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Sub semnul înaltei stime și considerații, al voinței comune

de a dezvolta și adinei relațiile de colaborare pe multiple

planuri româno-ghaneze, ieri a început

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,
ÎN REPUBLICA GHANA
Entuziastă primire
in capitala Ghanei
Luni 7 martie a început vizita ofi
cială de prietenie a președintelui
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, la
Accra, la invitația președintelui
Consiliului Național Provizoriu de
Apărare al Republicii Ghana. Jerry
Jbhn Rawlings.
Noua întîlnire româno-ghaneză la
nivel înalt constituie un eveniment
de mare însemnătate în cronica rela
țiilor bilaterale, menit să confere
dimensiuni tot mai largi raporturilor
de colaborare dintre cele două țări
și popoare. Totodată, vizita reprezin
tă o elocventă expresie a voinței
României și Ghanei de a dezvolta în
continuare conlucrarea dintre ele, de
a-și aduce o contribuție activă la
soluționarea complexelor probleme
ce confruntă omenirea, pentru *. in
staurarea unui climat de destindere,
securitate, pace, înțelegere și coope
rare în Europa, Africa și în lume.
Ceremonia sosirii a avut loc 'pe
aeroportul internațional Kotoka, din
Accra, împodobit sărbătorește. Erau
arborate drapelele de stat ale Româ
niei și Ghanei, care încadrau portre
tele celor doi șefi de stat. Pe mari
eșarfe se aflau înscrise. în limbile
română și engleză, calde urări de
bun
venit adresate distinșilor
oaspeți români.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
salutați cu deosebită cordialitate la
roborîrea din avion de președintele
Jerry John Rawlings și de doamna
Nana Konadu Agyeman-Rawlings.
Cei doi șefi de stat și-au strîns miinile cu prietenie, s-au îmbrățișat.
Un grup de copii a oferit tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu buchete de flori.
A urmat ceremonia urărilor tra
diționale de bun venit din partea
populației, însoțite de dansuri și
cîntece în onoarea înalților oaspeți,
în continuare, de pe un podium
special
amenajat,
președintele
României a primit onorurile rezer
vate șefilor de stat.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Republicii Socialiste România și
Republicii Ghana, în timp ce, în
semn de salut, au fost trase 21
șălve de artilerie.
După raportul comandantului găr
zii de onoare, cei doi președinți au
trecut în revistă unitățile armatei
ghaneze aliniate pe aeroport.
în continuarea ceremoniei, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu ’și to
varășei Elena Ceaușescu le-au fost
prezentați membrii Consiliului Na
țional Provizoriu de Apărare, cele
lalte persoane oficiale ghaneze veni
te în întîmpinare.
Se aflau de față șefii misiunilor
diplomatice acreditați la Accra.
Locuitorii capitalei ghaneze, în
rindul cărora se aflau numeroși
tineri care au studiat în țara noastră,
precum și membri ai Asociației de
prietenie Ghana—România, au făcut
inalților oaspeți români o caldă și
entuziastă primire.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu simpatie manifestărilor pline de
■căldură ale locuitorilor capitalei
ghaneze.
După o scurtă oprire în salonul de
onoare al aeroportului, președintele
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu, însoțiți de președintele
Jerry John Rawlings și doamna Nana
Konadu Agyeman-Rawlings, au luat
loc în mașini, escortate de motocicliști, îndreptîndu-se spre reședința
rezervată distinșilor soli ai poporului
român.
Aceeași ambianță sărbătorească s-a
regăsit de-a lungul principalelor
artere ale capitalei.
în manifestările entuziaste, pline
de căldură ale locuitorilor din
Acera, prima etapă a noii solii de
pace, prietenie și colaborare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu
in Africa, și-au găsit o grăitoare ex
presie înalta apreciere și prețuire
de care se bucură în Ghana perso
nalitatea proeminentă a președinte
lui României, prieten apropiat al
popoarelor africane, luptător neobo
sit pentru împlinirea aspirațiilor de
libertate și progres social ale tu
turor națiunilor, pentru triumful
cauzei păcii, înțelegerii si cooperării
internaționale.
La reședință, președintele
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu s-au întreținut. într-o at
mosferă cordială, cu președintele
Jerry John Rawlings și doamna
Nana Konadu Agyeman-Rawlings,
manifestindu-și convingerea că noul
dialog la nivel înalt româno-ghanez
va marca un moment de referință
în dezvoltarea relațiilor de colabo
rare prietenească dintre România și
Ghana.

de participantele la adunarea festivă din Capitală
consacrată zilei de 8 Martie
Cu nețărmurită bucurie, participantele la adunarea
festivă organizată cu prilejul zilei de 8 Martie — Ziua
internațională a femeii — exprimă, împreună cu mi
lioanele de femei de pe întreg cuprinsul României,
simțămintele lor de aleasă prețuire, înaltă stimă și
profundă recunoștință față de dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, militant revolu
ționar neînfricat și patriot înflăcărat, genial conducă
tor de neam și țară, Erou între eroii gloriosului popor
român, personalitate proeminentă a lumii contem
porane, care, de peste 55 de ani, vă consacrați viața,
cu neasemuită dăruire și abnegație, idealurilor supreme
de libertate și independență ale națiunii, triumfului
socialismului și comunismului în scumpa noastră pa
trie, afirmării ei libere, demne și suverane, într-o
lume a păcii, înțelegerii și colaborării.
în deplină unitate de gînd și simțire cu întreaga na
țiune. dăm cea mai aleasă prețuire activității dumnea
voastră revoluționare dedicate cu înalt patriotism ri
dicării României socialiste pe cele mai luminoase
culmi de progres și civilizație, contribuției hotărîtoâre
pe care o aveți Ia elaborarea politicii de dezvoltare
multilaterală a patriei pe baza aplicării creatoare,
profund științifice, a legităților și adevărurilor general
valabile ale materialismului dialectic și istoric la con
dițiile concrete din țara noastră, aportului dum
neavoastră decisiv la înfăptuirea grandioaselor prefa
ceri economico-sociale în cei 23 de ani de cînd condu
ceți cu clarviziune și strălucire destinele partidului
comunist și ale poporului român, ani pe care, cu
legitimă mîndrie, îi numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".
Milioanele de femei își îndreaptă. în același timp,
cu fierbinte dragoste și recunoștință, cu nețărmurit
respect gîndurile către tovarășa Elena Ceaușescu.
eminent om politic și savant de înalt și recunoscut
prestigiu internațional, adueîndu-i un vibrant omagiu
pentru strălucita și neobosita sa activitate consacrată
elaborării și înfăptuirii planurilor ți programelor de
dezvoltare economico-socială a țării. înfloririi știin
ței. învățămîntului și culturii românești, introducerii
în toate domeniile a celor mai noi cuceriri ale revo
luției tehnico-științifice, promovării nobilelor idealuri
de pace, colaborare și înțelegere între toate națiunile
lumii.
Prin grija permanentă a partidului, a dumneavoastră,
tovarășe secretar general, a tovarășei Elena Ceaușescu,
femeilor din România li s-au asiguraț un statut de
deplină egalitate, posibilități nelimitate de afirmare a
personalității lor, de a-și pune tot mai bine in valoare
capacitatea și aptitudinile creatoare, de a participa
eficient, împreună cu întregul popor, la înfăptuirea
programelor de dezvoltare a patriei.
Răspunzînd prin noi și însemnate fapte de muncă
Inflăcăratelor chemări pe care dumneavoastră le-ați
adresat de la înalta tribună a Conferinței Naționale
a partidului, precum și în cuvîntările rostite la
recentele forumuri ale democrației noastre muncitorești-revoluționare, femeile țării noastre își reafirmă
și cu acest prilej hotărîrea fermă de a acționa în
spirit revoluționar, cu inaltă răspundere și exigență,
la locurile lor de muncă — in industrie, agricultură,
cercetare, învâțămînt, comerț, ocrotirea sănătății. în
toarte sectoarele vieții economico-sociale — pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor de plan pe 1988, an

decisiv al actualului cincinal, a planurilor și progra
melor speciale adoptate, a istoricelor hotărîri ale
Congresului al XIII-lea vizînd trecerea României
intr-un stadiu superior, acela de tară socialistă mediu
dezvoltată.
Conștiente de înaltele răspunderi patriotice ce ne
revin, considerăm drept. o îndatorire fundamentală a
noastră de a asigura permanent, prin fiii și fiicele
noastre, vigoarea și tinerețea națiunii, angajîndu-ne
să-i creștem în spiritul muncii, al dragostei și devo
tamentului față de partid, patrie și popor, față
de dumneavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de mult iubita și stimata tovarășă
Elena Ceaușescu, față de cauza socialismului și comu
nismului.
în spiritul marilor exigențe formulate de dumnea
voastră privind realizarea unei noi calități a muncii
,și vieții in toate domeniile, vom intensifica activitatea
politico-ideologică in rindul femeilor, pentru creșterea
aportului organizațiilor de femei la realizarea obiecti
velor planului național unic de dezvoltare economicosocială a României, pentru întărirea ordinii și disci
plinei. respectarea legilor țării, a normelor și principi
ilor eticii și echității, pentru formarea atitudinii înain
tate față de proprietatea socialistă, de dezvoltare și
apărare a ei, urmărind cu perseverență ridicarea nive
lului de pregătire politică a tuturor femeilor, a con
științei lor revoluționare și patriotice.
Ziua internațională a femeii constituie încă un pri
lej de reafirmare a adeziunii depline a milioanelor
de femei din țara noastră la politica externă a parti
dului și statului nostru, al cărei inițiator strălucit sînteți dumneavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, exponentul cel mai autorizat al
poporului român, care v-ați impus în conștiința uma
nității ca mare Erou al Păcii, ca promotor neobosit al
dreptului suprem al oamenilor, al popoarelor la viață,
demnitate, libertate și independență, la înțelegere și
colaborare.
Vă încredințăm că, în spiritul politicii constructive
și profund umaniste a partidului și1 statului nostru,
vom întări și în viitor relațiile de prietenie și cola
borare cu organizațiile de femei din țările socialiste,
din țările în curs de dezvoltare, din țările nealiniate,
din toate statele lumii, acționind consecvent, intr-o
strinsă solidaritate cu femeile de pretutindeni, pentru
oprirea primejdioasei curse a înarmărilor, pentru rea
lizarea dezarmării, și în primul rind a celei nucleare,
pentru instaurarea unei păci trainice, pentru înfăp
tuirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta
noastră, fără arme și războaie, a unei lumi în care
viitorul nostru, al copiilor noștri -să-și găsească cea
mai deplină garanție.
Urmînd minunatul și însuflețitorul dumneavoastră
exemplu de muncă, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, al tovarășei Elena Ceaușescu, vă
asigurăm că noi, milioanele de femei de pe întreg cu
prinsul țării, răspunzînd cu cinste încrederii deosebite
pe care ne-o acordați, vom acționa ca o puternică forță
revoluționară pentru înfăptuirea luminosului Program
de edificare a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a patriei noastre spre comunism,
pentru ridicarea Republicii Socialiste România pe noi
culmi de civilizație și progres.

PLECAREA DIN CAPITALĂ

Președintele Nicolae Ceaușescu
s-a întîlnit cu președintele
Jerry John Rawlings
Președintele Republicii So
cialiste
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena
Ceaușescu s-au întîlnit, luni, cu pre
ședintele Consiliului Național Pro
vizoriu de Apărare al Republicii
Ghana, Jerry John Rawlings, și
doamna Nana Konadu AgyemanRawlings.
Șeful statului ghanez a salutat cu
multă cordialitate vizita oficială dp
prietenie pe care președintele
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, o întreprin
de în Ghana, relevînd că aceasta
constituie un moment important in
cronica relațiilor de colaborare din
tre cele două țări și popoare. în
același timp, președintele Jerry

John Rawlings și-a manifestat satis
facția de a se întîlni și a avea con
vorbiri cu președintele
Nicolae Ceaușescu in probleme de
interes comun.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
mulțumit, în numele său și al to
varășei Elena Ceaușescu, pentru
invitația de a vizita Ghana, pentru
calda ospitalitate de care s-a bucu
rat încă de la sosire, evidențiind că
vede in aceasta o expresie a senti
mentelor de prietenie pe care și le
nutresc reciproc popoarele celor două
țări. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
exprimat, de asemenea, încrederea că
noul dialog la nivel înalt românoghanez, convorbirile care vor avea
loc cu acest prilej vor contribui la

lărgirea și întărirea pe mai departe
a colaborării pe multiple planuri
dintre România și Ghana.
Sub semnul voinței comune de a
conferi dimensiuni tot mai largi
relațiilor bilaterale, cei doi șefi ue
stat au avut un prim schimb de pă
reri cu privire la stadiul și perspec
tivele dezvoltării raporturilor ro
mâno-ghaneze și au însărcinat cele
două delegații participante la con
vorbiri să analizeze și să identifice
noi căi și posibilități menite să am
plifice colaborarea in diferite dome
nii intre România și Ghana, in mod
deosebit pe plan economic.
Intilnirea și convorbirile s-au des
fășurat intr-o atmosferă de caldă
prietenie și înțelegere reciprocă.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu. a plecat, luni. într-o vi
zită oficială de prietenie în Repu
blica Ghana, la invitația președinte
lui Consiliului Național Provizoriu
de Apărare ai Republicii Ghana,
Jerry John Rawlings.
Conducătorul partidului si statului
nostru este însoțit de tovarășii Ion
Dincă, prim viceprim-ministru al
guvernului, loan Totu, ministrul
afacerilor externe, de alte persoane
oficiale.
Ceremonia plecării a avut loc pe
aeroportul Otopeni.
La plecare.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena
Ceaușescu au fost salutați de membri
si membri supleanti ai Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,

secretari ai Comitetului Central al
partidului, membri ai C.C. al P.C.R..
ai Consiliului de Stat si ai guvernu
lui. conducători de instituții centra
le. organizații de masă si obștești,
generali.
Au fost de fată însărcinații cu afa
ceri ad-interim ai Republicii Liberia.
Republicii Guineea. Republicii Isla
mice Mauritania la București și
membri ai ambasadelor respective.
Pe aeroport se aflau numeroși
oameni ai muncii, care au acla
mat cu entuziasm pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena
Ceaușescu. Ei au scandat cu însufle
țire „Ceaușescu—P.C.R.!“. „Ceaușescu
si poporul !“. „Stima noastră si mindria, Ceaușescu — România !“,
„Ceaușescu — pace !“.
Cei prezenți au adresat calde
urări de drum bun, de deplin succes

în noul itinerar de pace, prietenie |1
colaborare, eveniment politic de o
deosebită importanță, care reafirmă
dorința României de a dezvolta și
întări continuu colaborarea cu țările
africane, de a conlucra tot mai strîns
cu țările în curs de dezvoltare pen
tru rezolvarea echitabilă. în interesul
tuturor popoarelor, a problemelor
lumii contemporane, pentru lichi
darea subdezvoltării si edificarea
unei noi ordini economice interna
ționale. pentru întărirea încrederii
și colaborării între , națiuni, pentru
promovarea destinderii si asigurarea
păcii.
La scara avionului,, un grup de
pionieri
au
ofefit
tovarășului
Nicolae Ceaușescu si tovarășei Elena
Ceaușescu buchete de flori.
La ora 11, aeronava prezidenția
lă a decolat, indreptindu-se spre
Acera, capitala Republicii Ghana.

Depunerea unei coroane de flori
la Monumentul eroilor din Piața
Revoluției
9
9
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
și tovarășa Elena Ceaușescu. însoțiți
de președintele Consiliului Național
Provizoriu de Apărare al Republicii
Ghana, Jerry John Rawlings, și
doamna Nana Konadu AgyemanRawlings, au depus, luni, 7 martie,
o coroană de flori la Monumentul
eroilor din Piața Revoluției.
La ceremonie au participat tova

rășii Ion Dincă. loan Totu, alte per
soane oficiale române.
Erau de față membri ai Consiliului
Național Provizoriu de Apărare al
Republicii Ghana, alte persoane ofi
ciale ghaneze.
Coroana de flori, pe ale cărei
panglici era înscris „Din partea
președintelui Republicii Socialiste
România. Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu", a fost

depusă pe lespedea de marmură a
monumentului, în semn de profund
omagiu adus memoriei celor ce și-au
jertfit viața pentru libertatea si
independenta Ghanei. A fost păstrat
un moment de reculegere.
La încheierea ceremoniei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu au semnat în Car
tea de onoare.
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Cărbune mai mult prin mai buna organiiare a munții
Voivozi, vatra cărbunelui bihorean.
Sectorul Cuzap. Abatajul 6 512. Strat
masiv de cărbune, front lung, condi
ții bune. Combina lasă in urmă striații proaspete, rupe si spulberă fîșia
de lignit in scocurile transportorului.
Un rîu de cărbune trimis afară, la
lumina zilei, de ortacii lui Teofil
Gavrik N-apuc să-l iscodesc și-mi
zice : ,,Cînd fiecare știe ce are de
făcut, treaba merge strună. Cărbu
nele trebuie să ajungă afară, la ziuă,
in timpul cuvenit. Sințem retribuiti
în acord global si, dacă lucrăm cu
spor, cîștigăm bine". La sfîrșitul
schimbului aveam să aflăm că briga
da lui Gavriș a depășit norma cu 5
tone.
'
Pot fi date nenumărate asemenea
exemple care demonstrează că mi
nerii de la Voivozi și-au început ac
tivitatea pe acest an hotărîti să fruc
tifice la un nivel superior tehnica
din dotare și experiența de care dis
pun, acordind o atenție deosebită
îndeplinirii ritmice a sarcinilor de
plan. De fapt, principalul obiectiv
al întrecerii în acest bazin este ca
zilnic să se înregistreze depășiri la
extracția de cărbune.
— Planul nostru pe acest an este
cu aproape 10 la sută mai mare decit anul trecut. Acest fapt ne-a obli
gat să extindem linia de front pre
văzută cu încă un abataj. Ca si Dină
acum, asigurăm in permanentă un
abataj de rezervă, care să poată su
plini, în orice moment locurile în
guste ce se pot ivi la extracția din
subteran. Ceea ce ne preocupă în
mod deosebit este folosirea cu ran
dament superior a complexelor
mecanizate, a tuturor utilajelor de
care dispune n, ne-a precizat ingine
rul Mihai 1 t>sub, directorul între
prinderii.
Subteranul e ca o adevărată uzină.
La Voivozi, extracția e integral me
canizată. La sectorul Budoi-Nord.
ajungem o dată cu schimbul II la
abatajul 6 205, unde lucrează brigada
lui Nicușor Mendea. Ortacii din
Schimbul anterior nu conteneau ex
tracția. Practic, activitatea de pro
ducție se preia din mers, fără a se
întrerupe o clipă. Trecem pe lingă

La întreprinderea minieră Voivozi — Bihor
platforma de întrerupătoare șl pom
pele de inaltă presiune.
— Dacă abatajul e inima minei,
atunci astea-s inima abatajului —
este de părere maistrul Octavian
Vancea. meșterul mașinăriilor de
aici. Ele asigură agentul hidraulic
necesar avansării și susținerii aba
tajului.
Abia aici se poate vedea exact ce
Importanță are întreținerea exem
plară a utilajelor. Relația e cit se
poate de simplă pentru mineri : cu
cit îngrijesc mai bine utilajele cu
atît le prelungesc mai mult viata,
scot mai mult cărbune și cîștigă mai
bine. O singură oră de stagnare poa
te însemna la nivelul sectorului un
minus de 100 tone de cărbune. La
ieșirea din subteran, trecînd prin
sala de apel, privirea stăruie asupra
unui sugestiv panou pe care citim :
„De la fiecare utilaj, din fiecare
abataj — randamente maxime". Este,
ni se spune, deviza colectivului de
la Cuzap, fruntaș anul trecut în în
trecerea pe întreprindere, deviză
preluată acum și de celelalte sec
toare.
Experiența minerilor de la Voivozi
dovedește că a asigura mobilitate și
dinamism in conducerea activității
economice înseamnă și abordarea
critică a măsurilor întreprinse, ree
valuarea unora, corespunzător noilor
obiective. Este, de pildă, cazul revi
ziilor și reparațiilor planificate. Pînă
cu puțin timp in urmă, acestea se
desfășurau duminica, in schimbul III.
Constatîndu-se unele „căderi" în
funcționarea mijloacelor tehnice, a
ieșit la iveală superficialitatea cu
care se efectuau aceste lucrări in
unele abataje. Organizarea unor lntilniri cu conducători ai locurilor de
muncă, maiștri și brigadieri, adevă
rate „analize la fața locului", și-a
demonstrat neîntirziat eficienta. Solicitînd din plin inițiativa membri
lor de partid, asemenea analize s-au
soldat cu măsuri concrete, menite să
înlesnească mai buna aprovizionare

a locurilor de muncă cu piese de
schimb și materiale. întreținerea co
respunzătoare si la timp a utilajelor,
întărirea asistentei tehnice in toate
schimburile și pe întregul flux. Pe
baza concluziilor desprinse din analizele efectuate s-au constituit echipe speciale de întreținere a utila
jelor. Reviziile și reparațiile plani
ficate se desfășoară acum în fiecare
luni. în primul schimb, sub directa
supraveghere a specialiștilor, asigurindu-se premergător — pe baza so
licitărilor sectoarelor miniere — pie
sele necesare desfășurării fără re
proș a lucrărilor.
— Pentru noi. faptul că două
treimi din membrii comitetului de
partid lucrează în subteran, in sec
toare direct productive, este de mare
folos nu numai în cunoașterea exac
tă și operativă a problemelor cu care
se confruntă colectivele, ci și în or
ganizarea optimă a producției pen
tru îndeplinirea ritmică a planului
— ne spunea inginerul-șef Emil
Pătruică, secretarul comitetului de
partid din întreprindere.
Un singur argument : prin redu
cerea întreruperilor neprevăzute în
functionarea mijloacelor tehnice, în
majoritatea abatajelor productivita
tea fizică a crescut cu 1—2 tone pe
post.
Atenția prioritară acordată activi
tății de extracție a cărbunelui nu
poate fi nicidecum despărțită de lu
crările de pregătire. „în minerit
există o vorbă : nu te îngrijești de
pregătire, rezultatele ti se întorc
împotrivă" — conchidea directorul
întreprinderii. O vorbă al cărei rost
minerii de aici l-au înțeles exact,
dovadă că planul la pregătiri a fost
depășit și în perioada care a trecut
din acest an, ca urmare a atingerii
unor viteze de avansare mult spo
rite la combinele de înaintare. Mai
exact, zilnic 4,5 metri pe combină.
Ne-am convins în subteran de fap
tul că oamenii decid recordurile. în
sectorul Vărzari. de pildă, brigada

lui Florian Conoloș realiza un ade
vărat tunel de fier. Presiunile mari
din subteran trebuiau invinse. Și,
totuși, chiar în asemenea condiții
s-au realizat lunar viteze de 200
metri. „Nouă, celor de la pregătiri,
nu ne place să stăm pe loc. Fiecare
metru contează. Dar cînd realizezi
astfel de lucrări — șl repede, și bine
— fiecare palmă1 de drum cîștigat își
arată parcă altfel rostul. Revin și zic
— important e randamentul combi
nelor. Trebuie să te ocupi de ele. Să
le îngrijești. Și apoi să le ceri.
Astea-s secretele".
Că oamenii decid recordurile o do
vedește și faptul că mai mult de o
treime din brigăzile de la pregătire
înregistrează lunar viteze de mini
mum 200 metri liniari. Palmares so
cotit de virf. Cu toate acestea, deși
la această dată lucrările de pregătiri
înscriu în dreptul lor realizări pozi
tive, recenta adunare generală a oa
menilor muncii din întreprindere a
dezbătut cu responsabilitate proble
mele asigurării liniei de front in se
mestrul al II-lea al anului. S-a sub
liniat in acest context necesitatea
suplimentării forței de muncă, core
lat cu creșterea producției (un în
semnat număr de brigăzi fiind tre
cute de la pregătiri în abataje la
extracție), cu volumul ridicat de
montări și demontări de complexe
mecanizate, problemă care impune
implicarea fermă a Combinatului
minier Ploiești in solutionarea ei
operativă.
Fiecare bulgăre de cărbune în
seamnă energie. Minerii de la Voi
vozi știu acest lucru. Știu și acțio
nează ca atare. Depășind indicele de
utilizare planificat cu 2,3 la sută la
combinele de abataj și cu 3,4 la sută
la cele de înaintare, acest harnic co
lectiv a extras suplimentar de la în
ceputul anului mai bine de 2 000
tone lignit, livrind peste contract be
neficiarilor 12 000 tone cărbune.
Se pune astfel în valoare o tradiție
de muncă a minerilor de aici — con
tinua autodepășire.

Ioan EAZA
corespondentul „Scinteii"

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
ialomița:
Cîmpia Bărăganului freamătă din
nou de muncă. Pe mari suprafețe, in
județul Ialomița, sînt întrunite con
dițiile necesare efectuării unor lu
crări de calitate bună la pregătirea
terenului și semănat, pentru a se
pune temelii trainice viitoare
lor recolte. Dacă simbătă, 5 mar
tie. s-a lucrat la pregătirea terenu
lui pe suprafețele cu sol ușor, dumi
nică s-au putut insăminta aproape
2 000 hectare, din care 640 hectare
cu legume, 610 hectare cu furaje si
550 hectare cu mazăre de cîmp. Prin
activitatea desfășurată de specialiștii
din unități, au fost identificate par
celele pe care, in zilele care urmea
ză, se va putea intra în brazdă cu
prioritate.
La fața locului. In mai multe uni
tăți agricole din consiliile agroindus
triale Balaciu, Cocora și Girbovi. am
putut constata exigenta si răspunde
rea cu care se muncește pentru în
cadrarea semănatului in termenele
stabilite și efectuarea unor lucrări
de cea mai bună calitate. Duminică
dimineața, de exemplu, s-a desfășu
rat o amplă acțiune de strângere a
resturilor vegetale, lucrare la care
au participat, alături de cooperatori,
și ceilalți locuitori ai satelor, peste
20 000 de elevi din școlile generale
și profesionale din mediul rural.
Să revenim la insămințări — prin
cipala lucrare acum in actualitatea
agricolă. La I.A.S. Balaciu am putut
urmări, la fața locului, modul în
care se insămintau suprafețele pre
văzute a se cultiva cu lucerna și
borceag. La pregătirea terenului se
aflau mecanizatorii Țudor Nan, Pe
tre Bucur șl Ștefan Ștefan, iar la
semănat — Dan Bratu și Manole
Alecu. Din discuția purtată cu ingi
nerul Vadim Rusu. directorul între
prinderii, am înțeles că, prin măsu
rile adoptate, semănatul celor 600
hectare cu lucernă, borceag. sfeclă
de zahăr și furajeră, mazăre de cîmp
se va încheia in următoarele

Mari economii chiar la producătorii
de energie electrică
Deși perfect logică și chiar ele
mentară pentru energeticieni. infor
mația pe care o oferim acum s-ar
putea să aibă un caracter inedit pen
tru multi dintre cititori. Rezumată,
informația ar suna astfel : unul
dintre cei mai mari consumatori de
energie este însuși producătorul ei
principal, adică Ministerul Energiei
Electrice. Și aceasta pentru că in
procesul de conversie a combustibi
lilor primari in energie electrică sau
căldură se consumă cantități de energie de ordinul milioanelor de tone
combustibil conventional. Dar poate
și mai puțini dintre cititorii neavizați știu că mai mult de două treimi
din această energie este consumată
în centralele electrice și termice de
electromotoarele ce acționează pom
pele și ventilatoarele ce vehiculează
apă. aer, gaze arse etc. De exemplu,
pentru a asigura funcționarea unui
grup energetic de 50 MW. pe bază de
combustibili solizi, de genul celor
existente la Giurgiu. Iași, DrobetaTurnu Severin etc., este necesară
menținerea în permanență în func
țiune a unor pompe de alimentare
cu apă a cazanului, a altora de eva
cuare și recirculare a apei, cît și a
unui număr mare de ventilatoare de
eer sau gaze, toate insumînd o pu
tere de peste 8,5 MW.
Ceea ce înseamnă că un procent
însemnat, de circa 17 la sută, din
cantitatea de energie electrică pro
dusă este consumată pe loc. în ter
mocentrală. numai pentru vehicula
rea fluidelor tehnologice. Firește. într-o centrală electrică există si alti
consumatori — benzile si morile de
cărbune, instalațiile de evacuare a
zgurii etc. — toti aceștia conducînd
in final la ceea ce se numește con
sumul propriu tehnologic, riguros
stabilit pentru fiecare centrală elec
trică în parte. Din păcate, nu si ju
dicios respectat, multe unități ener
getice depășind substantial consumu
rile proprii normate. Nu ne propu
nem acum să analizăm cauzele ce
duc la creșterea consumurilor pro
prii tehnologice sau netehnologice in
unele termocentrale, ci să vedem in
ce măsură pot fi ele diminuate prin
aplicarea unei soluții tehnice va
loroase. și anume acționările cu tu
rație variabilă a pompelor si venti
latoarelor prin intermediul converti
zoarelor statice de frecventă.
într-o serie de articole publicate
pînă în prezent in „Scinteia" au fost
prezentate avantajele majore ale acestei soluții, dintre care economia
de energie — între 20—40 la sută —
fiind cea care primează. Reamintim
că este vorba de a înlocui actualele
sisteme (robinete, circuite ocolitoa
re, clapete etc.) de reglare a debitu
lui unui fluid cu acționări cu turație
variabilă a motoarelor. Altfel spus,
prin intermediul unor convertizoare
de frecventă — existente in produc
ția curentă în industria noastră —
Se poate modifica turația motoarelor
electrice ce acționează pompele sau
ventilatoarele, iar prin aceasta si de
bitele fluidelor exact la valorile do
rite.
Intrudt, asa cum am arătat mal
Înainte, ponderea consumurilor pro
prii dintr-o termocentrală este repre
zentată de pompele si ventilatoarele
de mare putere, unele dintre acestea
funcționînd cu mari variații de de
bit. era de așteptat ca soluția ce o
avem în vedere — acționarea cu tu
rație variabilă a electromotoarelor
— să găsească în industria energeti
că unul dintre cei mai importanți
beneficiari. Numai că. din păcate,
un constatat că în acest sector, ca

de altfel și în alte ramuri importan
te ale economiei naționale, printre
multiplele măsuri de economisire a
energiei avute în vedere in actua
lele programe de modernizare, această soluție nu este prevăzută a se
aplica in nici o centrală electrică
din țară. Cu atît mai inexplicabilă
este această omisiune cu cît soluția
nu constituie o necunoscută pentru
multi dintre cercetătorii si proiectanții din energetică, fapt ce l-am
putut remarca pe parcursul docu
mentației noastre. Și tot cu acest
prilej ne-am convins că neîncrede
rea. teama de risc, prudenta exce
sivă sau faptul că pur și simplu nu
se cunoaște că industria noastră
electrotehnică fabrică de mai multi
ani convertizoare statice de frecven
tă cu performanțe dintre cele mal
bune i-au determinat pe energeti
cieni să persiste în a utiliza clasicele
sisteme de modificare a debitelor și
presiunii fluidelor tehnologice, este
drept, testate de multă vreme, dar
generatoare de consumuri energetice
mari.
Avînd în vedere că la ora actuală
se pune problema introducerii si ge
neralizării masive in economia na
țională a procedeelor de acționare
cu turație variabilă a agregatelor ce
vehiculează fluide tehnologice, in
acest sens existind deja un amplu
și cuprinzător program conceput de
Comitetul Național pentru Știință si
Tehnologie, cu termene si responsa
bilități precise, ne-am adresat si
unor specialiști din domeniul ener
geticii. Din discuția avută cu ing.
Ion Burlea, șeful serviciului de in
troducere a progresului tehnic din
cadrul direcției tehnice a Ministeru
lui Energiei Electrice, reținem. în
primul rind. ideea că această soluție
tehnică a fost primită cu mult in
teres. „Dar. tine să precizeze
interlocutorul, intrucît pompele și
ventilatoarele la care ne gindim să
aplicăm procedeul sînt de impor
tantă vitală pentru functionarea
grupurilor energetice, vom generaliza
acționările reglabile numai după o
funcționare experimentală îndelun
gată (1—2 ani) a unui prototip, in
vederea stabilirii performantelor si
fiabilității sistemului. Pare a fi o
prudentă excesivă, dar nu vrem să
repetăm greșelile din anii trecuti,
cind în sistemul energetic au fost in
troduse o serie de echipamente insu
ficient testate si neomologate, de pe
urma cărora mai tragem si acum
destule ponoase. E adevărat, litera
tura de specialitate arată că aceste
acționări au început să fie utilizate
și. în centralele ejectrice, dar nu ne
oferă și informații suficiente referi
toare la fiabilitatea lor în exploatare,
acolo unde apar probleme suplimen
tare legate de întreținere si asigu
rarea continuității in funcționare. în
ceea ce ne privește, cuvintul hotăritor il vor avea de acum inainte cer
cetătorii și proiectanții noștri, lor
revenindu-le în continuare sarcina
de a decide unde și in ce condiții se
va aplica procedeul".
Este și părerea noastră că cerceta
rea științifică și ingineria tehnologi
că trebuie să joace rolul decisiv in
promovarea pe scară largă a soluției
tehnice puse in discuție. Ei au dato
ria ca in activitatea lor de concepție
și proiectare să pornească in mod
consecvent de la nivelul mondial de
virf, cit și de la dinamismul previ
zibil al progresului tehnico-știintific.
Acționarea cu turație variabilă re
prezintă, fără îndoială, una din aces
te soluții de virf și ea este cunoscută
atit specialiștilor de la Institutul de

studii și proiectări energetice —
I.S.P.E., cît și celor de la Institutul
de cercetări și modernizări energeti
ce — ICEMENERG.
Concret, iată opinia Ing. Mihai Dinică, din cadrul secției electrice și
automatizări a I.S.P.E. : „Fără îndo
ială, ne spune interlocutorul, acest
procedeu reprezintă un salt calitativ
major în domeniul reglării debitelor
fluidelor tehnologice, superior chiar
variatoarelor hidraulice de turație
folosite la unele din grupurile noas
tre energetice. Iată de ce avem în
intenție să propunem aplicarea lor
la grupurile energetice si de termoficare de 50 MW, pentru electropompele de alimentare cu ană a cazanu
lui, care au puteri de 3,8 MW, cit
și pentru ventilatoarele de aer si
gaze arse, cu puteri între 0.4 și
1 MW. Pentru ca acțiunea să fie o
reușită deplină, va trebui însă ca so
luția propusă să fie omologată si
testată. Totodată, este foarte impor
tant ca producătorii de pompe si
ventilatoare pentru energetică să-si
asume funfcția de furnizori gene
rali și pentru echipamentele de ac
ționare cu turație variabilă".
Amănunte referitoare la economia
de energie electrică ce s-ar putea ob
ține prin aplicarea procedeului ne
oferă ing. Nicolae Oprișiu —
cercetător științific principal la
ICEMENERG : „Literatura de spe
cialitate arată că firma BrownBoweri livrează convertizoare statice
de frecvență pentru pompe de ali
mentare a cazanelor energetice cu
puteri de pînă la 14 MW. La o va
riație de 25 la sută a debitului de
apă vehiculată de pompele respec
tive rezultă — conform unor diagra
me de funcționare întocmite de această firmă — o economie de ener
gie de 50 la sută. Este imens, fireș
te. și nu știm dacă și in cazuri con
crete de funcționare cifra se confir
mă. Dar chiar dacă economiile ar re
prezenta doar 25 sau 30 la sută, așa
cum scontăm noi pentru pompele de
3,8 MW ce intră în dotarea grupuri
lor energetice de 50 MW. avantajele
sînt enorme. Numai de la o singură
pompă ar rezulta o diminuare a con
sumului de energie electrică de cir
ca 6 milioane kWh anual. Iar dacă
sistemul se aplică si la ventilatoarele
de aer și gaze arse, economiile sînt
și mai mari, fapt ce va determina
reducerea simțitoare a consumurilor
proprii ale centralelor electrice".
Și tot în literatura de specialitate
— nu mai departe decit in revista
..Energetica" — intr-un articol sem
nat de dr. ing. I. D. Suceveanu. se
menționează : „Pompele de adaos
funcționează cu reglare de debit fie
prin strangularea puternică a refu
lării, fie cu recircularea unui debit
foarte mare. Energia consumată de
ele este de circa 30—40 kWh la fie
care 100 Gcal/h livrate în rețea.
Adoptînd soluția de reglare prin mo
dificarea turației motorului asincron
de acționare a pompei s-ar putea
obține economii de pînă la 50 lă sută,
rezultînd o economie anuală de
1 500—2 000 MWh la fiecare milion
Gcal/an livrat în sistemele de termoficare". Ce înseamnă acest lucru la
nivelul economiei naționale ? O eco
nomie anuală egală cu energia
electrică consumată anul trecut in
rețeaua metroului bucureștean.
Deocamdată, aceste calcule sînt
doar teoretice. Importantă este însă
acțiunea practică, trecerea cu hotă
râre la aplicarea și generalizarea so
luției peste tot acolo unde este po
sibil.

Vlaicu RADU

întreprinderea mecanică de utilaj chimic București. Se finalizează o nouă
mașină universală de spălat matrițe
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Au început insămințările

4—5 zile. Și tot în această perioadă,
pentru păstrarea umidității in sol.
pe cele 3 000 hectare prevăzute cu
prăși toare. care au fost arate în
toamnă, se va executa prima lucrare
cu grapa cu discuri și lamă nivela
toare. In toate fermele sint asigurate
semințele și îngrășămintele. iar spe
cialiștii și mecanizatorii sint hotărîți
să execute numai lucrări de cea mai
bună calitate. în conformitate cu
tehnologiile stabilite.
La C.A.P. Munteni — Buzău, ingi
nerul-șef, Mihai Popescu, se afla pe
terenul unde urmau să fie însămînțate cele 130 de hectare cu legume și
100 hectare de mazăre. Se lucra la
pregătirea solului cu 4 agregate com
plexe. viteza zilnică fiind de 60 de
hectare. Pentru insămintarea mazării, furajelor și legumelor în 3—4
zile, se folosesc trei semănători in
schimb prelungit, de 12—13 ore,
muncindu-se de la primele ore ale
dimineții si pînă la lăsarea întune
ricului.
Pentru Insămintarea celor 700 de
hectare prevăzute cu culturi din pri
ma urgentă, la C.A.P. Grindu, la
pregătirea terenului s-a organizat o

formație din 8 mecanizatori, care lu
crează în schimb prelungit, asigurind
front de lucru tovarășilor lor de
muncă aflați la semănat. La cîmp. la
semănat, alături de inginerul-șef si
șefii de fermă este prezent și un re
prezentant al comisiei pentru cultura
respectivă.
Ultimul popas l-am făcut la C.A.P.
Girbovi, unde vor fi însămînțate, în
prima urgentă. 135 hectare cu fu
raje. 90 hectare cu legume și aproa
pe 500 hectare cu sfeclă de zahăr.
Mecanizatorii se află la tabăra de
cîmp. Inginerul-șef, Iordan Olteanu,
ne spune că acordă prioritate pre
gătirii în condiții superioare de ca
litate a patului germinativ, astfel,
incit de la insămințări să se asigure
o densitate superioară de plante la
hectar. Este cu adevărat o plăcere să
vezi modul cum fiecare mecanizator
și cooperator știe cum trebuie să ac
ționeze pentru ca în acest an să se
obțină recolte sigure si stabile, pen
tru ca fiecare metru pătrat de pămint să producă.

Mihai V1SO1U
corespondentul „Scinteii”

La fertilizare - prioritate
terenurilor destinate culturii cartofului
suceava:

în vederea obținerii de recolte
mari în acest an, în județul Su
ceava se lucrează intens la fertili
zarea unor suprafețe cît mai mari
de teren cu îngrășăminte organice.
Pină la începutul lunii martie, au
fost transportate la cîmp și aplicate
230 000 tone îngrășăminte organice
din cele 280 000 tone prevăzute în
programul județean pe primul tri
mestru al anului. Cum e firesc, prio
ritate se acordă fertilizării terenu
rilor ce vor fi cultivate cu cartofi,
sfeclă de zahăr și rădăcinoase fura
jere. Din cantitatea menționată, mal
bine de 50 000 tone gunoi au fost
aplicate pe suprafețele care vor fi cul
tivate cu cartofi. Există posibilități
ca, pînă la sfîrșitul lunii, progra
mul de fertilizare cu îngrășăminte
organice să fie cu mult depășit. De
altfel. în foarte multe unități agri
cole s-au aplicat cantități mai mari
decit cele prevăzute pentru întregul
trimestru. Intre acestea sint coope
rativele agricole Salcea, Dărmănesti.
Adîncata, Cașvana, Bosanci, Rădăuți.
Horodnic, Vicovu de Jos. Preuteștl,
Probota, Arbore, Asociația economi
că intercooperatistă zootehnică Bo
sanci,
Bune rezultate în acțiunea de fer
tilizare are și cooperativa agricolă
Emil Bodnaraș. Pentru a fertiliza su
prafețe cît mai mari, cooperatorii de
aici au preluat gunoi de grajd șl de
la I.A.S. Rădăuți. Iar pentru aceasta
au folosit toate atelajele din comu
nă, chiar și pentru distanțe de 10—14
kilometri. La fel au procedat și coo
peratorii din Vicovu de Jos, Vicovu
dd Sus, Horodnic etc.
Merită consemnate rezultatele șl
experiența întreprinderii agricole de
stat Rădăuți în ce privește fertili
zarea terenurilor. Pînă la această
dată aici au fost aplicate peste 20 000
de tone îngrășăminte organice. „Aplicăm îngrășămintele organice cu
prioritate pe terenurile ce se vor
cultiva cu cartofi — ne spune tovară
șul Gheorghe Gavrilovici, directorul
I.A.S. Rădăuți. Experiența noastră a
demonstrat că pe această cale pot
fi obținute producții mari la hec
tar. Chiar în condițiile climatice mai
puțin favorabile din anul trecut, noi
am realizat o producție medie de

40,6 tone cartofi la hectar. Și asta,
in principal, datorită folosirii îngră
șămintelor organice. Pe terenurile
cultivate cu furaje, numaî prin folo
sirea îngrășămintelor organice, com
plexul de îngrășare a taurinelor Ră
dăuți a realizat peste 8 500 unităti
nutritive la hectar".
Transportul îngrășămintelor orga
nice prin conducte, aplicat la I.A.S.
Rădăuți, ar trebui preluat și de aso
ciațiile economice interCooperatiste
zootehnice din județ. De ce nu se
extinde ? Este oare costisitor ? „Nici
decum — ne răspunde inginerul Mi
hai Cosmanciuc. director cu produc
ția vegetală la direcția agricolă a ju
dețului. Este nevoie doar de două
agregate de pompare, care să lucre
ze în tandem, și de o coloană de țevi
pentru irigații în lungime de 3—4
kilometri. Deocamdată insă, nici o
asociație zootehnică n-a întreprins
nimic pentru preluarea sistemului".
Era datoria direcției agricole să ac
ționeze în vederea Instalării unor
asemenea agregate de transportare
și aplicare a îngrășămintelor orga
nice de la complexele zootehnice.
In unele din aceste unități nu s-a
acționat corespunzător nici pentru
fertilizarea suprafețelor planificate
prin metodele obișnuite. Așa se face
că asociațiile intercooperatiste zoo
tehnice Burdujeni. Hănțești. Spătărești, Forăști, Comănești, Măzănești.
Șasea au aplicat mai puțin de 40
la sută din cantitățile de îngrășă
minte organice prevăzute.
Trebuie arătat că există cantități
suficiente de îngrășăminte organice
pentru fertilizarea unor suprafețe
mai mari decit cele planificate. Mai
mult, la asociația economică inter
cooperatistă zootehnică Rădăuți și la
complexul de îngrășare a taurinelor
Dărmănești, dejecțiile din fermele
zootehnice au umplut batardourile și
au început să inunde terenurile din
apropiere. Sînt necesare măsuri ur
gente pentru transportarea la cîmp
a întregii cantități de îngrășăminte
naturale existente in fermele zooteh
nice ale unităților agricole, precum
și in gospodăriile cetățenilor.

Sava BEJ1NARIU
corespondentul „Scinteii”

DECIZII OPTIME, REZULTATE OPTIME
în etapa actuală a dezvoltării
economiei noastre este necesar mai
mult ca oricind — așa cum sublinia
tovarășul Nicolae Ceausescu la Con
ferința Națională a partidului —
a se acorda o atenție sporită facto
rilor economici calitativi, de efici
entă. perimetru în care se înscrie si
modernizarea conducerii, a organizării
și gestiunii economice. Aceasta cu
atît mai mult cu cît noul me
canism economico-financiar. ale că
rui componente structurale fun
damentale sînt autoconducerea. autogestiunea și autofinanțarea, nu se
regăsește în întreaga sa substanță în
activitatea economică practică. înregistrîndu-se încă un decalaj serios
între elementele de natură teoretică,
conceptuale, si cele strict aplicative.
Intre elementele de conținut ale
procesului de modernizare a condu
cerii o importantă deosebită are
modernizarea sistemului decizional.
Pentru că de calitatea deciziilor
adoptate depind hotăritor calitatea și
eficacitatea celorlalte subsisteme ale
conducerii, calitatea și eficienta com
ponentelor mecanismului de funcțio
nare al întreprinderii în ansamblul
său. După cum se știe, trecerea la
autoconducere și autogestiune. dez
voltarea în plan teoretic si practic
a acestora au determinat mutatil
majore în nivelul subsistemului de
cizional microeconomic. în sensul
transferării adoptării deciziilor strategico-tactice spre organele de con
ducere colectivă — adunarea gene
rală a oamenilor muncii, consiliul
oamenilor muncii, biroul executiv —
concomitent cu sporirea responsabi
lităților acestor organisme fată de
consecințele decizionale ale hotăririlor adoptate.
Creșterea competentelor decizio
nale ale acestor organe de condu
cere colectivă. în contextul unui di
namism și al unei complexități din
ce in ce mai ridicate a activității
unităților economice, reclamă decizii
de calitate, științific fundamentate,
cu certe și imediate posibilități de
aplicare. Pentru aceasta este nece
sară. pe de o parte, participarea'
activă, responsabilă si competentă a
tuturor componentilor organismelor
autoconducerii la elaborarea și fun
damentarea deciziilor, iar, pe de
altă parte, apelarea la un instru
mentar evoluat, care să faciliteze
adoptarea de decizii strategice si
tactice îmbunătățite.
Investigații efectuate de specia
liști în domeniul științei conducerii
de la Academia de studii economice
București intr-un număr important
de unităti din Capitală si din tară au
relevat existenta unor serioase nea
junsuri în acest domeniu. în marea
majoritate a cazurilor s-a constatat
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lipsa unui Instrumentar decizional
modern — în principal la nivelul con
siliilor oamenilor muncii —. deciziile
adoptindu-se empiric, după modelul
măsurilor luate, obișnuit. într-o si
tuație sau alta, fără o suficientă
fundamentare tehnică, economică,
științifică. Astfel de decizii sînt sor
tite „din fașă" eșecului. în cea mai
mare parte generind noncalitate. ine
ficientă in subdiviziunile organizato
rice in care se operează.
Alături de această serioasă defi
ciență se semnalează și participarea
inegală, implicarea insuficientă a
tuturor membrilor organelor de con
ducere colectivă în procesul de ela
borare. fundamentare și adoptare a
deciziilor de importantă majoră
pentru unitate, o parte apreciabilă
dintre aceștia făcind doar act de
prezentă la reuniunile acestor orga
nisme. procesul de elaborare a deci
ziilor transformindu-se în „opera"
citorva muncitori sau specialiști.
Cauzele generatoare de astfel de
disfunctionalităti trebuie căutate, in
primul rind, în mentalitatea cadrelor
de conducere, membri ai consiliilor
oamenilor muncii și ai birourilor
executive ale acestora, fată de tot
ceea ce este nou pe planul conducecerii. organizării. planificării și
gestiunii, poziția inertă a acestora
fată de elementele de noutate știin
țifică promovate de teoria conduce
rii microeconomice. Există conducă
tori de întreprinderi, directori și
ingineri-șefi care cred că își întăresc
„autoritatea" prin a-și asuma în
treaga răspundere în elaborarea de
ciziilor. fără a antrena întregul or
gan de conducere colectivă la fun
damentarea lor. Astfel. în loc să fie
opera unui colectiv larg, de 30—35
de oameni, citi numără de regulă
consiliile oamenilor muncii, deci
ziile sînt adoptate de un grup restrins. de „conducerea profesionistă"
a unității, și de aceea aplicarea lor
fermă nu întrunește întotdeauna nici
opțiunea, nici participarea întregului
organ de conducere colectivă la în
făptuirea lor. Este o carență care
se cere înlăturată cît mai repede, in
primul rind prin contribuția pre
ședintelui
consiliului
oamenilor
muncii, care este și secretarul comi
tetului de partid din întreprindere,
pentru că altfel valențele conducerii
colective și ale deciziilor adoptate
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își pierd în bună parte eficiența
scontată.
Nu trebuie ocolită, de asemenea, o
altă cauză majoră a acestei stări
de lucruri, si anume componenta ne
corespunzătoare a unora din con
siliile oamenilor muncii investigate,
componentă în care excelează cadre
ciș pregătire tehnică și lipsesc ori
se regăsesc într-o pondere extrem
de redusă economiști, ergonomiști,
cadre din cercetare — învătămînt.
Această situație generează frecven
te cazuri de decizii fundamentate
bine din punct de vedere tehnic, dar
deloc sau insuficient fundamentate
economic.
Succinta trecere în revistă a aces
tor deficiente semnalate la nivelul
unor organisme ale autoconducerii
muncitorești permite conturarea unor
direcții prioritare în care trebuie să
se acționeze pentru adoptarea unor
decizii colective bine fundamentate,
pentru raționalizarea procesului de
cizional colectiv în ansamblul său.
O primă modalitate de moderni
zare a procesului decizional colectiv
o constituie, in opinia noastră, îm
bunătățirea componenței organelor
de conducere colectivă, prin promo
varea cu mai mult curaj, alături de
cadrele tehnice, a economiștilor, a
altor specialiști in consiliile oame
nilor muncii, dată fiind necesitatea
imperioasă a unei fundamentări
economice superioare a deciziilor co
lective strategico-tactice. Parcurgem
o etapă în care aspectele calitative,
de eficientă trebuie să primeze, in
diferent de natura problemei deci
zionale ce urmează a fi rezolvată in
plenul organismelor autoconducerii.
Or. o motivare economică superioară
a deciziilor adoptate nu poate fi
imprimată corespunzător decit de
cadre cu pregătire economică cores
punzătoare.
O altă modalitate de raționalizare
a procesului decizional colectiv o
reprezintă modernizarea instrumen
tarului decizional utilizat in adop
tarea deciziilor colective, prin ape
larea la o serie de metode și tehnici
evoluate. Complexitatea crescindă a
problemelor ce se cer a fi rezolvate
în plenul organelor de conducere
colectivă, multitudinea variabilelor
care condiționează atingerea obiecti
velor vizate reclamă folosirea unui
instrumentar științific modern, din
care nu trebuie să lipsească : teh-

nica arborelui decizional — pentru
optimizarea deciziilor strategice in
condiții de risc ; metoda ELECTRE
— pentru optimizarea deciziilor multicriteriale în condiții de certitu
dine; tabelul decizional — pentru
adoptarea unor decizii cu caracter
repetitiv ; metoda utilității globale
— pentru optimizarea deciziilor de
grup ș.a. Toate acestea. încadrate
tipologic in categoria metodelor și
tehnicilor decizionale specializate
Hor li se pot adăuga metode și teh
nici decizionale universale, ’cum ar
fi cele de stimulare a creativității
personalului, precum și metode si
tehnici bazate pe folosirea instru
mentarului analizei economice), per
mit o fundamentare complexă, su
perioară a deciziilor colective, cu
influentă pozitivă asupra nivelului
unor indicatori economico-financiari,
cantitativi și calitativi. Lor trebuie
să li se adauge „tabloul de bord",
conceput și realizat într-o viziune
globală și care trebuie să se afle
permanent in folosința organelor de
conducere colectivă ; un asemenea
tablou de bord complex ar facilita
considerabil informarea operativă a
componentilor acestora si. implicit,
adoptarea unor decizii de conducere
bine fundamentate.
O ultimă modalitate de moderni
zare a procesului decizional colectiv
la care ne referim o reprezintă ape
larea, intr-o măsură sporită. Ia aju
torul unor colaboratori — consultan
ții în conducere, colectivele intercompartimentale, asistenții directo
rului. conducătorii compartimentelor
de producție, informatică și de per
sonal. specialiștii subordonați si
nesubordonați nemijlocit cadrelor de
conducere ș.a. — în vederea sporirii
gradului de raționalitate a deci
ziilor. dată fiind fundamentarea com
plexă pe care o asigură consultarea
acestor categorii de specialiști. O
asemenea ipostază este imperios re
clamată la nivelul organelor de con
ducere colectivă. întrucît complexi
tatea și importanta problemelor de
cizionale ce se cer a fi rezolvate sist
deosebit de ridicate.
Aceste modalități de raționalizare
a procesului decizional colectiv in
fluențează
decisiv
calitatea si
eficacitatea autoconducerii. în sensul
amplificării participării tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii,
direct sau prin reprezentare, la pro
cesul complex de elaborare, funda
mentare si adoptare a deciziilor de
importantă .majoră pentru unitatea
economică in care îsi desfășoară ac
tivitatea.

Ion VERBONCU
Academia de studii economic»
București
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FEMEILOR-OMAGIUL ÎNTREGII SOCIETĂȚI
Femeile - care reprezintă mai mult de jumătate din populația țării -

aduc o contribuție de cea mai mare importanță la întreaga activitate

economică și socială a țării, la înflorirea continuă a națiunii noastre
socialiste, la creșterea și educarea tinerei generații - și, de aceea, ele trebuie

să se bucure de cea mai mare atenție din partea partidului și statului nostru.
NICOLAE CEAUȘESCU

O mare forfă
a societății noastre/
a progresului patriei
Astăzi, 8 Martie, femeile din țara
noastră primesc omagiul întregii so
cietăți, expresie a stimei și consi
derației, a prețuirii acordate con
tribuției pe care o aduc prin mun
ca lor de zi cu zi — în fabrici și
uzine, pe ogoare, în laboratoarele
de cercetări sau la planșetă, la ca
tedră, în cabinetele medicale sau
atelierul de creație — la edificarea
noii orînduiri în patria noastră,
pentru a face viața poporului mereu
mai bună, mereu mai frumoasă. In
același timp, ziua de 8 Martie este
pentru femeile din România socia
listă un fericit prilej de a-și expri
ma sentimentele de profund atașa
ment față de Partidul Comunist
Român, față de secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
recunoștința fierbinte pentru locul
de cinste pe care ele 11 ocupă în în
treaga viață socială, pentru politica
Internă și externă înțeleaptă și
clarvăzătoare, înalt umanistă, pro
movată cu strălucire și consecventă
de președintele tării. Alături de
toți oamenii muncii, de toți cetă
țenii țării fără deosebire de națio
nalitate, femeile dau expresie con
cretă acestor simțăminte, patriotis
mului înflăcărat care le animă, prin
angajarea plenară in înfăptuirea
hotărîrilor Congresului al XIII-lea
și ale Conferinței Naționale ițle
partidului, traducerii în viață, în
toate domeniile de activitate, a
orientărilor de cea mai mare în
semnătate pentru progresul și pros
peritatea patriei, cuprinse în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu,
cel mai iubit fiu al poporului, re
voluționarul care și-a închinat în
treaga viață, puterea de muncă și
energia slujirii intereselor clasei
muncitoare, poporului român, ridi
cării României pe noi trepte de ci
vilizație și progres, al cărui nume
va rămîne adine înscris pe frontis
piciul epocii de mari împliniri,
intrată în Istorie ca „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
în această zi de sărbătoare, fe
meile dau glas gîndurilor de aleasă
gratitudine, de înaltă stimă și
nemărginită dragoste față- de to
varășa Elena Ceaușescu, eminent
om politic și de stat, savant de
recunoaștere
mondială,
militant
neobosit al partidului, pentru con
tribuția de seamă adusă In condu
cerea operei de construcție socia
listă, la progresul necontenit al ști
inței șl culturii românești, pentru
îndrumarea cu Înaltă competență a
învățămîntului și integrarea aces
tuia cu practica, atenția pe care o
aoordă permanent promovării fe
meilor, afirmării lor plenare pe plan
politic și profesional. Pentru fe
meile țării noastre, viața și activi
tatea tovarășei Elena Ceaușescu
constituie un strălucit exemplu de
îmbinare armonioasă a marilor în
datoriri politice în conducerea
partidului și statului cu . activitatea
de cercetare în știință, cu virtuțile
educative ale exemplului de soție
și mamă.
Cu prilejul zilei de 8 Martie, fe
meile își manifestă și mai pregnant
mîndria patriotică de a trăi într-o
țară unde exploatarea omului de
către om, inegalitatea și asuprirea
au fost înlăturate definitiv, în care
poporul este pe deplin stăpîn pe
soarta sa, iar asigurarea drepturilor
fundamentale ale cetățenilor este o
vie realitate, de care beneficiază,
deopotrivă, bărbații și femeile, toți
fiii țării, fără deosebire de națio
nalitate. Femeile din România so
cialistă sînt conștiente că, îndeosebi
după Congresul al IX-lea al parti
dului, au fost create cele mai bune
condiții de afirmare neîngrădită a
personalității lor, de promovare în
toate sectoarele vieții economice,
politice șl sociale.
„Societatea noastră, arăta tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, asi
gură extinderea și adincirea conti
nuă a democrației muncitorești-revoluționare, creează, in acest cadru,
toate condițiile ca, alături de băr
bați, femeile să ia parte activă la
dezbaterea șl solutionarea proble
melor care privesc mersul Înainte
al patriei, să participe nemijlocit la
conducerea tuturor sectoarelor vie
ții economice și sociale, a intregii
• societăți". Intr-adevăr, nicicînd în
istorie femeile nu au avut un rol
de asemenea importanță în societa
te oa în perioada inaugurată de
istoricul Congres al IX-lea, oare a
descătușat toate forțele sociale,
deschizînd noi orizonturi de afir
mare priceperii și inteligenței fie
cărui membru al societății.
Intr-o lume în care în multe țări
milioane de femei sînt lipsite de un
loc de muncă, femeilor din țara
noastră le este garantat, prin lege,

acest drept, concomitent cu asigu
rarea condițiilor materiale necesare
exercitării lui. Faptul că ele repre
zintă circa 40 la sută din totalul
personalului muncitor, că ponderea
lor în industrie și știință este in
continuă creștere, că sînt domenii
— ca învățămintul, arta și cultura,
ocrotirea sănătății, circulația măr
furilor și altele — în care prezența
lor este preponderentă constituie
argumente de netăgăduit ale parti
cipării lor plenare la viața econo
mică și socială a țării.
Asigurarea unui loc de muncă în
care femeia să-și găsească împli
nirea profesională este, în același
timp, strîns legată de politica parti
dului nostru, de concepția secre
tarului general cu privire la ampla
sarea echitabilă, judicioasă a forțe
lor de producție pe întreg teritoriul
țării. în cei 20 de ani care au tre
cut de la reorganizarea teritorialadministrativă au apărut noi plat
forme industriale, noi unități eco
nomice în toate localitățile și zone
le, în rîndul celor ce muncesc în
acestea aflîndu-se mii și mii de fe
mei, cărora li s-a oferit, astfel, po
sibilitatea de a-și pune în valoare
capacitatea de muncă. Sînt motive
suplimentare ca femeile să-și spo
rească și mai mult hotărîrea de a
traduce în viață obiectivele și indi
cațiile formulate în cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la Con-

ANA MUREȘAN
președinta Consiliului Național
al Femeilor
ferința pe țară a președinților con
siliilor populare.
Participante la crearea bunurilor
materiale și spirituale, femeile sînt,
în același timp, prezențe active în
întreaga viață politică a țării. în
Comitetul Central al partidului, în
Marea Adunare Națională, în con
ducerea organelor și organizațiilor
de partid, în consiliile populare, in
toate organizațiile de masă și ob
ștești reunite în Frontul Democra
ției și Unității Socialiste se află
numeroase femei, care se bucură de
prestigiu și respect pentru calitățile
moral-politice dovedite.
Răspunzînd chemărilor înflăcărate
adresate de secretarul general al
partidului, femeile sînt hotărîte să
acționeze cu toată fermitatea, cu ab
negație și dăruire pentru a-și spori
considerabil efortul la înfăptuirea
neabătută a mărețelor obiective sta
bilite de partid. Muncitoarele, ingi
nerele și tehnicienele din întreprin
deri industriale au datoria să contri
buie, cu mai bune rezultate, la pro
cesul amplu de modernizare a pro
ducției. în vederea îmbunătățirii ca
lității produselor, creșterii producti
vității muncii, realizării sarcinilor de
plan la export, materializîndu-și din
plin spiritul gospodăresc prin redu
cerea consumurilor de materii prime
și materiale.' combustibili și energie,
a cheltuielilor de producție, prin re
cuperarea și reintroducerea în cir
cuitul economic a materialelor refolosibile. In cadrul autoconducerii și
autogestiunii întreprinderilor, femeile
își aduc o contribuție tot mai mare
pe linia aplicării consecvente a prin
cipiilor acordului global, a întăririi
ordinii și disciplinei. în dezvoltarea
conștiinței muncitorești, a răspunde
rii pentru lucrul bine făcut.
în procesul de modernizare a pro
ducției, un rol deosebit revine știin
ței, institutelor de cercetare și pro
iectare, tuturor celor ce lucrează in
acest domeniu, hotărâtor pentru pro
gresul economic. îndrumate înde
aproape, cu înaltă competentă, de to
varășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu. femeile ce activea
ză pe tărâmul științei sînt puternic
stimulate de exemplul său strălucit
de muncă neobosită și rodnice cău
tări creatoare. Ele își aduc contribu
ția la propulsarea noului, la găsirea
de noi și originale soluții tehnologice,
la realizarea de inovații și invenții.
în agricultură, campania de pri
măvară a făcut primii pași. Ea se
desfășoară sub puternicul Impuls
al indicațiilor si sarcinilor reie
șite din cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la plenara Consi
liului Național al Agriculturii. Fe
meile, ca și toți lucrătorii ogoarelor,
sînt hotărîte să se angajeze cu mai
multă însuflețire în campania agri
colă a acestui an. să sporească roa
dele pămîntului printr-o muncă sus
ținută. potrivit cerințelor noii revolu
ții agrare. Practic, oriunde s-ar afla,
în orice domeniu ar lucra, femeile
își cunosc marile răspunderi ce le re

vin în societatea noastră, în care de
calitatea muncii fiecăruia depinde
progresul întregii țări.
Astăzi, de Ziua femeii, gîndurile
tuturor se îndreaptă, cu respect și
căldură sufletească, spre femeiamamă, întruchipare a tot ce are
omul mai frumos ca trăsături mora
le — generozitate, spirit de sacrifi
ciu, căldură umană, răspundere pen
tru viitor. Poporul nostru a cinstit
dintotdeauna pe femeia-mamă, ma
tricea însăși a ființei sale, izvorul
nesecatei tinereți a neamului româ
nesc. al dăinuirii sale in istorie.
Partidul și statul nostru acordă cea
mai mare atenție, prin lege, ocroti
rii mamei, sprijinind-o. Jnn toate
mijloacele, în îndeplinirea misiunii
sacre de a da viață, a creste copii și
a-i'forma ca oameni de nădejde. O
vastă rețea de unități sanitare stă la
dispoziția femeii-mamă ; medici și
personal calificat îngrijesc copiii încă
din primele clipe de viață. Fonduri
importante sînt destinate, lunar, aju
toarelor pentru mamele cu mai multi
copii, alocațiilor de stat. Miile de
creșe și grădinițe reprezintă un pre
țios sprijin pentru familiile cu co
pii mici, in timp ce școlile si liceele
asigură învățămintul gratuit. Pentru
toate aceste mărturii de neprecupeți
tă grijă, femeile iși exprimă gratitu
dinea și recunoștinta..vie..față de par
tidul nostru si conducătorul său.
în această zi, mai mult decit oricînd, femeile lumii se manifestă ca o
puternică forță în apărarea păcii,
pentru înlăturarea tuturor pericole
lor care amenință viata și viitorul
umanității, pentru dezarmare; ca so
ții și mame, ca surori și tovarășe de
muncă, femeile prețuiesc, mai presus
de orice, pacea. Și femeile din țara
noastră doresc să-și legene pruncii
fără teama dezastrului nuclear. Ele
sprijină fără rezerve politica de pace
a României socialiste, inițiativele
neobosite ale președintelui țării, ape
lurile sale repetate la pace. înțele
gere și colaborare între state, renun
țarea la înarmare și folosirea uriașe
lor fonduri eliberate in acest fel
pentru dezvoltarea zonelor rămase
în urmă de pe glob. pe‘ntru eradica
rea bolilor și analfabetismului, ale
căror victime sînt. în primul rînd.
copiii, pentru progresul întregii uma
nități.
Tara noastră militează neabătut
pentru ca marele potențial științific
al omenirii, atît mijloacele materia
le, cit și forța de creație a oamenilor
de știință, ce în prezent sînt folosite
pentru crearea și fabricarea unor
arme tot mai sofisticate, să fie în
dreptat spre scopuri pașnice, cuceri
rile geniului uman să fie de folos
vieții, și nu distrugerii ei. Tocmai de
aceea, femeile din România aprecia
ză în mod deosebit și sprijină acti
vitatea Comitetului Național Român
„Oamenii de știință și pacea". în
fruntea căruia se află tovarășa aca
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu. personalitate proeminentă
a științei contemporane, militant pro
digios pentru pacea și prietenia po
poarelor.
Ziua de 8 Martie este pentru fe
meile din tara noastră un minunat
prilej de reînnoire a angajamentului
lor de a munci cu puteri sporite, cu
devotament si abnegație pentru în
deplinirea exemplară a obiectivelor
de cea mai mare însemnătate puse
în fața oamenilor muncii, a po
porului nostru de Congresul al XIIIlea și Conferința Națională ale parti
dului, obiective ce deschid României
noi și luminoase perspective de dez
voltare. Faptele lor de muncă, gîn
durile ce le animă sint buchetul pe
care ele îl dăruiesc partidului, con
ducerii sale in semn de respectuos
omagiu, de atașament neclintit la
politica sa internă și externă, in cen
trul căreia se află omul, binele și fe
ricirea lui.

• •0

Spri/in
substanțial
acordat
femeii-mamă
Implicincțu-se tot mai activ in
viața economică și socială, fe
meia iși păstrează rolul, de cea
mai mare însemnătate pentru
asigurarea viitorului națiunii
noastre, acela de a da naștere
și a crește copii sănătoși, de
a-i educa in spiritul patriotis
mului socialist, al dragostei de
țară și popor, al atașamentului
nețărmurit față de partid. Fe
meia mamă se bucură de spri
jinul substanțial al statului ; ea
este beneficiara unui șir intreg
de măsuri in care se materiali
zează politica demografică a
partidului, al cărei scop este
menținerea tinereții și vigorii
poporului roman.
Dintre numeroasele fapte și
măsuri ce ilustrează eforturile
in ajutorul femeii-mamă men
ționăm :

0 Datorită existenței a circă
24 326 de paturi in spitalele și
secțiile de obstetrică-ginecologie, peste 99 LA SUTĂ din
femei nasc intr-o instituție sa
nitară, bucurîndu-se de asisten
ța unor cadre medicale de spe
cialitate ; in întreprinderi și in
stituții, în dispensare și policli
nici există cabinete care asigu
ră condiții bune de ingrijire a
sănătății.
• 36 000 de paturi repre
zintă capacitatea actuală a uni
tăților medicale de pediatrie,
majoritatea in spitale noi, mo
dern utilate. La acestea se
adaugă numeroasele dispensare
de profil aflate în toate locali
tățile, la indemina tuturor
mamelor.

0 Ca urmare a aplicării mă
surilor adoptate în 1983, în ve
derea sprijinirii familiilor cu co
pii, sute de mii de mame cu
mai mult de 3 copii beneficiază
de ajutoare bănești lunare, din
partea statului, între 400 și 500
lei.
0 861 de creșe cu circa
81 000 de paturi și 12 548
de grădinițe frecventate de
peste 836 000 de copii consti
tuie un prețios sprijin pentru
familiile cu copii mici, în care
ambii părinți lucrează.

Deplină egalitate în muncă si viată
Faptul că femeilor le este asigurat un loc de
muncă, potrivit cu pregătirea profesională și ex
periența dobindită, cu aspirațiile fiecăreia, pare
astăzi firesc. Nu trebuie să uităm insă că acest
drept elementar al oricărui om - consfințit in
Constituție - nu a fost, întotdeauna, și un drept al
femeii. Așa cum, in multe țări ale lumii, chiar în
state cu un nivel de dezvoltare economică ridicat,
femeilor continuă să li se refuze acest drept, for
mal și in fapt. Este meritul comuniștilor români
de a fi statornicit egalitatea în drepturi între
toți cetățenii țării, de a fi ridicat femeia,
cu drepturi absolut egale, în rîndul celorlalți mem
bri ai societății, deschizîndu-i larg porțile spre în
vățătură, spre afirmarea personalității pe tărîmul producției de bunuri materiale și spirituale,
ca participantă activă la progresul multilateral al
societății.
în prezent nu există, practic, domeniu de acti
vitate economică în care femeile să nu-și ma
nifeste din plin prezența și rolul constructiv. Ca
muncitoare destoinice sau ca specialiste compe
tente - calități care au făcut posibilă promovarea
multora în funcții de conducere, la toate nivelu
rile. Ponderea pe care femeile o dețin în econo
mie este edificatoare pentru asigurarea condiții
lor materiale necesare exercitării dreptului la
muncă t • »
lată șiteva date semnificative :

0 in totalul personalului muncitor, femeile re
prezintă circa 40 LA SUTĂ.
0 A sporit simțitor ponderea lor în rîndul oa
menilor muncii din industrie — 42,6 LA SUTA,
față de 26,5 la sută in 1965. Acest considerabil
progres este strîns legat de apariția a noi și
puternice platforme industriale, a noi unități pro
ductive, ceea ce a însemnat, totodată, sute de mii
de noi locuri de muncă și pentru femei, în toate
zonele țării.

0 Concomitent cu menținerea preponderenței în
ramurile industriale cu specific feminin — în in
dustria textilă și a confecțiilor, a tricotajelor și a
altor sectoare cu tradiție - datorită însușirii de
noi meserii, efortului de continuă perfecționare
profesională, femeile s-au făcut remarcate, intr-un
procent tot mai mare, in domenii de vîrf, purtă
toare ale progresului tehnic : 50 LA SUTA
din totalul personalului muncitor din electronica
și automatizări, 40 LA SUTĂ in chimie, aproxi
mativ 30 LA SUTA in construcțiile de mașini.

0 Agricultura - ramură de bază a economiei
naționale, aflată în plin proces de modernizare,
în cadrul noii revoluții agrare — este, ca și in
dustria, un teren propice de afirmare a hărniciei
și priceperii femeilor de la sate de a lucra pămîntul, de a crește animale, dind noi valențe unor
îndeletniciri moștenite din generație in generație.
0 Ca urmare firească a pregătirii și competen
ței, ca și a prestigiului de care se bucură in rindul colectivelor de oameni ai muncii, peste 8 400
de femei sint directori sau dețin funcții de con
ducere in întreprinderi, centrale industriale și in
stituții centrale. Aproape 8 400 de femei înde
plinesc funcții de conducere in agricultura de stat
și cooperatistă.
0 Deosebit de revelator este procentul impor
tant pe care îl reprezintă femeile în totalul perso
nalului muncitor din activitatea științifică :
44 LA SUTA-

0 Există domenii de activitate socială In care
contribuția femeilor este determinantă : circa

75 LA SUTA in ocrotirea sănătății, asistență
socială și cultură fizică, 65 LA SUTĂ in Invățâmint, cultură și artă, 62 LA SUTA in circula
ția mărfurilor, aproape 60 LA SUTĂ in te
lecomunicații etc.

Loc de cinste in rindurile comuniștilor
încă de la întemeierea sa, partidul nostru a
militat pentru înlăturarea oricărei discriminări din
tre oameni, fie de naționalitate sau sex, pentru
o deplină egalitate intre toți cetățenii, oferind el
însuși un strălucit exemplu. In rîndurile comuniș
tilor s-au aflat, încă de la început, femei curajoase,
activiste neînfricate ce și-au consacrat existența
idealurilor de libertate și dreptate socială. îndeo
sebi în ultimele două decenii, din inițiativa tova
rășului Nicolae Ceaușescu, au fost adoptate pro
grame de măsuri ce au dus la creșterea numă
rului de femei membre de partid. Nu a fost îm
prejurare, inclusiv la recenta Conferință Naționa
lă, în care secretarul general să nu fi subliniat
sarcina organelor și organizațiilor de partid de a
primi in rîndul membrilor și de a promova în func
ții de răspundere pe cele mai înaintate, mai devo
tate și harnice muncitoare, țărănci cooperatoare,
intelectuale.
0 Din cei 3,7 MILIOANE de membri ai Parti

A

dului Comunist Român - forța conducătoare a
societății noastre — 34 LA SUTĂ sint femei.
• 28,2 LA SUTĂ dintre activiștii ce fac parte
din aparatul de partid sînt femei, față de 20,4 la
sută în 1983.

0 126 DE FEMEI sînt membre ale Comitetului

Central al partidului.
0 Peste 40 LA SUTĂ dintre membrii birourilor
comitetelor județene de partid sînt femei.
• 1 645 DE FEMEI

îndeplinesc

funcția de

secretari și secretari adjuncți ai comitetelor comu
nale de partid, ceea ce reprezintă o creștere de
42 LA SUTĂ față de 1983.
0 In rezerva de cadre, pentru funcțiile din no
menclatura comitetelor județene, municipale și
orășenești au fost cuprinse peste 84 000 DE
FEMEI.

0 Dintre absolvenții școlilor de partid din anul
școlar 1986-1987 peste 15 000 SINT FEMEI.

Prezență activă în sistemul democrației muncitorești-revoluționare
Potrivit concepției secretarului general al
partidului, socialismul se construiește cu
poporul și pentru popor, ceea ce presupune
o largă participare a tuturor categoriilor de
oameni ai muncii, a tuturor cetățenilor, la
adoptarea deciziilor ce privesc mersul înain
te al patriei noastre, ca și la înfăptuirea lor
exemplară. In vederea participării la condu
cerea treburilor societății, a fost creat un
cadru larg democratic, un sistem cuprinză
tor, unic în felul său, femeile ocupînd un
loc de cea mai mare însemnătate în orga
nismele democrației noastre muncitoreștirevoluționare.
lată cîteva argumente faptice :

0 In

Marea Adunare Națională, forul
suprem al țării, o treime din
deputați sînt femei - adevărat corolar al

legislativ

prezenței femeilor In sistemul democrației
noastre muncitorești-revoluționare.

0 Peste 40 LA SUTA din deputății con
siliilor populare sînt femei.

0 Consiliul Național al Femeilor face
parte din Frontul Democrației și Unității
Socialiste, în care sînt cuprinse, practic,
toate organizațiile de masă și obștești și
asociațiile profesionale ; mii și mii de femei
activează in cadrul comitetelor județene,

municipale, orășenești șl comunale, în comi
siile de femei din întreprinderi și instituții,
din unitățile agricole.

0 Din cei 7 330 000 de membri ai sin
dicatelor din țara noastră, circa 39 LA
SUTA sint femei. In rîndul activiștilor comi
tetelor județene, municipale și orășenești ale
sindicatelor, procentul femeilor este de
40 LA SUTĂ ; 37 LA SUTĂ dintre pre
ședinții comitetelor sindicale din întreprinderi
și instituții sînt femei.
• 47 LA SUTĂ dintre membrii Uniunii

i

Tineretului Comunist sint tinere fete. In birou

rile comitetelor județene, municipale, oră
șenești și comunale ele reprezintă PESTE
40 LA SUTĂ dintre membri.

0 Peste 18 000 DE FEMEI sî nt alese
In consiliile oamenilor muncii din întreprin
deri și instituții — foruri ale conducerii co
lective.

0 Peste 22 000 DE FEMEI fac parte din
consiliile de conducere ale cooperativelor
de producție, în multe locuri ele îndeplinind
funcția de președinte sau vicepreședinte.
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Gîndirea profund științifică, novatoare
a tovarășului Nicolae Ceaușescu
privind desfășurarea construcției socialiste în România
Expresie a concepției revoluționare,
materialist-dialectioe a partidului,
Raportul prezentat la Conferința Na
țională a partidului de tovarășul
Nicolae Ceaușescu abordează intr-o
viziune novatoare, originală toate
laturile sistemului social în interde
pendența lor, punînd accentul pe
dezvoltarea puternică, intensivă, a
economiei pe baza înfăptuirii noii
revoluții în știință și tehnică, a noii
revoluții agrare. Prin nivelul teoretic
Înalt al analizei și caracterul profund
științific al aprecierilor, Raportul
realizează o remarcabilă generaliza
re a experienței construcției socia
liste In România și formulează con
cluzii de o excepțională însemnătate
teoretică și practică, care îmbogă
țesc patrimoniul socialismului știin
țific și arsenalul strategic al făuri
rii noii orînduiri.
ÎNAINTAREA RAPIDA A PATRI
EI PE CALEA PROGRESULUI ECO
NOMIC ȘI SOCIAL — CONSECIN
ȚA A POLITICII DE ALOCARE A
UNEI PĂRȚI ÎNSEMNATE DIN
VENITUL NAȚIONAL PENTRU
ACUMULARE. Succesele obținute
de poporul nostru în anii construc
ției socialiste, îndeosebi în perioada
deschisă de cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, sînt nemijlocit
condiționate de aplicarea cu fermita
te a strategiei dezvoltării rapide șl
armonioase a economiei naționale,
a întregii societăți. ' Elaborarea și
Înfăptuirea acestei strategii o dato
răm tovarășului Nicolae Ceaușescu,
care, lntr-o concepție dinamică, re
voluționară, a fundamentat necesi
tatea înaintării rapide, cu ritmuri
înalte, a patriei pe calea progresu
lui economic și social. Pornind de la
caracteristicile structurale ale econo
miei României, moștenite de la vechea
orînduire, de la cerința accelerării
dezvoltării sale, luînd, în considera
ție interesele fundamentale ale po
porului nostru și realitățile lumii
contemporane, dominată' de revolu
ția
tehnico-științifică,
secretarul
general al partidului a pus bazele
teoretice și practice ale unei stra
tegii pe termen lung, menită să
asigure ridicarea rapidă a țării din
starea de înapoiere economică și so
cială în care se afla. Reafirmînd
necesitatea acestei orientări — a
cărei justețe s-a confirmat în con
fruntarea cu cerințele vieții reale —
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
sublinia
în
Raportul
prezen
tat la Conferința Națională a parti
dului : „încă de acum 20 de ani am
pus in fața partidului și poporului
necesitatea unui ritm inalt și am
hotărit să mergem pe această cale,
subliniind că dacă nu vom acționa
astfel țara noastră va rămine in
urmă din punct de vedere al dezvol
tării și va fi greu să mai recuperăm
această situație. Acum putem spune
că am ales o cale bună, justă, am
dezvoltat puternic patria noastră, am
transformat-o dintr-o țară slab dez
voltată intr-o țară industrial-agrară".
Rezultă cu claritate că, aplicînd con
secvent strategia înaintării rapide,
partidul nostru a avut în vedere nu
procesul în sine, nu dezvoltarea de
„dragul dezvoltării", ci a urmărit
cu răspundere patriotică rezultatele
noestuta pe linia progresului economic
și social, asigurarea unei temelii ma
teriale trainice pentru creșterea sub
stanțială și de durată a nivelului de
trai al poporului. Strategia înaintării
rapide a patriei sintetizează finali
tatea social-umană a politicii parti
dului, preocuparea permanentă ca
edificarea socialismului să se reali
zeze în „forma cea mai bună și
mal umană". Această strategie este
susținută de opțiunea — care întru
nește adeziunea întregului popor —
de repartizare a unei părți însemna
te din venitul național pentru
acumulare. în Raportul la Confe
rința Națională, cit și în întreaga
sa operă economică, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a demonstrat ne
cesitatea obiectivă a alocării unei
părți însemnate din venitul național
pentru dezvoltare, a folosirii unei
rate înalte de acumulare în întreaga
perioadă de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, relevînd că aceasta este o legitate a
reproducției lărgite.
în strategia partidului nostru, »epartizarea venitului național pentru
consum și pentru acumulare, lntr-o
proporție care să asigure resursele
necesare dezvoltării rapide a țării,
constituie una din problemele car
dinale ale dezvoltării pe baze mo
deme a forțelor de producție. Demonstrind că viitorul țării depinde
nu de ceea ce se consumă la un
moment dat. ci, în primul rînd, de
mijloacele destinate creșterii conti
nue a avuției naționale, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a arătat că tre
buie combătute tendințele consumatoriste care pornesc de la Interese
limitate, imediate, ignorînd intere
sele fundamentale, de durată ale
prosperității întregii națiuni.
Coordonată majoră a politicii
partidului, opțiunea pentru o rată
înaltă a acumulării se înscrie în
concepția mai amplă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu privire la rolul
esențial al efortului propriu în dez
voltarea economico-socială a țării. în
condițiile contemporane, cînd deca
lajele economice și sociale se adîncesc, cînd politicile neocolonialiste
ale capitalului financiar-bancar au
devenit principala formă de domina
ție și asuprire a altor popoare, mo
bilizarea efortului propriu reprezin
tă singura oale pentru învingerea
subdezvoltării și consolidarea inde
pendenței economice și politice. Din

•) Caracterul profund științi
fic, novator și revoluționar al
concluziilor secretarului general
al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cuprinse în
Raportul prezentat la Conferința
Națională a P.C.R., privind des
fășurarea construcției socialiste
în România. Orientările de per
spectivă în vederea înaintării
ferme în noua etapă de dezvol
tare revoluționară a patriei
noastre.

perspectiva acestor realități, teza
privind alocarea unei părți însemna
te din venitul național, de circa
28—30 la sută, pentru acumulare
are și o semnificație internațională,
ilustrînd că popoarele care și-au
cucerit independența și au trecut pe
calea dezvoltării libere trebuie să
facă eforturi mari, să-și mobilizeze
resursele pentru a făuri o bază tehnico-materială puternică, în stare să
asigure progresul economic și social
al țării.
în țara noastră, așa cum sa
arată în Raportul prezentat la
Conferința Națională de tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
îndeplinirea
obiectivelor strategice stabilite de
Congresul al XIII-lea al partidului *
necesită ca în continuare să se aloce
circa 70 la sută din venitul național
pentru consum și 30 la sută pentru
acumulare. în acest context, în
Raport se relevă relația directă din
tre acumulare-dezvoltare-militarizare. demonstrindu-se că promovarea
unei politici raționale de reducere
cit mai substanțială a cheltuielilor
militare mărește resursele ce pot fi
alocate pentru acumulare.
PERFECȚIONAREA ȘI ÎNTĂRI
REA CONTINUA A PROPRIETĂȚII
SOCIALISTE. In strategia partidului
nostru, făurirea, dezvoltarea și întă
rirea proprietății socialiste ocupă un
loc central. Pornind de la legitățile
generale ale construcției socialiste,
partidul și-a asumat răspunderea de
a stabili concret cum trebuie acțio
nat, în condițiile specifice României,
pentru crearea proprietății socialiste
obștești, demonstrind că proprietatea
socialistă este baza orinduirii noas
tre, sursa propășirii materiale și spi
rituale a poporului.
In concepția partidului nostru, a
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, existența proprie
tății socialiste sub cele două forme
— de stat și cooperatistă — este o
necesitate imperioasă ; ele formează
o unitate organică, au aceeași esen
ță, alcătuind, împreună și deopotri

Avînd rolul de a asigura partici
parea efectivă a oamenilor muncii
la gestionarea eficientă a proprietă
ții socialiste, autoconducerea și autogestiunea economică implică dez
voltarea formelor democratice de
conducere, concomitent cu creșterea
răspunderii fiecărui colectiv pentru
modul cum gospodărește mijloacele
încredințate de societate. Răspunde
rea față de proprietatea socialistă
presupune grijă față de avuția po
porului, apărarea caracterului indi
vizibil, unitar al acesteia, a integri
tății ei, preocupare pentru păstra
rea șl folosirea ei cu maximă efici
ență. în condițiile aplicării ferme a
autoconducerii, autogestiunii econo
mice, a autofinanțării, creșterea răs
punderii față de proprietatea socia
listă comună necesită întărirea dis
ciplinei și ordinii in producție, mo
bilizarea largă a oamenilor muncii
la îndeplinirea sarcinilor de plan,
la realizarea lor în condițiile unei
înalte eficiente.
Pornind de la experiența ce s-a
acumulat în țara noastră in apli
carea principiilor autoconducerii
muncitorești, a autogestiunii econo
mice și de la unele rămîneri în ur
mă în înfăptuirea acestora, partidul
nostru a stabilit și adoptat, din ini
țiativa și sub conducerea directă a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, noi
măsuri de perfecționare a sistemu
lui autoconducerii și autogestiunii.
Acestea au în vedere Întărirea răs
punderii organelor conducerii colec
tive în organizarea întregii activi
tăți, Întărirea principiilor autofinan
țării, asigurarea din resurse proprii
a fondurilor necesare desfășurării
producției. în acest sens, la recenta
plenară a Consiliului Național al
Oamenilor Muncii, secretarul gene
ral al partidului atrăgea atenția că
„Este necesar să acționăm cu toată
hotărirea pentru desfășurarea între
gii activități pe baza principiilor au
toconducerii, autogestiunii și autofi
nanțării. Să asigurăm buna gospo
dărire și dezvoltarea continuă a avu-

vă, baza relațiilor de producție so
cialiste. Ambele deschid un cimp
larg pentru dezvoltarea neîntreruptă
șl folosirea eficientă a forțelor de
producție, pentru ridicarea bunăstă
rii poporului. De aceea, în anii con
strucției socialiste — cu deosebire in
ultimele două decenii — dezvoltarea
puternică a proprietății de stat, ca
și a celei cooperatiste s-a aflat în
centrul activității partidului. Ca re
zultat al politicii judicioase de re
partizare a venitului național, fon
durile fixe — componenta de bază a
proprietății socialiste — au sporit
considerabil. Valoarea lor a ajuns
în prezent la 3 200 miliarde lei, din
oare peste 80 la sută s-au realizat
în ultimii 20 de ani, iar avuția na
țională a atins circa 5 000 miliarde
lei.
Paralel cu dezvoltarea cantitativă
a fondurilor fixe, a, avut loc perfec
ționarea lor calitativă, forțele ma
teriale productive ale țării caracterizîndu-se astăzi printr-un înalt nivel
tehnic, fapt care a permis desfășu
rarea pe un front larg a procesului
de restructurare și modernizare a
economiei. România este în prezent
o țară cu o industrie puternică, mo
dernă, cu o agricultură in plină
dezvoltare. Economia țării este
dotată în cea mai mare parte cu
tehnica cea mai avansată, forțele de
producție fiind repartizate armonios
pe întreg teritoriul, în fiecare județ
și localitate.
Dezvoltarea intensivă a economiei,
pe baza promovării celor mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii în
actualul cincinal și în perspectivă,
pînă în anul 2000, va asigura crește
rea puternică a resurselor necesare
dezvoltării avuției naționale, perfec
ționării proprietății socialiste, teme
lia materială a ridicării bunăstării
întregului popor.
Proprietatea socialistă, ca suport
trainic al egalității dintre membrii
societății, în calitatea lor de stăpîni
în comun ai avuției naționale, asigu
ră posibilitatea participării efective
a acestora la gospodărirea eficientă
a obiectului proprietății lor comune,
în natura proprietății socialiste și in
calitatea oamenilor muncii de stăpîni
ai întregii bogății a societății îșl
află izvorul autoconducerea munci
torească și autogestiunea economică.
Pornind de la cerințele dezvoltării
și perfecționării continue a proprie
tății socialiste, secretarul general al
partidului a fundamentat căile de
realizare efectivă a acestora prin
participarea directă a oamenilor
muncii la conducerea vieții econo
mice și sociale. „Este necesar — sub
liniază tovarășul Nicolae Ceaușescu
— să continuăm cu fermitate dezvol
tarea proprietății socialiste, aplicînd
neabătut principiile autoconducerii,
autogestiunii, să asigurăm creșterea
răspunderii colectivelor de oameni
ai muncii — in calitatea lor de pro
prietari și producători — pentru ad
ministrarea unei părți a avuției
generale a națiunii încredințate lor
spre folosință".
In concepția partidului nostru,
autoconducerea și autogestiunea eco
nomică nu au nimic cu fărîmlțarea
proprietății socialiste, cu difuzarea
fondului unitar al acesteia. Dimpo
trivă, prin atribuțiile, competențele
și răspunderile pe care le gene
rează, autoconducerea muncitorească
și autogestiunea economică se deose
besc radical de formele de gestiune
bazate pe proprietatea privată, că
rora le sînt proprii concurenta și
spontaneitatea.

țiel naționale, a mijloacelor încre
dințate fiecărui colectiv de oameni
ai muncii".
în strategia partidului nostru, dez
voltarea democratismului, a răspun
derii la nivelul unităților economica
și teritorial-administrative, a orga
nelor autoconducerii muncitorești In
organizarea și conducerea activității
are loc în condițiile perfecționării
conducerii unitare a tuturor sectoa
relor de activitate. Așa cum subli
niază tovarășul Nicolae Ceaușescu
în Raportul prezentat la Conferința
Națională a partidului, datorită com
plexității problemelor pe care le ri
dică progresul societății noastre so
cialiste, introducerii și aplicării noi
lor cuceriri ale științei și tehnicii,
nu se poate concepe funcționarea
sistemului socialist prin desfășu
rarea de la sine, la întimplare a ac
tivității diferitelor sale componente,
în virtutea faptului că fiecărei uni
tăți economice i-ar reveni răspun
derea exclusivă pentru propria acti
vitate. „în aceste împrejurări statul
nu numai că nu poate să renunțe la
funcțiile sale, dar trebuie să le în
deplinească in mai bune condiții, in
mod democratic". Aceasta necesită
perfecționarea metodelor de condu
cere și conlucrare dintre organisme
le democrației muncitorești și orga
nele statului. O dată cu întărirea
conducerii unitare a' economiei, a
sporit numărul șl rolul organelor
democrației muncitorești — la nivel
macroeconomic și microeconomic —
asigurindu-se cadrul necesar perfec
ționării funcțiilor statului muncitoresc-țărănesc, al exercitării lor în
concordanță cu interesele generale
ale poporului, concomitent cu întă
rirea răspunderii colectivelor de oa
meni ai muncii pentru desfășurarea
eficientă a activității în toate do
meniile.
CONSTRUIREA SOCIALISMULUI
CU POPORUL ȘI PENTRU POPOR.
ÎNTĂRIREA DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI-REVOLUȚIONARE. Pro
prietatea socialistă, generînd egalitatea dintre membrii societății
ca stăpîni în comun ai avuției na
ționale, determină unitatea interese
lor fundamentale ale tuturor oame
nilor muncii, comunitatea telurilor
și aspirațiilor lor. Pornind de la aceste trăsături esențiale ale proprie
tății socialiste, care marchează su
perioritatea ei netă față de toate ce
lelalte forme de proprietate pe care
le-a cunoscut societatea în dezvolta
rea sa, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a fundamentat teza unității organice
dintre socjalișm și democrație. So
cialismul prin natura sa dă naștere
unui nou tip de democrație munci
torească, revoluționară, superioară
oricărei forme de democrație exis
tente in societățile care s-au succe
dat în istoria omenirii.
In
gindirea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, făurirea socialis
mului este strîns legată de lărgirea
și perfecționarea continuă a demo
crației
munci torești-revoluționare,
aceasta fiind condiția esențială pen
tru Înfăptuirea Programului partidu
lui de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și pregătirea
trecerii la comunism. Formulînd
teza făuririi socialismului cu poporul
pentru popor, în care este sintetiza
tă întreaga esență a societății socia
liste de creație conștientă a maselor,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ini
țiat și instituționalizat cadrul orga
nizatoric care să asigure partici
parea efectivă a oamenilor muncii
la conducerea societății, la făurirea
conștientă
propriului viitor. In
perioada de după Congresul al IX-

lea al Partidului Comunist Român
s-au constituit consilii de conducere
în toate unitățile, s-au instituționa
lizat adunările generale ale oameni
lor muncii ca organe de conducere
colectivă. La nivel național au fost
instituite congresele oamenilor mun
cii, ale țărănimii, ale culturii și
educației socialiste, ale științei și învățămîntului, ale consiliilor popu
lare, care dau expresie concretă de
mocrației socialiste, tezei făuririi
socialismului cu poporul și pentru
popor. Reflectînd condițiile și reali
tățile românești, cadrul organizato
ric creat asigură afirmarea oameni
lor muncii ca producători, proprie
tari și beneficiari ai rezultatelor
obținute. Referindu-se la această
realizare cu semnificație istorică,
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
nia : „Am realizat un puternic sis
tem al democrației muncitorești-re
voluționare care asigură participarea
directă a tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, a intregului popor
la conducerea tuturor sectoarelor de
activitate".
în cadrul sistemului democrației
muncitorești-revoluționare, formele
de democrație directă se îmbină ar
monios cu formele reprezentative, o
atenție deosebită acordîndu-se creă
rii cadrului pentru dezvoltarea de
mocrației directe, care asigură parti
ciparea activă .a oamenilor muncii
la conducerea activității economice
și sociale.
Sistemul democrației muncitoreștirevoluționare din țara noastră se
fundamentează pe dreptul inaliena
bil al poporului de a conduce în
treaga activitate din toate sectoare
le, pe dreptul său de a controla ac
tivitatea tuturor organelor, inclusiv
a celor de stat. Subliniind necesita
tea și importanța exercitării aces
tui drept de către organele demo
crației
muncitorești,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu atrăgea atenția
în Raportul prezentat la Conferința
Națională a partidului că activitatea
tuturor organelor, de sus pînă jos,
se află sub controlul poporului, răs
pund în fața lui de felul cum iși
îndeplinesc misiunea pe care o au.
CREȘTEREA ROLULUI PLANU
LUI NAȚIONAL UNIC ÎN VEDE
REA DEZVOLTĂRII ARMONIOASE
A FORȚELOR DE PRODUCȚIE.
SPORIREA RĂSPUNDERII bRGANISMELOR CENTRALE ȘI TERI
TORIALE ÎN ÎNFĂPTUIREA INTE
GRALA A TUTUROR PREVEDERI
LOR CUPRINSE ÎN PLANURILE
ȘI PROGRAMELE DE DEZVOLTA
RE ECONOMICO-SOCIALA a ȚA
RII. Făurirea unei economii puter
nice. moaerne, ridicarea nivelului
de trai al poporului pot fl realizate
numai in condițiile conducerii uni
tare, pe baza planului național unic,
de către statul socialist a întregii
activități economico-sociale. Concep
tul românesc fundamentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de condu
cere unitară pe baza planului națio
nal unic a întregii activități, dă ex
presie concretă dreptului inalienabil
al poporului, al statului, ca repre
zentant al intereselor sale, de a sta
bili liniile directoare ale dezvoltă
rii economice și sociale în concor
danță cu cerințele de progres ale
națiunii.
Avînd drept suport obiectiv pro
prietatea obștească socialistă și reflectind cerințele legilor obiective,
conducerea unitară a vieții econo
mice pe baza planului național unic
poate să asigure dezvoltarea pro
porțională, echilibrată a tuturor sec
toarelor. Fundamentarea activității
de conducere planificată pe acțiunea
legilor economice obiective nu este
însă sinonimă cu reglarea dezvoltă
rii economice doar pe baza legii ce
rerii și ofertei, a legilor pieței. Pro
gresul societății socialiste nu poate
fi asigurat de acțiunea necontrolată
a legilor pieței, renunțindu-se la
conducerea unitară a economiei de
către statul socialist pe baza planu
lui național unic.
In legătură cu necesitatea con
ducerii unitare a
economiei de
către statul socialist, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a definit trăsătu
rile conceptului românesc de plan
unic indivizibil și atotcuprinzător ca
sistem complex de decizii politicoeconomice fundamentale, prin care
se realizează atragerea și valorifi
carea resurselor materiale și umane
ale națiunii. Elaborat și aprobat de
organele democrației muncitoreștirevoluționare, planul național unic
reflectă voința întregii națiuni, răs
punderea colectivelor de oameni ai
muncii — asumată conștient — de
participare la dezvoltarea producției
materiale, a științei, învățămîntului,
a tuturor domeniilor de activitate.
In concordanță cu dinamismul vie
ții reale, partidul nostru se preocupă
permanent de perfecționarea activi
tății de conducere și planificare, de
accentuarea caracterului ei democra
tic. Expresie a acestei preocupări
sînt măsurile adoptate recent, de în
tărire a rolului Consiliului Suprem
al Dezvoltării Economice și Sociale în
elaborarea orientărilor de perspecti
vă și a planurilor unice naționale,
în realizarea lor. Caracterul larg
democratic al acestui organ, care
concentrează forțele necesare elabo
rării unor planuri științific funda
mentate, asigură premise pentru ri
dicarea pe o treaptă superioară a
activității de conducere și planifica
re a economiei noastre naționale,
pentru realizarea programelor de
dezvoltare intensivă și modernizare
a economiei.
Reflectînd răspunsuri și soluții la
marile probleme pe care le ridică
prefacerile cerute de desfășurarea
procesului revoluționar în țara noas
tră. tezele, ideile și concluziile
profund științifice formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu în Ra
portul la Conferința Națională a
partidului constituie un vast și mo
bilizator program, care călăuzește
națiunea română în eforturile sale
de transformare a României, la ori
zontul anilor 2000, într-o țară socia
listă multilateral dezvoltată.
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Opțiunile cărturarului patriot
ărbat care „în vremi grele s-a
străduit pentru luminarea nea
mului său", cum îl considera la
1840 clarvăzătorul Mihail Kogălniceanu. Gheorghc Asachi a vădit in
manifestările sale o certă vocație de
întemeietor. Filolog, inginer, om de
presă, pictor, poet, prozator și re
porter. matematician aplicat, arhi
vist și editor, tipograf, regizor și
dramaturg, politician influent nu doar
in tară, ci și peste hotare, el a făcut
de toate cu dezinvoltura unui cărtu
rar renascentist, fără a se pierde
însă în sterpe reverii erudite, ci
subordonîndu-și acțiunile unui su
prem ideal: „luminarea si gloria pa
triei" sale, redeșteptarea energiilor
poporului său. Dimineața culturii
române îi datorează multe, si dacă
argumentul operei sale literare nu-i
întotdeauna edificator, cum se întîmplă adesea cu oamenii începutu
lui de drum, pledează pentru el mai
convingător atitudinile si opțiunile
social-culturale. eforturile lui în
direcția modernizării Principatelor.
„A păși împreună cu spiritul contimpuran" era pentru Asachi nu
doar un ideal intelectual orgolios afirmat, ci un țel colectiv catalizator,
în slujba căruia s-a pus de tînăr.
Energia si tactul îl caracterizează
de la primii pași. Erau de altmin
teri și calitățile pe care le reclama
momentul istoric dificil în care îsi
începea activitatea ! De energie, mai
cu seamă, era nevoie pentru a reda
cosîngenilor încrederea în puterile
lor intelectuale și creatoare într-o
perioadă în care regimul fanariot
crepuscular încerca să inculce in
conștiința românilor ideea superiori
tății școlii și a limbii grecești. Tac
tul. simțul de orientare politică in
vălmășagul situațiilor contradictorii
erau nu mai puțin necesare într-o
vreme in care puteri anexioniste îsi
disputau supremația pe teritoriul
românesc, transformîndu-1 adesea în
bulevard de sîngeroase promenade
militare.
La 24 de arii, cînd tînărul studios,
familiarizat de timpuriu cu atmosfe
ra intelectuală din Viena și Roma, se
întoarce precipitat în tară, visînd să
joace un rol important in proiecta
tul regat al Daciei (pe care voia
să-l restaureze Napoleon). Asachi
trebui să-și confrunte iluziile cu o
realitate tristă. Regimul fanariot nu
numai că nu fusese înlăturat, ci.
dimpotrivă, trăia anii unui ultim
avint. Fiscalitatea excesivă, nedrep
tatea socială, lipsa școlilor, bibliote
cilor și ziarelor, a tuturor institu
țiilor culturale care fac mîndria si
tăria unui stat modern, asigurîndu-i
progresul, continuele imixtiuni străi
ne constituiau elementele unui decor
descurajant. Precum mai tîrziu
Alecsandri. Negruzzi. Kogălniceanu
Si alti pamoti pașoptiști ale căror
avînturi și nădejdi le anticipează.
Asachi nu se pierdu cu firea, ci se
așternu temeinic pe treabă. Văzând
în școala în limba maternă un efi
cient mi jloc de regenerare morală si
națională. înfiintă în 1813. cu con
cursul unor boieri patrioți, o clasă
de inginerie și hotărnicie, unde
predă cu talent pedagogic extraordi
nar geodezia, algebra, geometria,
arhitectura, istoria artelor. Avu.
după patru ani. satisfacția unui exa
men public în care învățăceii săi au
strălucit. Camarila ultimului domni
tor fanariot din Moldova asistă con
trariată la acest succes al învăță
mântului national si trebui să-i
admită „utilitatea pozitivă". Peste
numai un an. transilvăneanul Gheorghe Lazăr urma, la București, exem
plul moldoveanului Asachi. prefigurînd astfel, printr-o simbolică înge
mănare de aspirații. Unirea.
Vocația de reformator și îndrumă
tor cultural a lui Asachi se ma
nifestă însă, simultan, si in alte do
menii. Teatrul, pe care 11 socotea,
în spirit iluminist, o scoală a mora
lului, îl solicită deopotrivă. La 27 de
cembrie 1816. limba română răsună
pentru prima dată pe o scenă mol
dovenească. gratie silințelor activu
lui literat, care prelucrase pastorala
Mirtil și Hloe de Gessner și Florian.
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Piesele originale ale scriitorului nu
vor rămîne doar la decorul clasicist
și arcadian. Serbarea păstorilor
moldoveni, Dragoș. intiiul domn su
veran a Moldovii. Petru Rares,
Voichița de Românie. Elena Dragoș
de Moldavia confirmă cu toatele o
concepție militantă asupra rosturilor
teatrului. O prefață tîrzie. datînd
din preajma semicentenarului dra
maturgului, conține aceste reflecții
semnificative : „Scoposul teatrului
este, prin mijloace desfătătoare infățoșînd oarecare însămnate întâm
plări a oamenilor, a-i învăța mora
lul. a-i face de a prețui virtutea și
faptele cele lăudate, a defăima răul
Si a critica deprinderile vrednice de
rîs. spre a se feri de ele".
Pentru a combate „străinomania"
păturii superpuse. Asachi nu se li
mitează la postura de dramaturg.
Spiritul organizatoric, dinamismul,
forța de a învinge inerții se dove
desc și prin întemeierea, împreună
cu vornicul Ștefan Catargiu și spă
tarul Vasile Alecsandri (tatăl poe
tului), a unui consevator dramatic
care va funcționa cîțiva ani. Era de
fapt una din multele inițiative ale
constructorului de conștiințe, ale pe
dagogului exersat la scară națională
care a fost Asachi. Reorganizarea,
în 1820. a seminarului de la Socola,
înființarea (in 1834) a primei școli
elementare de fete din Moldova,
inaugurarea (în 1841) a celei dinții
scoli de arte și meșteșuguri, prin
care se puneau, in fond, bazele învătămintului politehnic, dar mai ales
deschiderea (in 1835) a vestitei
Academii Mihăilene — unde se vor
forma intelectuali multilateral pre
gătiți ce vor grăbi amurgul regimu
lui feudal — sînt tot atitea argu
mente ale unei vocații pedagogice
ieșite din comun.
rganicist. precum mai tîrziu
Eminescu și alti junimiști,
Asachi credea în utilitatea re
formelor. calea emancipării poporu
lui său fiind — după el — instrui
rea progresivă a maselor, desfășu
rarea unui efort educativ de lungă
durată. Din această perspectivă ilu
ministă. adecvată, negreșit, unor
începuturi trudnice, dar devenită
ineficientă In preajma revoluției de
la 1848. se desfășoară și activitatea
lui de ziarist. împreună cu HeliadeRădulescu. în Muntenia, și Gh. Barițiu. în Ardeal. Asachi e unul din
ctitorii jurnalisticii românești. In
istoria ei. ziua de 1 iunie 1829. data
apariției celui dintîi număr al Albi
nei românești, gazetă longevivă pa
care a scos-o timp de 20 de ani. se
înscrie ca un moment de referință.
Orizonturile acestei gazetării susți
nute, ponderat-ofensive au fost in
dicate de Asachi însuși atunci cînd
periodicul său iși înceta apariția.
Modernizînd limbajul dificultos al po
liglotului care a fost Asachi. obți
nem repede profilul intelectual
complex al cărturarului preocupat
de redeșteptarea conștiinței naționa
le și sincronizarea cu spiritul seco
lului. de combaterea prejudecăților,
dar și de răspîndirea „luminilor
străine", de justa reflectare a eve
nimentelor politice în stare să in
fluențeze și destinul politic al Prin
cipatelor. Rolul acestei „multiforme
materii" este decis proclamat: „A
contribui la dizvoltarea limbei noas
tre șl a deschide calea literature!
născinde". Povesti moralizatoare,
articole științifice, reportaje de o
sprinteneală și o degajare neaștep
tate. nuvele, cronici literare, mu
zicale si de artă plastică, observa
ții filologice si eseuri economice,
politice, științifice, crochiuri memo
rialistice colorează paginile acestui
periodic politic si literar pe care
Asachi l-a construit ca pe un organ
viu de luminare spirituală a na
țiunii.
Aici, ca șl în alte ziare, cum ar fi
Foaia sătească a Principatului Mol
dovii, adresată țăranilor. Icoana lumei. Gazeta de Moldavia. Patria.
Asachi risipi energie, erudiție, pasiu
ne și talent. Multe din articolele lui.
cu un vizibil aer aforistic, deconspi-
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ră doctrinarul Înzestrat, omul de
principii conștient de responsabili
tățile sale. Finalitatea actului crea
tor al scriitorului patriot e subli
niată. de pildă. în Stima poporului
nostru, în stilul grav și concis al
maximei : .„Patriotul caută a îm
prospăta în memorie cele plăcute sl
glorioase facte din istoria țării: prin
asta vei insufla încrederea concetă
țenilor". Necesarul cult al tradiției
e recomandat, la rîndu-i. în fraze
sentențioase : „Cultura și fericirea
unui popor nu stă în schimbarea
portului. în mania de a se lepăda
de invechime si de a lua orice lucru
străin și nou, ci în respectul cuvenit
aducere! aminte a strămoșilor. în
păstrarea averei. a limbei. a driturilor și a numilor ce ne-au lăsat"
(Onomatologhie română). Necesita
tea impunerii unei limbi unitare si
’mlădioase e subliniată imperativ :
.... Numai limba leagă între sine
membrii nației răspindite sub dife
rite guvernuri. Drept aceea, ca paladiul cel mai puternic, să conser
văm și să cultivăm limba română"
(Poezia populară română).
în acest ocrotitor „paladlu" îsi
visa Asachi opera literară. Un pa
radox. confirmat cîndva si de
scrisul lui Dimitrie Cantemir, face
ca tocmai limba în care e scrisă să
constituie punctul ei vulnerabil. Asa
chi. omul care știa latina, italiana,
franceza, germana, engleza, polona
și rusa, nu avea — ca Negruzzi.
bunăoară — simțul limbii vii ; in
consecință, poemele lui manieriste,
petrarchizante. din anii începutului,
par azi greoaie, desuete, chiar dacă
izbînzile prozodice nu lipsesc. Ca
poet, el află totuși expresia fi
rească. curgerea armonioasă a versu
lui. îndeosebi în poemele ce valo
rifică tipare stilistice ale folclorului.
Dochia și Traian, de exemplu, e o
tratare cultă, admisibilă estetic si
azi. a unui celebru mit folcloric. Pre
vestitoare accente si viziuni emi
nesciene sînt de aflat în poema
Turnul lui But. unde „prelucrează"
admirabil o veche credință populară.
Prin temperament și voință, Asachi e
insă un poet ocazional, atent mereu la
evenimentul politic, la semnificațiile
morale, patriotice ale acestuia. Sfa
tul pe care il da la 1845. în Pleiada.
Odă cătră poeții români: „Patria,
care vă ascultă, tema muzei voastre
fie !“, îl urmează, cu remarcabilă
consecvență, el însuși in poeme ca
Prolog. La patrie. La moldoveni.
Stefan cel Mare inaintea cetătii
Neamtu, La restatornicirea domnilor
păminteni ș.a. A cîntat — dovadă de
superioritate a conștiinței artistice
asupra concepțiilor politice conser
vatoare din ultimii ani — Unirea
proaspăt înfăptuită, socotind-o un act
care „Strînge Tările-Unite prin un
nod nemuritor", prevestirile lui fiind
confirmate de istorie : „Cum origine
au una. fie a lor si fericire ; / Toți
românii să Închege de frați numai
un popor / Că puterea stă-n Unire!"
Amestec de fabulos romantic si de
clasicism lntîrziat. „nuvelele isto
rice" ale lui Asachi. adunate în
volum abia spre finele vieții, sînt
inferioare celor ale lui Negruzzi.
Nu-i mal puțin adevăra^flnsă că
proze ca Rucsanda Doamna, Dra
gos. Bogdan Voievod. Alexandru cel
Bun, Petru Rares, Mihai Viteazul
au avut rolul lor în resuscitarea —
și prin lecturi literare — a conștiin
ței naționale a publicului din epocă.
Enciclopedist redutabil, cărturar
dinamic, atașat destinelor poporului
său. Gheorghe Asachi rămîne în
posteritate prin opera lui multilate
rală de îndrumător cultural. Era. de
altminteri, conștient el însuși de
ceea ce făcuse pentru înălțarea
edificiului culturii naționale sl pu
tea să exclame împăcat, intr-0 poemă
finală : „înălțat-am monumentul
încă-n junea Românie. / Decît bron
zul. fierul, piatra mult mal trainic
am durat. / Pre el timpului fortune
în turbata lor mînie / N-or putea ca
să-1 oboare pe cursul îndelungat. /
Nu. de tot nu mor...".

Ioan ADAM

Liceul de matematicâ-fizicâ „Nicolae Bâlcescu" din Rimnicu Vilcea : cabinetul de
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Exigențele spectacolului de divertisment
Este un fapt constatat, în ultimii
ani de zile, că spectacolele Tea
trului „Constantin Tănase" se joa
că. in general, cu săli pline. Pu
tem să ne aducem aminte de re
prezentațiile estivale de la Grădi
na „Boema", de concertele de la
Grădina „Batiștei", de musicalurile
programate de obicei la sala din
Calea Victoriei 174, care, de ase
menea. este iubită de public. De
succesul real obținut in turnee (am
în minte aplauzele dăruite de pu
blicul Litoralului artiștilor primei
estrade românești), ca să nu mai
vorbim de show-urile oferite de
Sala „Savoy". Pentru că, într-adevăr. ceva s-a întîmplat în ultimii
ani in viața acestui teatru. în exis
tența acestui colectiv dornic de
a-și demonstra valențele. Nume ti
nere. necunoscute au evoluat ală
turi de artiști cu notorietate : ar
tiști cu experiență îndelungată au
întinerit realmente însușindu-șl un
repertoriu tineresc, modern ; s-a
propus colaborarea cu „nume" ale
teatrului românesc, au fost invi
tați compozitori cunoscuți. textieri,
poeți, pentru a da un plus de vi
talitate monologurilor. cupletelor :
ansamblul de balet a fost mai cu
grijă instruit, s-a optat pentru
compoziții coregrafice mai inspira
te. pentru scenografii mai sugesti
ve, pentru conceperea unor spec
tacole în care gluma și rîsul să
descrețească frunțile, să contribuie
mai sensibil la satirizarea vechiu
lui. Bineînțeles, se mai pot găsi si
hiatusuri. mici improvizații. In nici
un caz ele nu sînt dominante, nedeviind desfășurările de la tonul

decent. echilibrat. nerăsturnînd
balanța către „nereușită". Sălile
Pline arată că publicul a remarcat
saltul calitativ al acestui colectiv,
rivna lui. roadele unei munci mai
concentrate pentru ca revista româ
nească să-și continue drumul tradi
țional. Așa cum se spune în repre
zentația „Savoy-Savoy", această
scenă a fost decenii de-a rindul
martora evenimentelor Bucureștiului și ale țării. Pe ea au evoluat
Tănase. Tomazian. Birlic. Trestian,
Ion Vasilescu, Gherase Dendrino,
Maria Tănase și cîți alții : ea a
fost întotdeauna scena marelui pu
blic. comentind cu spirit eveni
mentele. lansînd acid satirele „la
zi", o scenă care, pe înțelesul tu
turor, prin cîntec și vers, a pă
truns în cele mai tăinuite ginduri,
în bucuriile și speranțele fiecăruia.
In acest spirit, și spectacolul inti
tulat „Savoy-Savoy" este un veri
tabil maraton (regia : Bițu Fălticineanu) oare, trei ore, ține specta
torii în priză directă, alternînd mo
mentele comice cu dansurile, cu
monologurile. cu scheciurile. cu
cupletele, cu muzica scrisă cu
aplomb, cu profesionalism de Ma
rius Țeicu. Un spectacol ce de
monstrează clar că, deși există
individualități, deși se lansează ti
nere soliste de muzică ușoară,
reușita este a tuturor celor care
i-au dat viață, de la bagheta lui
Dan Ardelean și pînă Ia cel ce
schimbă decorurile, toate momen
tele, adunate, construind acest deo
sebit succes. De la monologul des
pre condiția actorului ieri și azi
(autor Aurel Storin) — un moment

de vibrație, de înaltă tensiune, cu
căldură, cu vervă contaminantă plă
mădit de Alexandru Arșinel — la
delicata interpretare a tinerei solis
te Dana Barțzer, de la parodia „O
seară la operă" (Paula Rădulescu —
Florin Tănase) pină la microrecitalul susținut de Adrian Daminescu,
sau eleganța interpretării cîntecului
de dragoste de către Marcela Ale
xandru — toate numerele se succed
într-un ritm trepidant, bunul gust
fiind la el acasă. Și ar trebui să-i
numim și pe Nae Lăzărescu (care
s-a străduit să iasă din tiparele lui),
Vasile Murariu, Luminița Raclariu,
Alexandru Lulescu... Baletul (Cor
nel Patrichi) „navighează" cu dez
involtură intre un dans stilizat
românesc, un dans tematic marină
resc și un moment retro, intre
o posibilă variantă a celebru
lui „Moulin Rouge" și o fante
zie japoneză — toate, cu virtuozi
tate împlinite și șlefuite ingenios.
Costumele (Cornelia Patrichi) sub
liniază o dată în plus eleganța,
nota de bun gust, fantezia, iar de
corurile Teodorei Dinulescu creio
nează rafinat tablourile, dîndu-le
personalitate. „Savoy-Savoy" (tex
tele : Eugen Rotaru și Aurel Storin),
un show de certă calitate care a
primit, de altfel, șl premiul Criti
cii muzicale pe anul 1987, este o
elocventă ilustrare a virtuților ci
vice și artistice ale adevăratului
spectacol de revistă : un istrument de critică a moravurilor, o
formă de a învăța amuzindu-ne.

Smaranda OȚEANU
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TELEGRAME DE IA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL
Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
SOFIA
îmi este deosebit de plăcut ca, survolind teritoriul Republici! Popu
lare Bulgaria, să vă adresez un cald salut tovărășesc, împreună cu cele mai
bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului bulgar vecin și
prieten, de noi și tot mai mari succese în construcția socialismului, în dez
voltarea economico-socială a patriei.
Folosesc acest prilej pentru a reafirma convingerea că relațiile tradiționale
de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta
și mai puternic, în spiritul înțelegerilor și hotărîrilor convenite, spre binele
și in folosul popoarelor român și bulgar, al cauzei generale a socialismului,
colaborării, securității și păcii în Balcani, în Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Domnului CHRISTOS SARTZETAKIS
Președintele Republicii Elene

.
ATENA
Cu prilejul survolării teritoriului' țării dumneavoastră, vă adresez un
salut cordial. împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul elen prieten.
Exprim convingerea că bunele relații dintre țările noastre, întemeiate
pe îndelungate tradiții de prietenie și colaborare, se vor dezvolta continuu
pe toate planurile, in interesul popoarelor român și elen, al păcii și coope
rării in Balcani, în Europa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Domnului FRANCESCO COSSIGA
Președintele Republicii Italiene

ROMA
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Italiene, imi este deosebit
de plăcut să vă adresez dumneavoastră un salut cordial și cele mai bune
urări de sănătate și fericire, de pace, progres și prosperitate pentru poporul
italian prieten.
îmi exprim convingerea că tradiționalele legături de prietenie dintre
România și Italia se vor dezvolta pe mai departe in interesul țărilor și
popoarelor noastre, al cauzei păcii, destinderii, înțelegerii și colaborării în
Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Vă transmit cele mai calde mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră
mesaj, cu prilejul alegerii mele ca președinte al Republicii Cipru.
La rindul meu, doresc să vă transmit cele mai bune urări de sănătate,
de prosperitate pentru poporul dumneavoastră. îmi exprim, de asemenea,
convingerea că relațiile strînse dintre România și Cipru se vor întări, in
continuare, in toate domeniile.

GHIORGHIOS VASSILIOU
Președintele Republicii Cipru

Adunare festivă cu ocazia împlinirii a 110 ani
de la eliberarea Bulgariei de sub dominația otomană
Cu ocazia împlinirii a 110 ani de
la eliberarea Bulgariei de sub do
minația otomană, la Casa de cultură
a sindicatelor din Ploiești a avut
loc luni o adunare festivă.
Au participat reprezentanți al or
ganelor locale de partid și de stat,
ai organizațiilor de masă și ob
ștești. oameni ai muncii din între
prinderi și instituții ploieștene.
Au fost, de asemenea, prezențl
Boncib Mitev, ambasadorul Repu
blicii Populare Bulgaria la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.
Adunarea a fost deschisă de to
varășul Ion Frățilă. prim-secretar
al Comitetului județean Prahova al
P.C.R.,
președintele
Consiliului
popular Județean.
Au fost intonate Imnurile de stat
ale României și Bulgariei.
Luînd cuvîntul la adunarea fes
tivă. tovarășul Nicolae Ionescu,
secretar al Comitetului județean
Prahova al P.C.R.. vicepreședinte
al consiliului popular județean, și
ambasadorul Boncio Mitev au făcut
o amplă evocare a evenimentului
aniversat. în context, vorbitorii au
evidențiat importanța
contribuției
României, eroismul armatei sale în
luptele pentru eliberarea Bulgariei
purtate alături de trupele rusești și
voluntarii bulgari. Au fost relevate

prietenia si solidaritatea statorni
cite de-a lungul timpului intre re
voluționari români și bulgari, care,
în nenumărate rînduri, s-au spriji
nit reciproc, fiind animați de idea
lurile comune ale independentei si
suveranității, colaborării si întraju
torării. menținerii păcii în lume.
Vorbitorii au prezentat, de ase
menea. profundele transformări in
tervenite in viața politică, economi
că și socială a României și Bulga
riei. progresele remarcabile obținu
te de popoarele român si bulgar In
anii construcției socialismului, care
au apropiat și mai mult țările
noastre. In acest cadru, s-a subli
niat importanta hotărîtoare pe care
au avut-o în dezvoltarea continuă
a raporturilor româno-bulgare în
țelegerile si hotărîrile convenite cu
prilejul convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor
Jivkov.
★

Cu același prilej, ambasadorul
Republicii Populare Bulgaria a de
pus o coroană de flori la monu
mentul din Ploiești, ridicat în me
moria ostașilor români cazuțl pe
cîmpurile de luptă din Bulgaria în
războiul din 1877—1878.
(Agerpres)

CU PRILEJUL ZILEI DE 8 MARTIE -

„ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII"
Adunarea festivă din Capitală
Luni a avut loc în Capitală adu
narea festivă organizată cu prilejul
zilei de 8 Martie — Ziua internațio
nală a femeii, de Consiliul Național
al Femeilor, împreună cu Consiliul
Culturii și Educației Socialiste. Con
siliul Central al Uniunii Generale a
Sindicatelor din România, Comitetul
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor și Comitetul mu
nicipal București al femeilor.
La adunare au luat parte tovarășii
Lina Ciobanu, Miu Dobrescu. Con
stantin Olteanu, Ana Mureșan, Ion
Toma, prim-secretar al C.C. al
U.T.C.. Poliana Cristescu, secretar
al C.C. al U.T.C., președintele Con
siliului Național al Organizației Pio
nierilor, activiști de partid și de
stat, femei muncitoare din întreprin
deri și instituții bucureștene.
Au fost prezente soții ale unor
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați la București.
Despre semnificația Zilei Interna
ționale a femeii a vorbit tovarășa
Ana Mureșan, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., președinta Consiliului Na
țional al Femeilor.
Desfășurată in atmosfera entuzi
astă in care întregul popor depune
eforturi susținute pentru realizarea
cu succes a sarcinilor pe anul 1988
și pe întregul cincinal, adunarea s-a
constituit intr-un nou prilej de re
afirmare a hotărîrii milioanelor de
femei din țara noastră de a acționa,
într-o unitate indisolubilă în jurul
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru traducerea în viată a obiecti
velor de dezvoltare multilaterală a
țării stabilite de Congresul al XIIIlea și' Conferința Națională ale par
tidului, pentru înflorirea neconteni-

tă a patriei șl înaintarea ei fermă
pe drumul luminos al socialismului
și comunismului.
în deplină unitate de cuget si sim
țire cu întreaga națiune, participan
tele la adunare au adus, în numele
femeilor de Pe întreg cuprinsul ță
rii. un fierbinte si vibrant omagiu
tovarășului Nicolae Ceausescu, revo
luționar si patriot inflăcărat. perso
nalitate proeminentă a lumii con
temporane, pentru tot ceea ce a fă
cut si face spre binele si fericirea
celor ce muncesc, spre gloria si mă
reția scumpei noastre patrii. A fost
exprimată profunda gratitudine fată
de secretarul general al partidului
pentru rolul său hotăritor in elabo
rarea si înfăptuirea politicii de dez
voltare multilaterală a tuturor zone
lor tării. în obținerea grandioaselor
realizări ale poporului român din
perioada inaugurată de Congresul al
IX-lea — perioadă pe care cu în
dreptățită mindrie o numim ..Epoca
Nicolae Ceausescu", pentru contri
buția sa esențială la fundamentarea
și statornicirea noului statut al fe
meii in societate.
Participantele la adunare au dat,
de asemenea, glas sentimentelor lor
de dragoste si înaltă considerație
fată de tovarășa Elena Ceausescu,
militant de frunte al partidului si
statului, savant de largă recunoaș
tere internațională, care, prin pilduitoarea sa activitate revoluționa
ră. aduce o contribuție remarcabilă
la fundamentarea si înfăptuirea pla
nurilor si programelor de dezvolta
re economico-socială a tării, la pro
movarea fermă a celor mai noi cu
ceriri ale stiintei si tehnicii, la în
florirea învătămintului si culturii
românești.
în lumina istorice’or documente
ale Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, a

orientărilor si sarcinilor trasate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. femei
le din patria noastră își exprimă —
cu prilejul zilei de 8 Martie — hotărîrea fermă de a pune în centrul
întregii lor activități înfăptuirea exemplată a planului pe acest an și
Pe întregul cincinal, pentru dezvol
tarea intensivă a industriei si agri
culturii. Totodată, s-a subliniat ro
lul însemnat ce revine femeilor In
înfăptuirea politicii demografice, in
creșterea si educarea — în spiritul
dragostei fată de partid, patrie și
popor — a tinerei generații. în for
marea omului nou. constructor con
știent si devotat al socialismului si
comunismului în scumpa noastră pa
trie.
în numele milioanelor de femei
din tara noastră. participantele Ia
adunare si-au manifestat deplina adeziune fată de politica externă a
partidului și statului — al cărei stră
lucit initiator si promotor este to
varășul Nicolae Ceausescu — politi
că consacrată păcii, dezarmării, so
luționării tuturor problemelor liti
gioase dintre state exclusiv pe cale
pașnică, prin tratative, lichidării
subdezvoltării si instaurării unei noi
ordini economice internaționale. în
făptuirii idealurilor de libertate. In
dependentă si progres ale tuturor
națiunilor lumii.
în încheierea adunării, parti
cipantele au adoptat, Intr-o at
mosferă de puternic entuziasm, o
telegramă adresată tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România.
Adunarea festivă s-a încheiat cu
un spectacol de gală prezentat de
formații artistice si solisti din Capi
tală.
(Agerpres)

MANIFESTĂRI ÎN JUDEȚE

Domnului PAUL XUEREB
Președinte al Republicii Malta

VALLETTA
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Malta, doresc să vă adresez’
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și pace
pentru poporul maltez prieten.
Exprim convingerea că legăturile de prietenie și cooperare statornicite
Intre țările și popoarele noastre se vor extinde tot mai mult, în folosul
reciproc, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Domnului colonel MOAMMER AL-KADHAFI
Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie
a Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste

TRIPOLI
Survolind teritoriul Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste, vă
adresez un salut cordial, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și
fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul arab li
bian prieten.
Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare dintre România
și Libia se vor dezvolta tot mai mult, în interesul celor două popoare, al
cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Domnului colonel ALI SEIBOU
Președintele Consiliului Militar Suprem al Republicii Niger,
Șef al statului
NIAMEY
Folosesc prilejul survolării teritoriului Republicii Niger pentru a vă
adresa un cald salut și cordiale urări de sănătate și fericire personală, de
pace și prosperitate pentrtl poporul țării dumneavoastră.
Doresc să-mi exprim convingerea că relațiile dintre România și Niger
vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul și spre binele popoarelor
noastre, al cauzei generale a înțelegerii și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Domnului general
IBRAHIM BADAMASI BABANGIDA
Președintele Republicii Federale Nigeria,
Comandant suprem al forțelor armate

LAGOS
Am deosebita plăcere ca. survolind teritoriul Republicii Federale Ni
geria, să vă adresez un salut prietenesc. împreună cu cele mai bune urări
de sănătate și fericire personală, de pace, progres și bunăstare pentru po
porul nigerian.
îmi exprim, șl pe această cale, convingerea că relațiile de prietenie
și colaborare dintre România si Nigeria vor cunoaște o dezvoltare tot mai
largă, in interesul și spre binele țărilor și popoarelor noastre, al cauzei
Înțelegerii și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnului MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central al Partidului Revoluției Populare
din Benin,
Președintele Republicii Populare Benin,
• Șef al statului,
Președintele Consiliului Executiv Național
COTONOU
Survolind teritoriul Republicii Populare Benin, lml este deosebit de
plăcut să vă adresez un cordial salut prietenesc și cele mai bune urări
de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru
poporul țării dumneavoastră.
Exprim convingerea că raporturile de prietenie șl cooperare stator
nicite intre partidele și țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă,
în interesul popoarelor român și beninez, al cauzei păcii și înțelegerii
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Domnului general de armată
GNASSINGBE EYADEMA
Președintele fondator al Partidului Adunarea Poporului Togolez,
Președintele Republicii Togoleze
LOME
Doresc să folosesc prilejul survolării teritoriului țării dumneavoastră
pentru a vă adresa un călduros salut și cele mai bune urări de sănătate
șl fericire, de pace, progres și prosperitate pentru poporul togolez prieten.
Sint convins că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele și
țările noastre se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor român și
togolez, în interesul colaborării și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Vă adresez același salut călduros și cele mai bune urări din partea mea,
a guvernului și a poporului maltez, un zbor plăcut și continuarea bunelor
relații între țările noastre.

PAUL XUEREB
Președinte al Republicii Malta

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Succese de prestigiu ale atletismului românesc
• DOINA MELINTE, CAMPIOANA A EUROPEI LA 1 500 m
• ÎN TOTAL, PATRU MEDALII LA „EUROPENELE" DE SALA
DE LA BUDAPESTA
Proba feminină de I 500 m, disputată în ultima zi a Campionatelor
europene atletice de sală, găzduite
de Palatul sporturilor din Budapesta,
s-a încheiat cu o victorie de prestigiu
a sportivei românce Doina Melinte,
care a cucerit medalia de aur și
titlul de campioană continentală, cu
timpul excelent de 4’05”77/100. Suc
cesul Doinei Melinte a fost comple
tat în mod remarcabil cu o medalie
de argint de cealaltă concurentă a
țării noastre. Mitica Junghiatu-Constantin, înregistrată în 4’06”16/100.
Medalia de bronz a revenit vestgermanei Brigitte Kraus cu 4’07”
16/100.
Doina Melinte, componentă a clu
bului Știința C.F.R. Bacău, una din
tre cele mai valoroase semifondiste
din lume, îșl înscrie o nouă perfor
manță în bogatul său palmares, care
cuprinde titlul de campioană olimpi
că în 1984 la 800 m, campioană euro
peană de sală în 1982 și 1985, cam
pioană mondială la Indianapolis, de
asemenea pe teren acoperit, cîștigătoare în acest sezon a tuturor curse
lor la care a participat în periplul
său pe mapamond.
Referindu-se la comportarea re
marcabilă a atletelor noastre in
această cursă, corespondentul agen-

ției D.P.A. Hamburg scrie : „în pă
sionanta probă feminină de 1 500 m,
cunoscuta campioană româncă Doina
Melinte și mai tînăra sa coechipieră
Mitica Junghiatu-Constantin au reu
șit eventul, cîștigînd medaliile de
aur și argint, în timp ce recordmana
vest-germană Brigitte Kraus (de
cinci ori laureată la campionatele
continentale) a trebuit să se mulțu
mească cu medalia de bronz".
în afara succesului net obținut de
atletele noastre în proba mai susamintită, atletismul românesc a fost
bine reprezentat și în alte două
probe. Astfel, Mihaela Pogăceanu și
Sorin Matei au cucerit medaliile de
bronz, ocupînd locul al treilea la 60
m garduri, în 7,92 sec. (probă cîștigată de Cornelia Oschkenat din
R.D.G. in 7,77 sec.) și, respectiv, să
ritura In înălțime cu 2,35 m (probă
ciștigată, cu 2,39 m, de P. Sjoberg).

• Proba feminină de 400 m plat
din cadrul competiției internaționa
le de atletism „Memorialul Barrien
tos". ce se desfășoară la Havana, s-a
încheiat cu Victoria sportivei român
ce Daniela Pleșcan, cronometrată în
53”06/100. Pe locurile următoare:
Alice Jackson (S.U.A.) — 53”15/100 și
Katty Rattpay (Jamaica) — 54”26/100.

in etapa a 18-a a diviziei A,
doar trei puncte pentru oaspeți

fotbal

în prima etapă a returului cam
pionatului diviziei A la fotbal, s-au
disputat șapte meciuri. Echipelegazdă au cucerit marea majoritate a
punctelor puse în joc, oaspeții ne
reușind decît o victorie (Dinamo
București la Ploiești) și un egal
(Universitatea Craiova la București).
Dar iată rezultatele tehnice ale parti
delor : F.C.M. Brașov — C.S.M. Su
ceava 3—0 (2—0), F.C. Argeș Pitești
— A.S.A. Tg. Mureș 3—2 (1—9),
Oțelul Galați — Rapid 1—0 (0—0),
F.C. Olt Slatina — Universitatea
Cluj-Napoca 1—0 (0—0), Petrolul
Ploiești — Dinamo 0—2 (0—1), Vic
toria București — Politehnica Timi
șoara 3—0 (0—0), Sportul studențesc
București — Universitatea Craiova

1—1 (0—0). Meciurile Corvinul Hu
nedoara — Steaua și Flacăra Morenl
— S.C. Bacău au fost aminate. în
clasament, pe primul loc se află,
mai departe. Steaua (32 puncte, un
joc mai puțin disputat), urmată de
Dinamo (32 p). Victoria (23 p). Oțelul
(22 p). Etapa viitoare (a 19-a) va
avea loc duminică, 13 martie.

HALTERE. în cadrul concursului
international de haltere de la Tallin,
sovieticul Aleksandr Popov a stabi
lit un nou record mondial la cate
goria 100 kg, stilul aruncat, cu rezul
tatul de 242.5 kg. Precedentul record
(241.5 kg) aparținea unui alt haltero
fil sovietic, Pavel Kuznețov. Alek
sandr Popov s-a situat pe locul intîi
la această categorie, cu un total de
435 kg. în limitele categoriei 90 kg, in
care a terminat învingător Nail Muhamedirov, cu 392,5 kg, sportivul
român Petre Becheru s-a situat pe
locul trei, cu 352,5 kg.

SCHI. Proba feminină de slalom
special disputată pe pîrtia de la
Aspen (Colorado), in cadrul „Cupei
Mondiale", a revenit austriecei Roswitha Steiner, înregistrată cu timpul
de l’16”41/100. Pe locul doi — co
echipiera sa Anita Wachter (1T7”
05/100).

HANDBAL. în meciurile-tur din
cadrul sferturilor de finală ale „Cu
pei României" la handbal s-au înre
gistrat mănătoarele rezultate : mas
culin : Dinamo Brașov — Dacia Pi
tești 32—22 (14—11). H.C. Minaur
Baia Mare — Dinamo București
25—25 (12—12). Relonul Săvinești —
Steaua București 27—30 (12—11), Uni
versitatea Craiova — Politehnica Ti
mișoara 27—23 (14—11) ; feminin :
TEROM Iași — Rulmentul Brașov
30—24 (15—10), Mureșul Tg. Mureș —
Oțelul Galați 38—21 (19—8), Chimis
tul Rm. Vilcea — Hidrotehnica Con
stanța 29—18 (13—6), Rapid Bucu
rești — Știința Bacău 26—22 (17—10).
Partidele-retur se vor disputa dumi
nică, 13 martie.
TENIS DE MASA. în primele me
ciuri disputate în cadrul competiției
internaționale feminine de tenis de
masă „Cupa 8 Martie" de la Sofia,
echipa României a învins cu 3—2
reprezentativa Ungariei, cu 3—0 for
mația Cubei și cu 3—0 selecționata
secundă a Bulgariei. Alte rezultate :
Polonia — Bulgaria 3—1 : Cehoslova
cia — R.F. Germania 3—0.

• în ultimul număr al Buletinu
lui oficial al Uniunii Europene de
Fotbal (U.E.F.A.), sint comunicați
arbitrii meciurilor-retur, de la 16
martie, ale sferturilor de finală ale
cupelor europene. Partida Glasgow
Rangers — Steaua București din
„Cupa campionilor europeni" va fi
condusă de elvețianul Galler.

BIATLON. Proba de 5 km din ca
drul Campionatelor mondiale femi
nine de biatlon de la Chamonix
(Franța), s-a încheiat cu victoria
vest-germanei Petra Schaaf, crono
metrată cu timpul de 19’3!?’. urmată
de suedeza Eva Kurpela (19'47”3/10).
TENIS. La Ziirich. In cadrul cam
pionatului european de tenis pe
echipe, selecționata Angliei a învins
cu 2—1 formația Suediei.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala
mare) : Ioneștii — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Drumul singurătății — 18 ;
(sala Atelier) : Farul și dl. Valentino
— 18
• Filarmonica
,,George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
Recital
de pian Constantin Sandu. Beetho
ven, Musorgski — 18
• Opera Română (13 18 57) : Liliacul
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Sil
via — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Noțiunea de fericire — 18 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) :
Dimineață
pierdută — 18
• Teatrul, Mie (14 70 81) î Amurgul
burghez — 18

Ziua internațională a femeii — 8
Martie — a fost marcată în toată
tara prin adunări festive si manifes
tări politico-educative si culturalartistice. în cadrul cărora s-a adus
un cald omagiu femeilor din patria
noastră pentru contribuția lor re
marcabilă la amplul efort consacrat
înfăptuirii neabătute a sarcinilor de
plan pe anul in curs și pe întregul
cincinal, obiectivelor stabilite de
Congresul al XIII-lea Și Conferința
Națională ale partidului.
Participantii Ia adunările fes
tive au adresat tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, telegrame in care se
dă expresie sentimentelor de înaltă
prețuire, stimă și recunoștință pe
care milioanele de femei din tara
noastră, fără deosebire de naționali
tate. le nutresc fată de conducătorul
partidului si statului, fată de tova
rășa Elena Ceaușescu. pentru minu
natele condiții de muncă si viată
create femeilor, pentru posibilitățile
nelimitate de afirmare a capacității
lor creatoare.
Telegramele s-au constituit într-un
vibrant angajament al femeilor din
întreaga tară de a acționa si în vii
tor, cu hotărîre și fermitate, în spi
rit revoluționar, împreună cu între
gul popor, pentru a-și îndeplini in
mod exemplar importantele răspun
deri cu care le-a învestit societatea,
pentru ridicarea Pe noi trepte de
progres si civilizație a scumpei noas
tre patrii. Republica Socialistă
România.
★

Sub genericul ..Decada activități
lor politico-educative si cultural-artistice pentru femei". în localitățile
județului Cluj se desfășoară mani
festări reliefînd rolul si locul femeii
în societatea socialistă românească.
La Întreprinderile ..Electroceramica"
și ..9 Mai" din Turda. .,11 iunie" din
municipiul Dej, clubul „Femina" și
cinematograful „Arta" din Cluj-Napocâ au avut loc simpozioane, con
sfătuiri. mese rotunde, dezbateri, vi
zionări de filme, vernisarea unor
expoziții de carte avînd ca temă
..Concepția P.C.R.. a secretarului său
general, tovarășul Nicolae Ceausescu,
privind rolul si locul femeii în so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată". ..Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceausescu la Confe
rința Națională a partidului •— pro
gram de muncă și acțiuPe pentru
comitetele si comisiile de femei",
..Familia, factor activ de educare a
tinerei generații". „Copiii, bucuria
familiei".
La Muzeul de artă din Cluj-Napoca. în organizarea comitetelor jude

tv
20,00 Telejurnal
20,25 Pe calea progresului multilateral
al tării. Două decenii de la reor
ganizarea
teritonal-administrativă. Documentar
20,45 Femeile — importantă
forță a
progresului economic și social al
patriei. Documentar (color)
21,00 Omagiul țării femeilor țării (co
lor). Spectacol organizat de Con
siliul Național al Femeilor, împre
ună cu Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, Uniunea Gene
rală a Sindicatelor din România,
Uniunea Tineretului Comunist,
Consiliul Național al Organizației
Pionierilor, Comitetul Municipal
al Femeilor — București și Radioteleviziunea română, cu prile
jul zilei de 8 Mantie
21,50 Telejurnal

• Teatrul
Foarte Mic
(14 09 05) :
Lewis și Alice — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : O
dragoste nebună,
nebună, nebună
— 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru) : Floarea de cactus — 18 ;
(sala Studio) : La un pas de fericire
— 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas
Catinca fată bătrînă — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) :
Bel
mondo al II-lea — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Cenușăreasa — 15
• Teatrul „Țăndărică" (11 12 04, sala
Cosmonauților) :
Motanul
încălțat
— 15
• Circul București (10 41 95) :
Ca
valcada circului — 18,30
• Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59) : Urmașul — 18,30

țean si municipal al femeilor a fost
deschis Salonul de primăvară ..Fe
mina". Sint prezentate modele noi de
confecții, tricotaje, marochinărie si
încălțăminte, țesături create de har
nicele muncitoare de la întreprinde
rile „Flacăra". „Someșul", „România
muncitoare". Combinatul de pielărie
și încălțăminte „Clujeana", de la coo
perativele meșteșugărești „Tricota
jul", „Drumul nou", „Arta textilă",
care pun în lumină potențialul crea
tor tehnico-știintific al femeilor,
gustul lor pentru util, frumos si ca
litate.
*
La întreprinderea „Integrata de
lină", întreprinderea de încălțăminte
„Străduința". Fabrica de conserve si
întreprinderea de tricotaje din Su
ceava a fost prezentată expunerea
„Figura luminoasă a femeii in cul
tura națională si universală", iar la
biblioteca județeană a avut loc mon
tajul literar-muzical intitulat „Chipul
femeii în lirica românească". La
casa de cultură a sindicatelor a fost
deschisă expoziția de artă plastică
„Omagiu femeii muncitoare", cuprinzînd imagini din viata si activitatea
femeilor, din ampla lor implicare în
procesul dezvoltării economice si în
floririi multilaterale a patriei. De asemenea. în scoli din Suceava au
fost organizate manifestări culturaleducative reunite sub genericul „Omagiu mamei".

★

La cluburile „Femina" din orașele
Rădăuți și Cîmpulung Moldovenesc
s-au deschis expoziții de artă popu
lară. artizanat și obiecte de uz cas
nic. iar la bibliotecile și librăriile
din orașele Vatra Dornei. Fălticeni.
Gura Humorului au fost organizate
recitaluri de poezie patriotică și ex
poziții de carte dedicate femeilor.

★

La Teatrul Național din Craiova,
Comitetul județean Dolj al femei
lor a organizat simpozionul „8 Mar
tie — Ziua internațională a femeii".
In cadrul căruia au fost pre
zentate comunicări privind concep
ția partidului nostru, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. cu privire Ia
locul și rolul femeii in procesul
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate, noul statut social și
politic al femeii in tara noastră, ro
lul familiei in pregătirea pentru
muncă și viată a tinerei generații, in
asigurarea tinereții națiunii noastre.
La Casa de cultură a științei și teh
nicii pentru tineret Craiova a fost
prezentată expunerea „Afirmarea
plenară a femeii în procesul trans
formării revoluționare a societății",
urmată de montajul literar-muzical
„Omagiu femeii", iar Ia Casa de
cultură a sindicatelor din aceeași lo

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 8 martie, ora 20 — 11 mar
tie, ora 20. In țară : Vremea va fi pre
dominant închisă. Spre sfîrșit, cerul va
deveni variabil în vestul si estul țării.
Vor cădea precipitații temporare
in
prima parte a intervalului, .mai ales în
regiunile sudice, unde local cantitățile
de apă vor depăși 15 litri pe metru
pătrat în 24 de ore. Ele vor fi sub
formă de ploaie, cu transformare în
lapoviță și ninsoare,
în sud, și sub
formă de ninsoare, în rest. Aria pre
cipitațiilor se va restrînge, spre sfirșitul intervalului, acestea
semnalîndu-se local în est și sud-est, și doar
izolat în celelalte regiuni și vor fi pre

cinema
• lacob : PATRIA (11 86 25) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19. GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Zîmbet de soare :
EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (11 13 49)
— 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Extemporal la dirigenție : GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15;
17: 19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Totul se plătește : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Omagiu
femeii zilelor noastre.
Grupaj
de
filme :
VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Nu e ușor cu bărbații : SCALA

calitate a fost deschisă o expoziție
omagială.
Expuneri și simpozioane dedicate
zilei de 8 Martie au avut loc, de ase
menea. și în orașele Calafat, Segarcea, Băilești și Filiasi.

★

Un program complex de acțiuni
politico-educative și cultural-artistice dedicat zilei de 8 Martie a fost
organizat și de Consiliul de educa
ție politică și cultură socialistă al
județului Gorj sub genericul „Un
cald omagiu femeii-mamă. femeiimuncitoare". La Clubul muncitoresc
din Rovinari au fost prezentate ex
punerile „Semnificația zilei de 8
Martie" și „Participarea activă a fe
meilor la viata politică, socială și
economică a țării", urmate de verni
sarea expoziției, de carte cu tema
„Chipul femeii oglindit în literatura
română" și un spectacol muzical-literar. La Combinatul minier și în
treprinderea de tricotaje Motru a
fost prezentată expunerea „Femeia
— factor activ in viața socială a ță
rii", urmată de spectacole omagiale,
la Tîrgu Cărbunești a avut loc sim
pozionul „Prezenta dinamică a fe
meilor în sfera producției materiale",
iar la Clubul muncitoresc din comu
na Bumbești-Jiu — simpozionul
„Familia tînără — univers al dra
gostei și împlinirii".

★

Numeroase manifestări politicoeducative și cultural-artistice de
dicate zilei de 8 Martie au avut loc
și în județul Călărași. La Casa crea
ției din Oltenița, la șantierul naval
și la filatura din aceeași localitate,
la Combinatul siderurgic din Călă
rași, la cooperativa meșteșugărească
„Borcea" s-a prezentat expunerea
„Femeia — prezentă activă In viata
social-politică a tării. Angajare fer
mă, revoluționară pentru înfăptuirea
sarcinilor mișcării de femei In etapa
actuală". în localitățile Ileana. Ște
fan cel Mare, la Fabrica de confecții
din tricot „Crinul" din Lehliu-Gară
și la Filatura Oltenița s-au organi
zat mese rotunde pe tema „Rolul și
răspunderile femeilor în creșterea sl
educarea tinerei generații".

★

în comandamente, unități militare
și instituții ale Ministerului Apărări
Naționale au avut loc expuneri, sim
pozioane. gale de filme, intîlniri cu
oameni de știință și cultură cu tema
ca : „Femeile ■— o puternică forță
în opera de construire a socialismu
lui", „Omagiu femeii". „Rolul femeii
în societatea socialistă multilateral
dezvoltată". Manifestările au eviden
țiat contribuția femeilor Ia marile
succese obținute de poporul nostru,
îndeosebi în perioada inaugurată de
Congresul al IX-lea al partidului.
(Agerpres)

dominant sub formă de ninsoare. Vîntul va sufla cu intensificări, cu vi
teze pînă la 60 km pe oră, în prima
parte a intervalului, în zonele exbracarpatlce, apoi vor căpăta un caracter
local, numai în regiunile
răsăritene,
viscolind trecător zăpada. Temperatu
ra aerului va marca o scădere. Valo
rile minime nocturne vor fi cuprinse
între minus 8 și plus 2 grade, mai
coborlte în nord și in centrul țării, în
ultima noapte, iar cele maxime diurne,
în general, între zero si 10 grade. Tn
București : Vremea va fi predominant
închisă. Vor cădea precipitații tempo
rare, mai ales în prima parte a inter
valului, la început sub formă de ploaie,
apoi lapoviță
și ninsoare șl se vor
consemna intensificări de vînt cu vi
teze pînă la 45 km pe oră. Tempera
turile minime vor oscila între minus
2 și plus 2 grade, iar cele maxime în
tre 3 și 5 grade.

(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Un pas greșit : TIMPURI
NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Miss Iugoslavia : DACIA (50 35 94)
— 15; 17; 19, DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Misiune specială : LIRA (31 71 71)
—
9; 11; 13; 15; 17; 19,
PACEA
(71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Vînătorul de șerpi : SALA MICA
A PALATULUI — 17,15; 19,30
• Mesagerul
invincibil :
MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Biciul
fermecat :
POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Taina reginei piraților î FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Lăcomia : VIITORUL (10 67 40) —
15; 17; 19
• Program
de desene
animate :
DOINA (16 35 38) — 11,30; 13
• Incoruptibilul de la etajul XIX :
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
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Sprijin mișcării pentru prevenirea
unui război nuclear
TOKIO. — Oamenii de știință din
15 asociații profesionale japoneze,
Întruniți la Tokio, au pus bazele
unei noi organizații pentru pace.
După cum a declarat un purtător
de cuvînt, scopul organizației este
de a sprijini mișcarea pentru pre
venirea unui război nuclear.
In cursul ședinței de constituire,

reprezentanții mai multor domenii
academice au declarat cțț își vor
dedica cercetările științifice exclu
siv scopurilor pașnice.
Printre fondatorii noii organizații
pentru pace nipone se află secre
tarul general al Asociației oame
nilor de știință japonezi, Minoru
Kitamura.

Cereri pentru efectuarea de noi pași
pe calea dezarmării
VIENA. — Cancelarul federal al
Austriei, Franz Vranitzky, a subli
niat că acordul sovieto-american cu
privire la lichidarea rachetelor nu
cleare cu rază medie și mai scurtă
de acțiune trebuie să fie urmat de
noi măsuri pe calea dezarmării. In
tr-o declarație făcută la Viena. șe
ful guvernului austriac s-a proI nunțat împotriva „compensării",
? printr-o intensificare a lnarmări> lor convenționale, a reducerii armamentelor nucleare.
ț

VIENA. — In perioada actuală,
una dintre sarcinile primordiale
constă în participarea activă a fe
meilor la lupta pentru edificarea
unei lumi fără arme nucleare, pen
tru Încetarea aberantei curse a
înarmărilor și pentru dezarmare —
se spune Intr-o declarație a orga
nizațiilor austriece ale femeilor.
Documentul reliefează, totodată,
importanta intensificării acțiunilor
împotriva discriminării femeii pe
plan economic șl social, lansînd un
apel la unitatea de acțiune pentru
eradicarea șomajului.

BONN. — Prezidiul Partidului
Social-Democrat din R.F. Germa
nia apreciază, într-o declarație
dată publicității la Stuttgart, că
hotărlrile luate la recenta reuniu
ne la nivel înalt a N.A.T.O. sînt
„insuficiente" și critică faptul că
nu a fost adoptată o concepție de
ansamblu cu privire la controlul
armamentelor și dezarmare.
P.S.D. își reafirmă poziția pri
vind necesitatea continuării proce
sului de destindere. Totodată, social-democrații vest-germani apre
ciază că „în condițiile asigurării
stabilității pe plan convențional,
în Europa, toate rachetele nucleare
cu rază scurtă de acțiune, inclu
siv așa-numitele arme pentru tea
trul de operațiuni, trebuie să fie
eliminate".
Intr-un Interviu acordat zia
rului turc „Guneș", comandantul-șef al forțelor N.A.T.O. din
Europa, John Galvin, a decla
rat că Alianța atlantică trebuie
. să-și intensifice ritmul de moț dernlzare a celorlalte arme nucleaț re ale sale, după semnarea Trata-

tulul sovieto-american privind eli
minarea rachetelor cu rază medie
șl mai scurtă de acțiune — trans
mite agenția China Nouă. Neluînd
in seamă părerea unor cercuri largi
ale opiniei publice europene și
chiar din statele membre ale alian
ței, a unor oameni politici care
consideră că sensul istoric actual
este dezarmarea, paritatea armelor
la un nivel din ce în ce mai scăzut,
Galvin a precizat că Grupul de
planificare nucleară al N.A.T.O.
va studia problema respectivă
„chiar în această primăvară" —
menționează agenția citată.

Critici Ia adresa hotarîrilor N.A.T.O.
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BONN. — Intr-o declarație dată
_________________
.
. . de
T,.'l
publicității
la Bonn, Comitetul
coordonare a mișcării pentru pace l
din R.F. Germania se declară în ’
sprijinul propunerilor referitoare
la o a treia „opțiune zero" (prin
care să fie eliminate armele nu
cleare cu rază scurtă de actiunel și
la edificarea de zone denuclearizate.
Totodată, comitetul se pronunță 1
împotriva continuării așa-numitei
------------ *
politici de descurajare nucleară.
. . . .......... .
.. ...... .. <

Femeilor - un rol sporit in procesul
dezvoltării și in promovarea progresului
Mesajul secretarului general al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).
— Intr-un mesaj dat publicității cu
prilejul Zilei internaționale a fe
meii. secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, relevă, între
altele, că Deceniul Națiunilor Unite
pentru femei, marcat în întreaga
lume în perioada 1976—1985, a con
tribuit la mobilizarea eforturilor pe
plan național și internațional pentru
ameliorarea statutului femeii și la
redefinirea rolului femeilor în so
cietate, în procesul dezvoltării și în
promovarea progresului. In mesaj
se arată că. în ciuda acestor rezul
tate, în numeroase țări dezvoltate
continuă să existe importante dis
criminări față de femei, atrăgînduse atenția, în special, asupra dificul
tăților cu care sînt confruntate fe
meile care conduc singure o familie.

Mesajul evidențiază implicațiile
profund negative ale datoriilor ex
terne ale țărilor în curs de dezvol
tare asupra condiției locuitorilor acestor state, îndeosebi asupra femei
lor, subliniind necesitatea sporirii
asistenței internaționale în vederea
atenuării poverii pe care datoria
externă o reprezintă pentru popoa
rele din țările sărace.
In Încheiere, se relevă că marca
rea Zilei internaționale a femeii în
1988 trebuie să ofere un prilej pen
tru ameliorarea statutului femeilor
și pentru depunerea de noi eforturi
în vederea integrării și participării
acestora ca beneficiare și contribua
bile la toate nivelurile, pentru ca
femeile să-și vadă recunoscute în
practică drepturile.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Ideea convocării unei conferințe internaționale de pace
întrunește o largă audiență • Luări de poziție în legătură cu
turneul secretarului de stat al S.U.A. in regiune • Noi
demonstrații în teritoriile arabe ocupate de Israel
AMMAN 7 (Agerpres). — In ca
mărit declt să neutralizeze mișcările
drul unei întâlniri cu președintele
de protest palestiniene.
parlamentului spaniol, Felix Pons,
la Amman, regele Hussein al Iorda
BEIRUT (Agerpres). — Avioane
niei a expus poziția țării sale în ce
lsraeliene au violat spațiul aerian li
privește ajungerea la o soluție de
banez deasupra capitalei, Beirut, în
pace in Orientul Mijlociu, subliniind
zona muntoasă si din sudul țării —
că această poziție se bazează pe con
informează agenția KUNA.
cluziile conferinței extraordinare aDe asemenea, au fost semnalate
rabe la nivel înalt din capitala ior
ciocniri între combatanți al rezisten
daniană. Suveranul iordanian a re
tei palestiniene și soldați israelieni
afirmat că singura cale de soluționare
și din așa-zisa Armată a Libanului
a problemelor din regiune o consti
de Sud (A.L.S.), în „zona de secu
tuie convocarea unei conferințe in
ritate".
ternaționale, la care să participe
Trupe lsraeliene au supus bombar
membrii permanenti ai Consiliului
damentului de artilerie mai multe
de Securitate și toate părțile implica
sate din zonele de est și de sud. De
te în conflict, inclusiv Organizația
asemenea, agenția KUNA informează
pentru Eliberarea Palestinei, trans
că o unitate israeliană a pătruns în
mite agenția PETRA.
localitățile Blaida și Aitrone, in In
teriorul asa-zisei zone de securitate,
ATENA 7 (Agerpres). — La Atena
deschizînd focul asupra populației
s-a deschis o întîlnire internațională
civile. Mai multe persoane au fost
de solidaritate cu poporul palesti
arestate, sub acuzația de a fi acor
nian. Participă reprezentanți ai opi
dat ajutor combatanților din rezis
niei publice din numeroase țări din
tenta libaneză.
Europa și Africa. In intervențiile lor,
participanții au relevat necesitatea
In teritoriile de pe malul vestic al
reglementării globale a crizei din
Iordanului și Gaza au continuat de
Orientul Mijlociu, â respectării drep
monstrațiile populației palestiniene
turilor legitime ale poporului pales
împotriva ocupației și a represiuni
tinian. inclusiv de a-și crea un stat
lor la care recurg trupele israeliene.
propriu, independent.
Forțele israeliene de ocupație au
făcut uz de arme de foc și de gaze
WASHINGTON (Agerpres). — Se
lacrimogene împotriva demonstran
cretarul de stat al S.U.A., George
ților.
Shultz, a revenit la Washington,
Postul de radio israelian, citat de
după turneul întreprins în Orientul
agenția KUNA, a recunoscut ucide
Mijlociu. în cursul căruia a avut con
rea. la sfîrșitul săptămînii trecute,
vorbiri cu reprezentanți ai Siriei,
de către armata israeliană a doi pa
Iordaniei. Egiptului și Israelului.
lestinieni în teritoriile arabe ocupa
Principalul obiectiv a] turneului l-a
te. Peste 60 de persoane au fost ares
constituit prezentarea unor propu
tate în diverse tabere de refugiați
neri ale Statelor Unite privind re
palestinieni.
glementarea situației din regiune,
Un comunicat dat publicității de
răspunsul la acestea urmind să fie
Comitetul Executiv al Organizației
primit intr-un interval de aproxima
pentru Eliberarea Palestinei, citat de
tiv 10 zile.
agenția WAFA, relevă că revolta
populației palestiniene din teritoriile
Președintele Comitetului Executiv
ocupate de Israel atestă unitatea în
al O.E.P., Yasser Arafat, a apreciat
tregului popor, acțiunile de protest
drept straniu faptul că, în cursul
împotriva ocupației extinzîndu-se în
turneului întreprins în Orientul Mij
toate orașele, satele și taberele de
lociu, secretarul de stat al S.U.A. a
refugiați. Ea dovedește, de aseme
inițiat un dialog cu cîteva țări din
nea, unitatea în jurul cauzei poporu
zonă cu excepția părții cel mai mult
lui palestinian si obiectivelor sale
afectate și Implicate — palestinienii.
fundamentale — autodeterminarea și
Aceasta, a apreciat el, a reflectat
crearea unui stat independent pales
tinian.
(Agerpres)
clar obiectivul vizitei, care nu a ur

DUPĂ CONVORBIRILE GRECO-TURCE
ISTANBUL (Agerpres). — Primulministru al Turciei. Tiirgiit Ozal, a
apreciat că întâlnirea și convorbiri
le avute cu omologul său grec. An
dreas Papandreu. Ia Bruxelles, au
fost rodnice și și-a exprimat satis
facția cu privire la rezultatele ob
ținute. O nouă etapă va fi marca

tă în relațiile greco-turce prin reu
nirea unui grup de diplomatl șl experti militari din cele două țări pen
tru a examina probleme privind ma
nevrele militare naționale si zboru
rile aparatelor forțelor aeriene în re
giunea Mării Egee, a adăugat el.

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
TEHERAN 7 (Agerpres). — Forțele
armate iraniene au lansat alte trei
rachete sol-sol asupra Bagdadului,
informează agenția IRNA. In ace
lași timp, patru rachete sol-sol
iraniene au fost lansate asupra ora
șelor irakiene Basra și Khaneqin.
Totodată, artileria grea Iraniană a
bombardat mai multe orașe irakiene,
intre care Badra, Zorbatiya, Banmil,
Mandali, Naftkhaneh, Kheneqin, po
ziții și concentrări de trupe din Sharhani, Fakeh și Al-Amara. Un comu
nicat militar citat de agenția IRNA
informează că două avioane irakiene
au fost doborâte.
Pe de altă parte, agenția IRNA
Informează că zone de locuințe din
Teheran au fost lovite în mai multe
rânduri de rachete sol-sol irakiene,
atacuri soldate cu victime și pagube
materiale. De asemenea, avioane de
luptă irakiene au bombardat sec
toare civile din 14 orașe iraniene.

BAGDAD 7 (Agerpres). — Forțele
armate irakiene au lansat alte cinci
atacuri cu rachete sol-sol asupra
Teheranului, a anunțat un purtător
de cuvînt militar la Bagdad. Tot
odată, avioanele de luptă irakiene
au efectuat bombardamente împotri
va mai multor orașe și a unor in
stalații economice și industriale din
adîncimea teritoriului Iranului, rela
tează agenția I.N.A. între altele, au
fost atacate obiective din Rasht,
Ilam. Mendo-App, Saqqez, Sanandaj, Marivan, Zanjan, Malayeer, Brojurd, Doroud, Arak, Dezful, Shushtar.
Pe de altă parte, agenția I.N.A.
transmite că o rachetă iraniană a
fost lansată asupra Bagdadului, lo
vind un cartier de locuințe și provocînd victime și pagube materiale.
Totodată, un avion iranian a bom
bardat zone populate din provincia
irakiană Arbil.

PREZENTE ROMÂNEȘTI LA
TlRGURI INTERNAȚIONALE
BRUXELLES 7 (Agerpres). — La
Bruxelles a avut loc deschiderea
celui de-al 20-lea Tîrg internațional
de carte, la care iau parte peste 35
de țări de pe to.ate continentele.
Țara noastră participă cu un stand
!n care sînt expuse peste 650 de ti
tluri, din domeniile social-politic,
tehnico-științific, beletristic, al căr
ții de artă.
La loc de cinste slnt expuse lucrări
reprezentative din opera președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Sini prezentate, de asemenea, lu
crări științifice ale tovarășei acade
mician
doctor
inginer
Elena
Ceaușescu.

TRIPOLI (Agerpres). — In capitala
Marii Jamahirii Arabe Libiene Popu
lare Socialiste s-a deschis cea de-a
23-a ediție a târgului international.
Expun produse 25 de țări. Participantă
tradițională la acest tîrg. România
este prezentă și la actuala ediție cu
un pavilion propriu. în care , sînt
expuse produse reprezentative ale
industriilor constructoare de mașini,
chimice și petrochimice, electrotehni
ce și ușoare. Cu ocazia deschiderii
oficiale a tîrgului, pavilionul Repu
blicii Socialiste România a fost vi
zitat de Farhăt Charnana, secretarul
Comitetului Popular General pentru
economie și comerț exterior, care a
remarcat calitatea și varietatea ex
ponatelor. considerînd că prin aceas
tă participare se asigură o mai bună
cunoaștere reciprocă și se contribuie
la dezvoltarea in continuare a cola
borării economice bilaterale.

Reuniune consacrată
redresării economice
a țărilor africane
KHARTUM 7 (Agerpres). — La
Khartum continuă lucrările conferin
ței internaționale cu tema „Factorul
uman în redresarea și dezvoltarea
economiei Africii", reuniune inițiată
de Comisia Economică a O.N.U. pen
tru Africa, la care participă repre
zentanți ai Organizației Internațio
nale a Muncii, Organizației Mon
diale a Sănătății, ai altor organizații
specializate din sistemul O.N.U.
Dezvoltarea economică a continen
tului nu este posibilă dacă popoarele
africane nu vor dispune de sine stă
tător de soarta lor — a declarat
secretarul executiv al Comisiei eco
nomice O.N.U. pentru Africa, Adebayo Adedeji.

SIRIA: „ZIUA REVOLUȚIEI"
COMANDAMENTULUI NAȚIONAL
AL PARTIDULUI BAAS ARAB SOCIALIST
DAMASC
Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a Revoluției de Ia 8 martie 1963,
vă adresăm un cald salut, împreună cu cele mai bune urări de succes în
activitatea dumneavoastră.
Avem ferma convingere că, In spiritul convorbirilor șl Înțelegerilor la
nivel înalt, raporturile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Baas Arab Socialist, dintre România și Siria se vor am
plifica și diversifica și mai mult în viitor, în interesul celor două popoare
ale noastre, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Poporul sirian prie
ten sărbătorește astăzi
un important eveni
ment al istoriei sale
contemporane. Se îm
plinește un sfert de
veac de la preluarea
puterii de către forțe
le populare, sub con
ducerea
Partidului
Baas Arab Socialist —
act care a deschis 6
etapă nouă, de adinei
prefaceri economicosociale în viața Siriei.
Dacă pînă la 8 martie
1963 — zi aniversată
în fiecare an ca
„ZIUA REVOLUȚIEI"
— țara străbătută de
apele Eufratului purta
din plin pecetea vre
murilor de dominație
colonială, ulterior ea
s-a angajat pe calea
unei rapide dezvol
tări. La Banias șl
Tartous, la Homs sau
Alep au fost date în
exploatare numeroa
se obiective economi
ce care prelucrează
Importante cantități de
petrol, fosfați, mi
nereu , de fier, iar pe
vaste întinderi deșertice au apărut noi ex
ploatări agricole ca
urmare a construirii
marelui baraj de pe
Eufrat și a numeroase
baraje mijlocii și mici.
O înfățișare nouă a
căpătat, de asemenea,
orașul Damasc. Privit
de pe înălțimile mun
telui Kassiuon, el im

presionează nu numai
prin numeroasele mo
numente ale artei
arabe medievale, ci și
prin construcțiile mo
derne din beton și
sticlă, care-i dau o în
fățișare demnă de o
țară aflată în plină
dezvoltare.
Aceste
schimbări structurale
au luat o deosebită
amploare după miș
carea de redresare
din noiembrie 1970,
inițiată de președinte
le Hafez Al-Assad,
care a imprimat un
puternic avînt acțiu
nii de valorificare a
resurselor materiale și
umane, permitînd ri
dicarea la o viață
nouă a numeroase re
giuni ale țării.
Prieten apropiat al
popoarelor arabe, po
porul român urmăreș
te cu interes șl sim
patie realizările obți
nute de poporul sirian
pe calea făuririi unei
vieți noi. Intre Re
publica
Socialistă
România și Republica
Arabă Siriană s-au
statornicit relații de
prietenie, care cunosc
o continuă dezvoltare.
Un rol determinant
în această evoluție
pozitivă l-au avut în
tâlnirile de la Da
masc și București
dintre
președintele
Nicolae Ceaușescu și
președintele Hafez Al-

Vii proteste împotriva politicii represive
a rasiștilor
de la Pretoria
■
MAPUTO 7 (Agerpres). — Abo
lirea politicii de apartheid din sudul
continentului african trebuie să con
stituie un obiectiv pentru care să
militeze întreaga omenire, a declarat
cîntărețul american Harry Belafonte, sosit la Maputo în cadrul unei
misiuni a UNICEF. Arătând că su
dul continentului african este una
dintre cele mai fierbinți zone ale glo
bului, el a subliniat că privarea
populației de culoare de drepturi
sociale și politice în propria țară
constituie doar o fațetă a aparthei
dului. Cealaltă, a spus el. o consti
tuie exploatarea economică, ale că
rei incredibile condiții amintesc de
pauperizarea' în masă din secolul
trecut.

GABORONE 7 (Agerpres). — Con
siliul Federației profesorilor sudafricani, care reprezintă 75 000 de
cadre didactice din rîndul comuni
tății albe, respinge politica „pre
ședintelui" Pieter Botha și a guver
nului său — informează ziarul „The
Star" din R.S.A. După cum se re

marcă, este cea mai severă poziție
critică adoptată pînă acum de profe
sori, care pun pe seama autorități
lor rasiste climatul social de criză.
BRUXELLES 7 (Agerpres). —
Confederația Internațională a Sin
dicatelor Libere și Confederația Eu
ropeană a Sindicatelor au cerut, în
tr-o declarație comună, dată publi
cității la Bruxelles, ca statele .mem
bre ale C.E.E. să intensifice sanc
țiunile economice împotriva Africii
de Sud, în special printr-un embargou asupra importurilor de cărbune
sud-africane. Țările membre ale Pie
ței comune importă circa 60 la sută
din cărbunele exportat de R.S.A.

PRETORIA 7 (Agerpres). — Po
trivit unor informații ale organiza
țiilor democratice din Africa de
Sud, autoritățile rasiste de la Pre
toria au arestat și aruncat în de
tenție, din iunie 1986, data intrării
în vigoare a stării de urgență, 3 050
femei sub acuzația de a fi partici
pat Ia demonstrații antiapartheid.

CONDIȚIA FEMEII ÎN LUMEA CAPITALULUI:

Sub semnul discriminării și inechităților
Ca tn fiecare an, ziua de 8 Martie este marcată pe
toate meridianele planetei ca Zi internațională a fe
meii, prilej de a aduce un cald omagiu celor peste
2,5 miliarde femei de pretutindeni, care speră si acțio
nează pentru edificarea unei lumi mai sigure, mai bune
și mai drepte și care au un rol de seamă in înflo
rirea civilizației, in mersul înainte al omenirii.
Este un adevăr incontestabil al lumii de astăzi că
această importantă parte — majoritară — a populației
planetei; pe care o reprezintă femeile, trăiește și
muncește, participă la făurirea de bunuri materiale și
spirituale in condiții de o extrem de mare diversitate,
in funcție de sistemul politico-social, de regiune geo
grafică, de tradiții, de specificul fiecărei națiuni.
Prin însăși natura umanitară a orinduirii lor. țările
socialiste au creat femeilor condiții de formare și

afirmare plenară, de implicare largă. In condițiile
unei depline egalități in drepturi, in viața politică,
economică, socială, științifică și culturală, in ciuda
enormelor greutăți cu care se confruntă țările „lumii
a treia", ele se străduiesc să asigure femeilor posibi
lități de a participa la efortul general de dezvoltare
și progres, pentru a depăși fenomenele generate de
îndelungata asuprire colonială. Cit privește statele
capitaliste, în aceste țări condiția femeii este puternic
afectată de grave inechități și discriminări, de încăl
cări frecvente ale celor mai elementare drepturi poli
tice, econoțnice și sociale.
Date și fapte care pot fi intilnite zilnic In presa
internațională proiectează o semnificativă lumină, asu
pra acestor realități incriminatorii pentru sistemul
care le-a dat naștere și le perpetuează.

Dreptul la muncă - La muncă egală salariu inegal
permanent
Este
adevărat că în multe țări
și brutal încălcat capitaliste
există legi car? prevăd

V

Rapoarte și documente oficiale
din țările capitaliste, presa din sta
tele respective recunosc persistența
a numeroase piedici pe calea afir
mării drepturilor fundamentale ale
femeilor. Cu deosebită brutalitate
este încălcat unul din cele mai ele
mentare drepturi ale omului —
dreptul la muncă. După părerea
ziarului „DAILY MIRROR" —
femeile „reprezintă pătura cea mai
dezavantajată din întreaga forță de
muncă a statelor industrializate".
Acest fapt este confirmat de datele
O.E.C.D., care arată că din cei peste
31 de milioane șomeri din principa •
lele 24 țări capitaliste, aproape 16
milioane sînt femei, deși ponderea
femeilor în ansamblul aalariatilor
este de circa 40 la sută.
Anul trecut. în ultimul trimestru.
In R.F. GERMANIA. FRANȚA.
SPANIA. IRLANDA. PORTUGA
LIA. BELGIA, șomajul general a
înregistrat creșteri între 5 și 12 la
sută. în timp ce tn rindul femeilor
majorarea a fost de 17—28 la sută.
La rîndul său. ziarul „LA
CROIX" cita cuvintele unei depu
tate din parlamentul vest-european : „Femeile au fost întotdeauna
țapul ispășitor in orice perioadă de
declin economic ; răspunsul la'^problema șomajului este ca femeile să
se întoarcă la cratiță".

salariu egal la muncă egală pentrii
toți cetățenii, indiferent de sex.
Dar — așa cum arăta BIROUL IN
TERNAȚIONAL AL MUNCII —
„egalitatea de tratament intre băr
bați și femei este mai mult juridi
că decit reală".
Datele citate de presa occidentală
sînt elocvente :
• în STATELE UNITE, pentru
munci egale femeile realizează doar
circa 70 la sută din venitul bărba
ților • Un procent asemănător în
registrează și femeile din ELVEȚIA
• In MAREA BRITANIE, salariile
femeilor sînt cu 25—29 la sută mai
mici declt ale bărbaților • Clștigurile femeilor din R.F. GERMANIA
slnt inferioare cu 27 la sută celor
ale bărbaților.
Această discriminare față de fe
mei este calificată, lntr-un docu
ment al O.N.U., ca fiind „incompa
tibilă cu demnitatea umană".

Cetățeni de
„categoria a doua"
Realitățile lumii capitaliste de
monstrează că deși într-o serie de
țări occidentale cîteva femei s-au
ridicat la rangul de membre in gu
vern ori în alte organisme politice
și sociale, in general femeile ră-

mtn In afara vieții politice. De
asemenea, femeilor li se conferă
dreptul de vot, ca șl dreptul de a
fi alese, dar ele slnt foarte departe
de a se bucura de aceste drepturi.
„Femeile — scria ziarul „LE
MONDE" — slnt slab reprezentate
in parlamentele din lume". Intr-un
articol pe această temă, ziarul ară
ta : „Franța ocupă un loc dintre
cele mai modeste în ce privește
reprezentarea femeilor. In primele
alegeri legislative de după război
(octombrie 1945), in care femeile
au votat pentru prima dată, in Adunarea Națională au fost aleși 443
bărbați și numai 33 femei (adică
6,9 la sută dintr-un total de 476
locuri). In martie 1986, această pro
porție a scăzut la 6,4 la sută".
Procente Inferioare de reprezen
tare a femeilor prezintă statisticile
oficiale și din alte țări capitaliste.
Dar poate ponderea femeilor este
mai mare In funcții economice de
răspundere ? Statisticile sînt si mai
elocvente. In STATELE UNITE fe
meile în asemenea posturi repre
zintă doar 0,2 la sută, în JAPONIA
— 0,4 la sută, iar tn unele țări vesteuropene acest procent abia depă
șește 1 la sută.

Arbitrariul
opțiunii
profesionale
La sediul Națiunilor Unite din
New York s-au desfășurat, luna
trecută, dezbaterile Comitetului

In cadrul unei ample demonstrații organizate la Diisseldorf (R.F.G.),
participantele au cerut respectarea principiilor stabilite prin
constituție
privind.dreptul la muncă și, pentru muncă egală, salarii egale cu bărbații

O.N.U. pentru eliminarea discrimi
nării față de femei. Cu acest prilej
s-a menționat că in alegerea pro
fesiunii femeile sint handicapa
te, deoarece nu au aceleași posi
bilități de afirmare. Datorită struc
turilor de pregătire profesională,
precum și legislației în vigoare. în
țările capitaliste nu se poate asigu
ra egalitatea între femei și bărbați
nici tn acest domeniu. Astfel, un
6tudiu al Biroului Internațional al
Muncii arăta că există „influente"
care orientează copiii de la cea mai
fragedă vîrstă spre ocupații in mod
tradițional „feminine" sau „mascu

Militând pentru recunoașterea șl
respectarea drepturilor lor econo
mice, politice și sociale, femeile
din întreaga lume se pronunță cu
hotărire pentru afirmarea dezidera
telor păcii și înțelegerii interna
ționale

line", eu consecințe de rigoare.
Respectiv, profesiunile in care se
pot califica tinerele sint infime ca
număr.
• In Austria, de exemplu, 80 Ia
sută din tinerele care vor să se
califice într-o meserie sînt reparti
zate doar tn 10 din cele 225 de ra
muri de pregătire profesională •
în R.F. Germania aproape jumătate
din tinerele femei se îndreaptă
doar spre 5 profesiuni • In Suedia
opțiunea fetelor este limitată la 25
de meserii. în vreme oe băieții pot
alege din 300.

Femeia — șomer, femeia supusă discriminărilor, femeia — victimă a
violenței, femeia — înjosită, deznădăjduită : iată tot atîtea ipostaze ale
realității din țările capitaliste, adică tocmai din acele țări care, ade
sea, se erijează tn apărătoare ale drepturilor omului, amestecindu-se
în treburile unor state suverane, în timp ce la ele acasă drepturile
elementare ale omului sînt negate sau încălcate in mod brutal.
Lichidarea acestor inadmisibile anacronisme, crearea condițiilor pen
tru ca toți oamenii, indiferent de sex, să se afirme plenar in viața
societății constituie una din cerințele majore ale contemporaneității,
pentru înfăptuirea căreia femeile militează cu aceeași hotărire cu care
se pronunță pentru asigurarea păcii și liniștii pe Pămint, pentru apă
rarea dreptului suprem la viață.

„Mă numesc Sharon. Ajutați-mă.
Mi-e foame": pancarta purtată de
femeia din fotografie dezvăluie
situația tragică a „noilor săraci"
din S.U.A., ca și din alte țări ca
pitaliste, in rîndul cărora femeile
reprezintă un important procentaj

Assad, încheiate de
fiecare
dată
cu
acorduri și înțelegeri
care au deschis largi
perspective conlucră
rii dintre cele două
țări pe cele mai di
verse planuri. Prin
tre exemplele cele
mai semnificative ale
traducerii în viață a
celor stabilite la nivel
înalt se numără rafi
năria de la Banias,
uzina de triplusuperfosfati de la Homs,
fabrica de ciment de
la Sheik Said, ca și
lucrările de hidroame
liorații de pe valea
Eufratului.
O strinsă conlucrare
între România și Siria
există și pe plan in
ternațional.
Poziția
principială,
consec
ventă a președintelui
Nicolae Ceaușescu, a
României socialiste de
sprijin și solidaritate
cu cauza popoarelor
arabe, de realizâre a
unei
reglementări
globale, juste și trai
nice în Orientul Mij
lociu se bucură de
prețuirea
poporului
sirian.
Desfășurată
sub
semnul stimei șl în
crederii reciproce, co
laborarea româno-siriană are largi per
spective de dezvoltare,
în interesul ambelor
popoare, al cauzei pă
cii și înțelegerii in
ternaționale.
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. PLENARA. La Madrid a avut
I loc o plenară a Comitetului CenI trai al Partidului Comunist din
Spania, consacrată unor probleme
organizatorice. Plenara a ales noile
organe conducătoare ale P.C. din
Spania — Secretariatul Comitetului
■ Central și Comisia Politică a P.C.S.,
care înlocuiește fostul Comitet ExeI cutiv. Intre membrii Comisiei Politice figurează Dolores Ibarruri,
președintele P.C.S.. și Julio Anguita, secretar general al P.C.S.
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ÎN CAPITALA NORVEGIEI s-au
deschis lucrările celei de-a 36-a
I sesiuni a Consiliului nordic — organ consultativ al grupării regionale a țărilor din nordul Europei.
Participă reprezentanți ai vieții
politice din Danemarca, Finlanda,
Islanda, Norvegia și Suedia. Vor fi
dezbătute probleme legate de colaborarea regională pe plan politic,
economic, social și cultural, relațiile
dintre aceste state și Comunitatea
Economică (vest-)Europeană.
MITING. Partidul Comunist Por
tughez a aniversat, printr-un mare
miting ținut la Lisabona. împli
nirea a 67 de ani de la întemeierea
sa. în cuvintarea rostită cu acest
prilej, secretarul general al P.C.P.,
Alvaro Cunhal, a evocat drumul
parcurs de partid și a evidențiat
activitatea pe care o desfășoară in
apărarea intereselor poporului, a
independenței țării.
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LA KABUL a avut__
loc_________
reuniunea
Consiliului de coordonare al Uniu
nii partidelor democrate de stingă
din Afganistan. în cursul căreia
Najibullah. secretar general al C.C.
al Partidului Democratic al Po
porului. președintele Afganistanu
lui. a informat despre stadiul ne
gocierilor indirecte afgano-pakistaneze de la Geneva. Au fost ana
lizate si aprobate, totodată, platfor
ma politică a Uniunii partidelor
democrate de stingă si rezultatele
activității Consiliului de coordonare.
•
RUNDA URUGUAY
1
A G.A.T.T.
La Caracas urmează să înceapă
miercuri lucrările unei reuniuni
consultative latino-âmericane asu
pra negocierilor comerciale multi
laterale în cadrul Rundei Uruguay
a G.A.T.T.
EXERCIȚII DE „RUTINA". Efec
tive ale Comandamentului de sud
al S.U.A. au inițiat manevre mi
litare în zona Canalului Panama —
transmit agențiile EFE și D.P.A.
Potrivit declarațiilor unui purtător
de cuvînt al armatei americane,
este vorba de exerciții de rutină ce
au loc în sectoare de antrenament
anterior desemnate și în legătură
cu care forțele de apărare pana
meze au fost anunțate din tâmp
de începerea acestor manevre.
Agenția EFE notează că mane
vrele militare ale trupelor ameri
cane staționate pe teritoriul pana
mez se desfășoară Intr-un moment
în care relațiile dintre cele două
țări sînt puternic deteriorate.

ANCHETA. Consiliul de Stat al
R.P. Chineze a examinat rezulta
tele anchetei în legătură cu acci
dentul de tren și cu prăbușirea
unui avion, petrecute în ianuarie.
Ancheta a constatat că ambele ac
cidente s-au produs din cauza unor
neglijențe, relevă agenția China
Nouă. Consiliul de Stat a acceptat
demisia ministrului transportului
feroviar, Ding Guangen, iar Hu
Yizhou, directorul Administrației i
Aviației Civile, a fost amendat pen
tru greșelile comise.
I
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