheltuieli în plus, toate 
răsfringîndu-se asupra duratei de 
construcție".

Urmărirea pe etape și obiective a 
realizării programelor de investiții 
este o altă problemă desprinsă din 
analiza amintită. A intrat în practi
ca organizațiilor de construcții ca la 
finalizarea fiecărui obiectiv recep
ția să se facă cu proiectul în mină, 
detaliu cu detaliu, iar 
de plată să se aprobe numai 
construcția 
cheie". Or, 
procedează 
mai multe 
finalizează 
„codițe",

documentele 
dacă 

respectivă este gata, „la 
pe unele șantiere nu se 
asa. Constructorul atacă 
lucrări deodată, dar nu 
nici una. sau lasă ici-colo 

. . cum s-a întîmplat la I.A.S. 
Crevedia. unde Antrepriza din Tîr
goviște a început mai multe obiec
tive, dar nu a terminat decît unul.

★
Ne oprim aici cu Investigațiile, 

considerând că cele relatate consti
tuie suficiente argumente pentru a 
determina organizațiile de construc
ții. de proiectare, precum și benefi
ciarii de investiții din agricultura 
județului Dîmbovița să acționeze cu 
răspunderea cuvenită pentru reali
zarea acestora în cel mai scurt timp, 
în condiții bune de calitate și cu 
cheltuieli cit mai reduse.

Lucian CIUBOTARU

pentru a se aplica tn 
mari suprafețe. în sco- 
potențialului productiv 
și tinetelor naturale.

pro- .

Agriculturii, 
complex, pe 
pul creșterii 
al pășunilor ___ ____ ________
Pentru materializarea acestui pre 
gram, in primă urgență trebuie să 
se treacă la supraînsămînțarea pa
jiștilor naturale, pe 1 milion hec
tare, cu leguminoase și graminee pe
rene valoroase. Fiecare județ și fie
care unitate agricolă cunosc sarcini
le ce le revin în acest sens. Să- 
mînța este asigurată pentru toată 
suprafața în compoziție floristică 
îmbunătățită, specifică fiecărei zone. 
Utilajele necesare au fost pregătite 
și puse la punct. Deci sînt create 
toate condițiile pentru îndeplinirea 
acestei sarcini. Se impune doar ca 
întreaga acțiune, mai mult decît în 
alți ani, să se bucure de atenție spo
rită din partea conducerilor de uni
tăți, a consiliilor populare și a or
ganelor agricole județene pentru a 
asigura organizarea temeinică și des
fășurarea lucrărilor intr-un timp cît 
mai scurt, pe cît posibil în prima 
epocă de semănat.

Tot in scopul creșterii potențialu
lui productiv al pajiștilor naturale, 
în acest an trebuie să se execute 
lucrări de întreținere pe 3,3 mili
oane hectare, fertilizarea cu îngră
șăminte naturale și chimice pe 2 850 
mii hectare, eliminarea excesului de 
umiditate pe 26 mii hectare, corec
tarea acidității și sărăturării solului 
prin amendare pe 49 mii 
Materializarea întocmai a 
obiective, de care depinde ___
zarea producției de masă-verde pre
văzută în acest an de pe pajiștile 
naturale, impune din partea organe
lor agricole județene, a consiliilor 
populare și a conducerilor de unități 
răspundere sporită în mobilizarea 
tuturor forțelor, și în primul rînd 
a crescătorilor de animale, pentru 
efectuarea Ia timp a tuturor lucrări
lor preconizate. Ele trebuie să În
drume. să conducă și. mai ales, să 
controleze modul în care se înfăp
tuiesc programele stabilite în fie
care comună și unitate agricolă. 
Toate acestea evidențiază ca o ce
rință majoră creșterea preocupării . 
tuturor cadrelor de conducere din 
unitățile agricole. începînd cu pre
ședintele de C.A.P., directorul de 
I.A.S., inginerli-șefi și terminînd cu 
șefii fermelor zootehnice, pentru 
producerea în acest an a unor can
tități cît mai mari de furaje, de bună 
calitate, condiție hotărâtoare pentru 
dezvoltarea puternică a zootehniei.

hectare, 
acestor 

reali-
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE ȚARĂ
A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE

Din. cuvîntul participanților la dezbateri
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

IOACHIM MOGA
Magistrala cuvintare rostită de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
fata conferinței, reprezintă o 
strălucită sinteză a mărețelor 
realizări obținute de poporul 
nostru, sub conducerea încerca
tă a partidului, în toate dome
niile vieții economice si sociale, 
un document programatic de 
inestimabilă valoare privind 
dezvoltarea, în continuare, a 
României, creșterea rolului con
siliilor populare și implicarea 
lor mai activă în realizarea in
tegrală a tuturor sarcinilor din 
planul în profil teritorial.

Rezultatele fără precedent ob
ținute de județul Cluj, ca de alt
fel de toate județele tării, in 
cele două decenii care au tre
cut de la reorganizarea terito- 
rial-administrativă. ilustrează cu 
puterea de netăgăduit a fapte
lor justețea politicii științifice a 
partidului de repartizare ar
monioasă a forțelor de produc
ție pe întreg teritoriul patriei, 
politică elaborată si promovată 
cu consecventă de secretarul 
general al partidului, pentru 
care aducem, și cu acest prilej, 
recunoștința noastră fierbinte 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al națiunii. 
Erou intre eroii neamului, stră
lucit militant revoluționar pen
tru împlinirea înaltelor idealuri 
ale poporului de dezvoltare li
beră și independentă, de progres 
și civilizație, într-o lume a pă
cii si înțelegerii intre toate ță
rile lumii.

Mărețele înfăptuiri de pînă 
acum, realizate prin efortul co
mun al tuturor oamenilor mun
cii, infirmă aprecierile unor 
cercuri reacționare care pone
gresc realizările obținute de po
porul nostru în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a României.

In anii actualului cincinal, 
ca urmare a acțiunilor intre- 
prinse de consiliile populare, 
sub conducerea directă a orga
nelor si organizațiilor de partid, 
producția industrială a județului 
a crescut cu 8,2 la sută, expor
tul cu 11,6 la sută, productivi
tatea muncii cu 11.4 la sută, pes
te 41 la sută din produsele rea
lizate în anul trecut fiind noi 
sau modernizate. In agricultu
ră. producțiile au crescut con
tinuu. sporind contribuția ju
dețului la constituirea fondului 
de stat, atît la produsele vege
tale. cit si la cele animaliere si. 
implicit, la înfăptuirea prevede
rilor programului de autocon- 
ducere și autoaprovizionare.

Beneficiind de importante 
fonduri de investiții, am asigurat 
punerea în funcțiune a 52 ca
pacități de producție și con
struirea a 8 047 apartamente, 
din care aproape 800 în mediul 
rural.

Consiliile populare, comitete
le și birourile executive au ac
ționat pentru aplicarea neabătu
tă a principiilor mecanismului 
economico-financiar. ale auto- 
gestiunii. autoconducerii si auto
finanțării. Incepind din anul 
1986, toate comunele, orașele și 
municipiile județului se auto- 
finantează, acoperindu-și inte
gral cheltuielile din veniturile 
proprii și contribuind în același 
timp cu o cotă importantă la 
bugetul centralizat al statului, 
la fondul general de dezvoltare.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION MANEA

Vă rog să-mi permiteți ca In 
numele tuturor locuitorilor ju
dețului Olt, ai municipiului Sla
tina să exprim sentimentele 
noastre de profund respect si 
nemărginită recunoștință l'ată 
de cel mai iubit fiu al poporului, 
înflăcărat patriot revoluționar, 
marele și strălucitul Erou intre 
eroii neamului, conducătorul în
țelept și vizionar al amplului 
proces de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a patriei spre co
munism, proeminentă personali
tate a lumii contemporane, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

în anii de glorie ce au trecut 
de la istoricul Congres al IX- 
lea, — a spus vorbitorul — be
neficiind de roadele politicii în
țelepte. realiste a partidului și 
statului de alocare a circa 30 
Ia sută din venitul national pen
tru fondul de dezvoltare, pe 
harta județului nostru și a mu
nicipiului Slatina au apărut noi 
și însemnate obiective economi- 
co-sociale. mărețe citadele in
dustriale și agricole, adevărate 
ctitorii ale unui timp eroic ce 
cu mindrie patriotică poporul 
nostru il numește pe drept cu- 
vint ,,Epoca Nicolae Ceaușescu'1. 
Producția industrială a județu
lui a crescut de la 2.7 miliarde 
lai, în 1968, la 38,2 miliarde lei 
in 1987, fondurile fixe de la 4 
miliarde lei la 32,8 miliarde lei. 
producția globală agricolă de 
6,4 ori.

îndeplinesc o îndatorire de 
conștiință din a releva și cu a- 
cest prilej că în cele două dece
nii care au trecut de la reorga
nizarea administrativ-teritorială 
a tării, act revoluționar de im
portanță istorică înfăptuit din 
inițiativa mult stimatului și iu
bitului secretar general al parti
dului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, municipiul 
Slatina a cunoscut profun
de prefaceri economico-sociale. 
tnansformindu-se, dintr-un vechi 
orășel de provincie, intr-un pu
ternic centru industrial, racor
dat la cerințele și exigentele ci
vilizației socialiste. Am bene
ficiat de importante fonduri de 
investiții în valoare de peste 35 
miliarde lei. care au permis

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE

Conferința pe țară a pre
ședinților consiliilor populare — 
expresie elocventă a democra

ției muncitorești-revoluționare.

In continuare, vorbitorul a 
arătat că. analizînd activitatea 
desfășurată în lumina exigente
lor formulate de secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trebuie 
recunoscut că rezultatele obți
nute nu sînt pe măsura puter
nicei baze materiale, a sprijinu
lui acordat de partidul și statul 
nostru. Unele rămîneri în urmă 
înregistrate în industrie și agri
cultură. în dezvoltarea mai pu
ternică a industriei mici și 
serviciilor se datoresc. și îh 
cazul județului Cluj, așa cum 
sublinia secretarul general al 
partidului în cuvîntarea rostită 
în fata conferinței, in primul 
rind neajunsurilor din stilul și 
metodele de muncă, formale, 
birocratice, ale unor consilii 
populare, care nu și-au exerci
tat în. mod corespunzător atri
buțiile legale privind urmărirea 
modului de asigurare a condi
țiilor tehnico-materiale si orga
nizatorice necesare înfăptuirii 
planului în toate sectoarele și 
domeniile de activitate. Am tras 
toate învățămintele din lipsurile 
si neajunsurile manifestate si 
am dezbătut. în cadrul conferin
ței județene a deputatilor consi
liilor populare, sarcinile ce ne 
revin din hotărîrile Conferinței 
Naționale a partidului, stabi
lind măsuri și acțiuni concrete 
pentru îndeplinirea integrală a 
Planului pe acest an și pe în
tregul cincinal, a evidențiat vor
bitorul.

Beneficiind de sprijinul 
nemijlocit al tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent militant ăl 
partidului și statului nostru, 
savant de largă recunoaștere 
internațională, am îmbunătățit 
programele de. perfecționare a 
organizării și modernizării pro
ducției. urmărind valorificarea 
puternicului potențial de crea
ție din unitățile de cercetare și 
învătămînt. punind accentul pe 
aplicarea acelor măsuri care 
conduc la înnoirea produselor, 
creșterea productivității mun
cii, reducerea consumurilor ma
teriale și energetice.

Hotărîrile pe care le-am adop
tat la conferința județeană pri
vesc în primul rind creșterea 
răspunderii organelor locale ale 
puterii si administrației de stat 
în urmărirea îndeplinirii obiec
tivelor dezvoltării economico- 
sociale. în legătura lor cu ma
sele de cetățeni. în antrenarea 
acestora la rezolvarea proble
melor producției, la participarea 
efectivă la buna gospodărire a 
localităților, la perfectionarea 
activității cultural-educative și 
de asistentă sanitară, la cunoaș
terea temeinică și aplicarea 
neabătută a hotăririlor de 
partid și legilor țării.

Asigurăm conferința, pe mult 
stimatul secretar general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de hotărîrea 
fermă a organizațiilor de partid 
și consiliilor populare, a tuturor 
oamenilor muncii clujeni de a 
acționa neabătut, cu înaltă răs
pundere și spirit revoluționar, 
pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce revin județului 
nostru din hotărîrile Congresu
lui al XlII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

construirea unei puternice plat
forme industriale, darea in fo
losință a peste 23 000 aparta
mente. numeroase unităti șco
lare. de ocrotire a sănătății, im
punătoare case de cultură și a 
altor edificii de larg interes ce
tățenesc.

Evidențiind că în centrul preo
cupărilor comitetului executiv 
al consiliului popular municipal, 
ale comisiilor permanente s-au 
situat in mod constant îndepli
nirea planului de dezvoltare e- 
conomico-socială în profil teri
torial. analiza și controlul în
făptuirii măsurilor cuprinse in 
programele de modernizare a 
producției, de ridicare a nive
lului tehnic și calitativ ai pro
duselor. de creștere mai accen
tuată a productivității muncii, 
vorbitorul a relevat rezultatele 
importante obținute, printr-o 
mobilizare mai susținută a 
deputatilor. și in realizarea pro
gramelor de sistematizare, de 
dezvoltare a industriei mici și 
a prestărilor de servicii, de au- 
toconducere, autoaprovizionare 
și autofinanțare.

Mobilizați de indicațiile si 
orientările secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Conferin
ța Națională a partidului, in 
primele două lunj oMnenii mun
cii din Slatina au indeplinit 
planul la principalii indicatori, 
obținind peste prevederi o pro
ducție pentru export in valoare 
de 100 milioane lei. Acordăm, 
totodată. o atenție deosebită 
obiectivelor cuprinse in pro
gramele speciale, sistematizării 
și bunei gospodăriri a munici
piului.

Toate colectivele de muncă 
din Slatina, a subliniat în în
cheiere vorbitorul. își vor face 
un titlu de onoare și mindrie 
patriotică din Îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan 
pe anul 1988 și pe intregul cin
cinal. in spiritul tezelor, ideilor 
și orientărilor cuprinse in stră
lucita cuvintare rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. care 
se constituie Intr-un amplu si 
cuprinzător program de muncă 
și viață al poporului, pentru 
progresul general al scumpei 
noastre patrii. Republica Socia
listă România.

BĂDESCU
specifică societății noastre — 
coincide în mod fericit cu îm
plinirea a două decenii de la 
reorganizarea administrativ-te

ritorială a țării, act de uriașă 
însemnătate pentru dezvoltarea 
economico-socială a patriei, ini
țiat de iubitul conducător al 
partidului și statului nostru, 
Erou între eroii neamului, co
munistul de omenie, proemi
nentă personalitate a lumii 
contemporane. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în anii socialismului, cu' deo
sebire in perioada ce a trecut 
de' la Congresul al IX-lea al 
partidului, prin aplicarea con
secventă a politicii de reparti
zare rațională și echilibrată a 
forțelor de producție pe terito
riul țării, materializată. în mod 
magistral prin reorganizarea 
administrativ-teritorială și în
făptuirea programului național 
de sistematizare și modernizare 
a localităților, in comuna noas
tră — Liebling, din județul Ti
miș — asemeni tuturor locali
tăților patriei, au avut loc trans
formări cu adevărat revoluțio
nare, atît în sfera producției 
materiale, cit și în creșterea ca
lității vieții oamenilor.

In continuare, vorbitorul a 
raportat că cetățenii din comu
nă, care au avut marea onoare 
să primească vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, au 
obținut rezultate bune in toate 
domeniile de activitate, cu deo
sebire în zootehnie, sector dis
tins în anii 1986 și 1987 prin 
două titluri de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare".

Analizînd însă propria mun
că, în spiritul înaltelor exigențe 
cuprinse în excepționala cuvin
tare rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cadrul 
conferinței noastre, trebuie să 
subliniez că activitatea consi
liului popular comunal, a depu
tatilor. a cadrelor de conducere 
și specialiștilor nu se ridică la 
nivelul exigențelor formulate de 
secretarul general al partidu

CUVlNTUL
IOANA

Cu profund respect și aleasă 
recunoștință, comuniștii, toți ce
tățenii județului Brașov, intr-o 
deplină unitate de simțire cu în
treaga tară. își exprimă și cu 
acest prilej sentimentele de ne
mărginită dragoste, aleasă stimă 
și prețuire față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Inflăcăra't 
patriot, strălucit gînditor si om 
politic, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, 
care de peste cinci decenii si 
jumătate se identifică cu idea
lurile partidului si poporului, 
consacrîndu-și eroica viată si 
activitate revoluționară dezvol
tării socialiste și comuniste a 
patriei. întăririi' colaborării. în
țelegerii și păcii în lume.

Adresăm, totodată. un cald 
omagiu și înalta gratitudine to
varășei Elena Ceaușescu. mili
tant de frunte al partidului si 
statului nostru, savant de largă 
recunoaștere internațională,, 
pentru contribuția remarcabilă 
adusă la elaborarea și înfăptui
rea programelor de dezvoltare 
economico-socială a patriei, la 
înflorirea neîntreruptă a științei, 
învățămîntului si culturii, la a- 
firmarea spiritualității româ
nești în lume.

Vorbitoarea a arătat, în conti
nuare. că în anii care au trecut 
6e la istoricul Congres al IX- 
lea. județul Brașov, asemenea 
tuturor județelor patriei, a cu
noscut importante prefaceri re
voluționare. Producția industria
lă a crescut de peste 5 ori. cea 
agricolă de 2 ori. au fost con
struite si date în folosință pes
te 100 000 apartamente, s-a dez
voltat rețeaua unităților din 
învătămînt. cultură, ocrotire t a 
sănătății, a crescut continuu ni
velul de trai material si spiri
tual al oamenilor muncii.

Cu îndreptățită mindrie pa
triotică și satisfacție, doresc să 
subliniez că. o dată cu înflorirea 
fără precedent a județului, s-a 
dezvoltat și orașul Rupea, unde 
îndeplinesc funcția de președin-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION TEOREANU

Cuvîntarea rostită în fata 
conferinței de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, strălucită 
sinteză a marilor succese obți
nute de harnicul nostru popor 
în edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate, pro
iecție magistrală a viitorului lu
minos al patriei, ne dă certitu
dinea realizării mărețelor pro
grame de dezvoltare a tării, 
temeinic si științific fundamen
tate. ne dă certitudinea tradu
cerii integrale in viată a hotă- 
rîrilor Congresului al XlII-lea 
si Conferinței Naționale ale 
partidului.

Acest larg forum al democra
ției muncitoresti-revolutionare 
își desfășoară lucrările la două 
decenii de la adoptarea de că
tre Marea Adunare Națională a 
unui ansamblu de măsuri, ela
borat din inițiativa si îndru
marea nemiilocită a tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, privind 
reorganizarea administrativ-te
ritorială a tării.

In anii ce au trecut de la cel 
de-al IX-lea Congres al P.C.R., 
epocă pe care cu profundă min
drie patriotică o numim „Epoca 
Nicolae Ceausescu", o puternică 
dezvoltare si perfecționare au 
cunoscut știința. învătămîntul 
si cultura.

Ne facem o datorie de con
știință ca. în numele elevilor si 
studenților, al tuturor slujitori
lor școlii, să exprimăm, și cu 
acest prilej. nemărginita recu
noștință și profundă grati
tudine fată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, pentru 
contribuția determinantă la e- 
laborarea si înfăptuirea politi
cii interne si externe'a parti
dului si statului nostru, pentru 
orientarea nouă, revoluționară, 
dată învătămintului. pentru 
sprijinul permanent acordat în 

lui în ceea ce privește înfăp
tuirea noii revoluții agrare in 
toate sectoarele activității noas
tre, a relevat vorbitorul.

Raportăm conferinței că lip
surile manifestate in activitatea 
consiliului popular comunal, a 
.deputaților au fost temeinic a- 
'nalizate și s-au stabilit măsuri 
concrete pentru aplicarea cores
punzătoare a prevederilor pri
vind organizarea producției și a 
muncii in toate domeniile de 
activitate. Sîntem. totodată, pu
ternic preocupați pentru antre
narea largă a cetățenilor, in 
frunte cu deputății, la reali
zarea integrală a tuturor sarci
nilor economico-sociale. Ca ur
mare, am încheiat pentru acest 
an contractele de livrare către 
fondul centralizat al statului la 
nivelul planului, in primele 
două luni reușind să ne înscriem 
in graficele de livrare stabilite 
cu unitățile contractante.

în lumina orientărilor și a in
dicațiilor cuprinse in magistrala 
cuvintare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, consiliul 
popular comunal va acționa cu 
cea mai mare fermitate, prin 
toate mijloacele de care dispu
ne — inclusiv prin activitățile 
organizate de căminul cultural — 
pentru formarea și dezvoltarea 
la toți locuitorii comunei, a unei 
înalte conștiințe patriotice, revo
luționare. manifestată prin res
pectarea cu strictețe a legilor 
statului, creșterea inițiativei și 
participării responsabile cu și 
mai multă energie, dăruirp și 
devotament pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a ho- 
tărîrilor Congresului al XlII-lea 
și Conferinței Naționale ale 
partidului, a sarcinilor ce ne 
revin în acest an și pe întregul 
cincinal, sporindu-ne continuu 
contribuția, alături de întregul 
nostru popor, la dezvoltarea și 
înflorirea scumpei noastre pa
trii, Republica Socialistă Româ
nia.

TOVARĂȘEI 
HELWIG

te al consiliului popular orășe
nesc. Dacă în urmă cu 20 de 
ani Rupea era o localitate cu 
totul anonimă, astăzi orașul 
este înscris viguros pe calea 
dezvoltării socialiste, realizînd o 
producție industrială de peste 
10 ori mai mare fată de anul 
1965. iar producția agricolă a 
crescut de peste 3 ori.

Toate aceste minunate înfăp
tuiri ilustrează în mod grăitor 
justețea și realismul politicii 
științifice a partidului și statu
lui nostru de industrializare so
cialistă și repartizare armonioa
să a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării, dăruirea 
și abnegația cu care oamenii 
muncii de pe aceste străvechi 
plaiuri românești înfăptuiesc, 
planurile și programele de dez
voltare economico-socială a pa
triei. infirmînd'cu tăria fapte
lor propaganda dușmănoasă a 
unor cercuri reacționare de pes
te hotare, care încearcă să de
nigreze marile realizări obți
nute prin efortul comun al tu
turor fiilor tării noastre, strîns 
uniți in jurul Partidului Comu
nist Român, al secretarului său 
general. In spiritul indicațiilor 
Si orientărilor formulate de se
cretarul general al partidului 
de la înalta tribună a conferin
ței noastre, vor fi stabilite, a 
subliniat in încheiere vorbi
toarea. măsuri concrete menite 
să asigure ridicarea la un nivel 
superior a întregii activități, 
astfel incit orașul Rupea să fie 
o adevărată citadelă a muncii 
și educației revoluționare. în 
care oamenii să trăiască și să 
muncească conform principiilor 
înaintate ale eticii si echității, 
socialiste, aducindu-și o contri
buție sporită la înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite de Congre
sul al XlII-lea si Conferința 
Națională ale partidului, spre 
gloria si măreția scumpei noas
tre patrii — Republica Socialis
tă România.

vederea dezvoltării si perfec
ționării sale în strînsă legătură 
cu progresul multilateral al 
tării.

Totodată, exprimăm tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceausescu — eminent om 
politic si savant de largă repu
tație mondială — cele mai calde 
mulțumiri pentru îndrumarea 
de înaltă competentă ce o asi
gură școlii de toate gradele, in 
îndeplinirea misiunii sale de 
formare si educare comunistă a 
cadrelor necesare tuturor do
meniilor de activitate.

In continuare, vorbitorul a e- 
videntiat realizările de seamă 
obținute în ultimele două dece
nii în dezvoltarea si moderni
zarea învătămintului românesc 
de toate gradele, in perfectio
narea conținutului si desfășu
rarea procesului instructiv-edu- 
cativ al tinerei generații. în in
tegrarea învătămintului cu cer
cetarea si producția.

Hotărîrile Congresului al 
XlII-lea. documentele adoptate 
de Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român, a 
subliniat vorbitorul, nun in fata 
școlii, a cadrelor didactice sar
cini de mare complexitate si 
amploare privind asigurarea 
unei calități superioare întregu
lui proces instructiv-educativ, 
prin încorporarea in conținutul 
disciplinelor de învătămînt a 
celor mai noi cuceriri ale știin
ței. tehnicii si culturii româ
nești și universale, privind 
pregătirea elevilor si studenți
lor in problemele conducerii si 
organizării științifice a activită
ții economico-sociale. îmbună
tățirea predării științelor econo
mice. accentuarea caracterului 
practic-aplicativ al cunoștințe
lor si promovarea, in continua
re. a unor tehnologii didactice 
moderne, care să contribuie la 
creșterea nivelului de pregătire 
profesională si politico-ideolo- 

gică a acestora. O dată cu do- 
bindirea- cunoștințelor la disci
plinele fundamentale, de spe
cialitate si tehnologie, vom in
tensifica preocupările privind 
educarea militant-revolutiona- 
ră. patriotică a elevilor si stu
denților. în spiritul respectului 
fată de valorile trecutului glo
rios de luptă al partidului și 
poporului, precum si fată de 
marile realizări ale prezentului 
nostru socialist.

In deplină concordantă cu 
noile orientări privind progre
sul multilateral al tortelor de 
producție si perfectionarea an
samblului relațiilor sociale, ne 
vom concentra. în continuare, 
atentia asupra pregătirii si asi
gurării forței de muncă în con
sens cu cerințele dezvoltării e- 
conomico-sociale a tării, inclu

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
MARIA ATHANASIU

Vă rog să-mi îngăduiți să 
folosesc acest prilej ca. în nu
mele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor sectorului 6 al Ca
pitalei. in deplină unitate de 
cuget și simțire cu întregul po
por. cu cele mai alese sentimen
te de stimă și profund respect, 
să exprim față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, genial stra
teg și ctitor al României socia
liste moderne, personalitate 
prominentă a lumii politice 
contemporane. un fierbinte 
omagiu, respectuoasa noastră 
gratitudine pentru strălucita 
activitate revoluționară desfă
șurată de peste 55 de ani spre 
binele Si prosperitatea poporului 
român, pentru afirmarea liberă 
și demnă a patriei în rindul 
națiunilor lumii.

tn numele oamenilor muncii 
din unitățile industriale, insti
tuțiile de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică și pro
iectare. al tuturor celor ce 
muncesc în sectorul nostru, a- 
ducem un fierbinte omagiu si 
sentimente de aleasă recunoștin
ță tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu pentru 
prodigioasa activitate desfășura
tă în conducerea partidului și 
statului. pentru _ contribuția 
remarcabilă la înfăptuirea poli
ticii partidului în domeniul 
științei, culturii și învățămîn- 
tului.

Cu alese sentimente de min
drie patriotică evidențiem fap
tul că. asemenea întregii țări, 
datorită grijii si atenției per
manente ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. înscriindu-se 
armonios in procesul de amplă 
înnoire a Capitalei, devenită un 
oraș modern, în plină dezvol
tare, și sectorul 6 și-a schimbat 
înfățișarea, cunoscind o.puter
nică transformare economică și 
edilitar-urbanistică. în ultimii 23, 
de ani, in această parte a mu
nicipiului București, adevărată 
ctitorie a perioadei deschise de 
Congresul al IX-lea al partidu
lui. s-au înălțat și dezvoltat 
25 unităti economice. 7 institu
te de cercetare științifică, ingi
nerie tehnologică și proiectare, 
volumul producției industriale 
sporind de peste 5,6 ori. S-au 
construit peste 84 000 aparta
mente. care au conturat car
tiere noi. cum sint : Drumul

CUVlNTUL
ELISABETA

Organizată in această perioa
dă, cind se împlinesc 20 de ani 
de la reorganizarea administra
tiv-teritorială a țării, conferin
ța noastră oferă posibilitatea de 
a reliefa cu pregnanță justețea 
politicii partidului și statului 
nostru, promovată la inițiativa 
și cu contribuția esențială a to
varășului Nicolae Ceaușescu, de 
repartizare judicioasă, armoni
oasă a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul patriei și asi
gurarea, pe această bază, a pro
gresului multilateral al socie
tății românești.

Dinamismul fără precedent,, 
caracteristic dezvoltării econo
mico-sociale a tuturor zonelor 
tării, a marcat profund si jude
țul Harghita, care a beneficiat 
din plin de roadele acestei poli
tici profund umaniste, ceea ce 
a asigurat tuturor locuitorilor 
săi, fără deosebire de naționa
litate, condiții egale de muncă 
și viață, de afirmare a perso
nalității umane.

Prin alocarea unui volum de 
investiții de peste 32 miliarde 
Iei, județul Harghita s-a trans
format dintr-o zonă puțin dez
voltată într-un județ înfloritor, 
cu puternice unități industriale, 
dotate cu mașini și instalații de 
nivel tehnic mondial, cu per
sonal muncitor cu înaltă cali
ficare profesională, în măsură 
să realizeze produse de un bun 
nivel calitativ. Și orașul Gheor- 
gheni. unde îmi desfășor acti
vitatea, este astăzi un centru 
economic puternic, cu o înfăți
șare urbanistică modernă. Pro
ducția industrială se realizează 
în prezent în proporție de 80 la 
sută in unități noi, create în ul
timii 20 de ani, ale căror pro
duse sînt bine apreciate în țară 
și in străinătate. în oraș s-au 
înălțat numeroase blocuri hoi, 
cu peste 3 400 apartamente, o 
casă de cultură, unități școlare 
și de ocrotire a sănătății, alte 
instituții social-culturale, ceea 
ce a operat prefaceri adinei în

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
TEODORA FIRCA

Ne aflăm sub puternica im
presie produsă de cuvîntarea 
rostită de secretarul general al 
partidului, președintele Republi
cii. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
strateg și initiator al vastei 
opere de dezvoltare echilibrată 
și armonioasă a tuturor zone
lor tării, a programului de mun
că și luptă pentru făurirea so
cialismului și comunismului in 
patria noastră.

Justețea acestei politici, 
profund științifice, novatoare, 

siv în profil teritorial, precum 
si asupra îmbunătățirii activi
tății de perfecționare a pregă
tirii profesionale a personalului 
muncitor.

în încheiere, doresc să asigur 
Pe mult stimatul si iubitul 
secretar general .al partidu
lui de angajamentul ferm, re
voluționar. al tuturor slujitori
lor scolii românești, de a-și 
face pe deplin datoria, realizind 
pregătirea la un inalt nivel ca
litativ a forței de muncă, in ve
derea formării tinerei generații 
în concordantă cu măreția e- 
pocii în care trăim si muncim, 
cu înaltele exigente ce ne revin 
din Programul partidului, din 
documentele Congresului al 
XlII-lea si Conferinței Națio
nale ale Partidului Comunist 
Român.

Taberei. Militari si Crîngași. Au 
fost realizate ample lucrări edi- 
litar-urbanistice care au dat 
strălucire Capitalei patriei 
noastre.

Expresie a atenției statornice 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru dezvoltarea accelerată a 
Capitalei, sectorul nostru a be
neficiat de un important volum 
de investiții care a permis mo
dernizarea și dezvoltarea pro
ducției in unitățile industriale, 
amenajarea rîului Dîmbovița, a 
complexului de agrement și 
odihnă Dîmbovița. finalizarea 
pasajului Lujerului. moderni
zarea a peste 500 unităti comer
ciale. darea in folosință a 38 
unități noi și a peste 3 000 apar
tamente.

Vorbitoarea s-a referit. în 
continuare, la activitatea desfă
șurată de consiliul popular, de 
deputății din sector pentru va
lorificarea superioară a poten
țialului uman, tehnic și mate
rial de care dispune.

In acest context, s-a subli
niat că. pe baza aprecierilor și 
orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. se va acțio
na cu toată fermitatea pentru o 
nouă calitate a activității consi
liului popular, a deputatilor. 
pentru mobilizarea mai amplă a 
oamenilor muncii Ia realizarea 
exemplară a planului de pro
ducție, in primul rînd a produc
ției fizice și a exportului, an
trenarea tuturor cetățenilor, 
prin muncă patriotică, la mai 
buna gospodărire și < înfrumu
sețare a sectorului.

In încheiere, vorbitoarea a 
spus : încredințăm conferința 
că. urmînd exemplul luminos 
de muncă și viață revoluționară 
al secretarului general al parti
dului. puternic însuflețiți de 
chemările și indemnurile-înflă- 
cărate adresate întregului popor 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de la înalta tribună a Conferin
ței Naționale a partidului, oame
nii muncii, toți cetățenii secto
rului 6. în frunte cu deputății, 
sint hotăriti să-și sporească 
eforturile pentru înfăptuirea 
sarcinilor mobilizatoare ce le 
revin din istoricele hotărîri ale 
Congresului al XlII-lea al 
P.C.R.. să facă totul pentru 
transformarea Capitalei într-un 
oraș modern, înfloritor, demn de 
epoca măreață pe care o trăim.

TOVARĂȘEI 
BARABAȘ

munca și viața oamenilor, de- 
terminînd creșterea neîncetată a 
nivelului lor de trai material și 
spiritual.

în continuare, vorbitoarea a 
prezentat preocupările consiliu
lui popular orășenesc pentru 
mobilizarea cadrelor de specia
litate, a deputatilor, a tuturor 
oamenilor muncii la realizarea 
sarcinilor ce le-au revenit din 
Planul național unic de dezvol
tare economico-socială în profil 
teritorial.

Așa cum ne-a indicat secre
tarul general al partidului în 
strălucita sa expunere prezen
tată în deschiderea conferinței, 
sintem hotărîți să aducem se
rioase îmbunătățiri muncii noas
tre, prin perfecționarea activi
tății organizatorice specifice, in
cepind cu dezbaterea in sesiu
nile consiliului și la fiecare Ioc 
de muncă, de către deputați și 
comisiile permanente, a sarcini
lor concrete ce ne revin, acțio- 
nind pefitru transpunerea mai 
fermă în viață a principiului 
făuririi socialismului cu poporul 
și pentru popor.

Exprimîndu-și deplinul acord 
cu magistrala expunere a secre
tarului general al partidului, al 
cărei impresionant conținut de 
idei constituie program de ac
țiune și luptă revoluționară, 
vorbitoarea a spus in încheiere: 
Pătrunși de cele mai vibrante 
sentimente de dragoste și de
votament față de patrie și partid, 
față de mult stimatul secretar 
general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
față de mult stimata și iubita 
tovarășă Elena Ceaușescu, oa
menii muncii din județul Har
ghita se angajează să munceas
că cu energii sporite,, cu devo
tament și abnegație, pentru în
făptuirea neabătută a sarcinilor 
ce le revin din istoricele hotă
rîri ale Congresului al XlII-lea 
și Conferinței Naționale ale 
partidului.

găsește o deplină confirmare și 
in marile înfăptuiri ce au avut 
loc in perioada ultimelor două 
decenii în județul Arad. în cei 
20 de ani de la reorganizarea 
administrativ-teritorială a țării, 
zestrea acestor străvechi plaiuri 
românești a sporit cu importan
te capacități industriale. Volu
mul producției-marfă industria
le este astăzi de 5 ori mai mare 
decit în 1968. Dar un lucru și 
mai important feste faptul că 
au avut loc ample mutații în 

repartizarea industriei in teri
toriul județului. determinind 
dezvoltarea continuă a puterii 
economice a unor localități cum 
sint orașele Inău, Lipova, Sebiș, 
Nădlac și altele. înflorirea lor 
multilaterală. Agricultura a cu
noscut, la rîndu-i, un amplu 
proces de dezvoltare și moder
nizare. S-au îmbunătățit con
tinuu condițiile de muncă și de 
trai ale oamenilor. S-au con
struit zeci de mii de aparta
mente confortabile, s-a dezvol
tat rețeaua comercială și de 
servicii, pe hartă județului au 
apărut importante obiective de 
învățămint. cultură și sănătate.

Mindri de aceste reali
zări. adresăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu omâgiul 
fierbinte al tuturor locuitorilor 
județqlui Arad pentru clarvi
ziunea și realismul cu care 
elaborează politica internă și 
externă a partidului si statu
lui nostru, pentru devotamen
tul fără margini cu care ser
vește interesele fundamentale 
ale patriei, partidului și po
porului.

în continuare, vorbitoarea s-a 
referit la comuna Pecica. lo
calitate care a devenit un pu
ternic centru agroindustrial. în 
contextul dezvoltării ascenden
te a tuturor sectoarelor vieții 
economico-sociale. producția a- 
gricolă a sporit de 7 ori. iar 
producția industrială a crescut 
de la 64 milioane lei. în 1968, 
la 358 milioane lei în acest ân.

Marile prefaceri economico- 
sociale din viata localității 
noastre au avut implicații nu 
numai în dezvoltarea bazei teh
nice și materiale. în apariția 
unor noi meserii, altele decit 
cele tradiționale ale țăranului 
român, ci și în modul lui de a

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE MIHAIL

Strămoșeștile plaiuri vrînce- 
ne. municipiul Focșani s-au ri
dicat o dată cu țara pe trepte 
tot mai înalte de civilizație și 
progres. Orașul Unirii de pe 
Milcov, asemenea tuturor loca
lităților patriei, s-a dezvoltat și 
modernizat continuu prin mun
ca unită a locuitorilor săi. pu
ternic însuflețiți de exemplul 
strălucitor, de inalt patriotism 
și neobosită activitate pe care 
ni-I oferă secretarul general al 
partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In cele două decenii care au 
trecut de la reorganizarea ad
ministrativ-teritorială. județul 
Vrancea a beneficiat de peste 
33 miliarde lei investiții pentru 
dezvoltarea industriei si agri
culturii. pentru înzestrarea cu 
dotări social-culturale și teh- 
nico-edilitare. Pe această bază 
eu fost create peste 35 000 noi 
locuri de muncă, s-au construit 
peste 33 Q00 de apartamente.

Mîndri și bucuroși de toate' 
minunatele înfăptuiri din pe
rioada ce cu legitimă min
drie o denumim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", în nume
le locuitorilor municipiului 
Focșani, al tuturor celor ce tră
iesc și muncesc în județul 
Vrancea exprim cele mai alese 
sentimente de stimă și profundă 
recunoștință secretarului gene
ral al partidului nostru, pentru 
tot ce a făcut si face spre bine
le și fericirea poporului, pentru 
înțelepciunea și fermitatea 
revoluționară cu care ne con
duce patria pe calea civilizației 
socialiste șl comuniste.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la activitatea Consiliu
lui popular municipal Focșani 
în direcția îndeplinirii exempla
re a prevederilor actualului plan 
cincinal de dezvoltare economi- 
co-sociălă în profil teritorial, 
arătînd că în 1987 sarcinile in 
industrie. construcții. trans
porturi și circulația mărfurilor 
au fost îndeplinite integral. Pu

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ALEXANDRU APOSTOL

In numele și din însărcinarea 
celor aproape 300 000 locuitori 
ai municipiului Ploiești, exprim 
cele mai sincere sentimente de 
admirație, de dragoste și 
profundă recunoștință față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eminent conducător al partidu
lui și statului nostru, ctitorul 
României socialiste moderne, 
pentru contribuția hotărîtoare 
în elaborarea, organizarea și 
conducerea nemijlocită a înfăp
tuirii grandioaselor planuri și 
programe de înflorire multilate
rală a patriei, ridicării sale pe 
culmile înalte ale civilizației 
socialiste și comuniste.

In cele două decenii care au 
trecut de la reorganizarea ad
ministrativ-teritorială, in jude
țul Prahova au fost puse in 
funcțiune peste 280 capacități 
de producție, au fost înălțate noi 
și moderne platforme industria
le, cu valoare de investiții de 
110 miliarde lei. asigurîndu-se 
realizarea, la nivelul anului 
1988, a unei producții industria
le de peste 108 miliarde lei. Tot
odată, pe baza schiței de siste
matizare aprobate au fost con
struite peste 70 000 apartamen
te din fondurile statului, peste 
400 000 mp spații comerciale, 
precum și numeroase alte obiec
tive edilitare și social-culturale. 
care au schimbat din temelii 
fizionomia județului.

Vorbitorul a evidențiat, în 
continuare, activitatea desfășu
rată de Consiliul popular al mu
nicipiului Ploiești pentru reali
zarea prevederilor planului de 
dezvoltare economico-socială in 
profil teritorial, pentru dezvol
tarea urbanistică, modernizarea 
centrului civic și a cartierelor, 
înfrumusețarea și gospodărirea 
municipiului și comunelor sub
urbane.

In lumina indicațiilor și orien
tărilor formulate de secretarul 
general al partidului. în magis
trala cuvintare rostită în des
chiderea conferinței noastre, ne 
angajăm să acționăm cu toată 

gindi și a fi. Recent, unități
le agricole din comuna Pecica 
au fost distinse cu 5 titluri de 
„Erou al Noii Revoluții Agra
re". Sînt înalte distincții care 
atestă dragostea locuitorilor 
noștri pentru pămint. pentru 
pămintui natal, atit de darnic 
cu cei harnici, care știu să-l 
muncească, știu să-1 conserve și 
să-1 înnobileze.

In acest spirit al dragostei 
pentru pămînt. pentru pămin
tui tării, ne creștem tinerii, al 
mindriei fată de munca lor. de 
prezentul lor luminos, de tre
cutul glorios al poporului nos
tru. care a apărat cu eroism glia 
străbună, și nu vom admite ni
mănui să ne denigreze tara si 
mărețele ei realizări.

Conștienți de importanta sar
cinilor ce ne revin pentru con
tinua dezvoltare a comunei 
noastre, a spus vorbitoarea, ne 
angajăm în mod ferm să pro
movăm, în întreaga noastră ac
tivitate. un stil de muncă re
voluționar. dinamic și eficient 
— așa cum ne cere secretarul 
general al partidului nostru — 
astfel incit, prin deputati si 
comitetele de cetățeni, să asi
gurăm o mobilizare și mai am
plă a eforturilor locuitorilor 
comunei Pecica în vederea în
făptuirii neabătute a indicații
lor cuprinse in cuvintarea 
rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la deschi
derea lucrărilor conferinței 
noastre, amplă analiză pătrun
să de un profund spirit știin
țific. care reprezintă un pro
gram de luptă și viață ce ne 
angajează plenar în vederea în
deplinirii istoricelor hotăriri a- 
doptate de Congresul al XlII- 
lea și Conferința Națională ale 
partidului.

ternic mobilizați de îndemnurile, 
indicațiile și sarcinile sublinia
te cu putere în excepționala cu
vintare rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la tri
buna conferinței noastre, vom 
acționa, în continuare, cu toate 
energiile pentru a obține noi 
succese în 1988. an hotărîtor în 
înfăptuirea prevederilor - planu
lui cincinal.

în acest cadru, vorbitorul a 
înfățișat măsurile luate de con
siliul popular municipal pentru 
dezvoltarea și diversificarea in
dustriei mici și prestărilor de 
servicii, pentru creșterea pro
ducțiilor in agricultură, pentru 
sporirea activităților edilitar- 
gospodărești.

Avem multe resurse pentru a 
căror deplină valorificare sîn
tem hotărîți. a subliniat vorbi
torul. să inițiem și să dezvol
tăm noi forme șl metode de mo
bilizare a tuturor cetățenilor, 
în spiritul principiilor autocon- 
dăcOrii. autogestiunii și au’tfwi- 
nanțării. In acest scop, vom 
intensifica acțiunile de educa
ție politică, patriotică și moral- 
cetățenească pentru lichidarea 
oricăror forme de automulțu- 
mire, pentru întărirea climatu
lui de participare și răspundere 
socială, pentru întărirea legali
tății socialiste, a democrației 
muncitorești-revoluționare, pen
tru ridicarea continuă- a ni
velului de cultură al tuturor lo
cuitorilor.

Asigurăm conferința, a subli
niat. în încheiere, vorbitorul, că 
toți cei ce trăim și muncim in 
municipiul Focșani, asemenea 
întregului popor, strîns uniți în 
Jurul Partidului Comunist 
Român, al secretarului său ge
neral. vom munci cu răspunde
re. abnegație și dăruire, pentru 
a îndeplini exemplar planul pe 
acest an și pe întregul cincinal, 
sarcinile ce ne revin din hotărî
rile Congresului al XlII-lea și 
Conferinței Naționale ale parti
dului.

hotărîrea pentru eliminarea lip
surilor din propria noastră ac
tivitate, concentrindu-ne aten
ția pe antrenarea mai activă și 
eficientă a comisiilor permanen
te, a deputaților. a tuturor lo
cuitorilor la soluționarea pro
blemelor pe care le ridică reali
zarea exemplară a planului in 
profil teritorial și la mai buna 
gospodărire a municipiului și a 
comunelor suburbane. Vom a- 
corda o atenție deosebită pentru 
realizarea producției fizice Ta 
nivelul planificat pentru toate 
sortimentele, și in special pen
tru îndeplinirea sarcinilor de 
export, pentru creșterea calității 
și competitivității produselor 
noastre pe piața externă. Vom 
acționa, totodată, pentru pune
rea in funcțiune a importante
lor capacități de producție pla
nificate pentru acest an, în con
formitate cu programele stabili
te. în domeniul edilitar-gospo- 
dăresc, ne angajăm să realizăm 
suplimentar față de sarcina pla
nificată un număr de 300 apar
tamente. reducînd cu 30 la sută 
cheltuielile de producție, să in
troducem grabnic in circuitul e- 
conomic noile spații comerciale 
și să asigurăm gospodărirea 
exemplară a tuturor cartierelor 
municipiului.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Dind glas celor mai pro
funde simțăminte ale comuniș
tilor și tuturor cetățenilor mu
nicipiului ploiești, ai județului 
Prahova, vă rog să-mi permi
teți să reafirm legămintul nos
tru solemn de a urma neabătut, 
cu credință și devotament, poli
tica partidului și statului nos
tru, exemplul luminos si însu- 
flețitor al vieții și activității re
voluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ilustrul nos
tru conducător, de a face totul 
pentru a îndeplini sarcinile ce 
ne revin din planurile si pro
gramele de dezvoltare economi
co-socială. pentru înflorirea 
neintreruptă a scumpei noastre 
patrii.
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Ca formă superioară de pregătire 
în cadrul sistemului unitar al învă- 
țămintului politico-ideologic, univer
sitatea politică și de conducere are, 
în principal, menirea de a contribui 
la creșterea nivelului de pregătire a 
cursanților, pentru a face față în 
condiții tot mai bune problemelor 
complexe pe care le ridică stadiul 
actual de dezvoltare a economiei, ști
inței și culturii din țara noastră. 
Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, ridicarea nivelului de pregă
tire trebuie să constituie o adevărată 
prioritate a activității în toate dome
niile și Ia toate nivelurile de orga
nizare. de aceasta depinzînd în bună 
măsură înfăptuirea sarcinilor etapei 
actuale.

Neîndoios, ppntru a realiza acest 
"... Z.~_l unor cursanți re-obiectiv în rîndul 

cruțați din me
dii socio-profe- 
sionale diferite, 
universitatea po
litică si de con
ducere asigură, 
întii de toate, stu
dierea ’ si însu
șirea temeinică 
a documentelor 
programatice ale 
partidului, a idei
lor. tezelor 
rien țărilor 
prinse în 
secretarului 
varășui Nicolae Ceausescu, a liniilor 
directoare ale politicii interne si ex
terne, a hotăririlor de partid si a le
gilor statului. Sub acest raport. Uni
versitatea politică si de conducere din 
municipiul TIKGU MUREȘ a dobin- 
dit in ultimii ani o bună experiența, 
activitățile organizate, în răstimpul 
celor 4 ani de studii, reușind să asi
gure cel mai adesea o temeinică 
pregătire teoretică șl practică a 
cursanților

După cum 
celor 4 ani 
susțin și o . 
cărei temă este avizată, în prealabil, 
de comitetele sau birourile organi
zațiilor de partid din care aceștia fac 
parte. Ne propunem să urmărirp în 
rindurile de față în ce măsură lu
crările elaborate de cursanți (majo
ritatea lor avind și studii superioare 
de specialitate) contribuie efectiv la 
soluționarea unor probleme stringen
te ale producției ; Ce noutăți aduc 
in domeniul abordat ? Dacă ele con
tribuie la stimularea interesului co
lectivelor din care fac parte pentru 
a lua ele insele în studiu probleme 
încă neseluționate la locurile de 
muncă ?

înainte de a da răspuns la aceste 
Întrebări, pe baza analizei unor lu
crări, Gheorghe Gozaru, directorul 
Cabinetului județean pentru activi
tatea ideologică și politico-educativă, 
ne-a precizat că : „Pentru a realiza 
lucrări cu caracter politico-aplicativ, 
în activitatea noastră am statuat me
toda ca, la fiecare început de an, 
să prezentăm în fața următoarei 
promoții de absolvenți atît metodo
logia întocmirii unei lucrări de acest 
fel, cît și rezumatul celor mai bune 
lucrări din anul precedent. Acest 
mod de lucru, cît și faptul că — pe

lîngă tematica aprobată de secreta
riatul comitetului județean de,partid 
— unii cursanți propun ei înșiși 
teme originale, investigate cu răs
pundere la locurile de muncă, s-a 
concretizat, nu o dată, în elaborarea 
unor lucrări care s-au bucurat de 
frumoase aprecieri în rîndul 
siei de examinare"...

Că aceste analize au avut, în 
cazuri, efectul scontat, o pot 
menta un șir de lucrări. Iată numai 
un exemplu. Bunăoară, în anul pre
cedent, unul din absolvenți — eco
nomist la Combinatul chimic „Azo
mureș" din Tîrgu Mureș — a elabo
rat și susținut lucrarea cu tema : 
„Măsurile luate în combinatul chi
mic pentru realizarea cu prioritate 
a producției de export, pentru spo
rirea gradului de competitivitate și 
creșterea eficienței economice a pro
duselor destinate exportului". O

comi-

unele 
argu-

Chiar pentru aceste lucrări bine 
documentate, utile pentru perfecțio
narea muncii în diferite sectoare se 
ridică o întrebare ; sînt ele 
larizate în rîndul celor.

- (întreprinderi sau organe 
etc.), ori au soarta 
lalte : de a îngroșa, 
rafturile 
detean ?

în loc 
cierea 
secretar 
la Combinatul „Azomureș". „Perso
nal. abia acum aflu că un cursant al 
nostru (autorul lucrării de mai sus — 
n,n.) a realizat o foarte bună lucrare 
de absolvire, care, pînă acum, me
rita a fi popularizată. De aceea, 
cred că în viitor universitatea poli
tică și de conducere trebuie ca — 
printr-o legătură mai strinsă cu uni
tățile din care provin cursanții —

bibliotecii

popu- 
interesați 

agricole 
(unică) a celor- 
după absolvire, 
cabinetului ju-

am notat apre- 
Aurel Cosma,

de răspuns, 
tovarășului ____ . _____ ,
al comitetului de partid de

Jiotărîtoare, materializată în asimi
larea de produse noi, cu caracteris
tici tehnice superioare, în îmbunătă
țirea calității produselor existente, 
perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație, reducerea consumurilor 
specifice și. implicit, a cheltuielilor 
materiale și a costurilor de pro
ducție". O analiză generală, nu putea 
duce decit la o concluzie generală.

O altă subliniere : consultînd mai 
bine de 30 lucrări, am constatat, cu 
surprindere, că o serie de cadre cu 
pregătire tehnică superioară (cu pre
cădere ingineri), în loc să abordeze 
subiecte în care să releve, cu 
„ochiul" specialistului, preocuparea 
colectivelor în care lucrează pentru 
perfecționarea proceselor de produc
ție, s-au „aventurat" în teme în care 
istoricii și lingviștii și-au spus de 
mult cuvîntul. Drept care, întrebăm : 
pe ce criterii s-a

LUCRAREA DE ABSOLVIRE

si o- 
cu- 

opera 
general al partidului, to-

legata de problemele producției
însemnări despre activitatea universităților politice și de conducere

se știe, la încheierea 
de învățâmint, cursanții 
lucrare de absolvire, a

temă pe cît de actuală, pe atît de 
ingenios realizată. Fără a intra în 
detalii, vom spune că autorul nu s-a 
limitat Ia simple teoretizări sau pre
luări de date din documentele de 
partid, ci a analizat concret, la 
obiect, cu cifre și date exacte, aspec
te vizînd : dinamica exportului în 
perioada 1969—1986 la „Azomureș", 
preocuparea specialiștilor și a orga
nizațiilor de partid din combinat 
pentru diversificarea și ridicarea con
tinuă a calității produselor și crește
rea, pe această bază, a exportului și 
a eficienței lui. Un alt fapt relevant: 
pe baza experienței și a rezultatelor 
de pînă acum — obținute in direcții 
cum sînt optimizarea ambalării și a 
transportului produselor, diversifi
carea gamei lor (cu precădere a în
grășămintelor chimice), diminuarea 
costurilor de producție —autorul pro- 
pune, in urma unor investigații pro
prii, efectuate la fiecare loc de mun
că, soluții noi de creștere a eficien
ței întregii activități de export. Con
cluzia ? In nici 20 file de text, au
torul a realizat o lucrare cu multe 
elemente originale — și nu doar una 
constatativă — cu multe propuneri 
de îmbunătățire a activității in acest 
domeniu de cea mai mare impor
tanță.

Bineînțeles, exemple de lucrări 
originale, ce relevă preocuparea pen
tru punerea în valoare a experienței 
înaintate, am putea da și din alte 
domenii. Inclusiv (sau poate în pri
mul rînd) din agricultură, domeniu 
în care unii cursanți au făcut, bună
oară — pe baza unor studii îndelun
gate — propuneri vizînd perfecțio
narea activității de planificare a 
producției agricole, a metodologiei 
și a sistemului de indicatori în pro
fil teritorial în sectorul cooperatist 
din județul Mureș ș.a.

să recomande lucrările deosebite, 
astfel ca de ideile și munca încor
porată in ele, izvorite, la urma-urmei, 
din locurile lor de muncă, să bene
ficieze in primul rînd colectivele de 
muncă din unitățile respective. Alt
fel, nota obținută, fie ea și maximă, 
rămîne doar un scop în sing".

Analiza atentă a lucrărilor de ab
solvire, in ansamblul lor, prezintă și 
un alt aspect, pe cît de nedorit, pe 
atît de inexplicabil.- Concret : dacă 
anual pot ti, într-adevăr, înregis
trate unele teme, a căror tratare me
rită a fi înscrisă la capitolul „lu
crări de excepție", celelalte sînt, in 
majoritatea lor, simple reluări (ea 
să nu spunem compilații) ale unor 
date, idei sau teze cuprinse în docu
mente sau lucrări deja apărute. 
„Contribuția" autorului rezumin- 
du se, practic, la selectarea unor 
citate spre a-i servi drept ...argu
ment.

Să luăm, bunăoară, prin compara
ție, o lucrare elaborată tot de un 
specialist (inginer), care a abordat 
tema : „Rolul cercetării științifice 
în utilizarea fațională a materiilor 
prime indigene. Căile și mijloacele 
pentru valorificarea superioară a 
materiilor prime, materialelor și 
combustibililor în uzina de materia
le fotosensibile" (uzină care, în 
paranteză fie spus, aparține tot de 
„Azomureș"). Că tema este de mare 
actualitate, nu încape nici o îndo
ială. Numai că autorul, in loc să 
releve preocupările avute în acest 
sens de colectivul de aici (căci ele 
există), s-a referit, în cele 18 file de 
text, exclusiv la preocupările din 
industria republicană, concluzionînd 
— fără nici o legătură cu analiza 
făcută — că : „Cercetarea din uzină 
urmează să aducă o contribuție

bazat organizația 
de partid de la 
întreprinderea de 
rețele electrice 
Tg. Mures si. ul
terior. conduce
rea universității 
politice si de con- 

cînd a 
ingi- 

energeti- 
O. să 
tema : 
si con- 
istori- 

spațiul 
Vechi- 
terito- 

îndoia-

ducere, 
aprobat ca 
nerul i 
cian D. 
„trateze" 
..Originea 
tinuitatea 

că a poporului român în 
Carpato-Danubiano-Pontic. 
mea culturii materiale pe 
riul țării noastre ?“ Fără 
lă. nimeni nu poate interzice unui 
cadru tehnic să îmbrățișeze o temă 
culturală, să zicem. Cu condiția 
să aibă ceva de spus, să înscrie 
o Contribuție cît de mică. Dar de 
data aceasta lucrarea repeta, simpli- 
ficîndu-le. puncte de vedere și apre
cieri de mult cunoscute. Nu este oare 
aceasta o mostră de formalism ?

Este firesc ca alegerea lucrărilor 
de absolvire să se bucure de mai 
multă atenție atît din partea Uni
versității, cît și a organizațiilor de 
partid. Pentru că o lucrare de ab
solvire trebuie să exprime nu numai 
un anumit nivel al pregătirii, ci și 
anumite centre de interes, o serie 
de preocupări profesionale. Ceea ce 
ne spunea în încheierea investiga
țiilor noastre tovarășul Liviu Se- 
bestyen, directorul Universității po
litice și de conducere din Tg. Mureș, 
considerăm a fi un angajament și 
un îndemn pentru perfecționarea lu
crărilor : „Dacă pregătirea teoretică 
a cursanților o apreciem ca fiind, an 
de an, bună, la nivelul cerințelor 
actuale, considerăm că în privința 
alegerii și a modului de tratare a 
lucrărilor de absolvire trebuie ca 
toți să manifestăm mai mult discer- 
nămînt și o exigență sporită".

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

t V

Mesajul educativ al spectacolului teatral
de săptămlnă (partial

polltlcă 
programului

Casa științei și tehnicii pentru tineret din Cimpina Cristian
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Patria
(Urmare din pag. I)
din avuția națională care îți este 
încredințată, care este încredințată 
colectivului tău să sporească. A 
spori avuția patriei este o îndato
rire de frunte pentru fiecare om al 
muncii ; cu atît mai mult, pentru 
fiecare comunist.

Sintem beneficiarii direcți al 
creșterii patriei in anii socialismu
lui. Termocentrala noastră, stea de 
primă mărime în sistemul energe
tic național, este o grăitoare măr
turie in acest sens. Peste două mii 
de oameni ai muncii își desfășoară 
activitatea intr-un loc de muncă 
modern, conectați la tehnica cea 
mai înaltă. O mărturie nu mai pu
țin importantă este orașul Deva, un 
oraș modern, construit, intr-adevăr, 
pentru mileniul al treilea.

Patria sintem noi, patria este 
munca noastră, patria sint zilele 
de împliniri ce vor veni. Toate 
certitudinile noastre iși găsesc 
punctul cel mai inalt de strălucire 
in suprema certitudine care este 
patria.

suprema certitudine
revedeai in zile de sărbătoare pe 
aceleași puține și clasice alei de 
promenadă. Acum, fluxul de popu
lație, îndeosebi pe platforma in
dustrială a orașului, apărută în 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", e im
presionant. Orașul este de nerecu
noscut..."

Fapt explicabil fiindcă din 1968 
și pină acum, aici, la Botoșani, au 
apărut circa 125 mari ’ capacități 
industriale. Din 1965, în județ s-au 
construit 40 000 de apartamente. In 
Botoșani sint acum cartiere tot atit 
de mari cît vechiul oraș. Purtător 
de cuvînt al colegilor săi. Liviu 
Sandu spune în numele tuturor,: 
„Cred că tot ce mi s-a dat din 
partea societății pentru a mă forma 
ca om, ca specialist, sint dator să 
redau, înzecit, prin munca mea de 
zi cu zi. Trebuie să înțelegi că nu 
e îndeajuns recunoștința contem
plativă față de țară, ci să o slu
jești cu generozitate prin faptele 
tale de muncă, avind certitudinea 
că vei găsi astfel permanent rostul 
vieții, că vei fi prețuit de semenii 
tăi I".

Creat în 1961. Teatrul din Piatra 
Neamț a avut bucuria de a-și iden
tifica o mare parte din propria sa 
existență cu una din cele mai lumi
noase epoci din istoria culturii ro
mânești, epocă deschisă în anul 1965 
de cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. Acordînd prioritate dramatur
giei naționale, lansînd numeroase 
premiere absolute și premiere pe 
tară. Teatrul Tineretului s-a remar
cat. nu o dată, prin spectacole-eve- 
niment.

„In efortul de a oferi spectatori
lor un teatru de cea mai bună cali
tate. iar teatrului, un public pe mă
sură — ne-a spus Mircea Zaharia, 
secretar al biroului organizației 
de partid de la Teatrul Tinere
tului. strădaniile noastre s-au în
dreptat si se Îndreaptă atît spre 
cunoașterea publicului actual, spre 
transformarea publicului virtual 
intr-un public real, dar mai ales, 
spre formarea si educarea pu
blicului de miine. Acestui scop i-au 
fost consacrate atît elaborarea re
pertoriului curent și de perspectivă, 
cit și alte inițiative menite să di
versifice formele de activitate prin 
care teatrul vine în întîmpinarea 
publicului, să sporească valențele 
educative ale fiecărei întîlniri a 
spectatorului cu scena de la Piatra 
Neamț. Sintem constienți că misiu
nea artei acestui timp este — așa 
cum sublinia secretarul general al 
partidului — ..să asigure formarea 
unei înalte conștiințe revoluționare 
a omului nou. făuritor conștient al 
istoriei sale, al viitorului comunist, 
liber și independent".

Asumîndu-și această 
siune. comuniștii, toți

prezente vizează în primul rînd rea
lizarea uneia din cele mai solide 
piese politice ale dramaturgiei ac
tuale — „Puterea și adevărul" de 
Titus Popovici, ambiționînd. pe lin
gă debutul unui dramaturg — Sorin 
Petrescu — autorul piesei „Jocul", 
o premieră pe tară și alte două 
montări cu piese clasice din litera
tura universală, precum și o drama
tizare după una din operele impor
tante ale literaturii române — 
„Baltagul" de Mihail Sadoveanu.

Desigur, realizarea acestui proiect 
de repertoriu presupune implica
rea activă si integrală a întregii 
trupe, cu eforturi mai mari și con
stante de ridicare a nivelului profe
sional 
aspect teoretic.

al întregului colectiv. Sub 
cursul de pregătire

împliniri și perspective 

in viața artistică

nobilă ml- 
„___ _ ______ „____ ... creatorii si
tehnicienii care slujesc scena Tea
trului Tineretului au plecat de la 
dezideratul necesității unei cit mai 
bune pregătiri politico-ideologice și 
profesionale, condiție esențială a 
angajării artei noastre. Dintre toate 
artele, teatrul posedă calitatea ex
presă de a educa politic și artistic 
în egală măsură, formind și dezvol- 
tind conștiința socială prin specta
col. prin comentarea realității, prin 
acreditarea unui nou model uman, 
printr-un dialog viu. „la cea mai 
înaltă tensiune" cu prezentul. Sub 
atenta îndrumare a secției de pro
pagandă a comitetului județean de 
partid. în vederea optimizării între
gii activități a teatrului, organizația 
de partid din ‘
și-a canalizat 
pentru găsirea si transpunerea 
practică a celor mai stimulative și 
eficiente forme care să asigure îm
binarea armonioasă a pregătirii po
litico-ideologice cu cea profesională. 
Prin tematica abordată, prin conți
nutul dezbaterilor, adunările gene
rale de partid, s-au dorit o veri
tabilă școală a educației politice si 
civice. S-au dezbătut și aprobat aici 
proiectele de repertoriu ale fiecărei 
stagiuni, s-au luat în discuție. în 
spirit critic si autocritic, calitatea 
artistică și eficienta politico-educa
tivă a spectacolelor. Se fac anual 
analize ale fiecărei stagiuni par
curse. analize ale activității muncii 
fiecărui sector din teatru. Teatrul 
de calitate nu poate exista in afara 
opțiunii politice, iar realizarea ar
tistică superioară a spectacolului 
reprezintă, ea însăși, un fapt politic.

Gindit mereu in perspectivă, re
pertoriul Teatrului Tineretului se 
constituie în chip natural șl organic 
ca un program cultural instituit 
pentru educarea tuturor vîrstelor, 
cu direcția principală spre tinerii 
spectatori. Divers si atractiv, a- 
fisul momentului actual prezintă 
titluri de Vasile Alecsandri („Sîn- 
ziana și Pepelea". „Arvinte si Pepe
lea"). de B.P. Hasdeu. („Răzvan si 
Vidra"). Mihai Sorbul („Patima ro
șie"). Tudor Popescu („7 hohote de 
rîs"). Eugen Mirea („Bună seara, 
domnule Wilde"). Carlo Goldoni 
(„Paiațeta"). Repertoriul stagiunii

Teatrul Tineretului 
întreaga activitate 

in

profesională va fi concretizat în 
prezentarea profesiei de actor in 
concepția unor mari personalități 
ale teatrului ; sub aspect practic, in 
cadrul „Colocviilor Teatrului Tine
retului", actorii vor avea prilejul să 
asiste. împreună cu publicul la 
dezbateri pe temele: Actorul și dra- 

interpretul 
și baletul, 
muzical-in- 

Antologiei 
contemporani.

maturgia. Actorul și 
muzical-vocal. Actorul 
Actorul și interpretul 
strumental si. în cadrul 
scriitorilor români 
Actorul și poezia.

Și biroul organizației de partid din 
Teatrul dramatic Baia Mare a ur
mărit îndeaproape și cu perseveren
tă ca toți membrii de partid si cei
lalți oameni ai muncii să-si perfec
ționeze continuu nivelul politic prin 
studierea documentelor de partid, 
prin cunoașterea temeinică a sarci
nilor ce revin creatorilor de artă din 
hotărîrile Congresului al 111-lea al 
educației politice și culturii socia
liste prin dezbaterea lor amplă, de 
către întreg colectivul.

„Ținînd seama de misiunea noas
tră profund revoluționară, de pro
movarea ideilor cu valențe educativ- 
patriotice, comuniștii din teatru au 
urmărit alegerea unui repertoriu 
care să răspundă, cit mai direct și 
eficient spiritual, sarcinilor trasate 
la Congresul educației 
culturii socialiste și la 
Națională a Partidului 
Român — arăta Iosif 
secretarul organizației de partid a 
teatrului. Ne-au preocupat în mod 
deosebit acele opțiuni care să facă 
Si din teatrul nostru un instrument 
de difuzare a culturii. în slujba 
educării comunist-patriotice. a for
mării si desăvîrșirii omului nou, re
voluționar deplin conștient de răs
punderea sa socială. Exemplifica
toare în acest sens este una din 
ultimele noastre premiere, reluare 
— superioară artistic — a spectaco
lului cu piesa „Vasile Lucaciu" de 
Dan Tărchilă, în regia lui Ion Ie- 
remia. montare de tulburător impact 
emoțional, de mare vibrație patrio
tică, prin care am urmărit să punem 
în lumină nobila idee a luptei pen
tru libertate, unitate si demnitate 
națională, spectacol care a avut un 
ecou deosebit la spectatori. In ca
drul Festivalului național „Cîntarea 
României", secția de estradă a tea
trului a 
premiul I, ceea ce dovedește 
orientare 
profesională.

Ne preocupă foarte mult lărgirea 
Orizontului politic și ideologic al 
colectivului. Dezbaterile în care slu
jitorii scenei au dialogat cu perso
nalități ale vieții noastre economice, 
sociale, spirituale, s-au dovedit deo
sebit de incitante. Ne preocupă, de

asemenea, schimbul de experiență 
cu colective valoroase din alte tea
tre. cunoașterea pulsului iuîretui 
vieți artistice. In acest sens, preco
nizăm si așteptăm cu emoție un am
plu turneu în această lună, în Ca
pitală. pe care îl vom încheia cu o 
dezbatere profesională la A.T.M,

Avind un colectiv valoros gata să 
răspundă cu dăruire cerințelor mul
tiple ale vieții culturale românești, 
pe lîngă spectacolele realizate în in
stituția noastră, unii din membrii 
noștri, precum. Ion Săsăran. Radu 
Dimitriu, Dan Aștilean, Cerasela 
Stan. Gheorghe Bondre au participat 
la realizarea unor spectacole oma
giale si la îndrumarea mișcării 
amatori".

Asumarea răspunderii începînd 
alegerea unui repertoriu divers 
de valoare și cu deosebire a unor 
piese de puternic suflu patriotic, 
revoluționar, care să reflecte uni
versul. frămîntările omului nou 
asumarea răspunderii în realizare» 
(printr-un autentic spirit de echipă) 
a unor spectacole de valoare cu un 
mesaj spiritual generos și direct, 
preocupările legate de o mai largă 
difuzare a creației scenice, stimu
larea vocației de animator cultural 
al artistului — iată’ direcții de ac
țiune. de muncă, de căutare, esen
țiale pentru contribuția instituției 
teatrale la înfăptuirea idealurilor 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Iată, totodată, angajamente 
ce se cer finalizate si mai conclu
dent în opere spirituale de 
cu impact autentic 
sensibilitatea 
adresează.

de

cu
Si

ținută, 
în gîndirea si 

celor cărora li se

Natalia STANCU

13,00 Telex
13,05 La sfîrșit 

color)
14.45 Săptămîna
15,00 închiderea
19,00 Telejurnal
19,25 Acestei primăveri In sărbătoare 

(color)
19,40 Teleenclclopedla (color)
20,10 Un buchet de flori (color). Spec- 

fâ'col de varietăți
21,00 Film artistic (color). „Proprleta-

■ rii“. Producție a Casei de Filme 
Trei. Scenprlul : Miha! Creangă, 
Șerban Creangă. Regia : Șerban 
Creangă

22,20 Telejurnal

PENTRU PROMOȚIA de 
anul trecut de la Facultatea de 
tehnologie chimică din cadrul 
Institutului politehnic bucureștean
— posturi în toată țara. Absolven
tul Liviu Sandu parcurge lista de 
locuri de muncă : Timișoara. Con
stanța, Craiova... Decide fără să 
ezite : Botoșani, întreprinderea de 
fire „Melana" — alegindu-și, ast
fel. orașul natal.

Un impuls al „patriotismului 
local" ? în orice caz, un act îm- 
binînd atît rațiune, cît și sentiment.

„Oriunde m-aș fi dus. în orice alt 
oraș, mă aflam în România, dar 
acasă patria se simte într-o ma
nieră mai concretă, mai afectivă"
— spune el astăzi.

„Revii, totuși, acolo unde cu
noști ora exactă, cea care de cînd 
ai deschis ochii asupra .cadranului 
vieții ți s-a imprimat intr-un anu
me fel. definitiv" — ne spune și 
colega sa'Cârmen Atomei.

„Pe cînd eram 
generală — reia 
Botoșanii arătau 
triarhal, cu lume

elev de școală 
Liviu Sandu — 

ca un orășel pa- 
puțină, pe care o

„SÎNT MÎNDRU că lucrez 
Intr-o întreprindere cu un renume 
binemeritat 
Tîrgu 
numai 
muncă 
nist ;
mare, suprema mea mîndrie, 
alta : faptul că sînt fiu al unei țări 
cum este România, că trăiesc . și 
muncesc într-o țară prinsă în iu
reșul dezvoltării, 
calitățile poartă 
țile noului, ale 
liste."

Este mărturia 
muncitorului Ion-Marin Dragomir, 
care exprimă și punctul de vedere 
al celor peste 150 de electroniști 
de Ia linia de montaj nr. 1 — ma
șini de copiat. El continuă : „Cum 
să nu fim mîndri cînd vedem 
atîtea locuri care au devenit în 
anii socialismului cetăți ale indus
triei, orașe și municipii înfloritoa
re. Mărturiile prezentului ne-au 
întărit și mai mult convingerile 
formate în anii școlii, cînd profe
sorii noștri ne evocau dimensiunile

„Elecromureș" din 
Mureș ; sînt mîndru că la 
22 de ani tovarășii mei de 
mă socotesc un bun electro- 
dar mîndria mea cea mai 

este

în care toate lo- 
cu mîndrie pece- 
civilizației socia-

de conștiință a

eroice ale trecutului nostru națio
nal, evidențiind adevărul că veacu
rile au cerut românilor neasemuit 
efort, puternică dragoste de țară, 
multe sacrificii — fapt pentru care 
generațiile de azi sint datoare să-și 
asume misiunea de a duce mai de
parte ștafeta muncii pentru țară.

Firește, la noi, ca în orice altă 
țară, pot exista la un moment dat. 
alături de perioade mai ușoare, și 
altele mai grele — acesta fiind de 
fapt drumul urmat de spirala dez
voltării. Ceea ce nu înseamnă de
loc că, la cele mai mici greutăți, 
trebuie să ne demobilizăm. Dimpo
trivă. Ar fi o lașitate. Calitățile 
unui om se văd'esc atunci cînd. în 
fața greutăților, știe să pună umă
rul, are tăria și voința de a le 
birui.

Personal, îmi amintesc că, la una 
din vizitele in întreprinderea noas
tră, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a vorbit apropiat în cuvinte 
limpezi despre rolul și ros
tul producției noastre în economia 
țării. Ne-a vorbit cu căldură des
pre societatea noastră, despre pa
trie, despre îndatoririle noastre. 
Lecția aceea de patriotism in care 
ne-a spus că și noi, electroniștii, 
sintem. revoluționarii acestui timp, 
n-o' putem uita. Atunci am înțeles 
că rădăcina puterii noastre este 
unitatea în jurul partidului, al to
varășului Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul patriot, legat de popor 
prin toată viața sa, prin măreața 
sa operă.

După vizită am chibzuit și am 
hotărît să aducem îmbunătățiri ra
dicale în felul nostru de a ne or
ganiza munca. Și am reușit multe 
lucruri frumoase. Pentru mine, ca 
și pentru toți cei 150 de colegi, ro
mâni și maghiari, aprecierea și In
teresul cu care copiatorul cu mar
ca „Electromureș" este căutat din 
ce în ce mai mult de delegațiile 

întreprinderestrăine venite în
(unele din țări cu mare tradiție 
industrială) înseamnă un moment 
al izbînzii, al rezonanței în adîncul 
ființei mele a unor puternice sim
țăminte de mindrie patriotică pen
tru forța noastră de creație, pen
tru forța întregului popor condus 
de partid.
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Unități turistice 
în județul Prahova

Amplasate în cele mai pitorești 
locuri ale județului Prahova, zonă 
a țării binecunoscută pentru fru
musețile ei naturale, funcționează 
numeroase unități turistice și de 
alimentație publică.

Astfel, de curind. s-a dat în fo
losință hotelul „Ciucaș" din loca
litatea Vălenii de Munte, care dis
pune de 108 locuri de cazare în 
camere cu încălzire * centrală și 
restaurant cu terasă. Altă unitate 
turistică apreciată pentru ospitali
tatea și confortul pe care le oferă 
este hanul „Cheia" din stațiunea 
cu același nume, amplasată la 68 
km de Ploiești. Hanul are 247 
locuri de cazare, din care 
mativ 90 locuri în căsuțe, 
și un restaurant cu terasă, 
tate relativ nouă este și
„Breaza" din localitatea cu același 
nume. Condiții bune de cazare și

aproxi- 
precum 
O uni- 

hanul

politice și 
Conferința 

Comunist 
Capocean,

obținut la ultima ediție 
buna 

repertorială și pregătire

(13 63 48) :

(14 09 05) :

(16 64 60) :

Butandra"
14 75 46) :

(sala Amfiteatru) : Con- 
18; (sala Atelier) : Auto-

— 17 
Mitică Po-

de operetă 
din lună — 18

masă oferă și hanul „Slănic" din 
stațiunea cu același nume, ampla
sată la 40 km de Ploiești.

Toate aceste unități turistice din

județul Prahova sînt gazde ospi
taliere în tot timpul anului.

în fotografie : Hanul Cheia din 
stațiunea cu același nume.

în articolul 
cială exclude 
străzii" („Scinteia" nr. 14 116), ziarul 
nostru critica pasivitatea unor orga
ne de ordine fată de persistenta a- 
numitor anomalii si discordante din 
peisaiul unor localități urbane : ne
goțul clandestin, speculativ, ce sfi
dează legile si cele mai elementare 
norme etice. După cum se știe, acest 
„comerț" ilegal — de la semințe de 
floarea-soarelui pină la bunuri pro
curate din magazine sau de prove
niență străină — este practicat de 
diferiți indivizi, paraziti ai socie
tății. care nu se dau în lături de 
la alte fapte antisociale spre a trăi 
fără muncă. în concret,. criticam o 
serie de aspecte de acest fel întîl- 
nite în mai multe orașe, între care 
în municipiul Iași și în unele loca
lități urbane din județul Vilcea. Iată 
însă că. de data aceasta, forurile vi
zate au luat măsuri și ne-au trimis 
răspunsuri ample, din care reiese — 
și se menționează — că intervenția 
ziarului a fost oportună, deosebit de 
utilă, constituind un adevărat semnal 
de alarmă pentru înlăturarea și pre
venirea unor fapte antisociale de 
asemenea factură.

In răspunsul său, comitetul exe
cutiv al Consiliului popular al muni
cipiului Iași arată următoarele : 
După apariția articolului, organele de 
ordine, în colaborare cu echipele de 
ordine și disciplină U.T.C., alți ce
tățeni. au intensificat activitățile de 
asanare a municipiului de elemen
tele parazitare, bișnițari sau alți in
divizi. care prin atitudinea lor aduc 
atingere normelor de conviețuire so
cială. In acest scop s-au executat 
controale în piețe, gări, restaurante, 
zone comerciale etc., fiind legitimate

intitulat „Disciplina so- 
stridențele din peisajul

numeroase persoane din categoriile 
arătate. Dintre acestea, 125 au fost 
conduse la judecătorie și sancționate 
cu închisoare contravențională, 230 
au fost sancționate cu amendă con
form Legii nr. 3/1972, 70 de minori 
au fost internați în centrul de pri
mirea minorilor, iar alți 55 încredin
țați famiilor. Concomitent cu acțiu
nile de combatere a unor asemenea 
manifestări s-au desfășurat, prin in
termediul factorilor cu atribuții

organele de procuratură, au fost iden
tificate un număr de 12 persoane fără 
ocupație, care practicau comerț stra
dal neautorizat, la cinci dintre ele 
întocmindu-li-se dosare în baza ar
ticolului 295, litera a din Codul pe
nai, pentru infracțiunea de speculă. 
La măsurile întreprinse pe o peri
oadă de timp mai îndelungată se 
referă răspunsul primit din partea 
Procuraturii județene Vîlcea. in fi
nalul căruia se arată : „Organele de

domeniul educativ, numeroase acti
vități de popularizare a legislației, 
în scopul formării unei opinii de 
masă sănătoase împotriva celor ce 
încearcă să trăiască din expediente", 
în legătură cu măsurile luate în mu
nicipiul Iași, un răspuns a fost tri
mis ziarului și de către Propuratura 
județeană Iași, semnat de procuro- 
rul-șef al județului.

Din județul Vilcea am primit, de 
asemenea, mai multe răspunsuri din 
partea unor foruri iudetene si a con
siliilor populare ale orașelor 
Drăgășani și Govora. în care 
se arată că s-au întreprins acțiuni 
ferme chiar din ziua apariției arti
colului nostru, fiind identificați și 
sancționați zeci de asemenea indi
vizi. Același lucru este specificat și 
în răspunsul Inspectoratului județean 
de miliție Vilcea. în care se arată că. 
în doar cîteva zile de la apariția ar
ticolului. ca urmare a acțiunilor și 
controalelor întreprinse împreună cu

procuratură și miliție, împreună cu 
ceilalți factori educaționali, vor acor
da în continuare o atenție sporită 
prevenirii și combaterii manifestă
rilor de parazitism și speculă, pen
tru asigurarea și menținerea clima
tului social de ordine și liniște".

în legătură cu articolul intitulat 
„Disciplina socială...", un răspuns
similar am primit si din partea Pro
curaturii iudetene Doli, în care se a- 
rată că s-au întreprins mai multe 
acțiuni repetate pentru depistarea 
celor care comercializează la preț de 
speculă diferite produse procurate 
în mod dubios, acțiuni in urma căro
ra au fost depistați peste 250 ase
menea indivizi — sancționați cu a-' 
mendă, ori cu închisoare 
țională precum și cu 
mărfurilor respective.

Trebuie să arătăm dă 
riția acestui articol am 
meroase scrisori de la cetățeni, de 
la cititori ai ziarului care-și mani-

festă satisfacția față de această in
tervenție a ziarului, semnalîndu-ne, 
totodată, existența și persistența 
unor asemenea stridențe in nume
roase alte localități ; pe străzi, in 
locuri centrale, circulate, in fața unor 
magazine, stadioane, cinematografe, 
alte lăcase de culturăfcde. interes pu
blic. constituind o adevărată plagă 
pentru aspectul orașelor, pentru rela
țiile de conduită civilizată. Primim 
asemenea semnale din orașele Ga
lați. Arad, Timișoara. Călărași si 
multe altele. în București, ne scriu 
mai multi cititori, deși s-au luat 
unele măsuri, se impun în con
tinuare acțiuni hotărite. sancțiuni 
ferme față de asemenea indivizi cer
tați cu legea, care „operează", de 
altfel. în vaduri binecunoscute, no
torii, ca, de pildă, străzile Academiei 
(unde se face speculă cu piese elec
tronice). Covaci si altele.

Considerăm, de asemenea, 
eași ripostă hptărîtă trebuie 
mească din partea organelor
trol și ordine ale C.F.R.-ului și 
bulanții din trenuri, care vînd la 
prețuri de speculă, incredibilă, bu
nuri procurate din comerț : pachete 
de glucoză. ciocolată etc. (precum și 
băuturi alcoolice, al căror consum 
este, după cum se știe. Interzis in 
trenuri).

Dacă toate organele de ordine, fac
torii răspunzători vor acționa cu 
exigentă si responsabilitate, ase
menea stridențe, asemenea anomalii 
— ce nu au proliferat decit dato
rită inexplicabilei toleranțe cu care 
au fost 
pot fi . 
vreme. Șl nu 
străzii.

Că 
să 
de

ace- 
pri- 
con- 
am-

contraven- 
confiscarea

după apa- 
primit nu-

privite 
practic

în unele localități — 
eradicate în scurtă 
doar din peisajul

Ion MARIN

• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18;...........................
trabasul — 
graf — 18
A Teatrul
Logodnicul
A Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu,
Trenurile mele — 18: (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Hamlet
A Teatrul Mic (14 70 81) : 
pescu — 18
A Teatrul Foarte Mic 
Goethe mi-a spus — 18,30
A Teatrul de comedie
Capcană pentru un bărbat singur 
— 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Complotul miliardarilor — 
18,30
A Teatrul Giuleștl (sala Majestic. 
14 72 34) : Iarna cind au murit can
gurii — 18; (sala Giuleștl. 18 04 83) : 
Jean, fiul lui Ion — 18
• Teatrul satlric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Bărbatul fatal — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9
A Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Arvinte șl Pepelea — 15
• Circul București (10 41 95): Caval
cada circului — 15,30; 18,30

cine a
A Zlmbet de soare: SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17.15; 19,30. FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19 ,
A Extemporal la dirigențle : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15: 
17; 19, AURORA (35 04 66) — 9: 11 ; 
13; 15; 17: 19, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11; 13; 15: 17: 19
© Totul se plătește : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17: 19
A Unde ești, copilărie 7 : MUNCA 
(21 50 97) — 15
A Duelul : PROGRESUL (23 94 10) — 
13; 17; 19
A Incoruptibilul de la etajul XIX : 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19. GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
O Drumuri neumblate : BUZESTI 
(30 43 58) — 15; 17; 19
A Miss Iugoslavia : PACEA (71 30 85)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. ARTA
(21 31 86) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
A Lăcomia : TIMPURI NOI (15 61 10) 
—9; 11; 13: 15; 17; 19
® Mesagerul invincibili 
(80 49 85) — 15; 17; 19,
(49 48 48) -- 15; 17; 19
© Misiune specială :
(17 55 46) — 9; 11; 13: 15
REASCA (33 29 71)
17; 19
A Inspectorul și braconierii — 15: 19. 
Program special pentru copil șl ti
neret — 9; 11: 13; 17: DOINA (16 35 38) 
A Urmărire la Amsterdam : STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30: 19.30
• Biciul fermecat: GRIVITA (17 08 58)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. VOLGA
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15: 17; 19

FERENTARI 
COTROCENI

GIULEȘTI 
17: 19, FLO- 

9; 11; 13; 15;
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ADRESATĂ TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participantii Ia Conferința pe țară 

a președinților consiliilor populare

Tovarășul Constantin Dăscălescu. 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă tovarășului Zbigniew Mes
sner. președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polone.

prin care. în numele Guvernului 
Republicii Socialiste România si al 
său personal, adresează cele mai 
sincere condoleanțe, iar familiilor 
îndoliate, sentimente de profundă 
compasiune. în legătură cu tragicul 
accident feroviar din orașul Leszno.

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
p. c. japonez : Pentru crearea

(Urmare din pag. I)
siliilor populare, creșterea contribuției lor in solu
tionarea tuturor problemelor din industrie și agricul
tură, de sistematizare, edilitar-gospodărești și sociai- 
culturale, îndeplinirea în cele mai bune condiții a 
atribuțiilor ce le revin.

Insușindu-și pe deplin aprecierile critice formulate 
de dumneavoastră, participantii la dezbateri au arătat 
că rezultatele puteau fi și mai bune dacă in activi
tatea consiliilor populare nu s-ar fi manifestat o sea
mă de serioase lipsuri și neajunsuri, fenomene de for
malism, delăsare și rutină, o slabă operativitate în 
finalizarea propunerilor și inițiativelor cetățenești, 
tendințe neingăduite de a tolera și chiar justifica sau 
acoperi lipsurile și nerealizările.

Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că am tras toate învățămintele din 
aceste neîmpliniri și sintem ferm hotărîti să situăm 
in centrul preocupărilor consiliilor populare cuprin
derea integrală și solutionarea operativă, eficientă, 
cu sprijinul permanent al cetățenilor, a tuturor pro
blemelor pe care le ridică dezvoltarea economico-so- 
cială a localităților și județelor patriei in acest an și 
in întregul cincinal, prin respectarea fermă, neabătută 
a principiilor autoconducerii, autogestiunii și autoapro- 
vizionării.

In industrie, unde isi desfășoară activitatea eroicul 
detașament revoluționar al clasei muncitoare, care in 
ultimele două decenii a cunoscut o importantă creș
tere numerică. întărindu-și continuu forța politică și 
educativă, vom acționa pentru dezvoltarea unui climat 
de desăvirșită ordine si disciplină, intransigentă și 
combativitate fată de orice manifestări de neglijentă 
și risipă, aceasta reprezentind condiția determinantă 
pentrn îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan la 
producția fizică si export. îmbunătățirea calității pro
duselor, judicioasa gospodărire de materiale, materii 
prime, energie si combustibili și creșterea productivi
tății muncii.

Consiliile populare vor acorda o permanentă aten
ție modului în care se înfăptuiesc sarcinile si obiecti
vele noii revoluții agrare, inclusiv în ceea ce pri
vește autoaprovizionarea teritorială, programele de 
sistematizare a localităților. Vom acționa si în viitor 
pentru intensificarea schimburilor dintre sat si oraș și 
desfășurarea în cele mai bune condiții a contractări
lor la zi. De asemenea, vom acorda cea mai mare aten
ție înfăptuirii programului de împădurire și a celui 
de exploatare a fondului funciar și combaterii poluării 
apelor și mediului înconjurător.

Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, că. actionînd pe baza indicațiilor 
date la plenara lărgită a Consiliului National al Agri
culturii. Industriei Alimentare, Silviculturii și Gos
podăririi Apelor, campania agricolă a fost pregătită 
temeinic, așa incit să se asigure realizarea integrală, 
în termen si de cea mai bună calitate, a lucrărilor.

Vom acționa, de asemenea, pentru înfăptuirea pro
gramului de sistematizare in toate localitățile si jude
țele patriei.

Consiliile populare vor acționa, conform sarcinilor 
ce le revin Prin Programul de dezvoltare economico- 
socială in profil teritorial, pentru ca fiecare județ și 
localitate să se autofinanteze si să-și aducă o contri
buție sporită la fondul centralizat al statului.

In strinsă legătură cu înfăptuirea acestor obiective 
de maximă importantă pentru progresul economiei na
ționale și al societății românești, consiliile populare se 
angajează in fața dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să înscrie ca o sar
cină permanentă pe agenda lor de lucru implicarea 
tot mai activă, prin forme și metode specifice, in am
plul proces de educare comunistă, patriotică, revoluțio
nară a maselor, de formare a omului nou, constructor 
conștient și devotat al socialismului și comunismului.

operă istorică concepută în mod magistral și condusă 
in chip strălucit de dumneavoastră, simbolul suprem al 
marilor noastre împliniri și izbinzi. Pe baza Progra
mului ideologic al partidului, a principiilor socialismu
lui științific și ale umanismului revoluționar vom 
milita cu cel mai înalt spirit de răspundere comunistă 
pentru educarea oamenilor muncii, în primul rînd a 
tineretului, in spiritul nobilelor idealuri ale patrio
tismului revoluționar, al atașamentului neprecupețit 
față de partid și popor, al datoriei celei mai inalte de 
a prelua și continua minunatele tradiții de muncă și 
luptă pentru cauza libertății naționale și dreptății 
sociale, cultivind permanent iubirea de țară, senti
mentul frăției și solidarității in munca unită, liberă 
și demnă a întregii națiuni pentru edificarea unei 
Românii mai mindre și mai înfloritoare, cum nu a fost 
ea niciodată.

Avind convingerea fermă că numai munca pentru 
țară reprezintă cea mai puternică dovadă a forței 
convingerilor patriotice și revoluționare ale întregului 
popor, vom acționa pentru ca fiecare cetățean să-și 
desfășoare, acolo unde interesele generale ale socie
tății o cer, o activitate utilă societății, pentru afir-. 
marea riguroasă a unui înalt spirit de muncă, de or
dine și disciplină, pentru cunoașterea, respectarea și 
promovarea legilor țării, a normelor de conviețuire 
socială.

Minunatul tablou al grandioaselor direcții de dez
voltare a societății românești, pe care le-ați înfățișat 
intr-o impresionantă imagine de ansamblu in magis
trala dumneavoastră cuvîntare, conferă consiliilor 
populare sarcini noi, răspunderi superioare în direc
ția perfecționării organizării și conducerii in profil 
teritorial. Sintem pe deplin conștienți că înfăptuirea 
acestora impune in mod necesar o cotitură radicală în 
întreaga activitate a comitetelor și birourilor execu
tive ale consiliilor populgre, creșterea rolului sesiu
nilor acestora, al comisiilor permanente. Vom promova 
cu toată forța și consecvența un nou stil de muncă, 
dinamic, combativ, revoluționar, asigurind astfel va
lorificarea plenară a cadrului larg democratic de care 
dispunem, prin întărirea legăturii noastre cu oamenii 
muncii, cu toți cetățenii și, prin aceasta, afirmarea tot 
mai viguroasă a unității moral-politice a întregului 
popor in cadrul Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, sub glorioasa conducere a partidului, forța 
conducătoare, centrul vital al întregii societăți.

Pe deplin încredințați că toate marile noastre idea
luri și aspirații, programele de largă perspectivă vi- 
zînd trecerea României intr-un nou stadiu istoric nu 
se pot împlini decit intr-un climat de muncă pașnică 
și liberă, vă rugăm să ne îngăduiți să folosim și acest 
prilej spre a ne exprima omagiul nostru cel mai fier
binte, aleasa recunoștință pentru neobosita activitate 
pe care o desfășurați în slujba nobilei cauze a păcii, 
dezarmării și progresului, pentru afirmarea largă, 
fără precedent, a României în viața internațională și 
creșterea contribuției sale Ia soluționarea echitabilă a 
gravelor probleme ale lumii contemporane, la făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, 
in deplină concordanță cu aspirațiile vitale ale po
porului român și ale întregii omeniri progresiste.

Acum, la încheierea acestui reprezentativ forum al 
democrației muncitorești-revoluționare, facem legă- 
mint solemn in fața dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al partidului, președintele Republicii, marele erou 
și ctitor de țară și istorie nouă, să vă urmăm neabătut 
strălucitul exemplu de luptă și viață revoluționară, 
să acționăm cu întreaga energie și putere de muncă 
pentru îndeplinirea exemplară a planului pp acest an 
și pe întregul cincinal, a hotăririlor Congresului al 
XIII-Iea și Conferinței Naționale ale partidului, pen
tru progresul neîntrerupt și măreția nepieritoare a 
scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.

VASLUI : Materiale 
suplimentare 

pentru șantierele 
de construcții

Acționînd stăruitor și foarte bine 
organizat pentru realizarea ritmică, 
înainte de termen, a producției fi
zice la toate sortimentele prevă
zute în nomenclatorul de fabrica
ție, destoinicul colectiv de oameni 
ai muncii de la întreprinderea de 
materiale izolatoare „PREMI" din 
Vaslui a reușit să îndeplinească 
înainte de termen planul la prin
cipalii indicatori economici pe pri
mele două luni din acest an. După 
cum aflăm de la inginerul Nicolae 
Pascu, directorul acestei unități 
fruntașe pe ramură în întrecerea 
socialistă, șantierelor de* construc
ții ale țării, în special centralelor 
termoelectrice, Metroului bucu- 
reștean și șantierelor navale, le-au 
fost livrate suplimentar peste 
280 000 metri pătrați produse hi- 
droizolatoare, 110 tone vată mi
nerală și produse din vată, 90 tone 
polistiren expandat, 750 metri cubi 
prefabricate și panouri mari 
beton armat și alte materiale, rea
lizate în cea mai mare parte 
seama creșterii productivității mun
cii. (Petru Necula).

Astfel, la Brătășani se va da în 
folosință o nouă fermă piscicolă cu 
un luciu de apă avind o suprafață 
de 300 ha. La Suhaia se află în 
curs de amenajare o stație de re
producere artificială a crapului și 
tot aici se construiește o secție de 
semiindustrializare a peștelui. în 
această perioadă se pregătesc, de 
asemenea, pepinierele în vederea 
reproducerii puietului pentru lacu
rile și bălțile din cadrul Întreprin
derii. (Stan Ștefan).

SASCUT: Construcții 
social-edilitare

din

pe

TELEORMAN : Amenajări 
piscicole

în județul Teleorman, dezvoltarea 
producției piscicole, în conformi
tate cu prevederile programului de 
autoaprovizionare, constituie un 
obiectiv prioritar al activității co
lectivului întreprinderii de specia
litate. care își are sediul în orașul 
Zimnicea. Față de anul trecut, în 
1988 se prevede obținerea unei pro
ducții de pește mai mare cu 20 la 
sută. în acest scop, o atenție deo
sebită se acordă și realizării noilor 
amenajări piscicole aflate in pre
zent in diverse stadii de execuție.

în centrul comunei Sascut, una 
din cele mai mari localități rurale 
din județul Bacău, aflată pe calea 
urbanizării, au fost construite și 
date în folosință noi edificii 
sociale.

— La această dată — ne spune 
Dumitru Popa, primarul comunei — 
dispunem de blocuri de locuințe cu 
350 de apartamente și circa 400 de 
case noi, modeme. Cu sprijinul 
statului și prin contribuția cetățe
nilor au fost construite 7 școli, un 
liceu care pregătește cadre pentru 
agricultură. 9 grădinițe. Au fost 
deschise, de asemenea, 45 de noi 
unități de mică industrie și presta
toare de servicii pentru populație ; 
s-au extins rețelele de apă pota
bilă și canalizare, au fost moder
nizate un număr mare de străzi. 
Oamenii muncii de la întreprin
derea de prelucrare a sfeclei de za
hăr, fabrica de produse lactate, hi
drocentrala Berești-Sascut, de la 
sondele petroliere, ca șt de la com
plexele zootehnice din comuna 
Sascut au astăzi la dispoziție cămi
ne cultural^, cluburi muncitorești, 
biblioteci. Funcționează, de ase
menea, o casă a pionierilor și șoi
milor patriei. în actualul cincinal, 
se prevede înălțarea, prin contribu
ția oamenilor și cu sprijinul statu
lui, a unor noi edificii soclal-cul- 
turale. (Gheorghe Baltă).

PARTICIPANTII LA CONFERINȚA PE ȚARĂ 
A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI PE TARĂ 

A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE
Vineri, 4 martie, au continuat 

in Capitală lucrările celei de-a 
IV-a Conferințe pe țară a pre
ședinților consiliilor populare.

Dezbaterile care au avut loc în 
cursul celor două zile de lucrări 
s-au desfășurat in spiritul impor
tantelor teze, orientări și indica
ții cuprinse în cuvintarea rostită 
de secretarul general al partidu
lui. președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. în des
chiderea lucrărilor acestui larg și 
reprezentativ forum al democrației 
noastre muncitorești-revoluționare. 
In cuvintul lor. vorbitorii au a- 
nalizat cu exigentă si înaltă res
ponsabilitate activitatea consiliilor 
populare în primii doi ani ai ac
tualului cincinal, prezentînd expe
riența acumulată și rezultatele ob
ținute. si au înfățișat preocupări
le si măsurile întreprinse în ve
derea sporirii contribuției organe
lor locale ale puterii de stat la 
înfăptuirea exemplară a planului 
de dezvoltare economico-socială in 
profil teritorial, la înflorirea neîn
treruptă a tuturor zonelor țării, la 
progresul multilateral al patriei 
noastre socialiste, la creșterea ni
velului de trai și a gradului de 
civilizație ale întregului popor.

în ședința de vineri au luat 
cuvintul tovarășii Ioachim Moga, 
președintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular al județu
lui Cluj. Ion Manea, președintele 
Consiliului popular al municipiu
lui Slatina, județul Olt. Gheorghe 
Bădescu, președintele Consiliului

popular al comunei Llebling. ju
dețul Timiș. Ioana Helwig, pre
ședintele Consiliului popular al o- 
rașului Rupea, județul Brașov. Ion 
Teoreanu. ministrul educației și în- 
vățămintului. Maria Athanasiu. 
președintele Consiliului popular al 
sectorului 6 București. Elisabeta 
Barabaș, președintele Consiliului 
popular al orașului Gheorgheni, 
județul Harghita. Teodora Firea, 
președintele Consiliului popular al 
comunei Pecica. județul Arad, 
Gheorghe Mihail, președintele Con
siliului popular al municipiului 
Focșani, județul Vrancea. Alexan
dru Apostol, președintele Consiliu
lui popular al municipiului Plo
iești. județul Prahova.

La dezbaterile în plenul confe
rinței au luat cuvintul 19 tovarăși, 
iar in cadrul celor 6 secțiuni pe 
grupe de județe — 302, în total 321 
tovarăși, reprezentind toate cate
goriile de consilii populare, precum 
și alte instituții și domenii de acti
vitate, examinîndu-se ne larg toate 
problemele aflate pe ordinea de zi.

Ținînd seama de tezele, ideile și 
orientările de inestimabilă valoare 
teoretică și practică, cuprinse in 
cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Re
publicii, la tribuna Conferinței pe 
țară a președinților consiliilor 
populare, participantii la marele 
forum au adoptat, într-o insufleti- 
toare unanimitate, această excep
țională cuvîntare ca document pro
gramatic de muncă și acțiune, care 
să stea la baza intregii activități

economico-sociale, organizatorice si 
politico-educative, desfășurate de 
organele locale ale puterii de stat, 
sub conducerea organelor si orga
nizațiilor de partid, pentru mobili
zarea tuturor oamenilor muncii de 
la orașe și sate, în vederea înfăp
tuirii exemplare a planului pe 1988 
și pe întregul cincinal, a hotăririlor 
Congresului al XIII-Iea și Confe
rinței Naționale ale P.C.R., pentru 
continua dezvoltare și înflorire a 
scumpei noastre patrii. Republica 
Socialistă România.

în continuare, s-au adoptat. în 
unanimitate, documentele înscri
se la ordinea de zi.

A fost adoptată, de asemenea. în 
unanimitate. Rezoluția celei de-a 
IV-a Conferințe pe țară a președin
ților consiliilor populare.

într-o atmosferă entuziastă, de 
înaltă vibrație patriotică, a fost 
aprobat textul telegramei adresate 
de participantii la Conferință secre
tarului general ai Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. ilustrul 
conducător al partidului si statului, 
cel mai iubit și stimat fiu al na
țiunii. de numele și activitatea că
ruia sînt indisolubil legate strălu
citele înfăptuiri ale poporului nos
tru în edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate și înain
tarea patriei spre comunism.

în încheierea lucrărilor s-a into
nat Imnul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — „E scris pe 
tricolor unire**.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul cuprins intre 5 martie 
(ora 20) — 8 martie (ora 20). In țară : 
Vremea va deveni. In general, închisă 
șl umedă, cu carul mai mult noros, 
exceptînd estul și sud-estul țării, unde 
la începutul intervalului va fi varia
bilă. Precipitații temporare vor cădea 
la început in sud-vestul țării, apoi se 
vor extinde treptat in toate regiunile. 
Acestea vor fi. mal ales, sub formă de

ploaie tn regiunile sudice si sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare In res
tul teritoriului, lair in ultima zi in 
estul țării- vor predomina ninsorile. 
Local, în sudul țării și Izolat in re
giunile estice, cantitățile de apă pot 
depăși 15 litri pe metrul pătrat în 24 
de bre. Vlntul va sufla slab pini la 
moderat, cu unele intensificări la în
ceputul intervalului In sud-vestul și 
estul țării, predomlntnd din sector su
dic, apoi din nord-est și est, in Mol
dova șl Dobrogea, unde tfecător nin
soarea va fi viscolită. De asemenea, 
intensificări se vor produce local șl 
trecător și In sudul țării din sector 
estic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 7 șl plus 3 grade,

Iar cele maxime se vor situa, tn ge
neral, intre zero și 10 grade. Izolat se 
va produce ploaie, iar la începutul in
tervalului în centrul țării se va sem
nala ceață. La București : Vremea va 
deveni, in general, închisă șl umedă. 
Cerul va fi variabil la început, apoi 
mat mult noros. Temporar vor cădea 
precipitații sub formă de ploaie, care 
spre sfirșitul intervalului este posibil 
să se transforme in lapoviță șl ninsoa
re. Vtntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu unele intensificări predoml- 
nind din sector estic la sfirșitul in
tervalului. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre minus 1 grad și plus 
8 grade, iar cele maxime, în scădere, 
se vor situa intre zero și 6 grade.

unui front unit progresist
Revista .Japan Press Weekly" publică opiniile președintelui C.C. al 

’ . —, Kenji Miyamoto, cu privire la sarcinilePartidului Comunist Japonez, 
partidului în etapa actuală.

în articol se arată. între altele : 
alegerile pentru Dietă, partidul 
obținut 5 430 000 de voturi, adică 
1 266 961 de voturi mai mult decit 
alegerile anterioare. După alegerile 
locale simultane, reprezentarea par
tidului nostru în adunările locale a 
atins 3 824 de depuțațî — cel mai 
mare număr înregistrat vreodată — 
iar acest număr este în continuă 
creștere. în prezent avem cel mai 
mare număr de membri înregistrat 
vreodată. Am luptat cu greutățile 
pentru a repurta aceste succese, fapt 
ce constituie o sursă de mare încu
rajare pentru noi toți.

Sigur că. văzute în lumina misiu
nii noastre istorice, acestea sînt doar 
succese inițiale, dar ele demonstrea
ză posibilitatea unor noi progrese. 
Aceasta trebuie să fie convingerea 
noastră.

Referindu-se la unele probleme 
interne. Kenji Miyamoto subliniază : 
Există in străinătate unii care pri
vesc cu un sentiment de admirație 
guvernul japonez si cercurile econo
mice japoneze, căutînd să afle se
cretul dezvoltării economice rapide 
a Japoniei postbelice. Această dez
voltare se datorează în mod funda
mental forței poporului. Poporul Ja
poniei. ca popor al unei țări ce a 
aparținut Axei în timpul celui de-al 
doilea război mondial si 
norme sacrificii, nu are 
virtutea Constituției, să 
tential militar — aceasta 
tie că nu va mai fi atras 
război. Acesta este motivul pentru 
care cheltuielile militare ale Japo
niei. exprimate în procente din pro
dusul național brut, au fost menți
nute la un nivel relativ redus, com
parativ cu țările din Occident. De a- 
ceea. se fac continuu investiții in
dustriale in scopuri pașnice, fapt 
care. împreună cu orarele de muncă 
prelungite, cu nivelurile scăzute ale 
salariilor muncitorilor japonezi si cu 
inovațiile tehnice, a condus la ac
tuala prosperitate economică.

Constatînd că această prevedere

în 
a 

cu 
în

a făcut e- 
dreptul, in 
posede po- 
ca o garan- 
intr-un nou

Frumusețea și hărnicia cu nume de
(Urmare din pag. I)
tare și cu mulțumiri pentru 
colaborare etc. Un parte
ner din vest trimisese aici 
oameni și mașini de mare 
capacitate să „încarce" (a- 
cesta era cuvintul) tot ce 
„Integrata" le poate da. 
„Și cupoanele căzute de la 
capete, de la țesăturile pe 
care vi le-am livrat 7“ 
„Și..." „Și aceste culori 
care n-au fost solicitate de 
dumneavoastră ?“ „Și". Pe 
scurt, tot ce „Integra
ta" nici nu intenționa să 
scoată la vînzare (pe nu
mele adevărat — resturi 
sau MRR-uri ce urmau să 
fie valorificate pe loc) au 
fost achiziționate, în con
dițiile stabilite. 
„Integrata".

Este doar un 
tre nenumărate 
mănătoare, atestînd încă o 
dată faima, prestigiul de 
care se bucură întreprin
derea din Pașcani. Dar cine 
se află, de fapt dincolo de 
asemenea rezultate, deose
bite. cine a impus. în nu
mai cîțiva ani de la în
ființare. firma „Integratei" 
din Pașcani ?

— Este meritul acestui 
colectiv tinăr, ambițios, 
format în majoritate din 
femei — tinea să precizeze 
tovarășa Mariana Anița.

firește, de

episod din- 
altele. ase-

secretar al comitetului de 
partid. întreprinderea fiind 
cu mult mai tihără decit 
vecina de pe platformă — 
întreprinderea de perdele 
și tricotaje „Șiretul", o ve
cină prestigioasă, distinsă 
de mai multe ori cu înal
tul titlu de „Erou al Mun
cii Socialiste" — ne-am 
străduit. încă de la Început, 
să nu constituim un exem
plu... la antipodul „Șire
tului". Succesele vecinilor 
ne-au ambiționat, fiindcă 
știam că și fabrica 
lor. pornind la drum tot 
în acești ani, ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", s-a 
bizuit nu pe tradiție, ci pe 
dorința Întregului colectiv 
de a da produse de calita
te, competitive, într-o gamă 
diversă, ceea ce i-a impus 
rapid. Ne-am străduit si 
noi să ne fac.em cunoscute 
produsele, am insistat mult 
pe oalitate. pe diversitate 
—■ la noi tot ce lucrăm e 
produs nou. totul presupu
ne un nou început, la ca
pătul unui drum de cerce
tări si— la început de nou 
drum de cercetări. De fapt, 
în domeniul nostru aceasta 
e legea de bază.

O „lege" • care include 
foarte multe condiții — am 
putea completa. în primul 
rind. o mare mobilitate — 
și am notat, ca o curiozita
te, că nici din punct de ve-

dere coloristic. nici al con- 
texturii, nici in alte privin
țe, cerințele partenerului 
francez, de exemplu, nu 
coincid cu cele ale parte
nerului din R.F.G.. Italia 
sau S.U.A...

— Dar acest lucru este 
chiar pasionant — este de 
părere inginera Angela 
Tescu, căreia ii trec prin 
mîini (și prin suflet) miile 
de culori în care înfloresc 
anotimpurile la „Integra
ta" — Pașcani. E intr-ade
văr pasionant să dai 
loare... tuturor 
tuturor cererilor, 
pornind aproape i 
mic : ti se arată 
că de stofă și ti 
„așa" sau „cam

cu- 
gusturilor, 

și asta 
de la ni- 
o bucăti- 
se spune 

.. .. . ., asa“ tre
buie să lasă. Și asta nu o 
dată...

Și. la fel, ca tinăra in
gineră vopsitor Angela 
Tescu. am cunoscut o mul
țime de specialiști-femei 
pe tot fluxul producției : 
iubitoare ale frumosului 
care constituie însuși obiec
tul muncii lor. pline de 
fantezie, harnice. Așa cum 
sînt și inginera Lucia Hera, 
șefa atelierului de creație, 
și Ortansa Arsene, șefa 
secției de confecții, și la
borantele Mariana Hirto- 
panu. Marilena Tănase, E- 
lena Popa — o echipă la 
care fac apel, deseori, si 
alte întreprinderi din cen-

trală — așa cum sînt toate 
cele aproape 3 000 de femei 
de la „Integrata" Pașcani.

— Ar mai fi de reținut 
— intervine secretara co
mitetului U.T.C.. Gina Șin- 
diiă. că majoritatea munci
toarelor de la noi sînt foar
te tinere. Organizația deti- 
neret numără aproape 1 
de oameni ai muncii, 
dintre cei peste 1 100 
comuniști citi numără 
lecțivul nostru, peste 
aparțin, ca vîrstă, uteceu- 
lui. Poate că și tinerețea e 
un secret al bunelor rezul
tate !

Și are dreptate. Aceste 
harnice textiliste de la 
Pașcani sint însă tinere nu 
numai prin vîrstă, ci și prin 
aspirații. prin pasiunea 
pentru lucrul bine făcut. 
Așa cum le-am văzut, a- 
mestecind pe paletele lor 
de culori anotimpurile. în 
timp ce. în glastre, ghioceii 
aminteau că vara deplină 
din secțiile de producție nu 
exclude primăvara auten
tică pe care o așteptăm cu 
toții. Indiferent pentru ce- 
sezon se lucrează, indife
rent de data pe care calen
darul lor de muncă o ara
tă în devans, și pentru tex- 
tilistele de la „Integrata" 
din Pașcani, ca pentru toa
te femeile, soseste ziua de 
8 Martie. La multi ani 1

1 700 
iar 
de 

i co- 
700

constituțională ar împiedica conso
lidarea alianței militare japono-ame- 
ricane. imperialismul american si 
forțele conservatoare japoneze au 
vrut să eludeze această interdicție, 
în ultimii cinci ani. fostul cabinet 
Nakasone a sporit cheltuielile mili
tare cu 36 la sută, depășind limita 
anuală de 1 la sută din P.N.B., 
stabilită de fostul guvern conserva
tor. Aceasta a provocat critici puter
nice din partea poporului japonez si 
a ascuțit vigilenta națiunilor asiati
ce care în trecut au avut de sufe
rit din cauza agresiunii iaponeze.

Există pe plan international ten
dința de a considera economia japo
neză ca o a treia forță, alături de 
Statele Unite si Europa occidentală 
— in cadrul unei concepții trilatera- 
liste — considerîndu-se că monopo
lurile japoneze ar urmări indepen
denta. ignorindu-se rezultatele grave 
ale subordonării Japoniei fată de 
Statele Unite. Se ignoră, de aseme
nea. semnificația politică a plasării 
Japoniei sub umbrela nucleară a 
Statelor Unite si a menținerii alian
ței militare iapono-americane.

P.C. Japonez — se arată în conti
nuare în articol — a lansat o nouă 
formă de campan entru realizarea 
unui front unit i ’resist. în miș
carea sindicală a i. escut rezistenta 
fată de o reorganizare de dreapta a 
sindicatelor si s-au făcut eforturi în 
direcția dezvoltării Conferinței sin
dicale pentru promovarea frontului 
unit, organizație ce adoptă o politică 
de clasă democratică, fermă. Numă
rul de membri ai acestei organiza
ții a atins aproape două milioane, 
ceea ce arată că viitorul aparține 
acelora care tin șus stindardul uni
tății progresiste.

în ultimii doi ani. P.C. Japonez a 
acordat toată atenția inițiativelor în
treprinse de mișcările de masă ale di
feritelor pături sociale pentru înfăp
tuirea unor importante sarcini. O 
serie de probleme de mare răsunet 
fac obiectul unor lupte de masă : 
problemele păcii si luptei antinu
cleare; opoziția fată de orarele da 
muncă prelungite și salariile reduse, 
revendicările țăranilor si micilor in
dustriași : controlul firmelor mono- ' 
poliste japoneze care, ignorindu-și 
responsabilitățile sociale, devin mul
tinaționale ; protecția vieții oameni
lor împotriva accidentelor de circu
lație ; apărarea prevederilor pașnice 
și democratice ale Constitutiei.

Președintele C.C. al P.C.J. relevă, 
totodată, creșterea opoziției maselor 
largi împotriva planurilor de mili
tarizare a tării. Astfel, locuitorii 
insulei Miyakejima. cu o populație 
de aproape 4 300 de oameni, s-au 
unit pentru a respinge planul de 
transformare a insulei lor intr-un 
poligon de exerciții militare pentru 
forțele armate ale S.U.A. ; in recen
tele alegeri de primari din Zushi, 
majoritatea cetățenilor au respins 
pentru a cincea oară un plan care 
ar fi transformat această localitate 
într-o bază a personalului militar 
american.

P.C. Japonez — se arată în conti
nuare — este minoritar în Dietă, 
dar in anul care s-a scurs de la ale
gerile simultane legislative din 1986 
si pînă în ultima sesiune extraordi
nară a Dietei el a prezentat un 
număr de 43.33 milioane de semnă
turi pe petiții ale poporului, adică 
41 la sută din toate petițiile prezen
tate in Dietă de toate partidele. 
Partidul nostru face tot ce-i stă în 
putere pentru a sluji poporul.

Sub raportul numărului de mem
bri si al numărului de cititori ai or
ganului partidului. P.C. Japonez se 
află în continuare pe primul loc in
tre partidele de opoziție. Nu trebuie 
totuși să fim satisfăcuți cutotuși să fim satisfăcut! cu aceste 
succese. întregul partid este chemat 
să acorde importantă edificării unui 
Partid Comunist Japonez puternic, 
în vederea obținerii acelei schim
bări în societate pe care o preconi
zăm pentru Japonia.

INFORMAȚII SPORTIVE
SANIE. Pe pîrtia din comu

na harghiteană Sărmaș s-au dispu
tat întrecerile finalei pe tară a 
„Cupei U.T.C." la sanie, competiție 
înscrisă in calendarul „Daciadei". In 
concursul fetelor, primul loc a fost 
ocupat de Aurelia Suciu (Harghi
ta), urmată de Crenguța Milea 
(Dîmbovița) și Elena Stoica (Praho
va), in timp ce la băieți locul I a 
revenit lui Cornel Poenaru (Arad), 
secundat de Vasile Purcaru (Pra
hova), in poziția a treia clasîndu-se 
Francisc Ballo (Harghita). Pe ju
dețe, trofeul a fost cîștigat de Har
ghita. urmat de Prahova, Dîmbovița. 
Tulcea. Neamț și Arad.

BIATLON. Proba de 15 km din 
cadrul campionatelor mondiale de 
biatlon pentru juniori, competiție ce 
se desfășoară în stațiunea franceză 
de sporturi de iarnă Chamonix, a 
fost cîștigată de Mark Kirchner (R.D, 
Germană) — 44’54”l/10, urmat de 
sovieticii Serghei Vakulșcik (45’04’’ 
1/10) și Vladimir Roșkov (45’08”5/10). 
Primii trei clasați au avut presta
ții foarte bune în poligon, neratînd 
nipi un foc.

BASCHET. • Ediția din acest an 
a competiției de baschet feminin 
„Cupa Liliana Ronchetti" s-a în
cheiat cu victoria formației sovie
tice Dinamo Kiev, care, în finala 
disputată la Pireu, a întrecut cu 
scorul de 100—83 (48—41) echipa ita
liană Deborah Milano. • Rezultate 
înregistrate în „Cupa campionilor 
europeni" — grupa finală — la 
baschet masculin : Orthez (Fran
ța) — Nashua den Bosch (Olanda) 
112—100 ; Tracer Milano — Maccabi 
Tel Aviv 113—81 ; Saturn Koln — 
ARIS Salonic 98—100 ; Partizan 
Belgrad — Barcelona 96—90. După 
11 meciuri. în clasament continuă să 
conducă Partizan Belgrad, cu 21 
puncte, urmată de ARIS Salonic și 
Tracer Milano (cite 18 puncte).

FOTBAL • La Buenos Aires, tn 
meci pentru supercupa Americii de 
Sud. echipa Boca Juniors a întrecut 
cu scorul de 1—0 (0—0) formația bra
ziliană Gremio Porto Alegre. La 
supercupă participă echipe cîstigă- 
toare în competiția „Cupa Liber- 
tadores". • în meci retur pentru 
sferturile de finală ale „Cupei Ita
liei" lâ fotbal, formația A.C. Torino 
a furnizat o surpriză învingind in 
deplasare cu 3—2 pe lidera campift- 
natului. echipa A.C. Napoli. în pri
mul ioc scorul a fost egal : 1—1. 
Pentru semifinalele competiției s-au 
calificat echipele A.C. Torino. Ju
ventus. Internazionale și Sampdo- 
ria. • La Argos' s-a disputat meciul 
international amical de fotbal dintre 
selecționatele olimpice ale Greciei 
și R.D. Germane. Partida s-a în
cheiat la egalitate: 1—1 (0—0).

LUMEA CAPITALULUI
ÎN ADEVARATA El ÎNFĂȚIȘARE

R.F.G.: „lanț uman“ în sprijinul dreptului la muncă

Peste 80 000 de persoane - siderurgiști, mineri, func
ționari, casnice, pensionari, reprezentanți ai altor pă
turi ale populației vest-germane - au format un uriaș 
lanț uman intre Duisburg și Dortmund, in semn de 
solidaritate cu muncitorii siderurgiști de la uzinele 
Krupp din Rheinhausen și Hoesch-Westfalen din Dort
mund, care au fost concediați sau sint amenințați 
cu concedierea ca urmare a restrîngerii producției.

In continuarea acestor acțiuni de solidaritate, în 
cadrul unui mare miting desfășurat la Stuttgart, la 
care au luat parte peste 100 000 de persoane, pre

ședintele Uniunii sindicale „Ig Metall", Franz Stein- 
kuehler, a criticat „aspectele inumane" ale societății 
bazate pe exploatare. In societatea noastră — a spus 
el - „se aruncă milioane pentru inarmare, in timp 
ce pentru programele de creare a noi locuri de mun
că nu se găsește nici o marcă". Anterior, oamenii 
muncii din întregul land Baden-Wiirttemberg au de
monstrat împotriva creșterii șomajului și a repartiză
rii inegale a avuției, in favoarea celor bogați. Pe 
pancartele purtate de manifestanți se putea citi: „Pen
tru inarmare faceți totul — pentru locuri de muncă 
nimic !".

În S.U.A. analfabetismul
— un fenomen în creștere

Potrivit unei anchete a 
Ministerului Educației al 
S.U.A., mai mult de 27 de 
milioane de cetățeni ame
ricani in virstă de peste 
17 ani nu știu nici să ci
tească, nici să scrie. Alte 
45 de milioane nu cunosc 
nici măcar cele mai ele
mentare reguli ortografi
ce. tn 1987. la un concurs 
pentru ocuparea unor 
locuri de muncă la socie
tatea de telefoane din

New York, s-a constatat 
că 84 la sută din candi
dați nu posedau cunoștin
țe de bază privind limba 
maternă și nu știau să 
facă operațiuni aritmetice 
simple.

Un alt studiu, elaborat 
de Ministerul Muncii, re
levă că numărul analfa- 
befilor din S.U.A. creste 
in fiecare an cu circa 
două milioane de per
soane.

Strada, „locuință" pentru mii 
de tineri din Marea Britanie

La Londra trăiesc in 
prezent cel puțin 50 000 de 
tineri fără adăpost, care, 
neavind locuință, sint ne- 
voifi să-si caute refugiu 
in clădiri părăsite sau in 
depozite goale, a declarat 
directoarea organizației de 
binefacere britanice „Shel
ter", Sheila McKechnie. 
Ea a apreciat că circa 2 000 
de tineri sint nevoifi să

doarmă peste noapte pe 
străzi. Sheila McKechnie 
Si-a exprimat temerea că 
situația se va înrăutăți in 
cazul adoptării unor pro
iecte de lege care pre
văd reducerea ajutoarelor 
pentru șomerii sub 18 ani. 
Ziarul „The Independent" 
caracterizează condițiile 
in care trăiesc cei fără 
adăpost drept „mizere și 
deplorabile".
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Schimb de mesaje 

intre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Fidel Castro Ruz

„Reuniunea interhalcanică - o contribuție 
importantă la progresul relațiilor de bună 
vecinătate și de cooperare multilaterală"

HAVANA 4 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmi
se tovarășului Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cuba, președintele 
Consiliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Cuba, un 
cald salut tovărășesc, împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate, de 
succes poporului cubanez prieten în 
opera de edificare a societății socia
liste.

Mulțumind pentru mesaj, to
varășul Fidel Castro Ruz a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutul său 
călduros si urările prietenești de să
nătate si fericire personală, de noi 
si importante realizări pe calea fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate in România.

încheierea lucrărilor intilnirii secretarilor cu probleme 
internaționale ai Comitetelor Centrale ale partidelor 

comuniste si muncitorești din țări socialiste
• • •

în zilele de 29 februarie — 3 mar
tie 1988 a avut loc la Havana o con
sfătuire a secretarilor cu problemele 
internaționale ai Comitetelor Centrale 
ale partidelor comuniste și muncito
rești din țări socialiste, la care au 
participat :

— din partea Partidului Comunist 
Bulgar — Milko Balev, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.B., Dimităr Stanișev, secretar al 
C.C. al P.C.B.,

— din partea Partidului Comunist 
din Cehoslovacia — Vasil Bilak, 
membru al Prezidiului, secretar al

I C.C. al P.C.C.,
— din partea Partidului Muncii din 

Coreea — Hoang Giang Yap, secre
tar al C.C. al P.M.C..

— din partea Partidului Comunist 
din Cuba — Jorge Risquet Valdes, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.C., Julio Camacho 
Aguilera, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.C., Lionel Soto 
Prieto, secretar al C.C. al P.C.C., 
Carlos Aldana Escalante, secretar al 
C.C. al P.C.C.,

— din partea Partidului Socialist 
Unit din Germania — Hermann 
Axen, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G.,

— din partea Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian — Somlat Han- 
thamat, secretar al C.C. al P.P.R.L.,

— din partea Partidului Popular 
Revoluționar Mongol — Țerendasiin 
Namsrai, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.P.R.M.,

— din partea Partidului Muncito
resc Unit Polonez — Jozef Cyrek, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.U.P.,

— din partea Partidului Comunist 
Român — Ion Stoian. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R..

— din partea Partidului Muncito
resc Socialist Ungar — Mătyăs 
Sziiros, secretar al C.C. al P.M.S.U.,

— din partea Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice — Anatoli Do- 
brinin. secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Vadim Medvedev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.,

— din partea Partidului Comunist 
din Vietnam — Tran Xuan Bach, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.V.

Participanții la consfătuire au e- 
fectuat un schimb larg de păreri cu 
privire la situația internațională, 
care continuă să fie complexă și pli
nă de contradicții. Totodată, s-a ară
tat că, datorită acțiunilor tuturor 
forțelor socialismului, păcii și rațiu
nii, se afirmă unele tendințe poziti
ve. în acest cadru, s-a subliniat în
semnătatea Tratatului sovieto-ame- 
rican cu privire la lichidarea rache
telor nucleare cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune.

Participanții la consfătuire au ex
primat hotărîrea partidelor lor de 
a acționa și in viitor pentru folosi
rea posibilităților ce apar în vede
rea realizării de noi pași în dome
niul dezarmării și. înainte de toate, 
pentru reducerea pe etape, pînă la 
eliminarea totală, a armamentelor 
nucleare, crearea de zone denuclea- 
rizate, oprirea experiențelor nuclea
re și a militarizării Cosmosului, in
terzicerea și lichidarea cit mai grab
nică a armelor chimice, reducerea 
substanțială a forțelor armate și a 
armamentelor convenționale. Parti
dele reprezentate la reuniune vor 
milita pentru a face ireversibil pro
cesul reducerii armamentelor, dimi
nuării pericolului de război. întăririi 
încrederii și păcii internaționale. S-a 
relevat în mod unanim că. in con
dițiile actuale, sporește în mod deo
sebit însemnătatea acțiunilor unite 
a forțelor largi, antirăzboinice, pen
tru pace.

Inițiativele numeroase prezentate 
de țările socialiste pentru realizarea 
de progrese Pe calea dezarmării, a 
edificării unei lumi fără arme nu
cleare. a întăririi securității pe plan 
international si regional demonstrea
ză profunda lor responsabilitate față 
de destinele omenirii, atestă că so
cialismul si pacea sint indisolubile. 
S-a reafirmat disponibilitatea de a 
examina în mod constructiv propu
nerile de pace ale altor state si for
te politice, cum sînt Declarația de 
la Stockholm a ..celor sase". iniția
tivele Mișcării țărilor nealiniate, ale 
Internaționalei Socialiste si altele. 
Totodată, a fost exprimată îngrijo
rarea în legătură cu încercările unor 
cercuri din N.A.T.O. de a ridica ob
stacole în calea procesului dezarmă
rii. de a „compensa" reducerile de 
armamente prin modernizarea si 
crearea de noi tipuri de arme.

Participanții la consfătuire s-au 
referit la situația economică drama
tică a țărilor în curs de dezvoltare, 
agravată de povara datoriei lor ex
terne. la consecințele politice, eco
nomice si sociale ale acesteia. în 
context, a fost relevată strinsa in
terconexiune dintre problemele car
dinale ale păcii, dezarmării si dez
voltării. Uriașele resurse ce vor fi 
eliberate ca urmare a opririi cursei 
demențiale a. înarmărilor si reduce

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către primul- 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
președintele Consiliului de Stat si al 
Consiliului de Miniștri ale Republi
cii Cuba, a tovarășului Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. care a participat la consfă
tuirea de la Havana a secretarilor cu 
probleme internaționale ai comitete
lor centrale ale partidelor comuniste 
si muncitorești din țări socialiste.

în cursul convorbirii care a avut 
loc. au fost abordate probleme ac
tuale ale raporturilor dintre cele 
două țări si partide, precum si as
pecte ale situației internaționale ac
tuale. exprimindu-se dorința reci
procă de a se extinde in continuare 
colaborarea Pe multiple planuri. în 
interesul comun si al cauzei inde
pendentei. păcii si socialismului.

rii qheltuieiilor militare trebuie să 
aibă un rol substantial în soluționa
rea problemelor grave care împovă
rează cea mai mare Parte a omenirii 
și constituie surse de conflict. Exa- 
minînd căile de întărire a Păcii în 
lume, de edificare a unui sistem cu
prinzător de securitate internaționa
lă. de restructurare a relațiilor in
ternaționale pe baze echitabile si 
democratice, participanții la reuniu
ne au subliniat necesitatea lichidă
rii subdezvoltării si instaurării unei 
noi ordini economice internaționale, 
aceasta fiind. în ultimă instanță. în 
beneficiul tuturor țărilor. A fost ex
primat sprijinul pentru acțiunile 
țărilor nealiniate în această direcție.

întîlnirea de la Havana a oferit 
posibilitatea unui schimb de infor
mații în legătură cu situația din 
America Centrală. în contextul 
luptei popoarelor din America La
tină pentru consolidarea independen
ței naționale, pentru progres econo- 
mico-social. Participanții la întîlnire 
au reafirmat sprijinul față de efor
turile îndreptate spre instaurarea 
păcii in America Centrală pe baza 
respectării suveranității fiecărui po
por, ceea ce va permite țărilor din 
această- zonă să-și concentreze' for
țele asupra soluționării problemelor 
grele economico-sociale cu care se 
confruntă. S-a menționat pericolul 
politicii agresive a imperialismului 
american în regiune. încercările de 
lichidare a revoluției sandiniste. re- 
afirmindu-se solidaritatea cu lupta 
eroică a poporului nicaraguan pen
tru dezvoltare liberă, independentă, 
în cadrul reuniunii a fost mențio
nată^ preocuparea in legătură cu în
cercările de destabilizare. îndeosebi 
pe calea unor lovituri militare. Ia 
care — in condițiile unei situații 
economice grave — sînt supuse unele 
procese democratice din America de 
Sud. exprimindu-se solidaritatea 
cu popoarele de pe continent, care 
luptă pentru libertate și democrație, 
pentru apărarea suveranității națio
nale și integrității teritoriale.

Participanții la consfătuire si-au 
reafirmat solidaritatea lor neabătută 
cu lupta popoarelor din Asia și Afri
ca împotriva neocolonialismului. 
pentru dezvoltare independentă pe 
calea progresului economic și social, 
cu comuniștii și cu toți cei ce mili
tează pentru eliberare națională si 
socială și sint supuși persecuțiilor si 
represiunilor de către forțele reac- 
țiunii, rasismului și apartheidului.

Pornind de la faptul că pacea este 
Indivizibilă, participanții la reuniu
ne s-au pronunțat ferm pentru solu
ționarea politică, pe calea tratative
lor, a conflictelor care există în 
diferite regiuni ale lumii și repre
zintă focare periculoase de tensiune, 
inclusiv a celor din Africa australă, 
Orientul Apropiat, Asia de sud-est 
și de sud-vest. S-a exprimat spriji
nul pentru jnițiativele îndreptate 
spre reducerea tensiunii întreținute 
in primul rînd de acțiunile imperia
lismului, îndeosebi pentru propune
rile R.P.D. Coreene privind reduce
rea drastică a forțelor armate ale 
Nordului și ■ Sudului și transforma
rea Peninsulei Coreene într-o zonă 
de pace, fără arme nucleare.

Participanții la consfătuire au dat 
o înaltă apreciere Intilnirii interna
ționale a conducătorilor și reprezen
tanților partidelor comuniste și mun
citorești, socialiste, social-democrate, 
ai altor forțe politice progresiste, ai 
mișcărilor de eliberare națională, 
care a avut loc la Moscova, cu pri
lejul celei de-a 70-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, și au arătat că asemenea ini
țiative corespund cerințelor vremu
rilor noastre, contribuie la promova
rea unui dialog constructiv și a 
colaborării între toate forțele poli
tice care se pronunță pentru întări
rea păcii, pentru dezarmare, dezvol
tare, ocrotirea mediului înconjură
tor, pentru soluționarea celorlalte 
probleme stringente . care confruntă 
omenirea.

în cadrul consfătuirii au fost 
examinate, de asemenea, probleme 
privind întărirea colaborării și soli
darității internaționale dintre parti
dele comuniste și muncitorești, în 
lupta pentru pace și socialism, pe 
baza principiilor independenței și 
egalității in drepturi, neamestecului 
în treburile interne, respectării 
dreptului fiecărui partid de a-și sta
bili de sine stătător linia politică, 
strategia și tactica în conformitate 
cu condițiile concrete din propria 
țară.

Participanții la fntilnire au expri
mat mulțumiri Partidului Comunist 
din Cuba pentru buna pregătire și 
organizare a reuniunii, solidaritatea 
cu revoluția cubaneză și urări de 
succes poporului cubanez în opera 
de edificare a socialismului.

Consfătuirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de înțelegere reciprocă, 
în spirit de lucru, de schimb liber 
de păreri. S-a convenit ca viitoarea 
întilnire să aibă loc la Sofia.

BELGRAD 4 (Agerpres) — Reu
niunea miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor din Balcani, desfășurată la 
Belgrad în perioada 24—26 februarie, 
a avut loc într-o atmosferă foarte 
constructivă, la aceasta contribuind 
toate țările participante, dornice să 
realizeze schimbări pozitive pe pla
nul cooperării multilaterale în aceas
tă regiune — a arătat secretarul fe
deral iugoslav pentru afacerile ex
terne, Budimir Loncear, intr-un 
raport prezentat in ședința Consi
liului Executiv Federal al R.S.F.I. 
El a informat, de asemenea, despre

Negocierile indirecte afgano-pakistaneze
GENEVA 4 (Agerpres) — în ca

doul unei conferințe de presa la 
Geneva, ministrul afacerilor externe 
al Afganistanului, Abdul Wakil, a 
relevat că negocierile afgano-pakis
taneze prin intermediul reprezen
tantului personal al secretarului ge
neral al O.N.U. se desfășoară pozitiv 
și constructiv, existînd speranțe in 
reglementarea definitivă a situației 
în jurul Afganistanului. Ținînd sea
ma de dorința Pakistanului, după 
consultări preliminare cu Uniunea 
Sovietică, partea afgană a anunțat că 
retragerea trupelor sovietice din 
Afganistan se poate realiza în nouă 
luni, iar 50 la sută din contingentul

NAȚIUNILE UNITE

Sesiune de urgență a Consiliului de Securitate al O.N.U.
consacrată situației de

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres) 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit la cererea unui grup de 
țări africane, intr-o sesiune de’ ur
gență, pentru a examina situația gra
vă creată în ultimul timp în sudul 
Africii. Președintele grupului țărilor 
africane, reprezentantul Republicii 
Sierra Leone, a denunțat represiu
nile regimului rasist de la Pretoria 
împotriva populației majoritare de 
culoare, calificindu-le drept o sfida
re la adresa comunității internațio
nale. El a chemat Consiliul de 
Securitate să condamne regimul ra
sist și să adopte toate măsurile 
necesare pentru a determina înce
tarea acțiunilor represive, transmit 
agențiile de presă.

*
COTONOU 4 (Agerpres) — Situa

ția de criză din Africa australă ca 
urmare a politicii interne și externe 
a regimului rasist de la Pretoria a 
fost tema dominantă în cursul con
vorbirilor de Ia Cotonou intre pre
ședinții Beninului. Mathieu Ke- 
rekou, și Nigerului. Aii Saibou. Cei 
doi șefi de stat și-au exprimat în
tregul sprijin pentru lupta Congresu
lui Național African (A.N.C), a altor 
organizații democratice din Africa de 
Sud în vederea eliminării sistemului 
de apartheid.

AFRICA
Un celebru afiș editat de O.N.U. 

la începutul anilor ’60 și dedicat 
Africii prezenta, cu deosebită forță 
de sugestie, suprema izbîndă a omu
lui —. cea a eliberării t pe un ’fundal 
cu contururile continentului, un tî- 
năr african rupind cătușele robiei. 
Anul 1960 avea să intre în istorie ca 
„An al Africii". Adoptarea de către 
forumul mondial al națiunilor a me
morabilei „Declarații cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale" era. intr-un 
fel, actul de naștere a zeci de state 
libere și independente pe continen
tul negru. Lichidarea, un deceniu și 
jumătate mai tîrziu, a coloniilor 
portugheze a însemnat, practic, pră
bușirea Întregului angrenaj colonial, 
sub dominație străină mai rămî- 
nînd doar Namibia.

Ce a însemnat „misiunea 
civilizatoare" a colonialis
mului RuPîncl cătușele robiei co
loniale. tinerele state africane s-au 
angajat pe un drum anevoios, dar 
îmbărbătate de speranță, de fireasca 
năzuință de a-și clădi o viață nouă, 
în libertate și demnitate. Toate, fără 
excepție, porneau de la un stadiu 
de înapoiere seculară. Pentru că 
Africa deține triste recorduri în ana
lele pătate de singe ale colonialis
mului. Nicăieri colonialismul nu și-a 
manifestat atit de brutal și atit de 
fățiș caracterul rapace. Nicăieri jaful 
și fărădelegile nu au fost atît de 
sălbatice. Timp de peste patru seco
le s-au scris în savana africană cele 
mai rușinoase pagini din istoria 
umanității — despre vînătoarea de 
oameni, transportați peste mări pen
tru a fi vinduți ca sclavi. Numărul 
lor, greu de stabilit cu exactitate, se 
situează între 80—100 de milioane. 
Aceste cifre nu dezvăluie însă între
gul adevăr despre amploarea trage
diei. întrucît. așa cum arăta cunos
cutul africanolog W.E.B. Du Bois, 
„fiecărui sclav vindut in America ii 
corespundeau alți cinci uciși in 
timpul vînătorii de oameni sau pie
riți in timpul transportului".

„Misiunea civilizatoare" a Occi
dentului s-a vădit deopotrivă în je
fuirea și secătuirea bogățiilor solu
lui și subsolului african. Și nu este 
vorba numai de mirodenii și de fil
deș. de aur și diamante, ci și de ză
căminte de crom, platină, cupru, 
mangan, bauxită, nichel sau plumb. 
Pe de altă parte, economiile tuturor 
statelor Africii au fost mutilate de 
monocultura impusă de interesele 
metropolelor occidentale, au fost și 
continuă să fie afectate de lipsa unor 
infrastructuri corespunzătoare. ..Afri
canii — sublinia ziarul american 
„INTERNAȚIONAL HERALD TRI
BUNE" — au fost nevoiți să preia 
structuri statale și economice născo
cite. impuse, conduse și în final 
lăsate paraginii de europeni". 

contactele separate pe care le-a 
avut cu miniștrii afacerilor externe 
din Albania, Bulgaria, Grecia, 
România și Turcia — relatează agen
ția Taniug.

Consiliul Executiv Federal al 
R.S.F.I. (guvernul) a aprobat rapor
tul și a subliniat că reuniunea mi
nisterială a țărilor din Balcani re
prezintă o contribuție importantă la 
întărirea încrederii și La mai buna 
înțelegere, la progresul relațiilor de 
bună vecinătate și de cooperare 
multilaterală din regiune.

sovietic poate fi retras în primele 
trei luni.

GENEVA 4 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă orga
nizate la Geneva, Diego Cordovez, 
reprezentantul personal al secretaru
lui general al O.N.U. la convorbirile 
indirecte afgano-pakistaneze, a decla
rat că s-a convenit asupra întrerupe
rii negocierilor pînă la 7 martie. în 
ultimele trei zile — a menționat vor
bitorul — convorbirile au fost foarte 
active, desfășurîndu-se într-o atmos
feră de lucru. Reprezentantul perso
nal al secretarului general al O.N.U. a 
precizat că există voință politică 
pentru a se ajunge la acord.

criză din Africa australă
Reprezentantul Congresului Națio

nal African (A.N.C.), Neo Mnum- 
zana, a spus, în intervenția sa, că, 
impunind restricții împotriva orga
nizațiilor și persoanelor individuale 
care luptă împotriva apartheidului, 
regimul rasist a subminat substan
țial capacitatea acestora de a rămî- 
ne atașate in mod realist doar mij
loacelor pașnice de luptă. Dacă ac
tualul conflict se va escalada, așa 
cum pare a se întîmpla, se va ajun
ge la o conflagrație inter-rasială, cu 
consecințe tragice ce vor depăși fron
tierele R.S.A.

Lucrările Consiliului de Securitate 
continuă.

★

NAIROBI 4 (Agerpres) — Primin- 
du-1 la Nairobi pe arhiepiscopul sud- 
african Desmond Tutu, cunoscut mi
litant pentru abolirea apartheidului, 
președintele Kenyei, Daniel arap 
Moi, a adresat populației de culoare 
din Africa de Sud apelul de a-și 
strînge și mai mult rîndurile în lupta 
împotriva sistemului de apartheid. 
El a subliniat că unitatea populației 
de culoare din Africa de Sud repre
zintă o armă eficientă împotriva re
gimului de la Pretoria.

- SPRE•
»

în căutarea identității 
proprii chiar 'n asemenea con
diții, Africa, continentul cel mai 
oropsit, cel mai greu încercat, se 
afirmă și cel mai spectaculos pe 
marea scenă a lumii contemporane. 
Este continentul cu’ cel mai mare 
număr de state (5(1) care au obținut 
independenta în ultimele trei dece
nii. Devenite stăpine pe propriile 
destine, ele au pășit pe calea unor 
profunde prefaceri economice și so
ciale. In unele din aceste țări există 
forme precapitaliste, în altele are 
loc o dezvoltare necapitalistă, ele 
optînd pentru căi socialiste de 
dezvoltare. Toate țările, indiferent de 
opțiunile politice, au însă ca factor 
comun preocuparea pentru edifi
carea unei economii de sine stătă
toare, prin valorificarea resurselor 
materiale și umane de care dispun. 
Progresele înregistrate în aceste cîte- 
va decenii în direcția formării unor 
industrii naționale, în dezvoltarea și 
diversificarea producției agricole, a 
transporturilor, perspectivele de re
naștere. de reînnodare a firelor 
unor străvechi civilizații, tăinuite cu 
bună știință de colonialism, vin să 
infirme, în chip zdrobitor, diversele 
teorii reacționare, rasiste privind 
superioritatea celor ce se erijau în 
„civilizatori", dezvăluind, - totodată, 
netemeinicia temerilor în sensul că 
acordarea independenței ar fi fost 
dacă nu o eroare, cel puțin........ pre
matură".

Nu este greu de înțeles că propa
garea unor astfel de „teorii" urmă
rea, nu numai să semene neîncredere 
în rîndul țărilor africane în posibi
litățile proprii, ci, mai ales, să jus
tifice politica neocolonialistă, încer
cările înverșunate de a recuceri, pe 
alte căi și cu alte mijloace, vechile 
poziții dominatoare.

Fostele metropole nu re
nunță Astfel, continentul afri
can a devenit, în ansamblul său, 
arenă de acerbă confruntare a forțe
lor imperialiste pentru zone de in
fluență. Desigur, fostele metropole 
au încercat și încearcă să-și păstre
ze influența impusă cu secole în 
urmă prin foc și sabie, așa cum o 
dovedește cramponarea de asa-zisele 
„arii de afinități lingvistice si spiri
tuale" pentru a menține fostele co
lonii in sfera lor de influență. în or
bita propriilor interese.

Este vorba de zonele de „afini
tate" delimitate odinioară... cu rigla 
pe harta Africii, în pofida realității 
unui conglomerat de neamuri a căror 
așezare urmase alte legi și obiceiuri 
decît legile — sau mai exact fără
delegile — colonialismului. Vechea 
împărțire a sferelor de influență a 
fost însă bulversată de schimbă
rile intervenite atit în viața conți- 

În favoarea edificării 

unei noi ordini 
economice internaționale

MAPUTO 4 (Agerpres) — Comuni
catul comun dat publicității la 
Maputo la încheierea reuniunii mi
niștrilor de externe ai celor Cinci 
state africane de limbă portugheză 
— Angola. Mozambic. Guineea- 
Bissau. Republica Capului Verde și 
Sao Tome și Principe — adresează 
țărilor dezvoltate apelul de a con
tribui la edificarea unei noi ordini 
economice internaționale.

Exiprimind preocuparea față de 
„deteriorarea situației economice a 
statelor in curs de dezvoltare", mi
niștrii de externe cheamă, de aseme
nea, întreaga comunitate internațio
nală să contribuie la „întărirea ro
lului O.N.U., ca o condiție indispen
sabilă pentru asigurarea păcii, secu
rității și dezvoltării țărilor din așa- 
numita lume a treia".

Comunicatul denunță, totodată, 
regimul minoritar rasist de la Pre
toria. exprimindu-și convingerea că 
se va pune capăt situației conflic- 
tuale din Africa australă prin era
dicarea apartheidului, încetarea ocu
pării Namibiei și a actelor de agre
siune ale forțelor R.S.A. împotriva 
statelor independente din zonă.

ILE DE PRESA
e scurt

LA MOSCOVA a avut loc o în- 
filnire între Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
si Franz Muhri, președintele P.C. 
din Austria. Au fost abordate pro
bleme ale relațiilor dintre cele 
două partide, ale mișcării comu
niste si muncitorești internaționa
le, precum și ale securității euro
pene.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
GRECIA. La Atena a avut loc o 
plenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Grecia, 
care a examinat în principal pro
blemele mișcării sindicale din a- 
ceastă țară. în rezoluție se relevă 
necesitatea adoptării unor măsuri 
pentru activizarea mișcării sin
dicale.

LA MAPUTO S-A DESCHIS A 
II-A PLENARA (EXTRAORDINA
RA) A C.C. AL PARTIDULUI 
FRELIMO, care examinează un 
cerc larg de probleme economice 
și sociale, precum și probleme le
gate de pregătirea Conferinței na
ționale a partidului, programată să 
aibă loc in cursul acestui an. 
Luînd cuvintul. Joaquim Chissano. 
președintele FRELIMO, președin
te al Mozambicului, a declarat că 
bandele de teroriști care acționează 
pe teritoriul țării încearcă să ză
dărnicească efortul constructiv al 
poporului mozambican. distrugînd 
obiective economice și social-cultu- 
rale. Vorbitorul a reafirmat hotă- 
rirea Mozambicului de a dejuca 
acțiunile elementelor mercenare și 
ale autorităților rasiste de la Pre
toria.

LA VIENA a avut loc .o nouă 
ședință plenară în cadrul tratati
velor cu privire la reducerea tru

ADEVĂRATA ELIBERARE
nentului, cît și pe plan mai larg, in
ternațional. Dacă in trecut instru
mentele de acțiune erau tunul și 
vasele de război, neocolonialismul 
își are forme specifice de acțiune, 
clădite nu numai pe forță armată, ci 
în special pe forță economico-finan- 
ciară.

Fără îndoială, terenul predilect de 
acțiune a fost și rămîne cel politic. 
Este o realitate că. avînd în vedere 
lipsa unor tradiții de viață politică, 
multe state africane au fost, ani de-a 
rindul, afectate» de instabilitate 
— exprimată și prin acea cascadă 
de lovituri de stat, de cele mai 
multe ori puse la cale și sprijinite 
din. afară. Cercurile imperialiste în-

SINTEZE, 
POZIȚII, 
ECOURI

cearcă, totodată, să atragă diversele 
țări ale Africii in grupări militare, 
stimulează animozități generate de 
diferențieri tribale și de altă natură, 
incitind unele țări împotriva altora, 
pentru a-și oferi apoi „sprijinul" in 
tehnică militară. Este, astfel, un tra
gic paradox că, în vreme ce unele 
din aceste țări sint confruntate cu 
grave probleme economico-sociale, 
probleme de viață și de moarte, care 
privesc supraviețuirea — în înțelesul 
primar al acestui cuvînt — a po
poarelor respe.ctive, ele sînt împinse 
spre împovărătoare cheltuieli pen
tru înarmări, ajungînd în situația de 
a avea blindate, avioane de luptă, 
rachete, dar de a nu avea... tractoa
re. Or, furnizorii de armament sînt 
și furnizori de instructori militari și 
„consilieri" de tot felul...

Confruntarea pentru zone de in
fluență capătă însă o tot mai mare 
pondere pe tărim economic. în acest 
sens, neocolonialismului îi sint pro
prii metode și căi de acțiune diferite 
de cele ale colonialismului. Mai ra
finate și mai ascunse privirilor. Azi 
nu se mai trimit canoniere pentru a 
jefui și a înrobi. „Operațiunile" nu 
se desfășoară sub soarele torid al 
Africii. în deșertul neprimitor sau în 
savană, ci în cabinete cu aer condi
ționat. la bursele occidentale. Desfă
șurarea unor asemenea operațiuni nu 
este poate la fel de spectaculoasă, 
dar consecințele lor pe termen lung 
se traduc prin adevărate ravagii.

DATORIA EXTERNĂ-UN OBSTACOL ÎN CALEA DEZVOLTĂRII 
SOCIAL-ECONOMICE A TARILOR ÎN CURS DE DEZVOLTARE t

Declarația finală a reuniunii Comisiei Sud—Sud 
de la Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR 4 (Agerpres). — 
Participanții la lucrările reuniunii 
Comisiei Sud-Sud pentru cooperare 
economică între țările în curs de 
dezvoltare, ale cărei lucrări s-au 
desfășurat la Kuala Lumpur, s-au 
pronunțat pentru convocarea urgen
tă a unui forum al țărilor în curs de 
dezvoltare cu datorie externă mare. 
Problema datoriei acestor state — 
arată declarația finală a reuniunii 
— a dobindit proporții globale, ea 
constituind un obstacol insurmonta
bil in calea dezvoltării lor social- 
economige. Numai după anul 1982 
aceste țări au restituit statelor occi
dentale aproximativ 85 miliarde do
lari sub formă de dobinzi la datoria 
externă. Ca urmare — arăta decla
rația — numeroase state au rămas 
fără mijloace de dezvoltare. întru
nirea unui astfel de forum ar permi
te țărilor în curs de dezvoltare din 
Asia, Africa și America Latină să 
elaboreze o strategie unică de solu

pelor și armamentelor și măsuri 
adiacente in Europa centrală. După 
cum informează agenția C.T.K., 
conducătorul delegației cehoslova
ce a prezentat participanților pro
punerea , secretarului general al 
C.C. al P.C.C.. Milos Jakes, referi
toare la crearea unei zone a încre
derii. colaborării și bunei vecină
tăți la linia de contact dintre sta
tele participante la Tratatul de la 
Varșovia și țările membre ale 
N.A.T.O.

DECLARAȚIE. în capitala Bel
giei a avut loc. vineri, o întilnire 
între primul-ministru al Greciei, 
Andreas Papandreu, și premierul 
Turciei. Tiirgiit Ozal, consacrată 
examinării problemelor legate de 
normalizarea relațiilor dintre cela 
două țări. Declarația semnată de 
cei doi șefi de guvern menționează 
că părțile au convenit ca în cadrul 
Comitetului bilateral pentru pro
bleme. politice să fie creată o sub
comisie însărcinată cu examinarea 
problemelor legate de manevrele 
militare și de folosirea spațiului 
aerian de către avioanele militare 
ale celor două țări. Documentul re
levă. totodată, că Tiirgiit Ozal a 
acceptat invitația de a efectua o 
vizită oficială in Grecia, in perioa
da 13—15 iunie anul acesta.

LA GENEVA au continuat, săp- 
tămîna aceasta, negocierile sovieto- 
americane cu privire la armele 
nucleare și cosmice. Tratativele 
s-au desfășurat în grupurile de 
lucru în problemele legate de ra
chetele strategice . ofensive și în 
problemele cosmice.

SPIONAJ AERIAN. Un avion de 
recunoaștere ..SR-71*‘ cu zbor la 
mare altitudine, aparținind forțelor

Politica marilor monopoluri impe
rialiste. interesate, ca și în trecut, 
exclusiv, de a obține cit mai mari 
profituri din exploatarea unor în
tregi popoare, iși urmează, evident, 
regulile proprii, care nu au nimic 
a face cu preocupările și interesele 
naționale, cu programele de dezvol
tare ale tinerelor state din Africa. 
Astfel, escaladarea măsurilor pro- 
tecționiste de către statele capitaliste 
dezvoltate, în condițiile slăbirii rit
murilor de creștere economică pe 
plan mondial, a dus la o severă di
minuare a prețurilor materiilor pri
me — principala sursă de venituri 
a țărilor africane. Studii ale 
U.N.C.T.A.D. arată că numai între 
1980—1985 pierderile înregistrate de 
aceste țări în devize datorită prăbu
șirii prețurilor din exporturi, paralel 
cu creșterea cerințelor de import 
pentru înfăptuirea unor proiecte de 
dezvoltare (dar și pentru mențiherea 
în viață a populației), a avut urmări 
din cele mai grave asupra balanțelor 
comerciale și de plăți ale țărilor 
africane, nevoite să recurgă la cre
dite de la marile bănci occidentale. 
Numai în ultimul deceniu datoria 
externă a- Africii s-a triplat, ajun- 
gind la 200 miliarde de dolari. Ce 
reprezintă această sumă ? Aproape 
jumătate din producția globală a 
continentului, depășind de 4,5 ori 
veniturile sale din exporturi ! Și în 
cazul Africii, ca și în cazul țărilor 
în curs de dezvoltare de pe celelal
te continente, această situație a fost 
agravată de politica dobinzilor înal
te promovată de țările capitaliste 
dezvoltate, politică cu serioase con
secințe pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a țărilor africane.

Un continent nu al re
semnării, ci al luptei pen
tru adevărata eliberare. Afri* 
ca nu mai este însă un conti
nent al resemnării. Ea își face cu tot 
mai multă putere auzit cuvintul, 
statele continentului dovedindu-și 
voința și hotărîrea de a-șî continua 
drumul dezvoltării de sine stătătoa
re. de a întări independența politică 
dobîndită în urmă cu aproape trei 
decenii prin cucerirea independen
tei economice. Cu alte cuvinte, de a 
înainta spre o „a doua eliberare", 
adică cea adevărată, a statelor afri
cane libere și independente, a po
poarelor stăpine pe destinul lor.

In această direcție se înscriu mul
tiplele acțiuni concertate, atît în ca
drul Organizației Unității Africane, 
al O.N.U., cît și în cel al „Grupului 
celor 77", care cuprinde, în fapt, 
cvasitotalitatea statelor în curs de 
dezvoltare ale lumii. Reuniuni din 
cele mai diferite — la scară regiona
lă sau corttinentală — desfășurate în 
ultimii ani s-au impus atenției prin 

ționare a problemei datoriei externe. 
Comisia Sud-Sud — relevă docu
mentul — consideră, de asemenea, că 
cele mai sărace țări ar trebui eli
berate de povara datoriei externe.

LIMA 4 (Agerpres). — Fostul pre
ședinte venezuelean, Rafael Caldera, 
a subliniat că datoria externă este o 
problemă politică, pronunțindu-se in 
favoarea asumării responsabilității 
debitorilor și creditorilor in sbluțio-; 
narea echitabilă a acesteia. Luînd 
cuvintul. la Lima, la o conferință 
consacrată democrației și dezvoltării, 
el a evidențiat necesitatea ca țările 
debitoare și cele creditoare să încre
dințeze unui organism internațional 
găsirea unei ieșiri din această situa
ție, în cadrul căruia să se ajungă la 
un acord privind stabilirea unor ter
mene mai lațgi pentru onorarea obli
gațiilor financiare, precum și a unor 
rate scăzute ale dobinzilor.

militare americane a violat spa- • 
țiul aerian al R.P.D. Coreene, in- 
tr-o zonă situată la sud de I 
Peninsula Kangryong, în Marea de I 
Vest — relatează agenția A.C.T.C. 
Se menționează că actul de spio- I 
naj aerian coincide cu desfășurarea 
manevrelor militare americano— 1
sud-coreene „Team Spirit-88“. în ,
cadrul cărora sint angajate mari |
forte armate, ceea ce are ca e- I
fect agravarea în continuare a si
tuației din Peninsula Coreea.

PREȘEDINȚII CELOR 11 PAR
TIDE POLITICE LEGAL CONSTI- ■ 
TUITE DIN BRAZILIA S-AU 
REUNIT la sediul Congresului Na- • 
țional pentru a examina situația 
internă a țării — informează a- 
genția braziliană de presă E.B.N.. ,
care apreciază că este pentru pri
ma oară cind are loc o asemenea | 
întilnire consacrată evaluării .pro
cesului national de tranziție de
mocratică. S-a realizat un consens 
asupra necesității ca Adunarea Na
țională Constituantă să finalizeze J 
cit mai repede posibil activitatea 
sa. pentru ca Brazilia să poată ! 
avea o nouă constituție.

ALEGERI. Partidul guvemamen- . 
tal Jatiya. din Bangladesh, condus ■ j 
de președintele Hussein Muham- ■ 
mad Ershad, a obținut victoria In 
alegerile parlamentare desfășurate | 
miercuri in această țară. Partidul 1 
Jatiya a obținut 160 de locuri din 
cele 300 ale forumului legislativ.

ÎN CAPITALA CAMERUNEZA I 
se desfășoară lucrările sesiunii 
Consiliului general al organizației I 
oamenilor muncii din Africa cen- j 
trală. care reunește sindicatele din 
Burundi. Gabon. Zair. Camerun, i 
C’ongo. Ruanda, Sao Tome și Prin- ț 
cipe Republica Centra.fricană. Ciad » 
și Guineea Ecuatorială. Partici
panții examinează raportul de ac- S 
tivitate al Consiliului pe perioa- g 
da 1986—1987 și aprobă programul 
de acțiuni pentru 1988. O atenție l 
deosebită este acordată probleme
lor legate de dezvoltarea colaboră- 
rii sindicatelor din țările reprezen-

consensul realizat de statele afri
cane. participante asupra unor pozi
ții comune în dezbaterea,' împreună 
cu țările dezvoltate, a problemelor 
ce confruntă economia mondială in 
ansamblu și care afectează îndeosebi 
țările în curs de dezvoltare. In mod 
deosebit, țările africane cer statelor 
dezvoltate să asigure produselor lor 
un acces mai larg pe piețele aces
tora, la prețuri echitabile, pentru ca 
astfel ele să poată obține, prin efor
turi proprii, resursele financiare ne
cesare lichidării datoriei externe 
împovărătoare, reluării procesului 
de creștere economică, înfăptuirii 
programelor lor de dezvoltare eco
nomică și socială.

România socialistă: soli
daritate în fapte cu o cau

Constituie un adeză dreaptă.
văr larg recunoscut că, în lupta pen
tru consolidarea independentei, pen
tru edificarea unei vieți noi, în de
plină libertate, potrivit voinței și 
aspirațiilor proprii, pentru respec
tarea neabătută a drumului ales de
fiecare din popoarele africane, sta
tele continentului se bucură de sim
patia și sprijinul ferm ale poporului 
român, ale României socialiste. 
Aceasta iși găsește o strălucită ex
presie în colaborarea statornicită 
de^a lungul anilor între România și 
țările Africii. Rea’’zarea, cu parti
ciparea țării noastre, a numeroase 
obiective economice pe pămîntul 
african, sprijinul acordat în punerea 
în valoare a unor resurse naturale, 
pregătirea în România a mii și mii 
de studenți africani — astăzi cadre 
și specialiști de nădejde pe meleagu
rile natale — sînt tot atîtea dovezi 
ale solidarității poporului român cu 
eforturile și năzuințele de progres 
ale popoarelor africane.

Un rol și o contribuție hotărîtoare 
la dezvoltarea prieteniei și colaboră
rii româno-africane au avut, așa cum 
se știe, istoricele vizite întreprinse 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, intr-un marc număr de 
state africane, întilnirile și convorbi
rile pe pămîntul României cu șefi de 
stat de pe acest continent, cu condu
cători ai unor mișcări de eliberare 
națională.

în acest spirit, poporul român pri
vește cu simpatie și încredere efortu
rile do progres ale popoarelor afri
cane. Africa dispune, într-adevăr, de 
imense resurse materiale, de imense
bogății. Cea mai mare bogăție a sa 
o constituie popoarele africane în
sele. dornice să-și clădească o via
ță nouă. în deplină libertate și dem
nitate. Este motivul pentru care se 
poate spune că Africa este și rămîne 
continentul marilor speranțe.

Dumitru ȚINU
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