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IDEILE Șl ORIENTĂRILE DIN EXPUNEREA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Prin însemnătatea problematicii
abordate, prin adoptarea unor do
cumente importante, prin întreaga
desfășurare a lucrărilor, ședința
comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a
organismelor democratice și organi
zațiilor de masă și obștești a de±
monstrat capacitatea partidului nos
tru de a conduce destinele patriei,
de a uni toate forțele și energiile
poporului în vederea înaintării fer
me a României
pe calea progre
sului și prosperi
tății, a indepen
denței naționale,
a devenirii noas
tre
comuniste.
Magistrala Expu
nere prezentată
la înaltul • fo-rum democratic
de tovarășul
Nicolae Ceaușescu,
generalizînd ex
periența partidu
lui și poporului
nostru in construcția socialismului, formulind teze noi privitoara la fenomenele economice și
politice actuale și la soluțiile re
voluționare pe care .• le impune
procesul edificării noii societăți in
România, fundamentează, cu clarvi
ziune, direcțiile principale spre care
trebuie concentrate prioritar, in pe
rioada următoare și m ultimul
deceniu al acestui mileniu, efortu
rile partidului și poporului. Expu
nerea semnifică, țotodatâ, un vir
tual program de muncă și acțiune
revoluționară al comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii, stabilind cu
discernămint și rigoare științifică
atit liniile de forță ale progresului
economico-social, cit și căile și mij
loacele pentru infăptuirea lui.
în acest context, avind în vedere lo
cul partidului in sistemul nostru po
litic și cerința dialectică a unei depli
ne concordanțe intre factorii obiectivi
și cei subiectivi care asigură dez
voltarea economico-socială a țării.

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
arăta : „Este necesar să acționăm cu
toată hotărirea pentru creșterea mai
puternică a rolului conducător al
partidului in toate sectoarele de
activitate". Această necesitate legică,
cu pregnanță subliniată de secreta
rul general al partidului, este deter
minată de înseși grandioasele și
complexele obiective strategice ale
mersului ascendent al societății

EXEMPLAR ÎNFĂPTUITE!

identificindu-și țelurile sale supre
me cu năzuințele vitale ale națiunii,
a militat neabătut și cu totală dă
ruire pentru edificarea unei orinduiri
a dreptății sociale și naționale pe
pămintul României, dobindind ast
fel increderea și respectul intregului popor, care vede astăzi in partid,
în politica sa internă și externă ga
ranția infloririi necontenite a patriei,
a ridicării gradului de civilizație și

puternic partid de masă, care unește
in rindurile sale peste 3 milioane
700 de mii de membri, Deosebit de
edificator este faptul că 55 la sută
din comuniști provin din rindul muncitorilor, ceea ce conferă partidului
un pronunțat caracter muncitoresc,
condiție fundamentală a dezvoltării
spiritului revoluționar, a intăririi
disciplinei și unității de voință și
acțiune ale tuturor membrilor săi.
Pentru trans
formarea posibi
lității menționa
te in •certitudine
este necesar ca
însuși potenția
lul cantitativ și
calitativ al parti
dului. experiența
acumulată să fie
mai bine puse in
valoare prin creș
terea . capacită- .
ții politico-organizatorice a tu-,
turor
organelor
și organizațiilor
partidului,
atit
în mobilizarea oamenilor muncii
la înfăptuirea planurilor și progra
melor de dezvoltare economicosocială, cit și in implicarea nemij
locită in înfăptuirea acestora a or
ganelor și organizațiilor de partid, a
tuturor comuniștilor. In acest sens,
in strălucita Expunere a secretaru
lui general al partidului in fața
înaltului forum democratic se pre
ciza că roiul conducător al partidu
lui nu se poate și nu trebuie să se
realizeze din afară, ci prin anga
jarea directă a membrilor de partid,
incepind cu cadrele de bază ale
partidului, in munca de dezvoltare
a patriei. Aceasta solicită organelor
și organizațiilor de partid să-și per
fecționeze activitatea de. conducere
politică astfel ■ incit ele să asigure in

RĂSPUNDERILE ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
în realizarea programelor de dezvoltare
economico-socială
noastre — dezvoltarea intensivă a
tuturor ramurilor economiei națio
nale, pe baza celor mai noi cuceriri
ale științei, și tehnicii, 'realizarea unei
noi calități a muncii și vieții intre- '
gului popor — obiective a căror
înfăptuire presupune existența unei
forțe politice puternice, capabile și
dinamice, in măsură să dirijeze cu
fermitate și in deplină cunoștință de
cauză procesul permanentelor înnoiri
revoluționare prin care Înaintează
și
se perfecționează
societatea
noastră.
O cunoscută maximă afirmă că
ceea ce este necesar este și posi
bil. Or, îndeplinirea de către partidul
nostru a misiunii istorice pe care
și-a asumat-o de a conduce desti
nele poporului român spre zorii de
aur ai comunismului este nu numai
necesară, ci și posibilă, deoarece
Partidul Comunist Român, de-a lun
gul îndelungatei sale existențe,

bunăstare materială și spirituală al
maselor, a făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și a
comunismului in țara noastră. înde
plinirea misiunii istorice asumate
de partidul nostru este nu numai
necesară, ci și posibilă, deoarece, in
epoca inaugurată de cel de-al IX-lea
Congres al P.C.R., cind in fruntea
gloriosului nostru partid a fost ales
tovarășul Nicolae Ceaușescu, forța
partidului, capacitatea sa de a con
duce națiunea, de a găsi soluții co
respunzătoare la noile probleme
deosebit de complexe ridicate de
construcția socialistă în România au
crescut considerabil, partidul comu
niștilor demonstrind prin întreaga
sa activitate că reprezintă centrul
vital al societății, de la care iradiază
lumina și căldura dătătoare de
viață, conștiința cea mai înaintată ;
a poporului nostru. în prezent, parti
dul nostru s-a transformat intr-un ■

Plenara lărgită a Consiliului Național
al Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor
Joi, 15 decembrie, au inceput', la
Sala Palatului Republicii, lucrările
plenarei lărgite a Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei
Alimentare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor.
Acest larg și reprezentativ forum
al democrației noastre muncitoreștirevoluționare, convocat din inițiativa
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
dezbate activitatea desfășurată și
rezultatele obținute in 1988, acțiu
nile ce urmează a fi întreprinse in
vederea înfăptuirii, in cele mai bune
condiții, a sarcinilor ce le revin din
magistrala Expunere a secretarului
general al partidului la recenta șe
dință comună a Plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Comunist
Român, a organismelor democratice
și a organizațiilor de masă și ob
ștești, precum și pentru realizarea
planului și programelor de dezvol
tare a agriculturii, industriei ali
mentare, silviculturii și gospodăririi
apelor in anul 1989.

Partidul și statul —
într-o deplină unitate
România se află intr-to nouă etapă
a dezvoltării sale economico-sociale.
Această etapă de construcție a noii
orinduiri, inaugurată la începutul
anilor '80,
cum se subliniază
in
Expunerea
tovarășului
Nicolae Ceausescu, are ca program
fundamental edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. So
cietatea românească a ajuns, in ac
tuala etapă, la o puternică acumu
lare socialistă, atit din punctul de
vedere al forțelor de producție, al
științei și culturii, cit și din acela al
practicii și experienței edificării noii
orinduiri. Pe această bază s-a trecut
la dezvoltarea calitativ-intensivă.
Continuitatea procesului revoluțio
nar, complexitatea lui impun așeza
rea, la temelia tuturor prefacerilor
înnoitoare, a principiilor socialismu
lui științific, dezvoltarea neîncetată
a acestor, principii, îmbogățirea lor
cu uriașele cuceriri ale științei, ale
cunoașterii umane. tn acești; con
diții, cresc fără încetare rolul și răs
punderile statului in organizarea și
desfășurarea procesului revoluționar.
Experiența dobindită in construcția
socialismului in România, realizările
obținute oferă argumente solide
pentru combaterea teoriilor care în
cearcă să minimalizeze rolul parti
dului, al statului, al proprietății so
cialiste, acțiunea unitară a acestor
factori in edificarea noii societăți. In
același timp, in spiritul Expunerii
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cere să fie intensificată activitatea
de clarificare, pe baze științifice, a
proceselor ce au _ loc in partid,' in
stat, a transformărilor ce intervin în
creșterea rolului conducător al parti
dului, a răspunderilor statului socia
list, in raportul dialectic intre partid
și stat, in relația organică intre stat,
socialism și democrație, determi
nante pentru edificarea noii socie
tăți cu poporul și pentru popor.
Constantin Mitrache : „In actuala
etapă, societatea socialistă româ
nească are de rezolvat noi probleme
cu privire Ia căile dezvoltării forțe
lor de producție, la perfecționarea
relațiilor sociale, în condițiile afirmării puternice a revoluției tehnicoștiințifice, a noii revoluții agrare, a
revoluției pentru progresul
____ multilateral al patriei. în aceste condiții.
conducerea de către partid, ca pre
misă fundamentală a conducerii ști
ințifice a societății, dobindește o și

mal mare însemnătate, Partidul își
afirmă, acum, in actuala etapă, ro
lul conducător in toate domeniile
vieții economico-sociale, in activita
tea de producție, in creația științifi
că, in invățămint și cultură, in mun
ca politico-educativă. De la partid
pornesc ideile ce însuflețesc munca
poporului, hotărirea sa fermă de
a-și valorifica plenar, în folosul
țării, resursele de inițiativă, de
gindire novatoare,
de creativi
tate. în Expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu este inscrisă
teza, de esență revoluționară, potri
vit căreia creșterea rolului partidu
lui in societate implică și sporirea
răspunderilor organelor de stat".
Nicolae Oprea : „în sistemul de
mocrației muncitorești-revoluționare,
’ în activitatea de autoconducere și
autogestiune, in munca de conducere
colectivă, diferitelor organisme le
revin îndatoriri diferite. Și in acest
cadru, diviziunea muncii reprezintă
o condiție esențială a eficienței. în
unirea eforturilor acestor organisme,
în conducerea activității lor, care
nu se poate desfășura la intimplare,
rolul hotărîtor îl are partidul,
Așa cum ne-a cerut tovarășul
Nicolae Ceaușescu, trebuie să acțio
năm în spiritul concepției potrivit
căreia munca de partid nu poate fi
apreciată după generalități, ci în ra
port cu realizarea sarcinilor economice, a celorlalte sarcini ale dezvoltării țării. Ne preocupă, totodată,
perfecționarea
activității
noastre pentru al doilea moment al
procesului planificării
cind planul devine lege, după adoptarea de
către organul suprem legislativ al
statului. Ni se cere să dăm dovadă
de mai multă fermitate, să organi
zăm acțiuni politice eficiente pentru
valorificarea superioară a resurse
lor de inițiativă, de gindire nova
toare, de înaltă responsabilitate
existente în fiecare colectiv. Ne
aflăm in pragul unui nou an. Și
nouă — ca și celorlalte unități ale
industriei românești — din planul de
stat pe 1989, dezbătut in plenara din
28—30 noiembrie a.c. și adoptat apoi
de Marea Adunare Națională, ne
revin sarcini dintre cele mai com
plexe. Cu deosebire, trebuie să rea
lizăm produse la nivel mondial. O
soluție ar fi să mobilizăm cițiva in
ventatori cunoscuți și cîțiva'creatori
de excepție, cărora să le cerem să
asigure indeplinirea acestei sarcini.
Desigur, ne bazăm intr-o bună mă
sură pe astfel de oameni. Dar calea

IAȘI : Utilaje de înaltă performanță
La turnătoria de fontă a Com
binatului de utilaj greu <jin Iași
s-a trecut cu bune rezultate la rea
lizarea de cilindri din fontă cu
crustă dură, avind diametrul de
1 120 mm și lungimea de 4 870 mm.
Acest utilaj de înaltă performanță,
de mare robustețe și fiabilitate in

exploatare, a fost finalizat după
soluții originale de turnare și de '
prelucrare, la nivel competitiv. în
acest fel se va reduce importul.
Primii cilindri sint destinați la
minorului nr. 2 de tablă groasă
din cadrul Combinatului siderurgic
de la Galați. (Manole Corcacl).

pe care mergem este aceea a mobili
zării întregului colectiv de muncă, A
tuturor inginerilor, specialiștilor, a
muncitorilor. Comitetul de partid
din intreprindere a inițiat dialoguri
cu mii de oameni. Tuturor li s-a ce
rut să gindească, să găsească soluții
noi, valoroase, în baza cunoștințelor
și experienței pe care le au. Dar mai
cu seamă li s-a cerut să-și lărgească
orizontul de cunoștințe, să-și ridice
calificarea, pregătirea multilaterală.
Mai avem mult pină la realizarea a
ceea ce ne-a» propus. Este nevoie
de muncă, de învățătură, de inițiati
vă, de răspundere. Statul ne-a încre
dințat spre bună gospodărire o parte
a marii proprietăți socialiste și noi
sintem datori să-i asigurăm cea mai
înaltă valorificare. Acesta este prin
cipalul aspect al raportului dintre
statul socialist și democrația muncitorească-revoluționară".
Florea Anghel : „In spiritul Expu
nerii tovarășului Nicolae Ceaușescu,
partidului — centrul vital al națiunii
— ii revine misiunea istorică de a
acționa fără încetare pentru întărirea rolului statului, pentru continua îmbunătățire a activității sale.
Această cerință are la bază realita
tea că — la fel ca in prezent — și in
viitor, multă vreme încă, societatea
nu se va putea lipsi de un organism
de conducere unitară a întregii acti
vități. Pe măsură ce vor trece anii,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România

a Cooperativelor Agricole de Producție

(Continuare in pag. a XII-a)

Dezbatere realizată de

Adrian VASILESCU
(Continuare in pag. a IV-a)

La termocentrala Mintia-Deva se
acordă cea mai mare atenție func
ționării riguroase a agregatelor ener
getice. In fotografie, aspect din ca
mera de comandă

stimate

Desfășurindu-și lucrările în climatul de înaltă exi
gență comunjstă, de puternică angajare patriotică,
generat de ideile, tezele și orientările cuprinse in ma
gistrala dumneavoastră Expunere la recenta ședință
comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor de
mocratice și organizațiilor de masă și obștești — do
cument programatic de excepțională valoare teoretică
și practică pentru întreaga operă de făurire a socia
lismului și comunismului in patria noastră, remar
cabilă contribuție la dezvoltarea socialismului științi
fic, a patrimoniului gindirii revoluționare universale
— plenara Consiliului Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție a pus cu tărie în evi
dentă unitatea de nezdruncinat a țărănimii coopera
tiste în jurul partidului, al dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, genial
strateg și ctitor de țară nouă, proeminentă personali
tate a vieții politice mondiale, a mișcării comuniste și
muncitorești internaționale.
Cu legitimă mîndrie patriotică, participanții la ple
nară au reliefat, și cu acest prilej, transformările revo
luționare care au avut loc în agricultura țării, în
întreaga viață economico-socială a satului românesc,
in anii luminoși care au trecut de la cel de-al IX-lea
Congres al partidului, punînd pregnant în evidență
contribuția dumneavoastră determinantă la elaborarea
și înfăptuirea politicii agrare a partidului, a obiecti
velor noii revoluții agrare.
în cadrul plenarei s-a dat expresie sentimentelor de
aleasă prețuire pe care țărănimea cooperatistă le nu
trește față de tovarășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de lar
gă recunoaștere internațională, pentru aportul său de
mare însemnătate la elaborarea și înfăptuirea planuri
lor și programelor de dezvoltare multilaterală a patriei,
la dezvoltarea științei, învățămintului și culturii ro
mânești.
Vă raportăm, mult Iubite și stimate tovarășe
secretar general, că, avind ca bază ideile, tezele
și orientările cuprinse în excepționala dumneavoas
tră Expunere — document devenit program de
muncă și activitate revoluționară pentru între
gul nostru partid șl popor —, participanții Ia
plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție au analizat, cu înaltă exi
gență, in spirit critic și autocritic, rezultatele obținute

I
în anul 1988 în agricultura cooperatistă a țării, sar
cinile ce revin acestui important sector al economiei
naționale în anul viitor și măsurile ce se impun:
pentru realizarea exemplară a prevederilor de plan.
Plenara a făcut o amplă și aprofundată analiză asu
pra modului in care au acționat și acționează orga
nele de conducere colectivă ale uniunilor și unităților
agricole cooperatiste pentru transpunerea în fapt a
hotărîrilor de partid și' a legilor țării, a indicațiilor
și orientărilor dumneavoastră referitoare la infăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.
Dind o înaltă apreciere concepției dumneavoastră
referitoare la rolul primordial al științei, invâțămintului și culturii, al activității politico-ideologice și
cultural-educative in opera de formare a omului
nou, participanții la plenară și-au manifestat hotă
rirea de a acționa cu mai multă fermitate pentru
.ridicarea nivelului de pregătire politico-profesională
a țăranilor cooperatori, a tuturor lucrătorilor din
agricultura cooperatistă, prin organizarea și desfășu
rarea in cele mai bune condiții a învățămintului po
litico-ideologic și a învățămintului agrozootehnic de
masă, a cursurilor de calificare și instruirilor, asigurindu-se în acest fel însușirea și aplicarea largă in
producție a celor mai avansate tehnologii, instaurarea
unui ciimat de ordine, disciplină și deplină răspun
dere în fiecare unitate și loc de muncă.
Vă asigurăm că țărănimea română dă o deosebită
apreciere politicii externe a partidului și statu
lui nostru, demersurilor și Inițiativelor dumneavoas
tră de larg ecou internațional, consacrate solu
ționării, în interesul popoarelor, a gravelor și com
plexelor probleme ce confruntă omenirea, făuririi
unei lumi mai bune și mai drepte, fără arme și fără
războaie, o lume a păcii, înțelegerii și colaborării
egale între toate națiunile.
Exprimînd, încă o dată, sentimentele de fierbinte
dragoste și înaltă prețuire pe care le nutrește harnica
noastră țărănime față de dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă încredințăm că, in .
anul 1989 — an în care vom aniversa 45 de ani de
la mărețul act revoluționar de la 23 August 1944 și
va avea loc cel de-al XIV-lea Congres al partidului
— vom munci cu înaltă responsabilitate comunistă și
dăruire patriotică pentru a obține cele mai mari pro
ducții din istoria țării, adueîndu-ne astfel o tot mai
însemnată contribuție la înfăptuirea obiectivelor noii
revoluții agrare, la înălțarea patriei pe noi culmi de
progres și civilizație.

PARTICIPANT!! LA PLENARA CONSILIULUI ! HUNII NAȚIONALE
A COOPERATIVELOR AGRICOLE DL ^RODUCJIE

Foto : E. Dichiseanu

BACĂU : Crește
productivitatea muncii

• reportaje • însemnări •
măgit. Nu se deosebea prea
mult, după prima mea im
presie, de orășelele din
nordul Moldovei, care-mi
erau familiare și în care,
pe vremuri, după vorba lui
Mihail Sadoveanu, nu se
întimpla nimic.

ales și meserie pe potrivă.
Dar. cind am absolvit in
stitutul, la Brașov, pe la
sfirșitul anilor '60, încă nu
era căutare
in meseria
mea la Sebeș. De-abia se
puneau fundațiile între
prinderii de azi. Așa că am

de-al IX-lea Congres al
partidului, anii în care se
deschideau orizonturile efer,vescente ale dezvoltării
accelerate a tuturor locali
tăților țării, prin crearea
moderne
unei industrii
capabile să pună în valoa-

SEBEȘUL
cu destinul lui modem
— Pentru mine, SebeșAlba era cel mai frumos
oraș de pe lume — ne
mărturisea loan Stuparu,
inginer-șef al combinatu
lui de prelucrare a lemnu
lui. îl contemplau munții
cu pădurile lor de basm ;
străjuia la intrarea în
valea Frumoasei din care,
pe apele învolburate ale
Sebeșului coborau plutele
de bușteni pină în pragul
orașului, la Petrești. Pădu
rile au fost universul meu
sufletesc. De aceea mi-am

fost repartizat la Combina
tul de prelucrare a lemnu
lui de la Pipera, în Bucu
rești.
Dar nu se putea,
trebuia să mă întorc aici,
se ridica un combinat pu
ternic, modern, de prelu
crare a lemnului, Sebeșul
își începea un destin mo
dem ; nu se putea să nu
pun umărul la făurirea lui.
Așa că, după puțin timp,
ne-am adunat aici, toată
familia Stuparu, la locul
de baștină.
Erau anii de după cel

re bogățiile pămîntului
românesc, oferind oameni
lor posibilități nevisate de
afirmare, de împlinire a
personalității lor. Sebeșul
a intrat și el, firesc, sub
semnul înnoirilor, ca atîtea
alte sute și sute de așezări
ale tării. S-a inceput aici
cu primele construcții ale
combinatului de prelucra
re a lemnului. Intii deci
cu fabrica de plăci fibrolemnoase ; i s-a adăugat
acesteia fabrica de mobilă
corp artă și, în continuare,

)
A

tovarășe

| DIN ACT^^USMMLISTĂ^A^JĂRII
A deschis poarta orașu
lui — cum se exprimă
inginerul Alexandru Var
ganici — prin 1967.
Eram proaspăt în in
ginerie — spune dinsul —
absolvisem facultatea Ia
Iași și repartizarea am
primit-o pentru SebeșAlba. „Vezi — mi s-a atras
atenția — mergi într-o în
treprindere cu tradiție ; în
treprinderea asta de pielă
rie și marochinărie «Că
prioara» a fost fondată
prin 1840. Să nu faci Iașiul
de ris !“.
Toată averea lui — o
geantă plină cu cărți și idei
in meserie pe care le con
sidera noi și... multă emo
ție, ca la început. S-a in
stalat la hotel, in centrul
orășelului. De la fereastra
odăii cuprindea tot patru
laterul pieței flancat de
puzderie de prăvălii de tot
felul — de cojoace, de
fierărie și hamurărie, de
tinichigerie și cizmărie, de
textile și marochinărie,
— Prăvălii modeste, tinînd de cooperația locală,
de altfel destul de dezvol
tată aici — își amintea in
terlocutorul nostru. Orașul,
vă spun cinstit, m-a deza-

(Continuare in pag. a Il-a)

TELEGRAMA ADRESATĂ

Mult
iubite
și
Nicolae Ceaușescu,

Perfecționarea în continuare a activității statului, a organismelor sale,
întărirea legăturilor dintre statul socialist și sistemul democrației
muncitorești-revoluționare sint temele celei de-a doua părți a dezbaterii
cu tema de mai, sus. (Prima parte a apărut în ziarul nr. 14 408 din
15X11 1988).

ducție șl- economico-financiare In
1988 și măsurile ce trebuie între
prinse in vederea creșterii produc
ției și a eficienței economice la ni
velurile stabilite prin planul de stat
pe anul 1989, in lumina indicațiilor
ce decurg din magistrala Expunere
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, la
ședința comună a Plenarei Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, a organismelor demo
cratice și organizațiilor de masă și
obștești, din zilele de 28—30 noiertibrie 1988.
2. Realizarea fondului centralizat
al statului la toate produsele agri
cole in anul 1988, conform balanțe
lor aprobate.
3. Planul de stat pe anul 1989 în
profil teritorial al ministerelor și
centralelor din componența Consi
liului Național al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și
Gospodăririi Apelor.

A

Constantin VARVARA

Statul și democrația în sistemul politic
al societății socialiste românești ®

La lucrări participă, ca invitați,
primii-secretari și secretarii pentru
probleme de agricultură ai comite
telor județene de partid, cadre cu
munci de răspundere din Ministe
rul Agriculturii, Ministerul Indus
triei Alimentare. Ministerul Silvi
culturii, Consiliul Național al Ape
lor, Ministerul Contractării și Achi
ziționării Produselor Agricole, re
prezentanți ai organelor județene 1
ale acestora, specialiști și lucrători
din unitățile agricole de stat și coo
peratiste, din domeniile invățămintului și cercetării agricole. Iau
parte, de asemenea, membri ai con
ducerii unor ministere economice și
organe centrale, activiști de partid
și de stat, ai organizațiilor de masă
și obștești.
Participants au adoptat in unani
mitate următoarea ordine de zi :
1. Raport privind activitatea desfășurată de Consiliul Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare
Silviculturii și Gospodăririi Apelor
pentru realizarea sarcinilor de pro-

fabrica de scaune tîmplărești, secția de tapițerie.
Noi și importante capaci
tăți de producție s-au con
struit apoi la intreprinderea de ciorapi și la intreprinderea
„Căprioara".
Astăzi, după trecerea a
două decenii, Sebeșul se
mîndrește cu 5 întreprinderi de nivel republican.
Tînărul, pe atunci, inginer
Alexandru Varganici
nu
prea a avut timp — ne
mărturisea zîmbind — să
regrete
repartizarea
la
Sebeș pentru că a intrat,
dintr-o dată, în iureșul mo
dernizării
întreprinderii,
care depășise un secol
virstă. dar care se transfor
ma din temelii, năzuind
să-și impună pe plan eu
ropean marca înregistrată
„Capris". Ceea ce tînărul
colectiv muncitoresc de
aici a și reușit. într-un
termen foarte scurt. S-a
schimbat tot atit de repede
și destinul tînărului moldo
vean, propulsat de munci
torii sebeșeni, datorită ca-

Dionisie ȘINCAN
Ștefan DINICĂ
(Continuare în pag. a IV-a)

Oamenii muncii din industria
județului Bacău înscriu zilnic în
cronica întrecerii socialiste noi și
remarcabile fapte de muncă. Ast
fel, prin aplioarea măsurilor prevă
zute în programele de moderniza
re, introducerea unor tehnologii
noi de lucru și sporirea continuă
a productivității muncii au fost
realizate suplimentar, față de pre
vederile planului, in perioada care
a trecut din acest an, aproape
97 000 MWh energie electrică, 5 000
armături industriale din fontă,
40 000 mp țesături, mobilier din
lemn în valoare de 61 milioane lei,
însemnate cantități de cărbune
energetic, fenol, clor lichid și alte
produse solicitate în țară și la ex
port. O atenție deosebită a fost
acordată producerii materialelor de
construcții. S-au realizat în plus
9 200 mc cherestea, 65 000 mp ușiferestre, 126 000 mp furnire esteti
ce etc. De notat că întregul spor
de producție realizat a fost obținut
pe seama creșterii productivității
muncii. Cele mai bune rezultate au
fost obținute de întreprinderea de
electrocentrale și Combinatul pe
trochimic Borzești, întreprinderea
minieră Comănești, Combinatul .de
prelucrare a lemnului și întreprin
derea mecanică din Bacău. (Gheorghe Baltă).
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Plenara Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor
își desfășoară lucrările la scurt timp
de la istorica ședință comună a Ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a organis
melor democratice și organizațiilor
de masă și obștești, care a adoptat
hotărirea ca magistrala Expunere a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, să constituie
programul de muncă și acțiune re
voluționară al partidului, al între
gului popor.
în ampla expunere a tovarășului
Nicolae Ceaușescu — document de
excepțională insemnătate teoretică
și practică, parte integrantă a vas
tei opere social-politice a secretaru
lui general al partidului — se face o
cuprinzătoare și aprofundată ana
liză a stadiului actual al societății
noastre socialiste și a perspective
lor dezvoltării sale viitoare, in con
cordanță cu interesele fundamen
tale ale poporului român. în ca
drul acestei strălucite analize a fost
prezentată, cu obiectivitate științi
fică, dinamica etapelor construcției
economice și sociale în țara noas
tră, in anii socialismului, indeosebi
în perioada de după Congresul al
IX-lea
al
Partidului
Comunist
Român, deschizător de nouă și mă
reață epocă socialistă.
în această perioadă glorioasă, de
grandioase înfăptuiri, a fost restabilit rolul agriculturii ca ramură de
bază a dezvoltării economico-sociale a patriei noastre, realizindu-se
mari sisteme de irigații, pe 3 650 000
ha, iar în aprilie 1989 se va ajunge la 4 milioane hectare,
importante lucrări de îmbunătățiri funciare, de ameliorare a
solului, de creștere a potențialului
productiv al pămintului." S-au creat,
astfel, condiții de sporire continuă
a recoltelor, producția de cereale
ridicindu-se, in ultimii ani, la circa
30, milioane tone, sporuri importante de producție inregistrindu-se
și in celelalte sectoare ale agricul
turii. Aceste rezultate demonstrează
justețea politicii partidului nostru
de dezvoltare intensivă și multila
terală a agriculturii, de mare pro
ductivitate, întemeiată pe cele mai
noi, cuceriri științifice, pe proprieta
tea socialistă — a întregului popor.si
cooperatistă — temelia trainică a
dezvoltării unitare . a societății, pe
Bâza planului unic, a democrației
revoluționare, constituind, totodată,
o puternică confirmare a legitimi
tății și viabilității socialismului ca
mod de organizare a agriculturii.
în numele tuturor oamenilor
muncii din agricultură, adresăm, cu
profund respect, adinca noastră re
cunoștință, nețărmurita gratitudine
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, ilustru om po
litic și de stat, ctitor de geniu al
României moderne, pentru modul
în care a conceput și realizat dez
voltarea și modernizarea agricul
turii, progresul general al econo
miei românești, al întregii țări,
pentru contribuția determinantă la
fundamentarea strategiei construc
ției socialismului și comunismului
în patria noastră, la ridicarea
României pe trepte tot mai inalte
de progres și civilizație, la crește
rea permanentă a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului po
por, pentru activitatea neobosită
desfășurată pe plan internațional,
care l-a impus in conștiința ome
nirii ca Erou al păcii, înțelegerii și
colaborării între națiuni.
înfăptuirea noii revoluții agrare
constituie, in viziunea secretarului
general al partidului, o componentă
esențială a procesului de edificare
a societății socialiste multilateral
dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism. Realizarea
obiectivelor noii revoluții agrare are
loc prin introducerea in producție
a rezultatelor cercetării științifice,
pe baza programelor elaborate sub
directa îndrumare și coordonare a
tovarășei Elena Ceaușescu, eminent;
om politic, savant de largă recu
noaștere internațională, căreia ii
adresăm — și cu această ocazie —
un profund omagiu și recunoștința
noastră pentru contribuția adusă la
așezarea întregii activități pe teme
lia celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii.
în lumina hotărîrilor ședinței co
mune a Plenarei C.C. al P.C.R., a
organismelor democratice și orga
nizațiilor de masă și obștești, vom
analiza, in mod critic și autocritic,
rezultatele obținute in 1988 și mă
surile de realizare a planului pe
anul 1989. Deciziile pe care le va
adopta plenara noastră vor trebui
să asigure înfăptuirea neabătută a
sarcinilor trasate de Congresul al
XIII-lea și Conferința Națională
ale partidului, creșterea contribuției
agriculturii, a celorlalte domenii de
activitate la înfăptuirea obiectivului
strategic al actualului cincinal —
trecerea României ia stadiul de țară
socialistă mediu dezvoltată.
în continuare. în raport se subli
niază că, în anul 1988, deși condi
țiile climatice nu au fost dintre
cele mai favorabile, oamenii muncii
din agricultură au obținut, atît la
cerealele de vară, cit și la culturile
de toamnă, producții superioare,
care asigură aprovizionarea cores
punzătoare a populației cu produse
agroalimentare, precum și satisfa
cerea altor cerințe ale economiei na
ționale. Producția de cereale, în
acest an, a fost de peste 30 milioa
ne tone, realizindu-se astfel sarci
nile prevăzute de Congresul al
XIII-lea al partidului. Multe uni
tăți agricole socialiste au obținut
recolte record, ceea ce demonstrea
ză potențialul agriculturii noastre și
rezervele de sporire continuă a pro
ducțiilor la toate culturile. " Peste
700 de unități agricole, de stat și
cooperatiste, au realizat producții
mai mari de 5 000 kg griu la hectar,
iar 50 dintre acestea au depășit
8 000 kg la hectar, iar la porumb
71 de unități au realizat peste 20 000

Raport prezentat de tovarășul CORNEL PACOSTE
kg știuleți la hectar. în cadrul aces
tor unități fruntașe, se detașează
cu realizări deosebite cooperativa
agricolă de producție Scornicești,
județul Olt, care a obținut la orz
9 945 kg la hectar și 9 086 kg de griu
la hectar ; C.A.P. Girbovi, județul
Ialomița, a obținut' la orz 9 365 kg
la ha ; C.A.P. Cenei, județul Timiș,
9 324 kg la ha ; I.A.S. Prejmer, ju
dețul Brașov. 8 920 kg la ha. La po
rumb, rezultate de vîrf au obținut
unitățile din : Scornicești — 29159
kg la ha și Obîrșia, județul Olt,
28 910 kg la ha, Braniștea, județul
Giurgiu, 27 400 kg la ha și altele.
Cu toate rezultatele bune înregis
trate de unele județe și unități —
se arată in raport — producțiile me
dii. producțiile totale și livrările la
fondul de stat nu s-au situat la ni
velul prevederilor de plan.
Nerealizarea sarcinilor de plan se
datorește, în principal, insuficientei
preocupări a cadrelor din minister,
a organelor agricole județene și
conducerilor de unități, a specialiș
tilor, a membrilor Biroului Execu
tiv al Consiliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi Apelor,
care nu au acționat cu suficientă
răspundere pentru întărirea ordinii
și disciplinei in folosirea fondului
funciar, a semințelor de înaltă pro
ductivitate, pentru pregătirea tere
nului și întreținerea corespunzătoare
a culturilor, aplicarea și respectarea
metodelor agrotehnice stabilite, pen
tru recoltarea, depozitarea și valo
rificarea în cele mai bune condiții
a producției, exploatarea tractoare
lor și mașinilor agricole la întreaga
capacitate, pentru mobilizarea și
utilizarea eficientă a forței de
muncă de la sate.
Evidențiindu-se că pămintul este
bunul cel mai de preț al întregului
popor, principalul mijloc de produc
ție din agricultură, in raport sint re
levate neajunsurile ce s-au manifes

cultură in anul 1989 —, precum și de
plante tehnice, Ministerul Agricul
turii, organele agricole județene tre
buie să acționeze cu toată răspunde
rea pentru executarea la timp și de
calitate superioară a tuturor lucrări
lor de pregătire a recoltei anului
viitor, aplicarea tehnologiilor stabi
lite, pentru generalizarea experienței
unităților fruntașe, utilizarea unor
soiuri și hibrizi de mare productivi
tate.
Pentru buna desfășurare a campa
niei de primăvară a fost elaborat un
program de măsuri, supus dezbate
rii plenarei, care cuprinde volumul
de lucrări și principalele acțiuni ce
trebuie întreprinse.
Evidențiindu-se însemnătatea în
făptuirii exemplare a sarcinilor pe
anul următor, s-a subliniat necesita
tea ca tot mai multe unități agricole,
consilii unice agroindustriale și ju
dețe să obțină rezultate de produc
ție și economico-financiare superi
oare, să realizeze, pe întreaga su
prafață, în medie la hectar, 20 000 kg
porumb știuleți la irigat și 12 000 kg
la neirigat, peste 8 000 kg griu și
orz, 60 000 kg sfeclă de zahăr etc.,
astfel incit să primească înaltul titlu
de „Erou al Noii Revoluții Agrare".
Sint evidențiate, de asemenea,
sarcinile ce revin unităților agricole
privind creșterea cantităților de le
gume destinate aprovizionării popu
lației, satisfacerii altor nevoi ale
economiei naționale.
în raport se subliniază es la realizarea producției agricole o contribuție insemnată este adusă de sectorul
de mecanizare. în acest context, se
relevă necesitatea ca stațiunile,
secțiile și sectoarele de mecanizare
a agriculturii să se preocupe, in mai
mare măsură, de sporirea producți
ilor. pe baza executării unor lucrări
de calitate. Totodată, ele trebuie să
acorde o atenție deosebită întreține
rii și funcționării perfecte a intregu-

TEXT REZUMAT
tat în activitatea unităților agricole
de stat și cooperatiste, consiliilor unice; direcțiilor agricole Județene;'
Ministerului Agriculturii, Consiliului
Național pentru Gospodărirea Unita
ră a Fondului Funciar, pentru utili
zarea integrală a suprafețelor ara
bile, pentru apărarea și conservarea
acestora, pentru ridicarea potenția
lului lor productiv.
în anul viitor — se arată în raport
— va trebui să ne schimbăm total
atitudinea, să manifestăm mai multă
răspundere față de pămînt, să lichi
dăm definitiv neajunsurile manifes
tate, să trecem cu hotărâre la înde
plinirea sarcinilor stabilite prin pro
gramele naționale, să folosim cu
chibzuință fiecare metru pătrat, in
diferent de deținători. în acest sens,
sint prezentate măsurile luate in ve
derea creșterii suprafeței arabile, co
respunzător prevederilor de plan pe
1989, valorificării cu maximă efi
ciență a tuturor terenurilor agricole,
amplasării culturilor în funcție de
condițiile concrete din fiecare uni
tate. cu respectarea rotației stabilite
în cadrul asolamentelor.
Totodată, sint înfățișate acțiunile
ce vor fi intreprinse pentru execu
tarea importantelor lucrări de iri
gații, desecări și de combatere a ero
ziunii solului, prevăzute pentru anul
viitor.
în zootehnie au fost înregistrate,
în 1988, o serie de rezultate superi
oare față de anul precedent. Deși
efectivele au sporit la bovine, por
cine și ovine, nivelul acestora este
insă sub prevederile de plan. Cau
zele care au contribuit la nerealiza
rea efectivelor planificate la bovine
și ovine au fost determinate. îndeo
sebi, de slaba preocupare pentru or
ganizarea condițiilor corespunzătoare
de furajai'e, îngrijire și adăpostire a
animalelor, de persistența unor defi
ciențe in desfășurarea activității in
unele unități și ferme, preicum și de
o serie de neajunsuri in prevenirea
pierderilor prin mortalitate, a tăie
rilor în situații deosebite.
în raport se subliniază că, în acest
an, deși situația economico-financiară a unităților din agricultură s-a
îmbunătățit, pe ansamblu aceasta nu
se ridică incă la nivelul cerințelor
actuale, ca urmare a nerealizării
producțiilor planificate, precum și a
necorelării în totalitate a cheltuieli
lor efectuate cu volumul producțiilor
obținute.
în continuare, in raport se spune :
Planul de dezvoltare a agriculturii,
industriei alimentare, silviculturii
și gospodăririi apelor pe anul
1989, elaborat sub directa con
ducere și îndrumare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu și legiferat de
Marea Adunare Națională, asigură
înfăptuirea cu succes a obiectivelor
Congresului al XIII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului in aceste
importante domenii de activitate.
Prin prevederile sale, planul pri
vind dezvoltarea intensivă, moderni
zarea și organizarea agriculturii pe
baza celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii creează condiții pentru
sporirea puternică a producției agri
cole vegetale și animale, obținerea
unor recolte sigure și stabile, pentru
ridicarea nivelului calității muncii și
vieții țărănimii, in concordanță cu
obiectivele noii revoluții agrare.
în anul 1989 se prevede o creștere
a producției globale agricole cu
5—5.5 la sută și a producției nete
agricole cu 6—6,5 la sută, nivelurile
stabilite Urmind să se realizeze pe
baza obținerii unor producții medii
sporite,
creșterii
productivității
muncii și reducerii cheltuielilor ma
teriale, aplicării consecvente a prin
cipiilor mecanismului economicofinanciar.
în vederea creșterii producției de
cereale — obiectiv principal în agri

lui parc de mașini agricole, recupe
rării, recondiționării și refolosirii
pieselor de schimb, reducerii con
sumului de combustibil și energie.
In vederea înfăptuirii sarcinilor
din zootehnie, se impune să fie luate
măsuri hotărite pentru realizarea
efectivelor, la toate speciile, și a
producțiilor animaliere prevăzute,
pentru creșterea indicilor de repro
ducție, pentru asigurarea condițiilor
corespunzătoare de furajare, îngrijire
și adftpostire a animalelor, pentru
îmbunătățirea activității de organi
zare a normelor tehnologice, de pro
ducție și sanitar-veterinare, pentru
introducerea unei ordini și discipline
desăvirșite in toate unitățile zooteh
nice.
în același timp, trebuie să se ac
ționeze pentru îndeplinirea progra
melor privind dezvoltarea sericicul
turii, apiculturii, pisciculturii, pre
cum și pentru creșterea iepurilor de
casă.
în ceea ce privește eficiența eco
nomică, este subliniată necesitatea
întăririi răspunderii in gospodărirea
judicioasă a fondurilor financiare și
a mijloacelor materiale, astfel incit
fiecare leu cheltuit să se materiali
zeze în obținerea de producții ridi
cate, asigurindu-se creșterea renta
bilității tuturor unităților.
în domeniul preluărilor Ic fondul
centralizat al statului, deși realiză
rile pe acest an sint mai mari decit
in 1987, sarcinile de plan nu au fost
îndeplinite, inregistrindu-se rămineri
în urmă la preluarea produselor ce
realiere și animaliere. Avindu-se in
vedere această situație, in raport se
arată că au fost luate măsuri, pentru
livrarea tuturor cantităților prevăzu
te la fondul de stat, pentru buna or
ganizare și desfășurare a acțiunii de
contractare cu unitățile agricole pro
ducătoare și gospodăriile populației,
pentru funcționarea corespunzătoare
a silozurilor și asigurarea spațiilor
de depozitare, precum și pentru re
cepția operativă, cantitativă și cali
tativă, a produselor agricole.
Industria alimentară a cunoscut, și
In acest an, o dezvoltare susținută,
obținind, comparativ cu 1987, rezul
tate superioare la producția-marfă
industrială și la livrările de mărfuri
către fondul pieței. Cu toate acestea,
rezultatele obținute în anul 1988 nu
se situează la nivelul sarcinilor de
plan, al posibilităților și bazei ma
teriale existente.
Astfel, in acest domeniu, au exis
tat o serie de neajunsuri in Îndepli
nirea ritmică a planului, in realiza
rea unei game sortimentale bogate și
calitativ superioare, in asigurarea și
valorificarea materiilor prime. Defi
ciențe s-au manifestat și în modul
in care au funcționat unele fabrici
de zahăr și ulei, precum și unele fa
brici de panificație și de industriali
zare a legumelor și fructelor.
în 1989, cînd sint prevăzute creș
teri importante la toți indicatorii de
plan, este necesar să se desfășoare o
activitate susținută pentru realizarea
în continuare a măsurilor privind
perfecționarea organizării și moder
nizarea proceselor de producție, a
programelor speciale de dezvoltare a
subramurilor industriei alimentare,
în vederea îmbunătățirii calității și
diversificării
produselor,
sporirii
gradului de valorificare a materii
lor prime.
în silvicultură, realizarea niveluri
lor de plan se va asigura prin apli
carea unui complex de măsuri ce are
în vedere exploatarea rațională a vo
lumului de masă lemnoasă, regene
rarea unor importante suprafețe de
pădure, efectuarea lucrărilor de îm
păduriri prevăzute.
Sarcinile ce revin Consiliului Na
țional al Apelor, în 1989, sint în
creștere față de cele din 1988, fapt
ce necesită eforturi sporite în orga

nizarea superioară a muncii șl a pro
ceselor de producție, în vederea
realizării importantelor obiective sta
bilite.
Un rol hotăritor in înfăptuirea
prevederilor de plan in agricultură,
industria alimentară, silvicultură și
gospodărirea apelor il are cer
cetarea științifică, chemată să con
tribuie la crearea de noi soiuri de
plante din toate speciile, mai pro
ductive șl rezistente la boli, dăună
tori și secetă, cu o durată mai mică
de vegetație, folosindu-se ultimele
descoperiri științifice in biotehnologie și ingineria genetică, la elabora
rea unor tehnologii moderne și, pe
această bază, la realizarea unor pro
ducții, vegetale și animaliere, tot
mai mari, la îndeplinirea obiective
lor noii revoluții agrare, la perfec
ționarea activității și obținerea unor
rezultate superioare în toate aceste
domenii și sectoare ale economiei
naționale.
Tehnologiile de cultură vor fi
fundamentate economic prin valori
ficarea superioară a Îngrășămintelor
și apei de irigații, prin consumuri
energetice mai reduse pe unitatea de
produs. Se va acorda atenție elabo
rării soluțiilor de prevenire a degra
dării solului, de creștere a fertilității
terenurilor erodate, sărăturate și ni
sipoase, de exploatare rațională a
marilor sisteme de irigații.
Trebuie să se asigure accelerarea
introducerii în activitatea productivă
a tuturor rezultatelor cercetării ști
ințifice. în acest scop, ministerele,
centralele, direcțiile agricole județene,
Academia de științe agricole și silvice,
institutele și stațiunile de cercetări
vor trebui să-și intensifice activita
tea i și să acționeze cu răspundere in
vederea realizării de către unitățile
de producție a tuturor indicatorilor
planului pe anul 1989 și a pregătirii
condițiilor necesare creșterii produc
ției pentru anii următori.
Pe baza orientărilor și ideilor
profund novatoare ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, după Congresul
al IX-lea al partidului s-a trecut și
in agricultură la perfecționarea acti
vității de organizare și conducere a
acestei ramuri, prin introducerea
mecanismului economic, avind la
bază principiile autoconducerii, autogestiunii și autofinanțării, prin
crearea consiliilor oamenilor mun
ții, organisme ale democrației muncitarești-revoluționare, . instituționalizărea adunărilor generale ale oa
menilor muncii.
Viața a demonstrat că structurile
democratice de organizare și-au do
vedit în practică viabilitatea, asigurind participarea largă a oamenilor
muncii la elaborarea și înfăptuirea
obiectivelor privind dezvoltarea agriculturii, industriei alimentare, sil
viculturii și gospodăririi apelor.
în scopul aplicării ferme a princi
piilor mecanismului economico-financiar, a autoconducerii și autogestiunii se vor lua măsuri pentru ridi
carea eficienței economice in toate
sectoarele din agricultură, industrie
alimentară, silvicultură și gospodă
rirea apelor, pentru creșterea mai
accentuată a productivității muncii
și reducerea costurilor de producție,
extinderea mecanizării și moderniza
rea proceselor de producție, aplica
rea normativelor economico-finan
ciare și haremurilor de cheltuieli pe
fiecare produs, astfel incit în anul
1989 să nu mai avem nici o unitate
cu pierderi.
O atenție deosebită se va acorda
controlului financiar preventiv. Tre
buie să se urmărească permanent
modul în care se realizează preve
derile din bugetele de venituri și
cheltuieli, să se prevină orice chel
tuială neeconomicoasă.
Importantele lucrări de investiții
prevăzute pentru 1989 se vor reali
za numai pe bază de tehnologii și
proiecte tipizate, asigurindu-se re
ducerea continuă a consumurilor de
metal, ciment și de alte materiale
energointensive, folosirea pe scară
largă a materialelor locale și utiliza
rea celor recuperabile.
La finele anului 1989 se va asigura
in întregime necesarul de energie
al fermelor zootehnice și al altor
unități agricole, pe baza surselor de
energie neconvenționale, prin folosi
rea biogazului, a biomasei, a ener
giei solare și a vintului, a apelor
termale și a microhidrocentralelor.
La nivelul fiecărui județ, consiliu
unic și unitate agricolă se va acțio
na pentru realizarea acestei sarcini,
prin folosirea la maximum a tuturor
surselor de energie neconvențională
existente pe plan local.
în spiritul exigențelor și orientă
rilor formulate de secretarul gene
ral al partidului. Consiliul Național
al Agriculturii, Industriei Alimenta
re, Silviculturii și Gospodăririi Ape
lor este hotărit să acționeze pentru
îmbunătățirea stilului și metodelor
de muncă, întărirea ordinii și disci
plinei, respectarea legilor țării, spo
rirea răspunderii personale și colec
tive față de îndeplinirea sarcinilor
de plan. Biroul Executiv al Consi
liului Național va trebui să manifes
te mai multă răspundere și fermi
tate pentru dinamizarea activității
fiecărui membru al său și a minis
terelor componente.
In încheierea raportului se arată :
Trăgind toate învățămintele din ex
periența pozitivă și din deficiențele
care s-au manifestat în acest an, ca
drele de conducere, toți lucrătorii
din agricultură, industria alimentară,
contractarea și achiziționarea pro
duselor agricole, silvicultură șl gos
podărirea apelor se angajează să ac
ționeze cu dăruire și abnegație pen
tru realizarea exemplară a preve
derilor de plan, să ridice producțiile
la nivelul cerințelor și obiectivelor
noii revoluții agrare, în vederea
sporirii contribuției acestor ramuri
și sectoare ale economiei la crește
rea venitului național, la progresul
general al țării și la ridicarea
bunăstării întregului popor, intîmpinînd astfel cu noi și însemnate
realizări a 45-a aniversare a eli
berării patriei și Congresul
al
XIV-lea al Partidului Comunist
Român.

4. Programul campaniei agri
cole de primăvară.
5. Planul de amplasare și pro
gramele privind tehnologiile ce
vor fi folosite in 1989 la cultu
rile de cereale (griu, orz, orez,
porumb), plante tehnice (soia,
floarea-soarelui, sfeclă de za
hăr, in, cinepă, bumbac) și din
legumicultura ; stabilirea pro
gramului pe județe de realizare
a unui milion tone legume tim
purii.
6. Realizarea sarcinilor de
plan privind ereșterea efective
lor de animale, a producției
animaliere și livrărilor Ia fon
dul de stat, a prevederilor pro
gramelor de dezvoltare a seri
ciculturii, apiculturii și piscicul
turii, a creșterii iepurilor, îm
bunătățirii pajiștilor naturale,
ameliorării raselor de animale
etc. ; măsurile și acțiunile ce
trebuie întreprinse pentru rea
lizarea sarcinilor de producție ce
revin pe anul 1989 și creșterea
eficientei economice in toate
unitățile și fermele zootehnice.
7. Randamentele obținute la
produsele agricole in 1988 și sta
bilirea acestora pentru anul vi
itor, astfel incit să se asigure
un grad de rentabilitate sporit
la fiecare cultură.
8. Programul privind reali
zarea lucrărilor de irigații și
hidroameliorații, măsurile ce se
impun pentru gospodărirea și
conservarea fondului funciar.
9. Program privind extinderea
folosirii energiei din surse ne
convenționale.
Raportul inscrls la primul
punct al ordinii de zi a fost
prezentat de tovarășul Cornel
Pacoste, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, președintele
Consiliului Național al Agricul
turii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi Apelor.
Au început apoi dezbaterile in
plen și, ulterior, in următoarele
secțiuni : cereale și plante teh
nice ; horticultura ; zootehnie ;
industrie alimentară ; contrac
tarea și achiziționarea produse
lor agricole ; fondul funciar,
gospodărirea apelor și silvicul
tură.
Lucrările plenarei lărgite a
Consiliului Național al Agricul
turii. Industriei Alimentare. Sil
viculturii și Gospodăririi Apelor
continuă.

Agricole de Producție
Joi, 15 decembrie, a avut Ioc
plenara Consiliului Uniunii Națio
nale a Codperativelor Agricole de
Producție.
în lumina orientărilor și indicați
ilor cuprinse in magistrala Expunere
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la
ședința comună a Plenarei C.C. al
P.C.R., a organismelor democratice
și organizațiilor de masă și obștești,
au fost examinate rezultatele obți
nute in acest an și sarcinile ce revin
uniunilor județene și cooperativelor
agricole de producție din planul de
dezvoltare a agriculturii pe anul
1989. Au fost analizate, totodată,
realizările doblndite de unitățile
agricole cooperatiste privind înfăp
tuirea programului de dezvoltare și
diversificare a industriei mici și
prestărilor de servicii, a celorlalte
programe speciale, precum și sarci
nile ce le revin in aceste domenii in
1989.
Plenara a examinat și stabilit
măsuri pentru folosirea integrală șl

eficientă a pămintului, utilizarea ju
dicioasă a întregit baze tehnlco-materiale și a forței de muncă, pentru
generalizarea experienței unităților
fruntașe și aplicarea celor mai avan
sate tehnologii, în vederea creșterii
producțiilor agricole și îndeplinirii
planului pe anul 1989, pentru gospo
dărirea judicioasă a mijloacelor ma
teriale și financiare, apărarea și dez
voltarea necontenită a averii obștești,
a proprietății socialist-cooperatiste,
care reprezintă temelia progresului
și prosperității țărănimii, a Înfloririi
satului românesc.
La lucrările plenarei a participat
și a luat cuvintul tovarășul Vaslle
Bărbulescu, secretar al C.C. al P.C.R.
Intr-o atmosferă de puternică an
gajare, participant!! la plenară au
adresat o telegramă tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Județul Covasna a îndeplinit planul la producția-marfă

industrială pe primii trei ani ai cincinalului
într-o telegramă adresată to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, de
către Comitetul județean Covasna
al P.C.R., se raportează că oame
nii muncii din industria județului
au îndeplinit, la 15 decembrie,
sarcinile de plan la producțiamarfă industrială pe primii trei
ani ai actualului cincinal.
Pină la sfirșitul anului, se arată
in telegramă, se va obține o pro
ducție suplimentară in valoare de
500 milioane lei, constind din
200 000 tone lignit, importante can

tități de confecții, textile, țesături
și alte produse necesare economiei
naționale, precum și pentru ex
port.
în încheierea telegramei se ex
primă angajamentul oamenilor
muncii din județul Covasna de a întimpina cele două evenimente din
viața partidului și a poporului —
a 45-a aniversare a victoriei re
voluției de eliberare națională și
socială, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIV-lea Congres
al Partidului Comunist Român —
cu rezultate tot mai bune, aducindu-și astfel contribuția la con
strucția socialismului in țara
noastră.

REALIZĂRI EDILITAR-GOSPODĂREȘTI
MUREȘ
In cartierul „Gheorghe Doja" din
Iernut —. cea mai mare comună
din județul Mureș — a fost dat in
folpsințâ, cel de-al 60-lea aparta
ment din plănui pe acest an. Alte
40 de apartamente se află in sta
dii finale de execuție, urmind ca,
in viitorul an, să fie inălțate încă
164 apartamente. Este de remar
cat că, in ultimii ani, în această
localitate — care poartă în mod
pregnant însemnele unui viitor
centru agroindustrial — s-a extins
rețeaua de apă potabilă, iar in
principalele artere ale comunei a
fost introdusă canalizarea.
Dar
ambițiile edililor și ale cetățenilor,
care-și aduc o contribuție de sea
mă la aceste realizări, sint mult
mai mari. La consiliul popular al
comunei aflăm, bunăoară, că aici
se va construi un hotel cu 100 de
locuri, o policlinică și un modern
complex de prestări servicii. Vor
fi construite, de asemenea, sute de
noi apartamente, iar prin recupe
rarea energiilor secundare de la
termocentrala din localitate se va
realiza
termoficațea
comunei.
In ultimii ani, o altă localita
te a județului, Tîrnăvenl — ora
șul chimiștilor de pe Tirnava Mică
— a cunoscut profunde transfor
mări social-edilitare. Intre realiză
rile de seamă ale constructorilor
din acest vechi oraș transilvan se
numără noile cartiere „1 Decem
brie 1918“, „23 August" și „Enescu",
insumind peste 2100 de aparta
mente. Totodată, prin darea in fo
losință, in aceste zile, în zona în
treprinderii de geamuri, a celui
de-al 115-lea apartament — car
tier care, in final, va număra pes
te 2 000 de apartamente,
spații
comerciale și de prestări servicii
către populație — constructorii de
aici au consemnat un alt succes :
îndeplinirea integrală a planului pe
acest an la construcția de locuințe.
La aceasta se adaugă faptul că in
„Piața Trandafirilor" a fost dat în
folosință un mare magazin comer
cial. De curind, au fost racordate
la rețeaua de termoficare a orașu
lui alte 819 apartamente din car
tierele
„Enescu", „23 August",
„Tineretului" și „Aleea Gării". în
acest fel, numărul apartamentelor
încălzite cu agenți termici secun
dari, rezultați de la instalațiile in
dustriale ale combinatului chimic
din localitate și din alte unități economice, însumează peste 1 300.
(Gheorghe Giurgiu).

ciale și unități prestatoare de
servicii pentru populație. Funcțio
nează astăzi, in comună. 14 școli,
și 3 grădinițe pentru copii. .3 c.en-'
tre de cultură și creație „Cîntarea
României", unități medicale, ma
gazine sătești, brutărie etc. Nu
de mult, a fost dată în exploatare
rețeaua de apă potabilă din satul
de reședință a comunei. Prin con
tribuția și munca oamenilor au
fost amenajate spații verzi, s-au
construit poduri și podețe, precum
și alte obiective de mare interes
pentru loc.uitorii de aici. Tovarășul
Vasile Savin, primarul comunei,
ne spunea că noi obiective sociale
și edilitar-gospodărești vor fi
inălțate in comună in actualul
cincinal. (Gheorghe Baltă).

PAȘCANI
După Congresul al IX-lea al
partidului, alături de vechile ate
liere C.F.R., dezvoltate azi într-o
puternică întreprindere mecanică
de reparat material rulant, au apă
rui noi unități industriale, intre
care cea de perdele și tricotaje, de

traductoare și regulatoare directe,
de țesături subțiri din in „Integra
ta", de scule și accesorii speciale,
de prelucrare și industrializare a
sfeclei de zahăr și altele. S-a în
noit și îmbogățit fondul locativ cu
peste 10606 apartamente construi
te in blocuri moderne, care dispun
la parter de peste 25 000 metri pătrați spații comerciale și pentru
unități prestatoare de servicii.
S-au construit un hotel cu 154
locuri, un spital cuplat cu policli
nică cu 430 paturi, școli, creșe și
grădinițe de copii, două oficii poș
tale, s-a dezvoltat stația C.F.R. și
s-a pus in funcțiune noua cale fe
rată Pașcani — Tirgu Neamț. Ora
șul s-a înnoit vizibil și prin moder
nizarea străzilor, prin construirea
a două esplanade cu trepte încon
jurate de scuarul și terase de flori
și trandafiri, prin amenajarea de
spații verzi în suprafață de peste
150 000 metri pătrați, prin moderni
zarea stadionului principal și con
struirea altuia în zona gării. In
momentul de față se află în con
strucție Centrul de cultură șl crea
ție „Cintarea României".
(M.
Corcaci).

BACĂU
Gospodarii comunei Dealu Morii
din județul Bacău au durat, în ul
tima vreme, noi edificii socialedilitare și gospodărești care au
întregit și înfrumusețat localitatea.
Astfel, au fost inălțate blocuri
moderne destinate specialiștilor
din comună. La parterul acestora
au fost amenajate spații comer

Pașcani — urbanistică modernă

O ACȚIUNE EFICIENTĂ
Iată o manifestare, de fapt o
suită de manifestări care ne re
țin atenția : „Zilele educației pa
triotice și revoluționare a lucră
torilor din comerțul bucureștean",
organizate intre 5 și 18 decembrie
sub egida Comitetului Uniunii sin
dicatelor din comerț, cooperație și
turism, Ministerului Comerțului In
terior. Consiliului municipal al sin
dicatelor București, Direcției ge
nerale comerciale a municipiului
București și Consiliului sindicatelor
din comerțul municipiului Bucu
rești. Este vorba de simpozioane,
dezbateri, colocvii, consfătuiri de
lucru îmbinate cu spectacole, gale

de filme, excursii — cu o largă
participare, avind în obiectiv,
fără îndoială, ridicarea calității co
merțului bucureștean, îmbunătăți
rea stilului de muncă al lucrăto
rilor din comerț, perfecționarea
pregătirii lor profesionale, la ni
velul exigențelor subliniate in re
centa Expunere a secretarului ge
neral al partidului, la ședința co
mună a Comitetului Central al
partidului, a organismelor de
mocratice și organizațiilor de masă
și obștești. Iată citeva momente
care merită intr-adevăr subliniate:
simpozionul cu tema „Cerințe ale
modernizării
comerțului
bucu

reștean în lumina concepției se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, privind
modernizarea întregii activități în
actualul cincinal", expunerea „Per
fecționarea pregătirii profesionale,
cerință esențială a practicării unui
comerț modern, eficient și civili
zat", dezbaterea „Autoconducerea
și autogestiunea în, comerț", schim
buri de experiență privind respec
tarea legilor și actelor normative,
întărirea ordinii și disciplinei, răs
punderea materială, disciplinară,
administrativă în gestionarea bu
nurilor încredințate. (M. Savu).
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REDUCEREA CONSUMURILOR MATERIALE
este, în primul rind, o problemă de proiectare
Arătam în prima parte a anchetei
noastre (publicată în ziarul „Scinteia"
din 13 decembrie) că la întreprinde
rea „Vulcan" există o strategie bine
pusă la punct și urmărită consecvent
de consiliul oamenilor muncii, de co
mitetul de partid al uzinei, pentru
reducerea continuă a consumurilor
materiale și energetice.
Una din componentele importante
ale acestei strategii o constituie reproiectarea constructivă a produselor,
ceea ce a asigurat economii spectacu
loase de metal. Dintr-o lungă listă
de realizări pe care ni le-a prezentat
inginerul Traian Cutunescu, din ca
drul colectivului de norme de con
sum, ne-a atras atenția o serie în
treagă de îmbunătățiri aduse cazanu
lui de 420 tone abur pe oră. Deloc
Intîmplătoare „insistența", deoarece
acest tip de cazan formează obiectul
unei adevărate serii de fabricație —
intr-o întreprindere specializată in
produse-unicat — deci efectele economice sint cu atît mai mari :
800 tone metal economisit la un singur cazan (în condițiile menținerii
și chiar sporirii parametrilor săi
funcționali).
Tehnologiile de execuție cunosc și
ele un ritm accelerat de înnoire și
modernizare. Astfel, la turnătorie,
unde se practică, pentru unele repe
re, turnarea în forme vidate, in pri
ma parte a anului viitor va in
tra în funcțiune o instalație de
turnare centrifugală, iar apoi una
de turnare sub presiune. Scopul
urmărit este creșterea preciziei de
execuție a semifabricatelor și re
ducerea adaosului de prelucrare.
Circa două treimi din totalul tablelor
prelucrate sînt croite cu ajutorul
calculatorului electronic, iar debita
rea se execută cu anumite ma
șini cu comandă-program. Sudura
automată, in mediu de bioxid de
carbon, de argon ori sub strat de flux,
are o pondere de 64 la sută in tota
lul operațiunilor de sudură, urmind
ca, în 1989, să ajungă la 72 la sută.
Aceste noi tehnologii permit semni
ficative economii de metal, energie
electrică și termică, explicînd în bună
măsură evoluția descendentă a con
sumurilor specifice.
Una din cele mai eficiente măsuri
pentru reducerea consumurilor de
gaze naturale se dovedește a fi in
stalarea de arzătoare autoregenerative la mai multe cuptoare de forjă,
tratament și turnătorie. Cele două,
deja intrate in funcțiune, economisesc
peste 100 mii metri cubi gaz metan
pe an, iar la sfirșitul cincinalului,
în momentul încheierii acțiunii de
modernizare la toate cele 14 cuptoare
prevăzute în program, economia se
va ridica la aproape 1,4 milioane
metri cubi pe an. Fără a epuiza do
meniile in care acționează colectivul
Întreprinderii pentru diminuarea
consumurilor, mai notăm fapțul că
prin recuperarea căldurii gazelor
arse de la cuptoarele „clasice" și a
aburului rezidual de la ciocanele de
forjă se economisește anual o canti-

tate de energie termică de 3 600 tone
combustibil convențional.
După cum se poate lesne observa,
toate procedeele, tehnologiile și mă
surile adoptate nu au nimic extraor
dinar, sint bine cunoscute în, practic,
toate unitățile economice, iar extin
derea lor a devenit Un lucru firesc.
Ceea ce particularizează preocupările
colectivului de la „Vulcan" este con
cepția cuprinzătoare, grija pentru a
aplica tot mai multe din noutățile
tehnice în producția -de zi cu zi,
pentru a grăbi procesul de moderni
zare în condiții de maximă eficiență

să se lase așteptată. Una dintre acestea se referă la greutățile intimpinate in aprovizionarea ritmică, in
structura prevăzută in contracte, cu
unele materiale. „Sîntem adeseori
puși in dilemă, ne-a spus inginerul
Bogdan. Să oprim fabricația unor
produse de care beneficiarii noștri
au presantă nevoie sau să o conti
nuăm, cu prețul inlocuirii materiale
lor neprimite la timp de la furni
zori ? In cele mai multe cazuri ale
gem a doua variantă, dar aceasta
presupune costuri de fabricație spo
rite, prelucrări suplimentare, consum

Ce relevă activitatea întreprinderii
„Vulcan" București dD
economică. In acest sens, merită sub
liniat impactul deosebit de favorabil
al programului de modernizare asu
pra costurilor de fabricație. De la în
ceputul acestui cincinal, cheltuielile
la 1 000 lei producție-marfă au scă
zut cu peste 106 lei, îndeosebi pe sea
ma reducerii cheltuielilor materiale,
încă o dovadă, așadar, a faptului că,
bine gîndit, bine aplicat, programul
de modernizare asigură creșterea
eficienței economice ; cu alte cuvin
te, își atinge finalitatea pentru care
a fost lansat.
Pentru aceasta insă este nevoie
de o concepție care să aibă permanent în atenție eficiența. Este sem
nificativă pe această linie o iniția
tivă de ordin organizatoric pe care
ne-a prezentat-o inginerul-șef cu
pregătirea fabricației,
Alexandru
Bogdan : „Am constituit două colec
tive de tineri specialiști, bine pregă
tiți profesional și pasionați de ceea
ce fac, pentru două direcții impor
tante ale modernizării. Un colectiv
de „soft“-iști, adică oameni care pre
gătesc programele de calculator pen
tru noile tehnologii de prelucrare,
în curs de aplicare sau de extindere.
Cel de-al doilea colectiv analizează
posibilitățile de creștere a gradului
de mecanizare și robotizare, îndeosebi
pe calea realizării in unitate sau a
achiziționării unor module, subansamble pe care să le adaptăm mași
nilor existente. In felul șcesta re• ducem costurile și realizăm moder
nizări strict adecvate cerințelor flu
xurilor noastre tehnologice".
Așadar, in mod firesc, acțiunile de
reducere a consumurilor materiale
și energetice pe searha programului
de modernizare vor continua, reali
zările .actuale .fiind departe de
limita posibilităților. De âlffel,
chiar, dacă rezultatele de ansamblu
din acest an ale întreprinderii sint
foarte bune — fapt ilustrat de înde
plinirea tuturor indicatorilor cantita
tivi și calitativi ăi planului — există
probleme a căror soluționare continuă

Concret despre eficiența
exportului
mercial. Iar atunci cînd partenerul
înainte de a înfățișa experiența usolicită altceva decit propune pro
nei unități mici, care promovează cu
ducătorul apare al doilea punct la
succes un export eficient, cu pro
fel de important. Unitatea se anga
duse rentabile și căutate, să facem
jează să execute comenzi după mo
cunoștință cu citeva date nu lipsite
delul cerut. Cel de-al treilea punct,
de importanță. Unitatea a doua conesențial pentru ambii parteneri, a-»
fecții-textile Curtea de Argeș din
parține din nou producătorului : ac
cadrul întreprinderii județene de
ceptarea modelului pe bază de sem
producție industrială este — cum e
nătură din partea partenerului și
numită aici — „inima" întreprinde
contractarea lui fermă o dată cu în
rii. De ce ? Pentru că „pulsul" ei
deplinirea tuturor condițiilor solici
s-a înscris și se înscrie in cadrul
tate. Rezultatul ? Și producătorul, și
unor parametri economici și de ca
partenerul iși asigură antfcipat ga
litate similari cu ai unor importante
ranția unei colaborări certe și efi
unități mari. Argumente ?
ciente. Ca dovadă că este așa, uni
Unitatea respectivă realizează un
tatea din Curtea de Argeș a avut in
export in continuă creștere, de la un
acest an un număr de comenzi aproa
an la altul. Pe perioada scursă din
pe dublu decit cel necesar pentru aco
acest an, de pildă, planul la export
perirea planului.
a fost îndeplinit și depășit, urmînd
„Nu e suficient numai să ai o stra
ca pînă la sfirșitul anului să se în
tegie clară față de piața externă —
registreze o importantă producție
ne argumentează în continuare ace
de -i->
aici are
suplimentară. Iar unitatea
u.
lași șef de unitaun curs de reve
te — dacă nu ai
nire, după datele
una la fel de ri„la zi", dintre
poate
cele mai bune. Și Argumentele unei unități guroasă,
riguroasă,
mai
nu pe orice piață.
față de producția
Ci pe piețe pre
care o propui
mici cu activitate bună pe
cum
cele din
pieței, față de
Anglia, U.R.S.S.,
calitatea și pre
Belgia și alte
țul ei. Noi nu
țări
dezvoltate.
sîntem
o
unitate
mare. Avem
Cineva ar putea spune că e
o grupă de creație relativ mică,
ușor să obții rezultate bune atunci
dar aici
am
adunat „mîinile
cind ai de realizat un volum de
de aur" ale unității — respectiv
producție relativ mic la export. „Atinere provenite din rindul unor
ceastă judecată — afirmă tovarășul
bune cunoscătoare ale cusăturilor
Virgil Bratu, șeful unității — este
populare
ori care s-au dovedit a anefondată. Cu cit efort, cu cită bă
vea aptitudini deosebite în acest dojtaie de cap realizăm noi ceea ce rea
meniu. Produsele noastre reprezintă
lizăm se poate ușor deduce de ori
o simbioză între creația industrială
cine. Aproape întreaga cantitate de
și creația populară. Ele sint înnoite
materii prime pe care o folosim
mereu. Atît pe baza orientării noas
pentru realizarea producției provine
tre in funcție de „pulsul" pieței, cit
din resursele la care renunță uni
și la cererea partenerului. Iar pen
tățile industriei republicane. Faptul
tru noi controlul și autocontrolul ca
că nu apelăm în contractarea aces
lității sint atit instrumente de lucru,
teia la una și aceeași unitate, cu
cit și componente ale conștiinței de
care să stabilim relații de colaborare
producător.
Produsele ce necesită
certe, ci la toate unitățile la care
cele mai mici „retușuri", înainte de
apar rezerve de asemenea resurse
a
urma
„cursul
tehnologic", al reme
ne obligă să manifestăm atit mobili
dierilor, străbat unul educativ. Ele
tate, cît și eficiență în valorificarea
sint adunate într-o mică „expoziție"
materiilor prime. Cine are materie
de uz intern și comentate cu tot per
primă puțină este obligat s-o gospo
sonalul, pentru ca aceeași posibilă
dărească cu grijă, ca pe o mare bo
greșeală să nu se mai repete. Nu mă
găție, pînă la ultimul gram".
întrebați cît de educativă este aîntrebarea „cum reușiți acest lu
ceastă expoziție !“
cru ?“ a primit și ea răspunsuri care
Atunci cind ești sigur pe ceea ce
relevă că aici există o gindire rigu
faci ai pretențiile tale de producă
roasă față de organizarea și condu
tor și față de partener. Conducerea
cerea producției. Ne-a reținut aten
unității de aici a convenit cu parte
ția modul profesionist cu care uni
nerii — și aceștia au acceptat — să
tatea iși promovează produsele la
nu expedieze nici un lot de produse
export. Nimic intîmplător, nimic im
fără ca reprezentanți ai firmelor să
provizat. Partenerii sînt invitați să
asiste la recepția finală și să avi
vadă, fie acasă la producător, fie
zeze plecarea producției. Ceea ce re
prin intermediul cataloagelor, colec
prezintă, de fapt, o confirmare certă
ția de modele — aproape toată gama
că la ora expediției producția a în
de confecții pentru copii, confecții
trunit toate cerințele calității.
«port pentru bărbați și femei, acce
Așadar, un sistem de contractare,
sorii sport și auto, lenjerie de pat
producere și vinzare a produselor
etc. Faptul că oferta producătorului
pus
la punct în toate amănuntele.
nu este statică, că învinge barierele
Așa cum trebuie să fie activitatea de
comodității — „vrei iei, nu vrei, alt
producție destinată exportului.
ceva nu știm să facem" —, reprezin
tă din capul locului un punct dc
Constantin PRIESCU
plecare constructiv in dialogul co-

mai mare de materii prime și ener
gie".
O altă problemă este legată de can
titatea de energie furnizată între
prinderii pe perioada de iarnă. In
privința energiei electrice interlocu
torii ne-au prezentat numeroase mă
suri — în special de ordin organi
zatoric — menite să aplatizeze curba
de sarcină și să reducă nivelul con
sumului pînă la nivelul repartițiilor.
Este demn de remarcat faptul că, în
prezent, puterea absorbită nu mai
depășește nici un moment 6 MW,
față de 9—10 MW in urmă cu cîțiva
ani. Este important însă ca, în spiri
tul Decretului Consiliului de Stat,
cantitatea prevăzută să fie livrată
fără întreruperi inopinate. Ridicăm
această problemă întrucit chiar în
cursul documentării noastre s-au pro-

dus două asemenea întreruperi.
„Dacă in acest moment se execută
vreo operațiune de turnare, toată
șarja este irosită — ne spunea cu
amărăciune economistul Alexandru
Nicolae, secretarul comitetului de
partid al întreprinderii. Pentru a nu
mai vorbi de faptul că, dacă situația
nu se reglementează, riscăm să nu
mai putem îndeplini planul și anga
jamentele asumate in întrecerea so
cialistă".
Unele din problemele ce trebuie
rezolvate in continuare țin însă in
exclusivitate de activitatea întreprin
derii. Astfel, referindu-ne tot la re
sursele energetice, ar trebui accele
rate demersurile pentru realizarea
unui sistem de dispecerizare automa
tă, asistată de calculator, a' consu
mului de energie electrică și alte
utilități (aer comprimat, gaze natu
rale etc.). Numai pentru energia
electrică, bunăoară, specialiștii in
domeniu apreciază că un asemenea
sistem ar permite economii de or
dinul a 10—15 la sută din totalul
consumului, ceba ce, pentru „Vul
can", ar însemna cîteva mii de megawați-oră anual. De asemenea, co
eficientul de utilizare a metalului,
deși a crescut cu aproape unu la sută
în ultimii trei ani, este încă redus,
sub nivelul posibilităților dovedite
de acest ambițios colectiv.
Discuțiile purtate cu specialiști din
întreprindere arată că aceste proble
me sînt cunoscute și se depun in
continuare eforturi pentru rezolvarea
lor, pentru eliminarea oricăror for
me de risipă, pentru valorificarea
integrală, cu maximă eficiență a re
surselor de care dispune unitatea.
Iar rezultatele de pînă acum consti
tuie o garanție a îndeplinirii anga
jamentelor asumate.

Euqen RADULESCU

Răspunderile organizațiilor de partid in realizare
programelor de dezvoltare economico-socială
(Urmare din pag. I)

permanență cuprinderea, abordarea
și soluționarea cu maximă operati
vitate și răspundere a tuturor pro
blemelor ce apar pe parcursul rea
lizării planului in unitățile indus
triale, agricole, de construcții și din
alte ramuri ale economiei naționale,
intervenind prompt pentru preve
nirea și inlăturarea grabnică a ori
căror stări de lucruri negative și lip
suri ce se mai manifestă în diferite
domenii, să cunoască și să sprijine
cu perseverență generalizarea expe
rienței pozitive, a noilor cuceriri ale
științei și tehnicii moderne. Tot
odată, organele și organizațiile de
partid au datoria să acționeze cu
stăruință pentru întronarea pretutin
deni a spiritului de partid, a unei
ordini și discipline exemplare, pen
tru repartizarea judicioasă a forțe
lor, cuprinderea tuturor merrîbrilor
de partid într-un riguros sistem de
sarcini și răspunderi concrete, dez
voltarea mai puternică a democrației
de partid, afirmarea cu mai multă
vigoare a criticii și autocriticii, a
combativității revoluționare, pentru
perfecționarea muncii și conducerii
colective, concomitent cu creșterea
răspunderii personale, pentru orga
nizarea mai riguroasă a controlului
înfăptuirii hotăririlor organelor su
perioare ale partidului, a respectării
și aplicării legilor statului, a pro
priilor hotăriri.
întărirea capacității politico-organizatorice a organelor și organiza
țiilor de partid presupune, de ase
menea, acordarea unei atenții spofite sprijinirii, îndrumării și dina
mizării activității desfășurate de or
ganizațiile de masă și obștești, a
celorlalte organisme democratice de
conducere pentru perfecționarea și
afirmarea tot mai puternică a demo
crației muncitorești - revoluționare,
asigurind participarea largă a oame
nilor muncii la conducerea tuturor
domeniilor vieții economice și so
ciale. De altfel, în cuvintarea la
încheierea ședinței comune a Plena
rei C.C. al P.C.R.,
organismelor

democratice și organizațiilor de masă
și obștești, secretarul general al
partidului sublinia în acest sens:
„Lucrările înaltului forum de
mocratic reprezintă expresia uni
tății dialectice dintre conducerea
partidului și organele de stat, orga
nismele democratice și organizațiile
de masă, sintetizează, intr-o formă
nouă, rolul conducător al partidului
in toate sectoarele, in întreaga noas
tră societate". In lumina acestei noi
și valoroase teze a tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a exemplului
oferit de inaltul forum democratic,
organele și organizațiile de partid au
datoria să promoveze cu mai multă
fermitate asemenea forme și metode,
ca organizarea de plenare comune ale.
comitetelor de partid și consiliilor oa
menilor muncii, adunări generale de
partid deschise, efectuarea in comun
de studii de către comisiile pe proble
me ale comitetelor de partid și comi
siilor pe domenii ale consiliilor oa
menilor muncii și altele. In același
timp, comuniștii care fac parte din
organele de conducere colectivă ale
unităților economice și sociale, din
conducerile organizațiilor de masă
și obștești sînt datori să imprime,
prin exemplul lor personal, prin spi
rit de inițiativă, prin propuneri și
sugestii, prin atitudine intransigentă
față de lipsuri, un stil de muncă re
voluționar tuturor organismelor de
mocrației munci torești-revoluționare, asigurînd in acest mod buna lor
funcționare.
Desigur, pentru ca membrii parti
dului, pentru ca toți oamenii mun
cii să ajungă la înțelegerea impera
tivelor actuale ale dezvoltării economico-sociale a patriei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut organelor
și organizațiilor de partid intensifi
carea muncii politico-educative de
ridicare a conștiinței revoluționare,
de creștere a nivelului pregătirii
profesionale și politice și de cultură
generală a maselor de oameni aii
muncii, astfel ca ele să acționeze
cu întregul lor potențial de energie,
de creativitate pentru înfăptuirea
planurilor și programelor de dezvol
tare economico-socială. Activitatea
ideologică, politico-educativă, de for
mare a omului nou, cu o înaltă con
știință revoluționară, socialistă —
sublinia secretarul general al parti
dului — constituie una din proble
mele de importanță deosebită in ac
tuala etapă de dezvoltare a societă
ții noastre socialiste. In lumina
acestei cerințe, spiritul revoluționar
— trăsătură fundamentală a conști
inței comuniste înaintate — dobindește sensuri concrete, practice. A fi
revoluționar, a fi comunist înseam
nă, printre altele, a promova cu în
drăzneală noul, cuceririle revoluției
tehnico-științifice in toate domeniile,
a . acționa pentru ridicarea nivelului
tehnic și calitativ al produselor și
creșterea competitivității lor, a mi-

lita cu perseverență pentru t
cerea neabătută in viață a pr
melor privind perfecționarea
nizării și modernizarea prodt
pentru înfăptuirea noii rev
agrare, pentru organizarea în
activități economico-sociale pe
cipiile autoconducerii și autog'
nii muncitorești.
Dialectica riguroasă, interdepei
ța și interacțiunea dintre munci
ganizatorică și politico-educatii
sarcinile economico-sociale sint,
ziunea secretarului general al par
lui, deosebit de clare, nu pot t
succese durabile în activitatea
nomică și socială dacă nu sint
dite pe o temeinică muncă pol
organizatorică desfășurată nemi
în mijlocul oamenilor, în mijloci
lectivelor de muncă ; după cun
atît de adevărat este și faptul, c<
mat de activitatea practică, de zi t
a organelor și organizațiiloi
partid, că munca organizatori
politico-educativă ar fi lipsit
conținut, de eficibnță dacă nu
materializa în îndeplinirea e
piară a obiectivelor economice ț
ciale prioritare. De aici necesi
de a combate orice tendință
compartimenta munca de pârtii
a considera formele și meti
muncii de partid ca un scop in
rupte de un conținut viu, real
acționa cu luciditate in conceț
muncii de partid într-un tot u
cu finalitate precisă, dinainte s
tată. In această privință, excei
nala Expunere a secretarului f
ral al partidului reprezintă un
lucit model pentru organele și c
nizațiile de partid in elaborare
desfășurarea activității politici
ganizatorice intr-o viziune uni
direcționată spre obiective clar
finite.
Partidul Comunist Român, p:
de masă, centru vital al socic
noastre, trup și suflet din trupi
sufletul poporului român, este ui
cu devotamentul opțiunilor fu
mentale și al faptelor construi
de întregul popor. Partidul disp
după cum o demonstrează înde
gata și eroica sa existență, de ci
citate politică și organizatorică i
călăuzi poporul român spre noi
torii. Valorificarea acestei capac
pe un plan superior, în consent
cerințele actuale ale dezvoltării
nomico-sociale a țării, este
din ideile majore ale magisti
Expuneri prezentate de tovar
Nicolae Ceaușescu la înaltul fo
democratic, program de munc
acțiune al fiecărui comunist, al
cărui’ om al muncii, al fiecărui
tățean al patriei .noastre pentru
făptuirea obiectivelor stabilite
Co. ■esul al XlII-lea și Confer
Nat tală ale partidului spre a
gura înaintarea fermă a Romă
spre țelurile luminoase ale socii
mului și comunismului.

BUZĂU : Producție suplimentară cu consumuri redus

La întreprinderea de utilaj minier Petroșani a fost asimilată fabricația unor mașini și utilaje de înaltă performanță
pentru extracția cărbunelui. In- fotografie, atelierul de mecanică grea
Foto : Mihai Alexe

Angajați cu toate forțele în am
pla întrecere socialistă ce se des
fășoară pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan din acest
an hotăritor al actualului cincinal,
oamenii muncii din industria jude
țului Buzău obțin noi și impor
tante succese. în perioada care a
trecut din acest an, ca urmare a
mai bunei organizări a muncii, a
unei aprovizionări ritmice cu materii prime și materiale, a introducerii de noi tehnologii pentru creșterea calității produselor și a productivitâții muncii, s-au înregistrat
substanțiale sporuri de producție

fizică. Astfel, s-au livrat supl
mentar economiei naționale 57 9:
tone oțel-beton, 1 864 tone sirmă di
oțel trasă la rece, 213 000 mp geai
tras, 269 000 Nmc gaz metan util
zabil, 1 680 mc prefabricate din bi
ton armat, produse ale industri
electrotehnice și electronice, cor
fecții textile și altele. Demn c
remarcat este faptul că întreag
producție fizică suplimentară a foi
obținută cu consumuri reduse, ecc
nomisindu-se 1 578 tone metal, 8 83
MWh energie electrică și 7 678 ton
combustibil convențional. (Stelia
Chiper).

IN INVĂTĂM1NTUL AGROZOOTEHNIC DE MASĂ

Experiența și tehnologiile avansate
în spiritul indicațiilor șl orientărilor secretarului
general al partidului privind ridicarea cunoștințelor
profesionale, științifice și tehnice ale tuturor celor
care lucrează in agricultură, în acest an s-au luat
măsuri deosebite de organizare diferențiată a invățămintului agrozootehnic de masă, de legare mai strinsă
a acestuia de realitatea muncii și vieții din fiecare
unitate, de participare a tuturor celor care lucrează
in agricultură la cercurile de invățămint pentru cu
noașterea, însușirea și aplicarea tehnologiilor avansate,
a experienței valoroase a unităților fruntașe. Modul
în care a început- și se desfășoară in cele mai multe
locuri învățămîntul agrozootehnic din unitățile agricole,
înțelegerea cerinței de a se da acestuia un caracter-de
masă tot mai profund constituie dovada cea mai
elocventă a răspunderii cu care cei cărora li s-a
încredințat o asemenea misiune acționează acum pen
tru a asigura acestui proces de instruire teoretică o
finalitate practică maximă.
Din numeroasele sondaje efectuate de reporterii și
corespondenții „Scînteii" in unitățile agricole rezultă
insă că trebuie înlăturate unele manifestări de forma
lism în desfășurarea învățămîntului agrozootehnic,
incepind cu aspecte ce țin de desfășurarea propriuzisă a cursurilor, cu prezența oamenilor la lecții,
asigurarea materialului didactic și a spațiilor adecvate
pentru desfășurarea invățămintului. exercitarea unei
îndrumări și a unui control mai stricte și eficiente.
Cu atît mai ferm și operativ se cere acționat pentru
a asigura pretutindeni buna desfășurare a invâțămîntului agricol de masă cu cît trebuie arătat că nu în
toate cazurile se acordă atenția necesară dezbaterii
asoectelor ce țin de cunoașterea și însușirea tehnolo
giilor înaintate de producție, de organizare concretă

a muncii, buna gospodărire a pămîntului și a celor
lalte mijloace de producție, și cu deosebire a aspec
telor ce țin de pregătirea in cele mai bune condiții a
producției anului viitor.
Pornind de la cerința ca activitatea de perfecționare
a cunoștințelor profesionale ale celor ce lucrează in
agricultură să cunoască îmbunătățiri de fond, tre
buie limpede ințeles de către organele și organizațiile
de partid de la sate că este de datoria lor de a
acționa prin toate mijloacele pentru a asigura acestui
proces conținutul și eficiența care să determine cu
adevărat o îmbunătățire radicală in activitatea tuturor
unităților agricole. Organizațiile de partid trebuie să
determine acum la sate o stare de spirit prin care să
se înțeleagă necesitatea ca toți lucrătorii din agricul
tură să participe activ la lecțiile cursurilor agrozoo
tehnice, astfel încît fiecare lucrător din agricultură
să-și poată însuși metodele de lucru și de organizare,
tehnologiile care asigură producțiile mari in unitățile
agricole fruntașe. Această obligație pe care o au or
ganele și organizațiile de partid de la sate trebuie să
pornească de la înțelegerea profundă a rolului pe
care învățămîntul agrozootehnic de masă îl are în.
desfășurarea activității, de la înțelegerea faptului că
nu se poate face agricultură modernă, intensivă decit
|>e baza acumulării unor cunoștințe care să fie în pas
cu noutățile de ultim inoment din domeniu! tehno
logiilor de producție, al științei agricole in general.
Cîteva din observațiile rezultate în urma unei ample
investigații privind modul in care se desfășoară în
vățămîntul agrozootehnic de masă în unitățile agri
cole le vom publica in articolul de față și in alte
articole viitoare.

SUCEAVA

strîns de activitatea practică
Cooperativa agricolă de producție
Fintinele este una din unitățile de
frunte din județul Suceava. Criteriul
de apreciere il reprezintă producții
le constant bune obținute în sectoa
rele vegetal și zootehnic și, desigur,
veniturile înregistrate. în acest an,
de exemplu, unitatea a realizat pro
ducții bune de orz, cartofi, sfeclă de
zahăr, grîu și legume. Se estimează,
de asemenea, obținerea a aproxima
tiv 8 milioane lei beneficii, la aceasta
contribuind toate sectoarele de acti
vitate (vegetal, zootehnic, de mică

«

Industrie și prestări servicii). Produc
țiile bune realizate aici sînt rodul
aplicării corecte a tehnologiei speci
fice fiecărei culturi, și aceasta mai
ales ca urmare .a cunoștințelor dobindite de cooperatori de-a lungul
timpului, la cursurile învățămîntului
agrozootehnic. Cum in ziua documen
tării noastre s-au desfășurat lecțiile
la cercurile de pregătire profesio
nală a lucrătorilor de la fermele ve
getale și zootehnice, precum și la
ferma legumicolă, sectorul activități
anexe și secția de mecanizare, am

urmărit modul de organizare a acti
vității și conținutul lecțiilor la citeva cursuri.
La toate cele trei ferme vegetale
s-a predat „Tehnologia intensivă a
culturii sfeclei de zahăr", prezentindu-se soiurile ce se folosesc în uni
tate, lucrările ce trebuie efectuate,
începînd de la pregătirea
patului
germinativ și pînă la recoltare și li
vrarea producției la bazele de recep
ție. S-a argumentat necesitatea exe
cutării corecte și la timpul optim a

temeinic insușite !

acestora. La ferma nr. 1, bunăoară,
lectorul Maria Hodorogea, inginer la
o întreprindere județeană, a insistat
in dezbateri pe asigurarea densității
plantelor și a calității primelor lu
crări care depind in exclusivitate de
cooperatori. S-au făcut și unele re
feriri, totuși prea timide, la felul in
care s-a muncit in acest an. Nicăieri
insă nu s-a spus nimic de produc
țiile obținute și nu s-au făcut compa
rații intre ferme, echipe și cooperatori. De asemenea, nu s-a vorbit nimic despre amplasarea culturii in
1989 și
. lucrările specifice de executat
in funcție de așezarea și fertilitatea
parcelelor, structura solului etc. Și
dacă la ferma nr. 3 prezența a fost
ceva mai bună, la ferma nr. 2, ea a
fost foarte scăzută. Aceasta pentru
că șeful fermei, Vasile Butnaru, „a
convocat numai șefii de echipă pe
lingă care au mai venit și cîțiva coo
peratori". La ferma zootehnică nr. 2,
in schimb, atît prezența, cît și des
fășurarea lecției au fost apropiate
de nivelul cerințelor. Pentru că lec
torul Cornel Lencu, medic veterinar
Ia dispensarul de profil din comu
nă, a prezentat tema „Bolile respira
torii la animale" in strinsă legătură
cu realitățile din fermă. El a accen
tuat necesitatea bunei îngrijiri și fu
rajări, de care depinde in mod ho, tărîtor starea de sănătate a anima
lelor. în discuții, zootehniștii, între
care s-a numărat Anica Ilască, au
venit cu exemplificări din munca
lor de fiecare zi, întregind în mod
convingător conținutul lecției. Acesta
este, de altfel, suportul producției
mari de lapte realizate de fermă în
acest an. Și la ferma zootehnică nr.
1 prezența a fost bună. Inginerul
zootehnist Liviu Popovici a prezentat
lecția, folosind exemple despre mo
dul în care se lucrează în fermă. O
mențiune aparte se cuvine făcută
despre cercul de la sectorul activitați anexe. Spre deosebire de toate
celelalte cercuri, aici lectorul Vasile
Miron, inginer constructor la consiliul agroindustrial Verești, a folosit,
pentru lecția „Dezvoltarea activității
de construcții", planșele din docu
mentațiile tehnice de execuție pen
tru realizarea unui finar, moderniza
rea a două grajduri și pentru execu
tarea sistemului de ventilație în cele
lalte adăposturi. Adică, planșele pen
tru lucrările pe care oamenii din sec-

tor trebuie să le efectueze. Asp
tele teoretice au fost îmbinate asi
foarte bine jcu cele practice. Lui
care nu s-a intimplat la cercurile
la fermele vegetale, unde nu sfolosit nici planșe, nici grafice p<
tru a evidenția mai bine dinam
producțiilor obținute și a venituri
realizate. Sigur, planșele nu se )
executa pe plan local. Dar cine
împiedicat pe lectori să facă graf
sugestive sau, pe cei din zootehr
să meargă in grajduri pentru a ri
liza lecții practice ? Lectorii de
fermele vegetale puteau să vi
chiar cu produse de pe diverse p;
cele, evidențiind pe cooperatorii c<
au muncit cu spirit de răspundere
au obținut producții foarte bune
criticindu-i pe cei leneși. Lecți
puteau fi mai atractive și prin pr
zentarea unor elemente de nouțe
pentru producția anului următi
fapt ce ar atrage mult mai mu
cooperatori la acestea. La fel de ir
portant pentru asigurarea unei fre
vențe corespunzătoare este modul
care sint pregătite sălile pent
cursuri. Or, la așezănțintele cultura
de la Bănești și Fintinele, unde s-i
desfășurat cursurile de la ferme
nr. 3 și 2 vegetale și de la fern
nr. 2 zootehnică, sălile erau neincă
zite.
Aspectele ridicate aici pot fi <
ușurință înlăturate printr-o m
bună organizare și urmărire a de
fășurării acestei • forme de pregăti
profesională a lucrătorilor din agr
cultură de către consiliul de cor
ducere al unității. Sint însă necesa
un sprijin mai concret și o îndrumi
re atentă din partea comitetului c<
munal de partid, a birourilor orgt
nizațiilor de bază, care trebuie să i
Implice efectiv in asigurarea frec
venței și ridicarea conținutului lei
țiilor. Astfel, eficiența învățăminte
lui agrozootehnic de masă ar spo
mult, ridieîndu-se la nivelul cerințe
lor subliniate de secretarul ge
nerăi
al
partidului,
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, în Expunerea 1
recenta ședință comună a Plenare
C.C. al P.C.R., a organismelor demo
cratice și organizațiilor de masă ș
obștești.

Sava BEJINARIU
corespondentul „Scînteii
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STATU ȘI DEMOCRAȚIA IN SISTEMUL POLITIC
AL SOCIETĂȚII SOCIALISTE ROMÂNEȘTI
nare din pag. I)

■rtanța statului va fi tot mai
în 'spiritul acestei teze profund
țlfice, elaborată de tovarășul
lae Ceaușescu, partidul nostru
iă în continuare — și trebuie să
le — o atenție deosebită perfec
ții activității statului, a lnstitur sale. In expunere se fac amreferiri la perfecționarea orgaelor democratice ale statului :
!a Adunare Națională, consiliile
dare. Așa cum subliniază toșul Nicolae Ceaușescu, nu numai
a fost perfecționate organele „de•atice „clasice", dar au fost crearganisme noi. în acest sens, a
nit un fapt firesc ca poporul să
cipe la conducerea statului, la
jionarea
tuturor
problemelor
i economico-sociale a țării. De
onsiliile oamenilor muncii și airile generale ale proprietarilor,
ucătorilor și beneficiarilor, in
iprinderi și instituții, pină la
resele și consfătuirile naționale,
amuri de activitate, o paletă
i de modalități concrete constisistemul democrației socialiste
luționare. In fața tuturor mariopțiuni, in fața tuturor actelor
ice de importantă majoră penprezentul și viitorul patriei,
idul, statul se consultă cu po
li".

Răspunderea
pentru prezent,
ipunderea pentru viitor
>meo Dobrin : „Lucrurile stnt
iezi — socialismul nu se poate
iepe fără o largă democrație reiționară ; în același timp, demoia socialistă nu poate fi concepuără creșterea rolului partidului,
tatului, al organismelor democraîn viața societății. Iată deci că
ui nu apare singular in raportu
lui cu dezvoltarea democratică
icietății, ci împreună cu toate ceIte organisme ale democrației
icitorești-revoluționare, sub con3rea Partidului Comunist Român,
îl conducător al partidului are
o natură democratică, pentru că
se exercită de undeva „de sus“,
lin interiorul societății ; acest rol
reflectă în activitatea concretă a
ărei organizații, în modul în care
are comunist își îndeplinește
junderile. De fapt. întreaga actite a partidului, a statului se des>ară împreună cu masele, cu în;ul popor, prin 'participarea
îijlocită a organelor și organlza>r de partid, a organismelor sta
ll, a organizațiilor democratice, in
eprinderi, în unități agricole, în
ituții de știință, învățămint și
:ură, de ocrotire a sănătății, la
iționarea tuturor problemelor, la
eplinirea tuturor sarcinilor. Avem,
această privință, răspunderi deoit de mari. în cadrul comitetului
tru de partid, în organizațiile da
ă am trecut la inițierea unor acii concrete care să asigure o inigere clară a adevărului că noua
itate, semnul distinctiv al actuaetape, nu se referă numai la prole, ci și la munca politică, orgaatorică, la întreaga activitate econico-socială“.
’lorea Angheî ! „Consider că, în
■astă privință, de o mare însem

nătate este raportul dintre condu
cerea centralizată — prin planul de
stat — și autoconducere. La baza acestuî raport se află proprietatea
socialistă.
Expunerea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu pune în evidență
ideea fundamentală că proprietatea
socialistă poate să cunoască forme
diferite de dezvoltare, de perfecțio
nare, dar nu se admite diminuarea
rolului și importanței ei, pentru că
s-ar aduce prejudicii operei de con
strucție a socialismului, dezvoltării
economico-sociale a țării. Se relie
fează cu putere, în acest document
programatic, adevărul axiomatic că
socialismul și comunismul nu se pot
înfăptui fără o puternică bază ma
terială, fără acțiuni ferme pentru
continua întărire și dezvoltare a pro
prietății socialiste. în același timp,
este subliniat faptul că superiorita
tea proprietății socialiste, față de
orice altă formă de proprietate, nu
se afirmă de la sine, ci numai prin
munca rodnică a întregii națiuni,
prin răspundere, competență și chib
zuință in gospodărirea avuției națio
nale, prin angajarea hotărită a co
muniștilor, a tuturor oamenilor
muncii in eforturi stăruitoare pen
tru o neîncetată dezvoltare a avuției
țării".
Diana Necula : „Ca muncitor, știu
bine că, in actuala etapă, dezvol
tarea proprietății de stat este strins
legată de cerințe cum sint moderni
zarea structurilor de producție, creș
terea rapidă a productivității mun
cii, a calității, valorificarea la un ni
vel superior a materiilor prime și
resurselor energetice, reducerea ac
centuată a cheltuielilor materiale,
sporirea eficienței exporturilor noas
tre pe piața internațională, amplifi
carea tuturor factorilor intensiv-calitativi și de rentabilitate. Noi am
dezbătut, in colectivul nostru, toate
aceste probleme ; ne-am spus cu
toții părerea, și cei vîrstnici, cu mai
multă experiență, și cei tineri, des
pre ceea ce avem de făcut pentru
folosirea la întreaga capacitate a
fondurilor fixe, a tuturor mașinilor,
utilajelor și instalațiilor, pentru per
fecționarea continuă a tehnologiilor
de fabricație, pentru extinderea me
canizării și automatizării proceselor
de producție. Au fost adoptate mă
suri concrete care să asigure per
fecționarea pregătirii profesionale a
tuturor muncitorilor și specialiștilor,
valorificarea superioară a resurse
lor de hărnicie, de gindire creatoare,
de competență existente în colecti
vul nostru. Desigur, ministerul, cen
trala, ca organisme ale statului so
cialist, acordă un sprijin susținut în
treprinderii noastre in realizarea
sarcinilor ce-i revin din plan, insă
in cea mai mare măsură îndeplinirea
acestor îndatoriri depinde de colec
tivul nostru muncitoresc, de răspun
derea de care dăm dovadă, de cali
tatea muncii pe care o desfășurăm".
în Tezele din aprilie s-au făcut
referiri semnificative cu privire la
raportul dintre organele centrale ale
statului și organismele democratice,
în acest sens, se sublinia : „Nu mai
este posibil ca activitatea complexă
a economiei naționale, a dezvoltării
societății să fie rezolvată numai de
aparatul central, neglijîndu-se orga
nele democratice din unități". De
altfel, secretarul general al partidu
lui a precizat că, oricît de bine ar lu
cra, un funcționar sau un grup de
funcționari dintr-un minister ori al

tul nu vor putea să rezolve proble
mele multiple care sînt in centrale,
în întreprinderi și care trebuie să
fie soluționate cu participarea largă
a colectivelor muncitorești, a orga
nelor colective de conducere. Desi
gur, această cerință impune creș
terea puternică a răspunderilor ce
revin fiecărui colectiv, adunărilor
generale ale proprietarilor, producă
torilor și beneficiarilor, consiliilor
oamenilor muncii în îndeplinirea tu*1*turor sarcinilor. De la colectiv, această Îndatorire se extinde la fie
care dintre membrii săi. La toate aceste îndatoriri s-a referit pe larg
tovarășul Nicolae Ceaușescu in do
cumentul programatic pe care l-a
prezentat Ia plenara comună din
28—30 noiembrie a.c. în cuprinsul
expunerii, ca și în hotărîrile plena
rei, s-a acordat o deosebită atenție
interdependenței dialectice dintre
perfecționarea conducerii unitare a
societății — pe baza planului de stat
— și' asigurarea cadrului optim pen
tru aplicarea fermă a principiilor
autoconducerii muncitorești și autogestiunii, mecanismului economic,
sistemului financiar și de credit, de
remunerare după cantitatea și cali
tatea muncii.
Ion Bărbieru ; „A discuta despre
raportul dintre conducerea centrali
zată și autoconducerea muncitoreas
că implică, cred eu, introducerea’ in ,
ecuație și a unui al treilea termen:
conștiința. De fapt, sensurile profun
de ale dezvoltării democrației socia
liste n-au fost niciodată, in anii de
după cel de-al IX-lea Congres, sepa
rate de transformarea revoluționară
a conștiinței socialiste, de formarea
omului nou. Cu atit mai mult acum,
în actuala etapă, cind conștiința răs
punderilor, înalta pregătire politică
și profesională a oamenilor muncii
se inscriu intre factorii de prim or
din ai progresului țării, o astfel de
separare este de neconceput. Progra
mele pentru actualul cincinal și
pentru viitorul deceniu, pină la ori
zontul anului 2000, in unele privințe
și pentru primul deceniu al secolu
lui XXI, elaborate de partid, sint
dintre cele mai cutezătoare. Româ
nia urmează să se înscrie, pînă în
anul 1990, între țările mediu dezvol
tate din punct de vedere economic
și social ; pe această bază își va asi
gura intrarea, pînă la finele acestui
secol, de care nu ne mai despart
prea mulți ani, între țările dezvol
tate ale lumii. Noua calitate a mun
cii și a vieții va fi generalizată la
nivelul întregii noastre societăți. Pe
acest drum de muncă rodnică, de
mari eforturi creatoare este posibilă
participarea activă la decizie, la con
ducerea statului, a societății a unor
cetățeni care nu au pregătirea ne
cesară pentru a înțelege, pentru a
interpreta corect fenomenele econo
mice, politice și sociale ? Ar putea
contribui la bunul mers al lucrurilor
opinia celui ce nu reușește să ana
lizeze problemele de la locul lui de
muncă in raport cu obiectivele afla
te, în actuala etapă, in fața întregii
țări 7 Este un fapt cert că, in cazul
celor ce nu îndeplinesc astfel de ce
rințe, participarea la conducere nu
poate fi profundă, substanțială. Este
firesc, este necesar ca acordul dat
în adunarea generală sau în consiliul
oamenilor muncii să se întemeieze
pe o analiză adincă a realităților, pe
cunoașterea și înțelegerea lor. pe
convingerea că soluția ce se adoptă

SEBEȘUL - CU DESTINUL LUI MODERN
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cității lui profesionale șl
îanizatorice, inginer-șef,
ii intij, și apoi, în ciuda
servelor lui, director,
neînțeles că prima lui
:uințâ în Sebeș, hotelul,
rămas o amintire pitoîscă. pentru el și mai
rs pentru soția Iui. o
rnică sebeșeancă. Noile
spunderi l-au determinat
ci să înfigă, la Sebeș,
dăcini adinei, definitive.
Celălalt interlocutor al
■stru,
inginerul
loan
uparu — la fel de mlndru
■ noua unitate industriaa orașului de la apa
•beșului — ne informa că
iloarea producției-marfă
combinatului se ridică
tăzi la 600 de milioane
i, că produsele realizate
i cei peste 2 400 de muntori, tehnicieni și lngi;ri sînt căutate, pentru
umusețea și calitatea lor,
țări cu tradiție in conrucția de mobilă, cum
nt Suedia, Anglia, Franța
altele. Aceasta, desigur,
;te o carte de vizită cu
itul deosebită, marca tă
ticilor combinatului se
apune cu vigoare pe plan
iropean, ca și a întrerinderii „Căprioara", din
•oducția combinatului 60
sută merge la export
- cum se exprimă ingierul —, creșterea la acest
ipitol, față
de
anul
ecut, fiind de 28 la sută,
’e spunea inginerul loan
tuparu :
— Avem oameni foarte
uni, bine pregătiți profeional. Socotesc fapt semificativ că 92 la sută din
rateria primă acești oaleni minunați o valorifică
rinlr-o înaltă prelucrare,
’ractic, în afară de praf,
■alorificăm totul. Dar și
iraful îl ardem in cazane ;
ie-am construit niște arzăoare de un tip special.
Ycum, datorită preocupărior de a ne realiza aici, in
omblnat, o parte din ener;ie, sîntem pe punctul de
i ne instala o turbină cu
îbur de 4 MW. 50 la sută
lin energia termică o vom
ibtine din arderea prafu
lui.
La
rîndu-i,
celălalt
tebeșean — putem să-i
spunem așa, acum : sebe:an. și dună vorba ardele
nească bine îndulcită e
definitiv de-al locului — ne
mărturisea, cu verva-i de
moldovean, pe care și-a
păstrat-o :
— Toată averea mea, la
venirea în Sebeș, după
cum vă spuneam la început,
era o geantă cu cărți și
mari speranțe de împlihire. Cărțile au sporit, era

este Intr-adevăr cea mai bună. Iar
pentru aceasta se cer competență,
cunoaștere, un efort continuu de
pregătire multilaterală, fie că este
vorba de o dezbatere în consiliul
popular, ca organ local al puterii de
stat, fie în consiliul oamenilor mun
cii, în adunarea generală dintr-o în
treprindere".
Romeo Dobrin : „Revin Ia o refe
rire făcută aici : aceea că azi, în
condițiile economiei moderne, rolul
aparatului central al statului este tot
mai mare, dar în același timp cresc
răspunderile colectivelor din unități,
ale
organismelor
autoconducerii
muncitorești. Această realitate im
plică însă, pentru noi, cei ce lucrăm
în astfel de organisme, pentru toți
muncitorii, inginerii, maiștrii, econo
miștii, muncă și o înaltă pregătire
pentru muncă ; implică o matură
responsabilitate pentru soarta pro
prietății socialiste, pentru valorifi
carea deplină a tuturor resurselor
țării ; Implică, în mod esențial, ce
rința ca fiecare să se integreze activ
în viața colectivului din care face
parte, să se pregătească temeinic,
politic, profesional și cultural pen
tru a putea să contribuie efectiv, cu
munca să înalt calificată, cu opiniile
și propunerile sale profund argu
mentate, la bunul mers al activi
tății".
Nicolae Oprea : „în aceeași ordine
de idei se înscriu cerințele sublinia
te de secretarul general al partidului
cu privire la perfecționarea activită
ții organelor de conducere colectivă,
la răspunderea colectivă și indivi
duală. Pentru că fiecare cadru de
conducere are propriile lui răspun
deri, limpezi, clare — conducerea
colectivă nefiind paravanul după
care să se ascundă cei ce nu-și în
deplinesc sarcinile individuale. Se
desprind însă, din Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, marile
îndatoriri ce revin organelor colec
tive de conducere, de a căror activi
tate depind in mare măsură și pro
ducția fizică, și calitatea, și produc
tivitatea, și eficiența. Și a căror ac
tivitate trebuie să exprime gîndirea
și inițiativa colectivelor care le-au
ales în deplină concordanță cu obiectivele stabilite de partid, de stat
la nivelul întregii țări, să asigure
participarea tuturor oamenilor mun
cii la îndeplinirea exemplară a sar
cinilor".
Statul și democrația. Un raport de
sinteză și armonie ce exprimă esența
societății noastre socialiste. O expre
sie a preocupărilor partidului, ale
secretarului său general, in anii de
după Congresul al IX-lea, dar cu
deosebire in prezent, in actuala etapă
a edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate, de a asigura, in
cadrul amplu al democrației, muncitorești-revoluționare, o mai bună ac
tivitate de conducere unitară a socie
tății, de planificare și organizare. De
a asigura afirmarea și mai puternici
a elementelor de conducere modernă,
științifică^ bazată pe realități, pe le
gile economice generale, pe legitățile
dezvoltării sociale. De a. intări fără
încetare participarea poporului la
conducerea statului. De a perfecționa
mecanismul economic și social, între
gul sistem al democrației socialiste
revoluționare, care cuprinde, intr-o
deplină unitate dialectică, activitatea
desfășurată de partid, de stat, de or
ganizațiile democratice, de întregul
popor.

Răspunderea „oamenilor în alb"

pentru sănătatea celor mici
Desigur, statisticile ce coordonator Eugen Dumi de asistenta Emilia Găman. grijă sint înconjurați copiii
privesc evoluția demogra trescu, sub cristalul de pe Veghind la sănătatea copii și in mediul rural. In
fiei se schimbă de la o birou, sint expuse o su lor din zonă, personalul comuna însurăței sîntem
lună la alta. Totuși, pentru medenie de fotografii ale sanitar al dispensarului nevoiți să așteptăm o
a avea o imagine cit mai unor fetițe și băieți. „Sînt 6-bis urmărește menține vreme mai lungă. Cadrele
exactă a volumului și ca copiii noștri !“ — ne explică rea, în continuare, la zero medicale sînt foarte ocupa
lității activității cadrelor asistenta Anica Ichimescu. a indicatorului de mortali te cu consultația profilac
tică a gravidelor cu risc,
medicale cărora le este în îi știe pe nume : „Andra- tate infantilă.
...La dispensarul de pe ca și cu o îndrumare me
credințată sănătatea mamei Cosmina Sandu, de un an
și copilului in județul și șapte luni, mama e eco diatrie nr. 9, împreună cu todologică a medicilor din
Brăila, vom apela la citeva nomist la întreprinderea de medicul primar pediatru teritoriu pe linie de obste
cifre. De la începutul anu morărit și panificație, iar Mihai Nichita, de treizeci trică și ginecologie, coordo
lui și pină la 8 decembrie tatăl inginer la Schela de de ani in unitate, urmărim nată de dr. Ion Ciorecan,
au fost înregistrați 6 426 de extracție petrolieră Opri- o statistică personală cu medic principal de specia
nou-născuți. Numai la ma șenești ; Claudia Butoi are privire la evoluția indica litate la spitalul de profil
ternitatea din municipiul un an și trei luni, părinții torilor demografici din din municipiul Brăila, mede reședință (Spitalul de sint muncitori la combina zona gării : in 1970, natali todolog județean pentru
obstetrică și ginecologie), tul de prelucrare a lemnu- tatea înregistra 15 la mia aria însurățelului. Intre
timp, vizităm dispensarul,
pină la aceeași dată au fost
cele patru cabinete (dintre
înregistrate 5 747 nașteri.
care unul de pediatrie),
în această mare unitate
casa de nașteri, staționarul
sanitară, care împlinește
pentru copii, sălile de ste
în această lună trei ani de
rilizare și tratament, bu
la înființare, zilnic, prin
cătăria pentru copiii inter
grija oamenilor in alb, văd
nați. Strălucesc de curățe
lumina zilei numeroși copii,
nie, sînt bine întreținute,
frumoși și sănătoși, Maria
bine utilate. Dintr-o discu
Ganea, asistenta-șefă a
ție cu Anișoara Burlacu,
secției obstetrică, ne spune
primarul comunei, aflăm
că într-o singură zi, adică
că, datorită preocupării
în 24 de ore, se înregistrea
consiliului popular, s-au
ză circa 26 nașteri. Inter
alocat sume importante
locutoarea noastră, care are
pentru reparațiile curente,
o vechime de 32 de ani in
pentru materialul sanitar
nobila-i meserie, ne vor
necesar. Medicul coordona
bește despre răspunderea
tor
al dispensarului, Ștefan
fiecărei familii '■
șl efortul personalului ma
Caragață, fiu al comunei,
ternității de a veghea la
spune că mortalitatea
__-Znp
**
7
' ne
sănătatea mamei și copilu
infantilă este, de la an la
lui.
an, într-o accentuată scă
Cite femei nu datorează
dere, indicele de natalitate
întregii țări
_
bucuria de a fi mame stră
este de 18,8 la mie
in
daniei medicilor și asisten
acest an.
------------W
M
fcw
telor din această materni
Din convorbirea avută
tate ! Dintre acestea amin
cu doctorița Gabriela Matim doar citeva : Lina Setetovici, director-adjunct al
rian, de 29 de ani, la al
Direcției sanitare județene,
optulea copil, Anișoara
notăm că personalul sani
Pipirigeanu, de 31 de ani,
tar din județul Brăila con
la al șaptelea, Maria Pop,
tribuie — prin activitatea
de 32 de ani, la al cincilea,
profesională, prin acțiunile
sau Elena Ciocîrlan, de 28
profilactice desfășurate —
de ani, din comuna Movila
obținerea unor valori
Miresei, bucuroasă că al lui ; iată și gemenii soților de locuitori, mortalitatea la
ale principalilor in
doilea copil este o fetiță. Bibicu, muncitori la șantie infantilă 28 la mie ; în 1988, optime
dicatori demografici. Ast
Tinerele mame cu care rul naval, Loredana și Ovi- natalitatea crește la peste fel,
datorită
unor acțiuni
stăm de vorbă au cuvinte diu, în etate de două luni... 17 la mie, în schimb mor concertate,
perseverente,
pline de recunoștință pen Si, bineînțeles, enumerarea talitatea scade Ia zero. Re creșterea natalității
în
tru ajutorul primit, pentru ar putea continua. Sînt zultatele, în evoluție vizi
un procent de
buna îngrijire, ca și pentru copii frumoși și sănătoși, bilă, sint rodul strădaniei registrează
la mia de locuitori,
utilele sfaturi primite. Ca mereu în atenția unui întregului personal — șase 16,2
în creștere față
o explicație a acestor apre dispensar-model, înființat asistente și doi medici. indicator
de
aceeași
a anu
cieri, medicul Ana Pușchi- în mai 1987, unde colectivul „Doctorul Nichita este unul lui 1987 și perioadă
ale anilor ante
ță, directorul spitalului, ne are o preocupare de bază : dintre promotorii dispensa- riori, dar pentru
creșterea
vorbește despre conștiința să-i mențină așa, să le rizării științifice a distro- căruia depun în continuare
profesională a personalului acorde asistență medicală, fiei, autor a numeroase co
medical — un sever ju în cabinet, ca și acasă. O municări șl referate pre eforturi importante. Op
decător al calității muncii altă preocupare a cadrelor zentate în diverse simpo timizarea asistentei me
fiecăruia —, despre marile medicale de aici este zioane și consfătuiri inter- dicale a femeii gravide,
îndatoriri pe care le au față educația
sanitară.
Cele județene" — precizează în îmbunătățirea asistenței la
de îndeplinirea politicii de zece lecții din ciclul tri soțitorul nostru, medicul naștere, organizarea unor
mografice a partidului și mestrial „Școala mamei", pediatru Mircea Damian, importante acțiuni educastatului nostru și în acest ca și Sfaturile primite în inspector cu ocrotirea ma tiv-sanitare pentru preve
colț de țară.
cadrul „Educației sanitare mei, copilului șl tineretului
Aceeași grijă a oameni la domiciliu", însoțite de din cadrul Direcției sanita nirea și combaterea avor
lor în alb față de sănăta demonstrații practice, de re județene și secretar al turilor, efectuarea în bune
tea celor mici o întîlnim testări, sînt deosebit de comisiei județene de de condiții a examenelor pro
filactice ale populației,
și in unitățile sanitare din
mografie. ‘
teritoriu. La dispensarul utile. Mai reținem și
aplicarea fermă și susținu
Satisfacția
acestui
prie

nr. 6-bis de pediatrie, 3 lecțiile cu preșcolarii, or
tă a programelor de sănă
medici și 8 cadre medii ganizate în comun cu ten al celor mici este, după tate sînt tot atîtea mă
acordă asistență sanitară educatoarele de la cre- cum ne spune chiar el, „să suri sprijinite și urmă
unui număr de 1 650 de șele nr. 6 șf „Laminorul", îngrijești copiii unor mame
copii ai căror părinți s-au ca și cele cu elevii care, nu de mult, au fost... rite de comitetul județean
de partid, menite să con
mutat, nu de mult, în blocu de la școlile generale copiii noștri ! De exemplu, tribuie, în continuare, la
rile noului și modernului nr. 9, 13, 22 și 24, în cadrul Tanța Arion, mamă a cinci îmbunătățirea indicatorilor
bulevard Dorobanți sau în cărora activitatea de pre copii. Viorica Chitrușcă, demografici
în județul
cartierul Obor, precum șl venire a îmbolnăvirilor și Tatiana Tănase, Grațiela Brăila.
Feodor
și
alte
zeci
de...
celor peste 3 000 de elevi de igienă personală este
din școlile aflate în zonă, bine îndrumată de medicii foști copii !“.
Candlano PRICEPUTU
în
cabinetul medicului Doina Leț și Felicia Cbstin,
Cu aceeași dragoste șl corespondentul „Scînteii"

ORUL

însemnări din unități sanitare
brăilene

CETĂȚEANUL Șl CALITATEA SERVICIILOR PUBLICE
Așa cum se știe, un obiectiv important al întregii activități econo
mico-sociale il constituie realizarea unei noi calități a muncii, a pro
ducției în toate domeniile de activitate, inclusiv în cel al servi
ciilor publice. Pornind de la aceste exigențe, de Ia necesi
tatea lichidării lipsurilor și combaterea stărilor de lucruri negative
ca una din cerințele revoluționare ale mersului înainte, de la necesi
tatea îmbunătățirii modului de soluționare a solicitărilor cetățenilor,
precum și de la numeroasele scrisori primite Ia redacție, „Scintcia" își
propune să intreprindă o serie de anchete în legătură cu asemenea
aspecte de larg interes cetățenesc.

Din noua arhitectură a orașului Sebeș

firesc, s-au adunat într-o
adevărată bibliotecă ; spe
ranțele, și ale mele, și ale
sebeșenilor din întreprin
dere, le-am transformat
noi, prin gindul și fapta
noastră, in realități, în cer
titudini. Priviți-le !
Frumos spus — am gîndit noi — de-abia ținîndu-ne după gazda noastră
prin halele fabricii, ascultîndu-i explicațiile, notind
— semnificativ lucru pen
tru forța de creație a co
lectivului de aici 1 — că pe
an sînt puse în producție o
mie de noi modele.
— La un an înnoim
aproape total produsele
noastre ! — precizează in
ginerul. Creația este totul,
cheia succesului este in
mina fiecărui muncitor al
nostru, care-și aduce con
tribuția de gînd la efortul
întregului colectiv.
Primarul orașului, to
varășul
Dumitru Crișan,
ne-a furnizat, pe îndelete,
ardelenește, și alte cifre
grăitoare despre activita
tea celorlalte întreprinderi
ale Sebeșului, caracteristice
pentru noul destin al aces
tei așezări transformate
din temelii în ultimele două
decenii. Nu le mai redăm
în amănunt pentru că. la
întrebarea noastră : „Ce a
însemnat tot acest efort
înnoitor în acest răstimp ?“,
primarul
ne-a
răspuns
succint :
„Creșterea de
peste 10 ori a producției
industriale a orașului, afir
marea vocației industriale
moderne a Sebeșului, pe
care vechile făbricuțe și
ateliere nu aveau forța ne
cesară să i-o trezească.
Iar așezarea, cu tot spe
cificul ei, de care uneori

s-a făcut prea mult caz,
după părerea mea. rămînea
un biet tîrg.
Tot apele
Sebeșului o înviorau —
dacă mă pot exprima așa
— dirijate în timpul verii
pe lingă trotuare in zona
centrală. Cam ăsta era spe
cificul, după cum cred că
bine mă înțelegeți".
Străbatem împreună cu
primarul străzile orașului.
Peste tot, animație — spre
Sebeș converg toate dru
murile muntelui și ale văii
Mureșului, fiind el centru
vechi comercial în această
zonă. Dar numai industria
lizarea a adus orașului vi
goare. Iată, ne aflăm in
acea parte a localității
unde cu două decenii în
urmă începuseră fundațiile
combinatului de prelucrare
a lemnului. Locul
se
chema, pe vremea aceea,
încă, „la Glod". Astăzi este
o mindră platformă indus
trială. Șantierul de atunci
a trecut de mult peste
șosea : ca o consecință fi
rească a existenței puter
nicei unități industriale de
prelucrare a lemnului, se
înalță aici unul dintre pri
mele cartiere de blocuri de
locuințe ale Sebeșului. Dar
nu numai aici întîlnim
chipul întinerit al orașului.
Cel mai nou cartier de lo
cuințe se ridică acum la o
altă poartă a urbei de la
apa Sebeșului, la aceea
care se deschide înspre
Sibiu, acolo unde așezarea,
cită era, se pierdea în ano
nimatul modestelor case.
Se construiește cu elan,
după
cerințele modeme.
Din nou primarul contu
rează dimensiunile acestei
vaste lucrări : „S-au con
struit in oraș peste 3 300 de

apartamente pentru mun
citorii
combinatului
de
prelucrare a lemnului, pen
tru cei ai întreprinderii
-Căprioara-, pentru cei de
la
întreprinderea
de
ciorapi, de la I.F.E.T. Co
merțului local nu-i mai
sint caracteristice prăvăli
ile mici și intunecoase din
centrul, să-i zicem, istoric,
ci noile unități amplasate
la parterul noilor blocuri,
care însumează deja o su
prafață de 6 500 metri
pătrați. Au fost date în
folosință
noi
complexe
meșteșugărești. Pe această
bază a crescut de patru ori
volumul desfacerilor de
mărfuri și de peste șase
ori cel al prestațiilor de
servicii. Sebeșul a întine
rit. Se poate compara cu
Valea Frumoasei".
Da, Sebeșul se poate
compara cu Valea Frumoa
sei ! Pentru că ea însăși,
Valea Frumoasei, își merită
acum cu prisosință numele,
ca și Sebeșul titlul de
oraș modern. In același
răstimp, pe cuprinsul Văii
s-au construit barajele de
la Oașa, de la Tău, de la
Obrejii de Căpîlna, de la
Petreștl și salba de hidro
centrale de la Gîlceag,
Șugag, Săsciori, Petrești.
Riul însuși este numit aici
riu al luminii. Orașul, așe
zat la ieșirea lui din munți,
reprezintă, intr-un fel, prin
chipul lui nou, in continuă
întinerire, o încununare
armonioasă a tot ceea ce
s-a construit și se con
struiește și in această parte
de țară. Ni s-a părut simbo
lic faptul că la cota finală
a blocurilor noi de locuințe,
din Sebeș constructorii
așază, după tradiție, ra
mura de brad adusă numai
de pe Valea Frumoasei.

întreținerea și diversele reparații
necesare unei locuințe, plata chiriei
ori eliberarea unor acte cu caracter
locativ fac din întreprinderile de
construcție, reparații și administrație
locativă (I.C.R.A.L.) și din centrele
lor de servire a populației o prezen
tă familiară oricărui locatar, cu o
sferă de activitate in creștere, pe
măsura sporirii numărului de apar
tamente și diversificării serviciilor
oferite. De unde necesitatea ca toți
lucrătorii acestor unități șă manifes
te solicitudine și respect față de ce
tățean, reguli de bază ale oricărui
lucrător din serviciile publice, să-și
îndeplinească în mod prompt și
corect, cu răspundere atribuțiile de
bună gospodărire a fondului locativ
de stat. Și trebuie spus că în nu
meroase asemenea întreprinderi și
centre de servire a populației se de
pun eforturi vizibile în acest sens, că
multe din colectivele lor, organiza
țiile de bază sînt preocupate de ca
litatea muncii prestate, de conduita
față de cetățean. Pe fondul unor ase
menea preocupări, al necesității ca
în toate serviciile publice să se înce
tățenească un nou stil de muncă, o
calitate superioară a prestațiilor ofe
rite publicului,» apar cu atît mai
inacceptabile acele cazuri de incorec
titudine la care se dedau unii mese
riași și funcționari ai acestor unități,
de la tergiversarea unor lucrări
stringente sau executarea. lor de
mintuială pînă la manifestarea unei
atitudini lipsite de respect, jignitoa
re, a unor practici abuzive. Așa cum
sînt, din păcate, și cele la care ne vom
referi în Continuare, ce ne-au fost
aduse la cunoștință de mai mulți ci
titori. Dar să dăm cuvîntul unuia
dintre ei, E. Șulea din Capitală, cu
domiciliul în Drumul Taberei, nr. 56,
care ne scrie :
„Pentru a obține viza de ieșire din
spațiu a fiicei mele — căreia i s-a
atribuit un apartament de către uni
tatea la care lucrează — sectorul de
gospodărie locativă (S.G.L.) nr. 6, din
subordinea I.C.R.A.L. Giulești, m-a
obligat să depun o cerere prin care
să mă angajez că îmi voi «reglemen
ta problema locativă în termen de 90
de zile». Fiind titulară de contract
de 22 de ani, iar spațiul (2 camere
decomandate) în care râmîneam îm
preună cu soțul meu depășind doar
cu puțin norma locativă, am consi
derat o asemenea declarație ca un
abuz. în consecință, mi s-au refuzat
cele solicitate. După mai multe dru
muri și insistențe, de învoiri de la
serviciu, reprezentanții S.G.L. au re
nunțat ia declarația solicitată — do
vadă că era un abuz —, dar m-au

avertizat că, In schimb, trebuie să
plătesc igienizarea apartamentului,
adică zugrăvirea lui. Am refuzat în
mod întemeiat și acest lucru, deoa
rece apartamentul îl aveam bine în
treținut și, în orice caz, eu nu urma
să mă mut de acolo. Observația mea
n-a fost luată în considerație așa că,
de aproape două luni, sînt purtată pe
drumuri pentru o viză strict necesară

crări" și că trebuie să-1 reali
zeze. Incercind să-i demonstrăm că
o asemenea practică de condiționare
a eliberării unui act, a unei adeverin
țe sau acordării unei vize prin
acceptarea efectuării unor lucrări
costisitoare, anticipat plătite consti
tuie un abuz in relațiile cu publicul,
șeful de centru ne-a răspuns catego
ric : „Dacă cetățenilor în cauză nu
le convine, nu au decit să sesizeze
unde vor. Aici, eu hotărăsc ce am de
făcut". Aroganța unei asemenea
atitudini s-a amplificat după ce, in
tr-un anumit sens, șeful sectorului a
primit „girul" din partea con
ducerii I.C.R.A.L. față de o aseme
nea comportare. Mai exact, să-și re
ducă ceva din pretenții (dar, practic,
nu să renunțe la un asemenea pro
cedeu, cum ar fi fost de așteptat).

„Vă eliberăm adeverința
dacă acceptați să zugrăvim
apartamentul7
---------------- PORNIND DE LA O SCRISOARE ----------------fiicei mele pentru întocmirea con
tractului de Închiriere a apartamen
tului acordat. In ultimă instanță, am
cerut să vină acasă cineva de Ia
I.C.R.A.L. pentru a constata starea
apartamentului. Inspectoarea trimisă,
deși nu avea ce reproșa apartamen
tului, a încercat totuși să găsească
ceva pentru a întocmi un deviz de
reparație pe care să-1 plătim. Că a
vrut să ne găsească cu tot dinadinsul
„nod în papură" rezultă din aceea că,
neconstatind nici un neajuns în
întreținerea locuinței, a decis pînă la
urmă că trebuie să înlocuim... oglin
da din baie".
Din păcate, trebuie spus că nu
este singurul caz de acest fel. După
cum ne-a adus la cunoștință, aproape
întocmai i s-a întimplat, de exemplu,
și locatarului L. M. Mănescu, din
strada Săndulești nr. 3, care timp de
două luni a fost purtat pe drumuri,
doar, doar va accepta un deviz de cu
rățenie impus intr-un mod la fel de
nejustificat ca și în precedentul caz.
Iată de ce am considerat necesar să
stăm de vorbă mai întîi cu șeful
sectorului de gospodărie locativă
nr. 6, Dumitru Nițescu, spre a
ne edifica asupra unor asemenea
practici. Foarte sigur pe el, șeful
de centru ne-a declarat pur și
simplu că el „are un plan de lu

De pildă, in ce privea cazul cetățenei
E. Șulea, i s-a sugerat șefului de
sector să renunțe la ideea unor re
parații costisitoare și să-i pretindă,
în schimbul vizei solicitate, numai
schimbarea... oglinzii din baie. Cit
despre schimbarea mentalității celor
de la centrul respectiv, nici o vorbă.
Motiv pentru care D. Nițescu s-a
simțit încurajat și, ca atare, a supus-o
pe locatara în cauză mai întîi unui
potop de jigniri grosolane, după care
i-a întocmit un deviz de igienizare
„sever", comunicat prin adresa 4 589
din 17.11.1988. Ca să-i demonstreze
că tot cum vrea el merg lucrurile la
S.G.L.-6.
Orice s-ar spune, este un caz ieșit
din comun în ceea ce privește în
țelegerea rolului și atribuțiilor ce le
au în relația cu publicul. Ceea ce
face intr-adevăr urgentă necesitatea
unei „igienizări", adică a eradicării
unui asemenea comportament. Cei în
măsură s-o facă sînt fără îndoială
factorii
de conducere
de
la
D.G.D.A.L, București. Cu atit mai
mult cu cît asemenea compor
tări nu se manifestă la centrul
amintit de azi, de ieri. Cu mai bine
de un an de zile în urmă, ziarul nos
tru a mai fost sesizat de locatarii
blocului OD-1 din strada Alexandru
Moghioroș nr. 20, pe care același

șef de centru îl obliga să zugrăvească
casa scărilor. Nu avea nici o im
portanță pentru el că blocul respec
tiv se afla în reparații „ample", lun
gite la nesfîrșit tot de o formație de
lucru de la I.C.R.A.L. Giulești, pînă
la terminarea cărora nu se putea
pune problema zugrăvirii. De fapt,
din alte scrisori sosite la redacție re
zultă că S.G.L.-6 are nu puține
lucrări începute
de multă vre
me, dar neterminate, tergiversa
te sau, pur și simplu, neîncepute,
deși contravaloarea lor a fost înca
sată anticipat.
în legătură cu acest caz am stat
de vorbă cu tovarășul Sebastian Pre
da, director adjunct la I.C.R.A.L.
Oiulești. Ne-a surprins nu numai
înțelegerea manifestată față de aceste
practici de la S.G.L.-6, ci și mo
tivarea unei asemenea atitudini
prin aceeași explicație : „Sînt pro
bleme cu planul și caută și ei să-1
îndeplinească cum pot". Or fi pro
bleme cu îndeplinirea planului, dar
nici îndeplinirea lui nu este de ac
ceptat să se realizeze în asemenea
condiții, folosind asemenea prac
tici și condiționări abuzive, constrîngind locatarii să contracteze lucrări
de care nu au neapărat nevoie, în
schimbul eliberării unui act perfect
îndreptățit ! Ci cu totul altfel : exe
cutivei lucrări de bună calitate, manifestind respect și solicitudine față
de cetățean. Și nicidecum așa cum se
procedează la centrul amintit, unde,
după ce li se încasează banii, cetă
țenii sînt purtați pe drumuri săptămîni și uneori luni de zile la rind sau
li se execută în cele din urmă lucrări
la un nivel calitativ sub orice criti
că. Or, în această tristă „reputație"
de lucru efectuat de mintuială, de
lipsă de respect față de cetățean
trebuie să caute I.C.R.A.L. Giulești
explicația faptului că locatarii oco
lesc centrul respectiv chiar și cind
au în mod real nevoie să execute
unele lucrări de reparații și întreți
nere în apartamente. Așa, și nu altfel,
se explică de ce este planul în su
ferință și la acest S.G.L.
Cît despre atitudinea lipsită de res
pect, de șicane și ofense la
adresa cetățenilor, așa cum se
întîmplă la sectorul de gospodărie
locativă nr. 6, demonstrează că aici
nu este încă înțeles un lucru elemen
tar : acela că, prin menirea lor, prin
atribuțiile și rolul conferit de lege, lu
crătorii acestor sectoare de gospodă
rie locativă trebuie să fie la dispo
ziția cetățenilor, șl nu invers; Că în
relațiile cu publicul este de neadmis
comportarea incorectă, sfidătoare,
încălcarea nu numai a prevederilor
regulamentelor ce-î stabilesc atribu
țiile, ci și a normelor elementare ale
politeții și ale unei conduite civili
zate. Ca să nu mai spunem că ase
menea anomalii sînt incompatibile
cu exigențele asigurării unei noi ca
lități și în acest sector de activitate.

Dumitru MANOEE
Ion MARIN
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Președintelui Republicii Socialiste România
NICOLAE CEAUȘESCU

Primului-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România
CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Vă exprimăm mulțumiri pentru urările și felicitările pe care ni le-ați
transmis cu ocazia zilei eliberării țării și victoriei revoluției populare în
Albania și folosim acest prilej pentru a adresa urări de prosperitate poporu-.
lui român prieten și de dezvoltare în continuare a relațiilor tradiționale
dintre cele două popoare ale noastre.

RAMIZ ALIA
Președintele Prezidiului Adunării Populare
a Republicii Populare Socialiste Albania

ADIL CARCANI
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Socialiste Albania

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit
din partea primului-ministru al Gu
vernului Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, Kasdi Merbah,
o telegramă prin care se transmit

mulțumiri pentru felicitările și urările adresate cu prilejul numirii
in funcție. Se exprimă, totodată, do
rința de a se acționa pentru adincirea și dezvoltarea raporturilor de
prietenie și cooperare statornicite
între Algeria și România.

Ajutor acordat de România populației afectate
de cutremurul din Armenia
Din primele momente, oamenii
muncii din țara noastră și-au ex
primat profunda lor compasiune
față de pierderile și suferințele
umane cauzate de ct^remurul din
R.S.S. Armeană, fiind, în această
grea încercare, alături de popoarele
sovietice, de cei loviți de calamitate.
Ca o vie expresie a acestor sen
timente, în spiritul solidarității din

Cronica zilei
Joi, ambasadorul Uniunii Sovietice
la București, E. M. Tiajelnikov, a or
ganizat, la sediul ambasadei, o con
ferință de presă in cadrul căreia
I. P. Aboimov, adjunct al ministrului
afacerilor externe al U.R.S.S., a vor
bit despre propunerile și inițiativele
prezentate de tovarășul Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al
P.C.U.S., președintele Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S., .la cea
de-a 43-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U.
Au participat reprezentanți ai pre
sei centrale, Radioteleviziunii, Agen
ției române de presă — Agerpres,
Ministerului Afacerilor Externe, co
respondenți ai "presei străine și ata
șați de presă acreditați la București.

★

șl ale șoimilor patriei
Flonlereștl
nvățămint-cercetare-producțle
(color)

tv
19.00
19,25
19.45
20,05

Telejurnal
Industria — programe prioritare
România in lume (color)
Copiii clntă patria șl partidul (co
lor). Program llterar-muzical-coregrafic Interpretat de formații

20,45 Omul șl sănătatea 0 Prevenirea
— cel mai eficient tratament
21,05 Cinecluburile — prezență in mun
ca politico-educatlvă
21,20 Univers, materie, viață (color). Emisiune de educație materlalistștilnțiflcă
21,50 Telejurnal
♦
22,00 închiderea programului

tre poporul român și popoarele
Uniunii Sovietice, a fost transmis
un ajutor constînd din peste 5 tone
medicamente și materiale sanitare,
destinate populației afectate de cu
tremurul devastator din R.S.S. Ar
meană. Ajutorul a fost transportat!
la Moscova de un avion al Compa
niei TAROM.

Cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a creării Partidului Muncitoresc
Unit Polonez și al celei de-a 70-a
aniversări a întemeierii Partidului
Comunist Polonez. Jerzy Wozniak,
ambasadorul Republicii Populare Po
lone la București, a organizat, joi, o
conferință de presă.

Au participat reprezentanți ai pre
sei centrale, atașați de presă și cores
pondenți ai presei străine acreditați
în tara noastră.
Au fost evocate, in acest cadru,
momente de seamă din istoria miș
cării muncitorești din Polonia, de
cînd, sub conducerea Partidului
Muncitoresc Unit Polonez, clasa
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea, întreaga națiune au asigurat
renașterea patriei, înfăptuirea unor
profunde transformări revoluționare,
obținerea unor succese importantp
în dezvoltarea economico-socială a
țării, în consolidarea independenței
și suveranității naționale.
Cu aceeași ocazie, ambasadorul
R.P. Polone s-a întilnit cu cadre di
dactice și studenți de la Academia
de studii social-politice de pe lingă
C.C. al P.C.R. In cadrul întîlnirii,
ambasadorul polonez a prezentat o
expunere consacrată evenimentului
aniversat.
(Agerpres)

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Avantajele economisirii pe libretul de economii
cu ciștiguri
Economisirea la C.E.C. constituie
un mijloc eficient și practic de
realizare a obiectivelor și dorin
țelor personale, prezente și vii
toare.
Oferind prin unitățile sale, care
sint răspîndite în întreaga țară,
posibilitatea alegerii instrumentu
lui de economisire preferat, Casa
de Economii și Consemnațiuni
pune permanent la dispoziția
populației o gamă variată de li
brete de economii, obligațiuni
C.E.C., conturi curente personale,
iar copiilor și tineretului instru
mente de economisire specifice
virstei și preocupărilor lor.
Datorită avantajelor sale speci
fice, LIBRETUL DE ECONOMII
CU CIȘTIGURI se bucură de o
largă solicitare și constituie pen
tru numeroși depunători instru
mentul de economisire preferat.

Este important de reținut că
operațiile de depuneri și restituiri
pe libretul de economii cu ciști
guri se efectuează la oricare uni
tate C.E.C. proprie, precum și la
unitățile poștale și cooperativele
de credit autorizate.
La depunerile pe acest libret se
acordă o dobindă de 2 la sută pe
an, care se atribuie integral, prin
redistribuire, sub formă de ciști
guri în numerar, prin trageri la
sorți trimestriale.
Ciștigurile se acordă libretelor
de economii ieșite la sorți care
au in trimestrul pentru care se
efectuează tragerea un sold mediu
trimestrial de cel puțin 20 de lei.
Soldul mediu trimestrial care se
ia în calcul la stabilirea cîștigului
este de 20.000 de lei și ca urmare
ciștigul maxim poate fi de 40 000
de lei.

Agenda turistica

FOTBAL. Azi, la Ziirich, se va
efectua tragerea Ia sorți a meciuri
lor din cadrul sferturilor de finală
ale cupelor europene de fotbal. Re
amintim că în toate cele trei com
petiții continentale intercluburi sint
calificate cite o echipă din România:
Steaua București (in „Cupa campio
nilor europeni"), Dinamo București
(in „Cupa cupelor") și Victoria Bucu
rești (in „Cupa U.E.F.A."). Iată ce
lelalte formații calificate : „Cupa
campionilor europeni" : Werder Bre
men, A.C. Milan, Real Madrid, Galatasaray Istanbul. P.S.V. Eindhoven,
I.F.K. Gdteborg, A.S. Monaco ; „Cupa
cupelor" : Eintracht Frankfurt pe
Main, F.C. Malines, F.C. Barcelona,
Sampdoria, Sredeț Sofia, Aarhus,
,Roda Kerkrade ; „Cupa U.E.F.A." :
V.F.B. Stuttgart, Bayern Miinchen,
Real Sociedad, Dynamo Dresda,
Midlothian, Juventus Torino, Na
poli. Meciurile tur se vor disputa la
1 martie, iar partidele retur — la
15 martie 1989.
ȘAH. în Campionatul mondial de
șah rapid de la Mazatlan (Mexic) s-a
încheiat faza preliminară. Primii opt
clasați se vor întrece în cadrul sfer
turilor de finală după următorul
program : Karpov (U.R.S.S.) —
Dzindzașvili
(S.U.A.) ;
Vaganian
(U.R.S.S.) — Tukmakov (U.R.S.S.) ;
Gavrikov (U.R.S.S.) — Kallai (Un
garia) : Dlugy (S.U.A.) — Elvest
(U.R.S.S,).
JUDO. „Turneul campionilor" la
judo (toate categoriile) s-a încheiat
la Paris cu victoria francezului Ro
ger Vachon, care l-a Întrecut în fi
nală prin „Koka" pe compatriotul
său Francois Fournier.
BASCHET. La Madrid, In meci
retur pentru grupele sferturilor de
finală ale „Cupei cupelor" la bas
chet masculin, echipa Real Madrid
a învins cu 109—92 (64—49) formația
italiană Snaidero „Caserta.
HOCHEI. Intr-un meci internațio
nal amical de hochei pe gheață dis
putat la Oulu (Finlanda), reprezen
tativa Cehoslovaciei a întrecut cu
scorul de 6—3 (3—0, 2—2, 1—1) echi
pa Finlandei.
Au asistat peste 5 000 de specta
tori.
SCHI. • Proba de ștafetă 3 X 10
km din cadrul concursului interna
țional de combinată nordică de la St.
Moritz a revenit echipei Norvegiei

(Elden, Anderssen, Bredesen), înre
gistrată cu timpul de lh 22’56”9/I0.
Pe locurile următoare s-au situat
formațiile U.R.S.S. (lh 22’57”3/10) și
Franței (lh 23’30”4/10). • „Cupa
mondială" la schi fond a programat
pe pîrtia de la Bohinj (Iugoslavia) o
probă masculină de 30 km, în care
victoria a revenit suedezului Gunde
Svan, cu timpul de lh I8’34”6/10. Pe
locurile următoare s-au situat co
echipierul său
Torgny Mogren
(lh 19’09”3/10) și norvegianul PalGunar Mikkelsplass (lh 19’35”7/10).
plass (lhl9’35”7/10). • Proba femini
nă de 15 km din cadrul concursului
de schi fond de la Campra (Elveția),
contind pentru „Cupa mondială", a
fost ciștigată de sportiva sovietică
Elena Vialbe, cu timpul de 43’24”8/10.
Pe locurile următoare s-au situat
Alzbeta Havrancikova (Cehoslovacia)
— 43’39”2/10 și Larisa Lazutina
(U.R.S.S.) — 43’44”.
TENIS DE MASA. La Gotwaldov,
in meci pentru „Cupa ligii europe
ne" la tenis de masă, selecționata
Cehoslovaciei a întrecut cu scorul
de 5—2 echipa Iugoslaviei. în ca
drul aceleiași competiții, formația
Angliei a învins la Manchester, cu
6—1, echipa Italiei.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul cuprins între 16 decembrie,
ora 20 — 19 decembrie, ora 20. In țară:
Vremea va fi în gene’ral închisă, Iar în
regiunile sudice și de sud-est și umedă.
Vor cădea ninsori temporare cu frec
vență mai mare în suflul țării, unde
cantitățile de apă pot depăși în punc
te izolate 15 litri pe mp în 24 de ore.
Vîntul va prezenta unele intensificări
în sud și sud-est viscolind temporar
zăpada in prima parte a intervalului.
Temperaturile maxime vor fi cuprin
se între minus 5 și plus 3 grade, iar
minimele intre minus 12 șl minus 5
grade în jumătatea de nord a țării, și
între minus 6 și zero grade în cea de
sud. La București : Vremea va fi în
chisă și în general umedă. Va ninge la
începutul intervalului și din nou spre
sfîrșitul său. Vîntul va prezenta unele
intensificări îndeosebi în prima zi, vis
colind temporar zăpada. Temperaturi
le maxime vor fi cuprinse între minus
2 și plus 2 grade, iar cele minime între
minus 5 și minus 1 grad.

Hanul Soveja, județul Vrancea

SOVATA
Binecunoscuta stațiune balneo
climaterică Sovata oferă condiții
deosebite atit pentru practicarea
turismului, cit și pentru trata
ment.
Amplasat pe șoseaua națională
Miercurea-Ciuc — Sovata — Tg.
Mureș (D.N. 13 A), Ia 50 km de
Tg. Mureș, Hanul Ursul Negru
este o gazdă ospitalieră pentru cei
care vin iarna la Sovata. El dis
pune de 80 de locuri de cazare, din
care 61 sint în camere cu confort
de categoria I, și de un restaurant
de categoria I cu 240 locuri la
mese.

SOVEJA
Situată Ia poalele munților Zboina și Tina, la 90 km de Focșani,
pe șoseaua Focșani — Panciu —
Soveja, stațiunea Soveja,
renu
mită pentru frumusețea locurilor,
atrage numeroși turiști în tot tim
pul anului. Aici s-a deschis o elegantă unitate turistică de cate
goria I, Hanul Soveja, care dispune
de 55 de locuri de cazare in camere
cu încălzire centrală, dotate cu băi

sau cu dușuri. Restaurantul* și
braseria — cu 200 de locuri la
mese — au laboratoare proprii de
preparate culinare și de cofetărie.
La Soveja
turiștii pot vizita
Mausoleul ridicat in memoria os
tașilor români căzuți în ' primul
război mondial, monumentul
de
artă feudală construit de Matei
Basarab cu prilejul încheierii păcii
cu Vasile Lupu, Muzeul local și
Casa memorială „loan Roată"
din comuna Cimpuri.

OCNA ȘUGATAG
Maramureșul, renumit pentru
frumusețea locurilor și pentru fol
clorul său autentic, atrage in tot
timpul anului un număr mare de
turiști.
Cei interesați pot să-și petreacă
vacanța de iarnă in stațiunea bal
neoclimaterică Ocna Șugatag, si
tuată pe un drum lateral ce se
desprinde din șoseaua națională
Baia Mare — Sighetul Marmației (D.N. 18). Hotelul Șugatag le
stă la dispoziție cu 80 de locuri de
cazare în camere cu încălzire cen
trală și cu un restaurant de ca
tegoria întii.
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j

j
j

j

La centrele de difuzare a presei
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cinema
• Chirlța în Iași : SCALA (11 03 72)
— 9: 11; 13: 15; 17; 19,
FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Muzica e viața mea : DACIA
(50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19,
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
• România la a 70-a aniversare a
Marii Uniri — 16; Declarație de dra
goste — 9; 11,15; 13,30; 17,30; 19: PA
TRIA (11 86 25).
• Nelu : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15 ;
17 ; 19.
• Hanul dintre dealuri — 15; 17; 19,

j
j

Din țările socialiste
Un cuprinzător program al dezvoltării

construcției socialiste
Berlinul — capitala R. D. Ger
mane — oferă vizitatorilor o ima
gine concentrată, dar deosebit de
elocventă, a eforturilor și realizări
lor din tara prietenă pe calea edifi
cării noii orînduiri. Intr-un ritm
susținut avansează construcția de
locuințe, care a schimbat și schim
bă, înfrumusețînd mereu și mereu
aspectul metropolei de pe Spree.
Centrul, odinioară incă marcat de
urmele războiului, se prezintă acum,
in aceste zile de început de iarnă,
cu o nouă strălucire, inundată de
monumentalele clădiri ce împodo
besc bulevardul Unter den Linden.
Dar și celelalte raioane ale Berli
nului pulsează din plin în ritmurile
unei urbanistici care îmbină deose
bit de fericit confortul cu moder
nitatea și estetica arhitecturală. Noi
le sectoare urbane, care in urmă cu
cițiva ani erau prefigurate doar pe
planșetele arhitecților, reprezintă
acum comunități umane bine înche
gate. Continuă, concomitent, moder
nizarea
cartierelor mai vechi ale
orașului.
Drumul parcurs In dezvoltarea sa
de capitala R.D.G. a fost posibil da
torită dezvoltării susținute și realiste
a economiei naționale, eforturilor
perseverente ale oamenilor muncii
de a transpune în viață cu hotărire
politica partidului, avangarda în
tregului popor in edificarea noii so
cietăți — Partidul Socialist Unit din
Germania. De aceea se poate spune
că înseși faptele, respectiv exame
nul practicii, dovedesc rodnicia aces
tei politici, unitatea poporului în
jurul partidului.
Rezultatele de pînă acum și con
turarea sarcinilor șl perspectivelor
de viitor au format recent subiectul
Raportului Biroului Politic, prezen
tat de tovarășul Erich Honecker, la
cea de-a 7-a plenară a C.C. al
P.S.U.G. — raport care, prin am
ploarea și profunzimea analizei, prin
importanța problemelor abordate și
a pozițiilor exprimate, prin mă
surile preconizate în ctrînsă legă
tură cu condițiile concrete și parti
cularitățile specifice ale țării, se
constituie intr-un cuprinzător docu
ment programatic al construcției so
cialiste în Republica Democrată
Germană.
După cum se arăta in documen
tele plenarei, apărute în presa din
R.D.G., Biroul Politic al C.C. al
P.S.U.G. a propus convocarea Con
gresului al XII-lea al P.S.U.G. la
data de 15—19 mai 1990. Raportul
prezentat la plenară apreciază că
pregătirea cuprinzătoare și desfășu
rarea viitorului congres vor con
tribui la cristalizarea, într-o largă
perspectivă și intr-un spirit de
înaltă responsabilitate, a sarcinilor
pe care le pune în fața partidului
această perioadă și la relevarea,
chiar înaintea planului cincinal
1991—1995, a obiectivelor ce urmea
ză să fie realizate in decursul aces
tor ani, în perspectiva anului 2000.
In raport sint prezentate o serie
de date ce caracterizează elocvent
dezvoltarea economică a R.D.G. Din
anul 1971 și pină în prezent — arată
documentul — creșterea anuală me
die a venitului național a fost de
peste 4 la sută ; în timp ce, in
anul 1970, un procent al creșterii
venitului național reprezenta 1,2 mi
liarde mărci, în 1987 apesta a repre
zentat 2,6 miliarde mărci. Ca și în
ultimii doi ani, și în 1988 sporul
vepitului național se va realiza în
întregime prin productivitatea tot
mai ridicată a muncii.
Creșterea productivității muncii,
exprimată prin venitul național pe
locuitor s-a dublat aproape — de
la 17 884 mărci in 1970 la 36 749
în anul 1987, ceea ce demonstrea
ză schimbările esențiale realizate
în domeniile tehnologiei, organi
zării și modernizării echipamente
lor în ramurile-cheie ale econo
miei. In prezent, peste 50 Ia sută
din venitul național al R.D.G. este
influențat de export. De aceea — se
arată în raport — este necesar să
fie luate toate măsurile pentru dez
voltarea in continuare a producției
și a bazei tehnico-materiale pentru
a crește aportul comerțului exterior
la venitul național.
Subliniindu-se că sistemul econo
miei planificate, flexibil și perfec
tibil in continuare, și-a confirmat
valabilitatea, raportul arată că pe
baza acestui sistem a fost și este
posibil să se asigure o creștere con
tinuă a economiei naționale și ri
dicarea nivelului de trai al poporu
lui — fără crize, fără șomaj, fără

• Patrula de noapte t FEROVIAR
Povestea călătoriilor — 9; 11; 13 :
(50 51 40) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19.
DOINA (16 35 38).
• Cucoana Chirlța : MUNCA (21 50 97)
• Vraciul : EXCELSIOR (65 49 45) —
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19.
— 15: 17; 19.
• Miracolul ! AURORA (35 04 66)
— • • Transport
secret :
FLAMURA
9; 11; 13; 15; 17; 19, GRIVIȚA (17 08 58)
(85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
— 9: 11; 13; 15; 17; 19,
GIULEȘTI
• Hello Dolly : LUCEAFĂRUL
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
(15 87 67) — 9; 12; 15; 18.
• Artista, dolarii și ardelenii : FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19.
• Zimbet
de
soare :
VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17: 19.
• Unde riurile curg repede : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
• Soluție de urgență : CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Teatrul Național (14 7171, Sala
O Azilul de noapte : SALA MICA A
mare) : Zbor deasupra unul cuib de
PALATULUI — 17,15; 19,30.
cuci — 18 ; (sala Amfiteatru) : Po
• Și asta va trece : ARTA (21 31 86)
veste din Hollywood — 18 ; (sala A_ g. 12» 23’ 15’ 17
* 19,
telier)
: Autograf — 18.
• Nu e ușor cu bărbații r VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Filarmonica
„George
Enescu"

teatre

convulsii sociale. In acest context,
se subliniază că P.S.U.G. consideră
că esența socialismului este determi
nată de proprietatea socială, de uti
lizarea și sporirea ei pe bază de
plan, asigurîndu-se prin aceasta ocuparea completă a forței de mun
că, securitatea socială — pe scurt,
unitatea dintre politica economică și
cea socială. De aceea există o mare
deosebire între economia noastră so
cialistă planificată și economia ca
pitalistă de piață.
La noi, se arată în raport, nu se
înregistrează deformări în raporturi
le dintre realitate și marfă, valoare,
bani, costuri, prețuri și venituri.
Dimpotrivă, unitatea dintre politica
economică și cea socială impune pre
tutindeni un calcul economic exact
și o luptă angajată pentru îmbunătă
țirea raportului dintre cheltuieli șl
rezultate.
In partea referitoare la dezvolta
rea agriculturii documentul arată că
unitățile socialiste, respectiv coope
rativele agricole de producție, ofe
ră cele mai bune premise și ca
drul social adecvat ca țăranul să rămînă țăran. El este strîns legat de
pămînt, căci acesta este proprieta
tea lui, nefiind naționalizat. Ță
ranul a adus pămîntul in cadrul co
operativei agricole de producție pen
tru a profita de foloasele utilizării
lui in colectiv. Cooperativele agri
cole de producție s-au dovedit a
forma un cadru adecvat pentru a

însemnări din R. D. G.
asigura corelarea intereselor perso
nale, colective și sociale.
Raportul, subliniind importanta pe
care partidul o acordă dezvoltării
continue a democrației socialiste, arată că alegerile comunale din 1989
urmăresc perfecționarea în continua
re a dezvoltării acestei democrații.
La aceste alegeri, cetățenii vor de
cide asupra componenței a circa
7 000 de organisme populare locale,
care vor purta răspunderea pentru
înflorirea orașelor și comunelor din
R.D. Germană. Pentru cele 203 000
de mandate de deputați urmează să
candideze persoane care, prin acti
vitatea depusă spre binele poporu
lui, s-au dovedit a exprima inte
resele tuturor păturilor sociale. Ra
portul consideră că desăvirșirea de
mocrației socialiste este de neima
ginat fără întărirea dreptului, după
cum și preconizata lărgire a drep
turilor și precizare a îndatoririlor
cetățenești vor contribui la stimula
rea activității sociale, democratice
a cetățenilor.
R.D. Germană consideră că revo
luția tehnico-științifică poate fi rea
lizată în condițiile asigurării de
locuri de muncă și a bunăstării pen
tru toți, fără șomaj de masă și fără
„nouă sărăcie". De la economia ca
pitalistă a profitului nu se poate
învăța nici armonia dintre dezvolta
rea materială și cea socială șl nici
umanismul și dreptatea.
Raportul prezentat de tovarășul
Erich Honecker la plenara C.C. al
P.S.U.G. subliniază că, în politica
sa socială, partidul a pornit perma
nent de la premisa că edificarea și
dezvoltarea socialismului au la bază
legi obiective, general-valabile. Asi
gurarea puterii clasei muncitoare și
consolidarea alianței ei cu toate cla
sele și păturile de oameni ai mun
cii, dezvoltarea la un nivel calita
tiv superior a raporturilor de pro
prietate socialistă, întărirea perma
nentă a rolului politic conducător al
partidului clasei muncitoare — se arată în raport — sint indispensabile
pentru existența și desăvirșirea con
tinuă a edificării socialismului.
In acest sens, în raport se arată că
P.S.U.G. pornește de la concepțiile
socialismului științific, fundamentate
de Marx și Engels, potrivit cărora
noua societate se construiește în
conformitate cu condițiile proprii ale
fiecărei țări. Pentru P.S.U.G. nu con
stituie o noutate faptul că nu există
un model obligatoriu valabil pentru
toate țările socialiste, se arată in
raport, care precizează în continua
re : nu am considerat niciodată că
prin copiere se poate înlocui propria
gîndire teoretică și acțiune practică
— care reprezintă necesități inexo, rabile — și așa vom gindi și proce
da și în viitor.
După cum se apreciază în raport,
edificarea socialismului este prin

(ÎS 68 75, Ateneul Român) : Concert
simfonic. Dirijor : Mihai Brediceanu.
Solist : Cristiano Rossi (Italia) — 18.
• Opera Română (13 18 57) : „Festi
val Verdi — Puccini". Trubadurul
— 18.
• Teatru! de operetă (13 63 48) : Se
cretul Iul Marco Polo — 18.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Trenurile mele — 18 ; (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Cîinele grădinaru
lui — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) :
Coriolan
— 18,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ano
nimul venețian — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60): Tur
nul de fildeș — 18.
0. Teatrul „Nottara"
(59 31 03, sala
Magheru) : Taifun — 18 ; (sala Stu

caracterul său un proces revoluțio
nar, care necesită o orientare per
manentă spre nou, menținerea in
orice condiții a drumului spre obiec
tivele fundamentale ale făuririi noii
societăți, înaintarea consecventă pe
valea trasată, păstrindu-se unitatea
dintre
continuitate
șl
înnoire.
P.S.U.G. consideră că existența unor
lipsuri nu trebuie să afecteze activi
tatea de dezvoltare a conștiinței po
litice a cetățenilor, că succesele
R.D.G. în edificarea societății socia
liste dezvoltate constituie rezultatul
muncii creatoare a milioane de oa
meni. socialismul fiind singura al
ternativă posibilă la societatea capi
talistă. Cu fiecare pas in reali
zarea strategiei noastre sociale —
arată raportul — aducem dovada su
periorității istorice a lumii socia
lismului.
Evoluțiile din lumea socialismului
sint de o mare diversitate, mai mare
chiar decit credeau unii pină nu de
mult. Concepțiile simpliste sint tot
mai puțin adecvate. Totuși, nu există
■nici un fel de probleme între țările
socialiste care să nu poată fi rezol
vate pe baza solidarității interna
ționale.
Referindu-se la dezvoltarea legătu
rilor multilaterale cu.partidele co
muniste și muncitorești, raportul
apreciază că, în contextul concordan
tei fundamentale a obiectivelor șt
sarcinilor, sporesc și vor spori In
continuare multitudinea formelor și
căilor de edificare a orînduirii socia
liste. De aceea, schimbul tovărășesc
de opinii și experiență dobîndeșta
o importantă tot mai mare.
Una dintre realizările socialismu
lui o reprezintă colaborarea multila
terală a țărilor socialiste sub condu_ cerea partidelor frățești, pe baza
principiilor egalității, independenței
și autodeterminării, a responsabilită
ții față de propriul popor, a Încrede
rii și avantajului reciproc.
în partea consacrată situației In
ternaționale, raportul exprimă opinia
că este în curs de realizare o cotitu
ră de la politica de confruntare spre
destindere, deși acest proces nu este
lipsit de încercările de perturbare și
opoziția celor care nu doresc elibe
rarea omenirii de primejdia nucleară
pînă în anul 2000. Această rezistență
nu reprezintă o manifestare singula
ră. In mod vădit, aceasta este ali
mentată de acele cercuri care obțin
profituri de pe urma înarmării și de
acelea cărora nu le sint pe plac gra
nițele din Europa apărute ca rezul
tat al celui de-al! doilea război mon
dial și în timpul evoluției din pe
rioada postbelică.
Progresele pe calea procesului de
dezarmare în domeniul nuclear ' și
extinderea acestuia la domeniul ar
mamentelor convenționale — se arată
în document — vor întări pozițiile
tuturor acelora care văd în elimi
narea pericolului nuclear și a arma
mentelor convenționale premisele
fundamentale ale salvgardării omeni
rii. în această lumină sint criticate
Încercările anumitor' cercuri ale
N.A.T.O. care doresc să impună deci
zii statelor membre ale alianței în
sensul modernizării armelor nuclea
re, spre a înlocui in#acest fel și a
„compensa" rachetele cu rază medie
și mal scurtă de acțiune, care fac
obiectul acordului de distrugere. Ase
menea încercări nu trebuie să îm
piedice desfășurarea eforturilor pen
tru a transpune în practică progra
mul de dezarmare și pace al socia
lismului.
Raportul, în general, documentele
celei de-a 7-a plenare a C.C. al
P.S.U.G. au fost primite cu deosebit
interes de oamenii muncii din R.D.
Germană. Aceste documente trasea
ză sarcini deosebit de importante în
toate domeniile de activitate din
R.D.G. Sint sarcini care doblndesc
semnificații aparte, întrucît ele inter
vin în preajma unor momente de o
mare însemnătate. Astfel, în curînd
se împlinesc 70 de ani de la înfiin
țarea Partidului Comunist din Ger
mania — moment de referință în is
toria mișcării muncitorești și revolu
ționare germape. Prin realizările ob
ținute, prin sarcinile de viitor ce și le
propune, poporul din R.D. Germană
cinstește această importantă ani
versare, pășind cu încredere în anul
1989 — anul ce va marca împlinirea
a 40 de ani de la crearea R.D. Ger
mane — și fiind hotărît să transpu
nă in viață hotărîrile P.S.U.G., care
conturează țării o perspectivă clară
de pace și bunăstare.

Petre STANCESCU

dio) : Pensiunea doamnei Olimpia
— 18,30.
• Teatrul
Giuleștl
(14 72 34,
sala
Majestic) : Discuție fără martori —
18: (sala Glulești, 18 04 85) : Aștep
tam pe altcineva — 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (15 56 78, sala Savoy) : Ml se pare
că mă-nsor — 18 ; (sala Victoria,
50 58 65) : Varietăți pe portativ — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
David Copperfield — 9 ; Muzicanții
veseli — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Vîntură lume — 15 : (sala
Cosmonauților, 11 12 04) : o fetiță mai
cu moț — 10 ; Tlgrișorul Petre — 15.
• Circul București (10 41 95) : „Stele
le Circului" — 18,30.
0 Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59) :
Steaua fără nume — 18.
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• SOL RODITOR DIN HALDE
DE STERIL Un colectiv de cercetători
din Krasnoiarsk a pus la punct o tehnologie care permite transformarea într-un
sol deosebit de fertil a reziduurilor depozltate in halde, în apropierea exploatărilor
carbonifere din regiunile siberiene. Noua
tehnologie și-a dovedit însă eficiența și in
cazul haldelor din alte zone geografice,
Inclusiv din Australia, unde cărbunele
exploatat prezintă aproximativ aceeași
compoziție, dar virste geologice diferite. In
esență, tehnologia prin care se conferă
fertilitate materialului altminteri steril
constă în tratarea haldelor cu bacterii spe
ciale care descompun, în numai cîteva ore,
reziduurile de cărbune, transformîndu-Ie
Intr-un bun fertilizant. Rezultă astfel un
sol pe care pot crește cu ușurință diferite
varietăți de plante. Pe această cale se pot
deci reintroduce în circuitul agricol Însem
nate suprafețe de teren.

® MATERIALE SUPERIOARE,
CU CONSUMURI REDUSE. °
I.

nouă tehnologie care permite scurtarea
semnificativă a duratei tratamentelor la
care sint supuse, in mod obișnuit, mate
rialele de polipropilenă, în special cele
utilizate la fabricarea cutiilor de conden
satori, a fost pusă la punct în cadrul Uni
versității din Lille. Se renunță astfel la
băile chimice de acizi, urmate de o uscare
la cald de șapte ore. noul procedeu rezumîndu-se la menținerea componentelor de
polipropilenă, timp de numai trei minute,
într-o plasmă rece de azot, tratament
după care pe materialul plastic aderă cu
ușurință adezivii și rășinile. Comparativ
cu procedeele clasice, consumul de energie
implicat de tratarea suprafeței materiale
lor plastice este de șapte ori mai redus.
Plasma rece, extrem de reactivă, permite
o tratare omogenă, pe toată suprafața
plasticului și la adîncimi foarte mici, res
pectiv de numai 5—20 de angstromi. Legă
turile carbon-azot și radicalii carbon-oxigen, care se formează pe această cale,
conferă suprafeței caracteristicile dorite,
persistente chiar după numeroase trata
mente mecanice, Imbătrinire sau încălziri
la temperaturi apropiate de punctul de
fuziune. In prezent, specialiștii efectuează

testări în vederea extinderii noii tehno
logii și in domeniul componentelor elec
tronice și al materialelor compozite.

• ACCELERATOR DE VUL
CANIZARE. Un original procedeu de
obținere a unul compus chimic care per
mite vulcanizarea rapidă a cauciucului, fo
losit mai ales la fabricarea pneurilor, a
fost pus la punct de specialiști ai între
prinderii chimice „Organlka" din Zarow,
R. P. Polonă. Față de metodele convențio
nale, noul procedeu presupune un consum
redus de materii prime, de energie, dar și
de forță de muncă. Sinteza acceleratorului
pentru vulcanizare se realizează cu un
randament de 98 la sută, se poate desfă
șura continuu sau cli intermitențe, și nu
implică nici un fel de modificare a insta
lațiilor clasice. Ca atare, noul procedeu nu
necesită investiții suplinîentare.

• SENZORI CU EFECT VOL
TAIC ka Harwell, în Marea Britanie,

5
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își desfășoară activitatea un laborator de
tehnologia materialelor, in care se studiază
noi modalități de detectare a gazelor, îna
inte ca acestea să provoace declanșarea de
explozii sau de incendii. Pînă în prezent,
s-au pus la punct mai mulți senzori „cu
efect voltaic", capabili să detecteze pre
zența unor gaze cum sint hidrogenul, eta
nul și monoxidul de carbon. Noile tipuri
de senzori — mai ieftini, cu siguranță spo
rită in funcționare și mare sensibilitate
de detecție — sint realizați pe baza unor
semiconductori special tratați, care gene
rează curent electric de îndată ce se com
bină cu gazele din atmosferă. Senzorii sint
concepuți să funcționeze la temperatura
mediului ambiant, necesittnd un consum
foarte redus de putere, afirmă specialiștii.
Principalele domenii de utilizare a noilor
dispozitive ? în industria petrolieră, chi
mică, prelucrătoare și extractivă, de fapt
pretutindeni unde este foarte important să
se detecteze concentrații oricît de reduse
de gaze in spații închise.
Laboratorul de la Harwell se preocupă,
in paralel, și de realizarea unui alt tip de
senzori detectori de gaze potențial pericu
loase, al căror principiu de funcționare se

bazează pe modificarea rezistenței dezvol
tate de senzor față de un curent electric
atunci cînd materialul folosit la fabri
carea detectorului ia contact cu gazul res
pectiv. Pînă acum, au fost testate, în acest
scop, peste 300 de materiale, dintre care
au fost selecționate șase. Noii senzori ur
mează să asigure detectarea a diferiți po
luant! care afectează mediul înconjurător.

• „NERVURI" PENTRU PO
DURI. Un nou tip de cabluri de plastic
armate cu fibre de sticlă a început să se
impună in R.F.G., în domeniul materiale
lor de construcții. Cu caracteristici meca
nice și chimice superioare, noile cabluri
au fost, de exemplu, folosite cu bune re
zultate, la Dusseldorf, pentru armarea
betonului precomprimat, din care s-a con
struit un pod cu lățimea de 16 metri și o
deschidere de 48 de metri. Cele 59 de ele
mente de beton precomprimat necesare
realizării podului conțin, fiecare, cite 19
asemenea cabluri, cu diametrul de 7,5 mm.
Realizarea noii construcții s-a făcut pe
baza concluziilor desprinse dintr-o serie

de studii efectuate de specialiști din cadrul unor instituții de lnvățămint superior
din R.F.G., precum și valorificînd experiența acumulată cu prilejul construirii unui
pod mal mic armat tot cu noul tip de
cabluri.
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• NOCIVITATE RIDICATĂ. Fu-

j

matul poate determina declanșarea unor
tulburări cerebrale similare celor provocate
de o serie de droguri, iată concluzia unei
manifestări științifice care a reunit nu de
mult, la Valladolid, Spania, un mare număr de medici șl cercetători din domeniul
științelor medicale. In acest cadru s-a decis
ca specialiștii din Spania să se alăture
numărului tot mai mare de medici și cercetățori din întreaga lume care consideră
că pe lista drogurilor cu efect nefast, pe
care Organizația Mondială a Sănătății o va
publica în 1990, trebuie să se includă atit
tutunul, cit și alcoolul, cafeina și teina.
Potrivit celor mai recente cercetări știintifice, toate aceste substanțe pot determina
apariția fenomenului de dependență, intoxicație, reducerea randamentului fizic și
intelectual.
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ORIENTUL MIJLOCIU

de a exista în pace și securitate
O declarație a președintelui Comitetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei
GENEVA 15 (Agerpres). — Luînd
cuvintul în cadrul unei conferințe
de presă organizate la Geneva, unde
a participat la lucrările sesiunii Adunării Generale a O.N.U. consacra
te examinării problemei palestinie
ne. Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.),
a declarat, potrivit agențiilor de
presă : Dorința noastră de pace este
0 strategie, și nu o tactică. Sintem
hotăriți să obținem pacea orice s-ar
întimpla. în cuvintarea pe care am
rostit-o in Adunarea Gerlerală era
limpede că vorbeam de dreptul po

porului nostru la libertate și inde
pendență, conform rezoluției 181 a
O.N.U., și de dreptul tuturor părți
lor de a exista in pace și securitate,
inclusiv al statului palestinian, al
Israelului și al vecinilor lor. Respin
gem total și absolut orice formă de
terorism, inclusiv terorismul indivi
dual. de grup și de stat.
Orice alte afirmații potrivit cărora
palestinienii ar- trebui să dea mal
mult sau mai puțin — a arătat Y.
Arafat — sint dăunătoare. Toate ce
lelalte probleme trebuie discutate la
masa negocierilor, in cadrul unei
conferințe internaționale.

S.U.A. au anunțat începerea unui
„dialog substanțial66 cu O.E.P.
WASHINGTON 15 (Agerpres). —
Președintele Statelor Unite, Ronald
Reagan,, a anunțat începerea unui
„dialog substanțial" cu Organizația
pentru Eliberarea Palestinei, se
arată intr-un comunicat al Casei
Albe, citat de agențiile de presă
Taniug și China Nouă.
Secretarul de stat al S.U.A.,
George Shultz, a declarat că l-a au
torizat pe ambasadorul american la
Tunis — unde se află sediul O.E.P.

„O

— să înceapă convorbiri cu repre
zentanții acesteia, precizează agen
țiile de presă.
Hotărirea S.U.A. — subliniază ob
servatorii — survine după declara
țiile președintelui Comitetului Exe
cutiv al O.E.P., Yasser Arafat, fă
cute la Geneva, in cadrul conferin
ței de presă, a poziției adoptate de
Consiliul Național Palestinian la re
centa reuniune de la Alger.

COTITURA

GENEVA 15 (Agerpres), — Hotă
rirea S.U.A. de a angaja dialogul cu
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.) este o cotitură isto
rică — a declarat, la Geneva, re
prezentantul oficial al O.E.P.. Ah
med Abderrahman, intr-un interviu
acordat presei franceze și citat de
agenția T.A.S.S. Sperăm — a arătat
el — că acest dialog va conduce in
cel mai scurt timp la recunoașterea

ISTORICA"

deplină . de către Statele Unite ale
Americii a dreptului palestinienilor
la autodeterminare și la crearea
unui stat național independent. Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei așteaptă ca dialogul să înceapă
în cel mai scurt timp. Conducerea
O.E.P. — a continuat el — intențio
nează să-și trimită reprezentanții la
dialog la începutul săptăminii vii
toare.

Puternică reafirmare a sprijinului pentru înfăptuirea
aspirațiilor legitime ale poporului palestinian
încheierea sesiunii Adunării Generale a O.N.U. consacrate
(
problemei palestiniene
GENEVA 15 (Agerpres). — Cores
pondență de la Neagu Udroiu : Des
chise marți, dezbaterile in problema
palestiniană ale actualei sesiuni a
Adunării Generale a O.N.U. s-au în
cheiat joi. Aproape o sută de vorbi
tori și-au adus contribuția, în diver
sitatea de abordări și prezentări, o
notă dominantă constituind-o subli
nierea necesității de a se găsi de
urgență soluții pentru asigurarea
drepturilor fundamentale ale po
porului palestinian, a aspirațiilor sale
legitime de a exista In paceșișecuritate in propriul său stat, pentru
situația din Orientul Mijlociu in an
samblul său, al cărui nucleu rămine, indubitabil, problema palestiniană.
Marea majoritate a participanților la
discuții au ținut să releve însem
nătatea deosebită pe care o prezin
tă afirmarea punctului de vedere
palestinian in fața forumului .mon
dial de către președintele Comitetu
lui Executiv al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat.
Opiniile exprimate de reprezentan
ții majorității statelor membre ale
organizației mondiale au confirmat
justețea direcțiilor de acțiune pe
care România,- secretarul general al
partidului, președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. le-a
inițiat șl susținut cu consecventă
de-a lungul anilor. Ele au fost rea
firmate de către delegația țării
noastre și la actuala sesiune a Adu
nării Generale, pornindu-se de la
convingerea că trebuie să se facă

totul in vederea găsirii de rezolvări
corespunzătoare in Orientul Mijlociu,
de la convingerea că astfel se ac
ționează în favoarea păcii, secu
rității. și colaborării în regiune și
în intreaga lume.
A-revenit in dezbateri, ca un
laitmotiv,, sublinierea că trebuie ac
ționat cu maximă responsabilitate
pentru soluționarea politică, pe calea
tratativelor, a situației complexe
create in Orientul Mijlociu, pentru
instaurarea unei păci juste și traini
ce, pe baza retragerii Israelului din
teritoriile arabe ocupate in urma
războiului din 196Î, prin recunoaște
rea dreptului poporului palestinian
la autodeterminare — inclusiv la
crearea Statului Palestinian Inde
pendent—Palestina — asigurarea in
tegrității, suveranității și securității
tuturor statelor din zonă.
Puțini au fost cei care, uretnd la
tribuna Adunării Generale, sâ nu
prezinte idei și argumente, să nu
pledeze pentru convocarea neintîrziată a unei conferințe internaționa
le de pace privind Orientul Mijlociu,
sub egida O.N.U.
Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat joi ,seara, cu majoritatea covirșitoare de voturi, rezoluții care
cer recunoașterea Statului Palesti
nian Independent — Palestina și se
pronunță pentru convocarea unei
conferințe internaționale asupra Orientului Mijlociu, cu participarea pe
bază de egalitate a tuturor părți
lor interesate.

ANKARA 15 (Agerpres). — La
Ankara s-au desfășurat lucrările re
uniunii pregătitoare a conferinței
miniștrilor economiei sau comerțului
exterior din țările balcanice, care va
avea loc în a doua jumătate a anu
lui 1989 in Turcia.
Delegațiile participante au conve
nit ordinea de zi a viitoarei confe
rințe ministeriale, precum și tema
tica orientativă a dezbaterilor.

Raport al Consiliului O.N.U. pentru Namibia
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres).
— Intr-un raport prezentat celei de-a
43-a sesiuni a Adunării Generale a
Națiunilor Unite, Consiliul O.N.U.
pentru Namibia relevă, între altele,
că, in pofida a numeroase rezoluții
adoptate in cadrul O.N.U., mai multe
țări occidentale continuă să aibă
legături strinse — politice, econo
mice și militare — cu Republica
Sud-Africană,
transmite
agenția
A.D.N. In document se precizează că
peste 90 la sută din investițiile străi
ne in R.S.A. provin din Marea Britanie. Statele Unite, R.F.G., Franța
și Elveția, firme din aceste țări con
tribuind. astfel la dezvoltarea unor
sectoare de bază ale economiei sudâfricane, cum ar fi mineritul, in
dustria chimică, energia, construcția
de automobile, computerele și com
ponentele electronice. De asemenea,
continuă colaborarea cu R.S.A.
în dezvoltarea industriei armamen
telor, menționează raportul.
Consiliul apreciază că sancțiunile
limitate impuse de unele state mem
bre ale O.N.U. nu au fost suficiente
pentru a se pune capăt politicii de

HARARE 15 (Agerpres). — Potri
vit unui comunicat dat publicității
la Harare, forțe militare ale Repu
blicii Zimbabwe au lichidat — in
cooperare cu autoritățile mozambicane — patru baze ale elementelor
contrarevoluționare din Mozambic.
Aceste baze serveau ca punct de
plecare pentru atacuri comise in
zone din nord-vestul teritoriului
Zimbabwean. Formațiunile militare
din Zimbabwe au eliminat 50 de te
roriști. Alți 150 au fost capturați.

Peste 7 milioane de muncitori au
participat la greva generală din
Spania, desfășurată miercuri, pri
ma de acest gen după o perioadă
de 50 de ani. Această „impresio
nantă zi istorică" a muncitorilor
spanioli a fost considerată drept un
„categoric succes", după cum apre
ciază agenția Efe.
Greva, organizată la inițiativa
centralelor sindicale : Uniunea Ge
nerală a Muncitorilor (U.G.T.) și
Comisiile Muncitorești, a fost con
vocată ca reacție impotriva politicii
economice a guvernului.
Secretarul general al U.G.T., Ni
colas Redondo, in intervenția sa in
fața plenului Comitetului Executiv
al Confederației internaționale a
organizațiilor sindicale libere, reu
nit la Madrid, s-a referit la „si

„în 1979, cind Ed și Eileen Cook
s-au mutat la Fernald. in statul
Ohio — scrie -NEWSWEEK.. — ei
nu au știut că locuința lor se afla
la mai puțin de o milă de foarte
secretele instalații ale unei între
prinderi guvernamentale, cunos
cută sub numele de Feed Mate
rials Production Center. Prin 1983,
unii din vecinii lor au început să
se plingă de faptul că întreprin
derea in cauză, care de fapt prelu
crează uraniu destinat armelor
nucleare americane, poluează ae
rul și apa. în 1986, operatorii fa
bricii au instalat sirene de alarmă
pentru a avertiza pe cei din veci
nătate că au loc scurgeri de ura
niu. Și, cind sirena suna, cum se
intimplă și acum uneori, locuitorii
din Fernald erau din nou și din
nou treziți la cruda realitate că ei
trăiesc intr-o zonă unde există un
mare risc invizibil. Abia în 19C7

LUANDA 15 (Agerpres). — For
țele militare ale Angolei au desfășu
rat noi operațiuni de luptă in zonele
unde mai acționează elemente rebele.
După cum informează surse din
Luanda, citate de agențiile de presă,
unitățile militare guvernamentale au
provocat pierderi importante, in oa
meni și tehnică de luptă, grupurilor
contrarevoluționare. Totodată, ele aii
eliberat din captivitate, in perioada
2—13 decembrie, 229 de persoane
civile.

tuația dificilă prin care trece In
prezent Spania".
Recunoscind anumite succese economice, Redondo a calificat to
tuși situația drept „dramatică", arătind că Spania este țara cu cel mai
ridicat șomaj din tot Occidentul,
iar profiturile exagerate ale pa
tronatului sint de-a dreptul „scan
daloase". De asemenea, a spus el,
distribuirea veniturilor este „cea
mai nedreaptă din toată Europa".
Primul-ministru, Felipe Gonza
lez, care a trebuit să infrunte una
din cele mai dificile zile din cei
6 at}i ai mandatului guvernului, a
declarat că dorește sincer să ajungâ. la un acord „asupra situației
economice spaniole de azi și asu
pra posibilităților politicii econo
mice și sociale de miine".

lucrare vechi. Partea deosebit de
însemnată a programului de arme
nucleare — care implică 142 000
salariați și 127 unități de pro
ducție, răspindite in 23 de sta
te ale S.U.A. — li surprinde pe
nespecialiști. La fel și costul es
timat pentru redresarea
situa
ției : circa 150 miliarde dolari,
pentru o perioadă de 20 de ani.
Dintre aceștia, 65 miliarde do
lari trebuie cheltuiți pentru înde
părtarea milioanelor de tone de
deșeuri radioactive și toxice, care
rere simt In corp cred că este
pun in pericol grav mediul inconcancer. Sint cu nervii la pămint
*.
, jurător la Fernald, Savannah Ri
în conformitate cu cele comuni
ver și Hanford, pentru a cita nu
cate de Departamentul Energiei,
mai cîteva exemple. Dar efectele
dare are in subordine întreprinde
par să cuprindă regiuni mult mai
rea de la Fernald, peste 230 de
mari decit zonele respective. La un
tone de material radioactiv au scă
control de rutină, un muncitor a
pat in aer și apă in valea Great
Miami River, de la construcția acesteia in 1950. Datele sint infe
rioare — nefiind luate în conside
rare cele 337 tone de hexaflorid
de uraniu, prelucrat la Fernald.
Departamentul Energiei admite
acum că a ignorat cererile repetate
ale beneficiarilor de a îmbunătăți
procedurile de siguranță și de ma
nipulare la fabrică. De asemenea,
este indiscutabil că Departamen
tul Energiei și instituția care a pre
cedat-o — Comisia de Energie Atomică — în mod deliberat au
ascuns de public multe asemenea
probleme. Pină de curînd, Depar
tamentul Energiei ii asigura con
stant pe locuitori că nu există nici
un pericol de contaminare.
Coșmarul Fernald este doar un
Un alt articol pe aceeași temă
simptom pentru întreaga industrie
este publicat și de revista „TIME".
americană de arme nucleare. Re
„De-a lungul țării — scrie -Timecent s-au dezvăluit fapte șocante
— minia și neîncrederea sint in
despre lipsa unor măsuri elemen
creștere. Industria
producătoare
tare de siguranță la Savannah Ri
de arme nucleare este supusă
ver Plant, o uriașă întreprindere
unor
critici
severe.
Și
nu degea
de plutoniu, aparținînd Departa
ba 1 Acționînd in secret de patru
mentului Energiei, situată lingă
decenii, fabricanții de bombe n-au
Aiken, statul Carolina de Sud.
avut decit un țel : să producă cit
Fapte asemănătoare se fac cunosmai multe bombe de care militarii
cute și despre o altă mare între
aveau nevoie pentru a menține ar
prindere guvernamentală de pluto
senalul nuclear american de descu
niu, de la Hanford, statul Wa
rajare. Acum sint învinuiți că in
shington.
această acțiune au provocat grave
Congresul — arată revista
în
daune tocmai cetățenilor pe care
continuare — a cerut Departamen
pretindeau că-i apără. Senatorul
tului Energiei să instituie reguli
din Ohio, John Glenn, a rezumat
severe de securitate pentru între
prinderile in cauză. Acum
însă, .situația cu o ironie clară: «Noi am
"otrăvit
poporul nostru in numele
este nevoie să se găsească fonduri
securității naționale».
pentru
controlarea și înlocuirea
Nimeni nu știe cîți oameni au
reactoarelor și fabricilor de pre

Un scandal de proporții în S.U.A: uzinele de armament nuclear
periclitează sănătatea a mii și mii de oameni

familia Cook a luat în serios teme
rile vecinilor. A fost momentul in
care Ed s-a îmbolnăvit foarte se
rios. Cauza este întreprinderea ve
cină — i-a spus Ed soției sale
Eileen — dar aceasta i-a replicat
că nu poate fi adevărat, deoarece,
după părerea sa, tot ceea ce se
vorbește despre fabrică sint pure
zvonuri. Doctorii, insă, au pus
diagnosticul : boala Iui Ed era un
cancer gastrointestinal. Ca urmare,
doctorii l-au operat, scoțindu-i
pancreasul, vezica biliară, o parte
din stomac și din colon. Lui Cook
i s-au făcut 12 transfuzii de singe
și a pierdut în greutate aproape 60
de livre (circa 27 kg). Ed a izbutit
sâ supraviețuiască unei noi ope
rații. El consideră că fiecare zi pe
care o trăiește reprezintă o victo
rie împotriva morții.
. Deși soții Cook știu că este
greu s-o dovedească, sint acum
convinși de faptul că uzina respectivă a provocat boala Iui
Ed. -îmi vine să-mi iau cimpii
cind aud sirena anunțînd scăpările
de radiații — spune Eileen. Nici
nu știu ce să fac, dacă nu trebuie
să închid ferestrele și s-o iau la
fugă unde văd cu ochii. Oric» du

Subliniind că un asemenea act s-a
produs la numai cinci zile după ce
oficialități ale celor două țări avu
seseră convorbiri in probleme ale
asigurării securității, convenind să
continue intîlnirile, comunicatul de
presă pune la îndoială valabilitatea
reală a convorbirilor cu R.S.A.. aceasta nerespectind de fapt înțelege
rile stabilite de comun acord.

Amplă acțiune muncitorească în Spania

CHIAR ClND NU SINT FOLOSITE...

„Coșmarul Fernald este doar
un simptom66

TOKIO 13 (Agerpres). — Repre
zentantul Congresului Național Afri
can (A.N.C.) la Tokio a cerut gu
vernului nipon să ia măsuri pentru
reducerea drastică a comerțului cu
Africa de Sud, evocînd rezoluția
O.N.U., adoptată la începutul acestei
luni, care relevă că Japonia este
principalul partener comercial a) re
gimului rasist de la Pretoria.
La rîndul său, Katsusuke Ozawa,
președintele Comitetului impotriva
apartheidului al Partidului Socialist
din Japonia, a subliniat, intr-o de
clarație, că in urma adoptării acestei
rezoluții a O.N.U. s-a intensificat ac
tivitatea de a se crea un curent tot
mai puternic în rîndul parlamentari
lor niponi, care să ducă la adoptarea
în Dietă a unei rezoluții in acest sens,
relevă agenția Kyodo.

Operațiuni de lichidare a elementelor
contrarevoluționare din Mozambic și Angola

ARMELE SINT NOCIVE

Recentele dezvăluiri privind marele număr de accidente de la unele
uzine americane unde se realizează componente ale armelor nucleare,
ca și cele privind desele „scăpări" radioactive de puternică intensitate de
la aceste „fabrici ale morții" au produs o vie emoție in rindurile opiniei
publice din Statele Unite. Faptele, realitățile dovedesc o dată mai mult
falsitatea „teoriei" apologeților cursei inarmărilor potrivit căreia sporirea
arsenalelor nucleare ar fi de natură să garanteze securitatea și pacea
in lume.
Semnificative in acest sens sint și relatările din două cunoscute publi
cații americane — „Newsweek" șl „Time".

apartheid și subliniază importanța
deosebită a instituirii de către Con
siliul de Securitate a unor sanc
țiuni „cuprinzătoare și obligatorii"
împotriva guvernului rasist de la
Pretoria.

Un nou act de agresiune al R.S.A. asupra Botswanei
GABORONE 15 (Agerpres). —Gu
vernul Botswanei iși exprimă incâ
o dată îngrijorarea profundă față de
actele de agresiune ale Africii de
Sud asupra teritoriului și populației
Botswanei — se arată într-un comu
nicat de presă. Documentul relevă,
in acest sens, că persoane înarmate
neidentificate au atacat, la 11 decem
brie, noaptea, o așezare din sudul
Botswanei, omorind două persoane.

a 40 de ani de la crearea

Reprezentanții Albaniei, Bulgariei,
Greciei, Iugoslaviei, României și
Turciei, la nivel de miniștri, ur
mează să examineze problemele
promovării cooperării economice și
schimburilor comerciale interbalcanice și să convină măsuri care să ducă
la dezvoltarea și diversificarea aces
tora. Reuniunea pregătitoare s-a des
fășurat într-un climat constructiv,
de conlucrare și înțelegere.

Pentru sancțiuni cuprinzătoare și obligatorii
împotriva autorităților rasiste de la Pretoria

ZIUA

Cu prilejul aniversării

In pregătirea conferinței ministeriale privind promovarea
Dreptul tuturor țărilor din zonă
comerțului și cooperării intre țările balcanice

NAȚIONALĂ A ȘȚAȚULU[ BAHREIN

Șeicului ISA BIN SALMAN AL KHALIFA
Emirul statului Bahrein

PM.U.P.

MANAMA

Adunarea festivă
de la Varșovia

Cu prilejul Zilei naționale a statului Bahrein îmi este plăcut să vă
transmit, in numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări,
împreună cu sincere urări de sănătate și fericire, de progres și bunăstare
poporului tării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — La
Varșovia a avut loc joi o adunare
festivă cu prilejul marcării a 40 de
ani de la crearea Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, relatează agenția P.A.P.
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar
al C.C. al P.M.U.P., președintele
Consiliului de Stat al R.P. Polone,
a evidențiat, in cuvintarea rostită la
adunare, importanța evenimentului,
care a constituit un pas important
în construcția Poloniei socialiste.

.
Președintele
Republicii Socialiste România
Bahreinul, care-și sărbătorește
astăzi ziua națională, este singurul
stat insular al Orientului Mijlociu.
El cuprinde un număr de 33 insule
cu o suprafață de 622 kmp și o
populație de circa 400 000 de locui
tori. în ciuda proporțiilor sale re
duse, emiratul dispune de apre
ciabile resurse petroliere, a căror
exploatare a inceput acum o ju
mătate de secol, cind teritoriul se
afla sub dominație colonială, și a
intrat intr-o nouă fază după pro
clamarea
independenței
(1971),
Preocupat sâ pună capăt înapoierii
moștenite din trecut, tinărul stat
arab s-a angajat pe calea valori
ficării tot mai intense a principalei
sale bogății naturale. Rafinăria de
la Awali. construită in urmă cu
jumătate de veac, a fost extinsă
și modernizată, ajungind să fie, cu
capacitatea sa anuală de 15 mili
oane tone, una dintre cele mai
mari obiective de acest gen din
Orientul Mijlociu. A fost, de ase
menea, intensificat efortul de di

Încheierea plenarei
C. C. al P. C. Bulgar
SOFIA 15 (Agerpres). — La Sofia
s-au încheiat lucrările plenarei C.C.
al P.C. Bulgar. Participanții au
dezbătut și aprobat raportul prezen
tat de secretarul general al C.C. al
P.C.B.. Todor Jivkov. Au fost
aprobate proiectele planurilor de
dezvoltare tehriico-științifică și social-economică a țării, precum și pro-,
iectul bugetului pe 1989, care urmea
ză să fie supuse spre dezbatere și
aprobare Adunări). Populare,infor
mează agenția B.T.A.
Au fost, totodată, examinate pro
bleme organizatorice. Plenara l-a
ales membru al Biroului Politic și
secretar al C.C. al P.C.B. pe Dimităr Stoianov, ministrul de interne, și
pe Ivan Panev, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Sofia — mem
bru al Biroului Politic al C.C. al
P.C.B.
Potrivit agenției B.T.A..
Ognian Doinov a fost eliberat din
funcția de membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B., Stoian Markov
din cea de membru supleant al Bi
roului Politic.

Măsuri pentru înlăturarea consecințelor
cutremurului din R. S. S. Armeană
MOSCOVA 15 (Agerpres). — N.
Chilie transmite : într-o ședință ți
nută la Erevan, Comisia Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S. a analizat si
tuația din zonele afectate de cutre
murul de la 7 decembrie, apreciind
că 48 de localități rurale au avut de
suferit de pe urma seismului, nece
sitând ajutoare urgente. Comisia a
dispus trimiterea de medicamente,
hrană și îmbrăcăminte spre aceste
localități. La opt zile de la produce
rea cutremurului continuă să fie scoși
de sub dărimături oameni in viață,
în ultimele 24 de ore au fost salvate
încă 20 de persoane și au fost- scoși
de sub dărimături 135 de morți. Nu

Prioritate soluționării
problemelor economice
și sociale, nu inarmărilor
WASHINGTON 15 (Agerpres). —
Alocarea de resurse pentru realiza
rea proiectului militar „Inițiativa
de Apărare Strategică" (S.D.I.) —
in ritmul preconizat- de Adminis
trația Reagan — riscă să diminueze
considerabil
capacitatea
Statelor
Unite de a face față nevoilor eco
nomice — se apreciază într-un ra
port al Consiliului pentru priorități
economice, organism neguverna
mental din S.U.A. Documentul, inti
tulat „Războiul stelelor : consecin
țele economice", citează intre actua
lele sarcini lupta impotriva șomaju
lui. a pierderii piețelor externe și
pozițiilor in domeniul tehnologie,
pentru modernizarea rețelei indus-:
triale.
Raportul arată că guvernul ame
rican a alocat după 1983 suma de 9,4
miliarde dolari pentru dezvoltarea
tehnologiei necesare realizării pro
gramului S.D.I. Desfășurarea com
pletă a unui sistem spațial de acest
gen ar putea costa S.U.A. intre 500
și 1 000 miliarde dolari și ar nece
sita participarea a 130 000—180 000
de. cercetători și ingineri care să lu
creze exclusiv pentru S.D.I.
„In măsura in care majoritatea
cercetărilor sint secrete, va trebui
șă treacă mulți ani înainte de a
avea loc transferul de tehnologie
către sectorul civil" — afirmă Alice
Tepper Marlin, membră a consiliu
lui.. Ea a. adăugat că insăși compe
titivitatea
industriilor americane
riscă să fie afectată de „războiul
stelelor", intr-un moment in carex
balanța comercială americană este
deficitară.

prezentat afecțiuni datorate
ra
diațiilor. El a mincat scoici prinse
la gura riului Columbia, la 300
mile depărtare. Ca urmare, guver
natorul din statul Idaho a ame
nințat că va face apel la garda
națională pentru a bloca descărca
rea de deșeuri radioactive de la
întreprinderea -Rocky Flats
*,
din
Colorado, măsură care, dacă ar fi
luată. în seamă, . ar însemna . în
chiderea întreprinderii respective",
în încheiere, „Newsweek" scrie
că, „in timp ce nemulțumirea și
teama populației sint în creștere,
națiunea începe să reconsidere adevăratul preț pe. care trebuie să-l
plătească pentru că atît de mult
timp și-a bazat existența pe bom
ba nucleară"..

Condamnări la moarte lentă
— în numele securității naționale
avut sau au de suferit din cauza
radiațiilor provenite din aceste
surse și nimeni din oficiile prin
cipale nu pare să se ingrijoreze de
aceasta. Numai de curind situația
s-a schimbat, cind informațiile
despre sistemul de producere a
armelor nucleare au inceput să fie
făcute cunoscute publicului larg.
Aceasta dovedește nepăsarea ofi
cialilor guvernamentali, ca și a
antreprenorilor particulari de la
principalele întreprinderi ameri
cane de producere a armelor. De
exemplu, la complexul de prelu
crare a plutoniului de la Hanford,
din statul Washington, conduce
rea a evacuat în aer, în mod deli
berat, 5 050 curie de iod radioactiv.
Rațiunea : să vadă dacă se poate
reduce timpul răcirii uraniului
pentru transformarea lui în pluto
niu, cu scopul de a spori produc-'
ția. Privitor la aceeași întreprin
dere s-a dezvăluit că, între 1944 și
1956, circa 530 000 curie (unitate de
măsură pentru activitatea unei
surse radioactive) de radiații au
fost evacuați în aer. Marvin Claw
son, care locuiește lîngă fabrica
din Fernald, afirmă că radiațiile
emise de aceasta au fost cauzele
cancerului de care s-au îmbolnăvit
soția și mama sa. Clawson a de
clarat : «Am fost înșelați
*"

versificare a economiei naționale.
Cu fondurile provenite din comer
cializarea petrolului au luat ființă
o uzină de desalinizare a apei de
mare, o uzină de aluminiu, un doc
uscat capabil să primească petro
liere de mare capacitate și nume
roase alte obiective de importanță
deosebită pentru progresul țării.
Printre cele mai recente și mai cu
noscute realizări ale emiratului se
numără podul in lungime de 25
km, care leagă Bahreinul cu zona
de est a Arabiei Saudite.
în spiritul politicii sale de priete
nie și solidaritate cu popoarele arabe, poporul român urmărește cu
simpatie succesele obținute de po
porul acestei țări pe linia dezvol
tării economico-sociale și a conso
lidării independenței. între Româ
nia și Bahrein s-au statornicit re
lații de colaborare, intemeiate pe
egalitate in drepturi și avantaj re
ciproc, care corespund intereselor
celor două popoare, cauzei păcii și
înțelegerii internaționale.

mărul total al celor salvați de sub
dărimături, în primele șapte zile de
la cutremur, este de aproximativ
15 000 — arată agenția T.A.S.S.
După cum a arătat în cadrul unei
conferințe de presă Nikolai Rijkov,
președintele Consiliului de Miniștri
al U.R.S.S., în urma cutremurului au
rămas fără adăpost aproximativ
500 000 de persoane. S-au înregistrat
12 000 de răniți, dintre care 6 000 au
fost spitalizați. Din zonele sinistrate
este necesară evacuarea unui număr
de 50 000—70 000 de persoane. Se apreciază că lucrările de reconstruc
ție în zonele afectate de cutremur
vor costa minimum 5 miliarde de
ruble.

^AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

I
I

.
•

j

ÎNTREVEDERE.' Secretarul ge
neral al O.N,U„ Javier Perez de
Cuellar, a 'avut, la Geneva, o în
trevedere cu Tariq Aziz, vicepre
mier și ministrul afacerilor exter
ne al Irakului, in cadrul căreia au
fost examinate evoluțiile din cadrul negocierilor directe de pace
dintre Irak și Iran in vederea apli
cării Rezoluției 598 a Consiliului
de Securitate al O.N.U. privind
reglementarea
conflictului
din
Golf. Au fost-, de asemenea, abordate probleme legate de dezbate
rile din cadrul sesiunii de la Geneva a Adunării Generale a
O.N.U. consacrate examinării problemei palestiniene, adaugă I.N.A.

LA BEIJING au avut loc conI vorbiri intre ministrul chinez al
! afacerilor externe, Qian Qichen, și
omologul său iranian. Aii Akbar
Velayati, in legătură cu evoluțiile
I actuale din viata politică internaI. țională și stadiul negocierilor de
pace, de la Geneva, dintre Iran și
Irak. De asemenea, au fost abor
date aspecte ale relațiilor bilaterale.
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CONDIȚII DE RETRAGERE. La
sediul O.N.U. din New York
au inceput convorbirile dintre
Marrak Goulding, secretar general adjunct al O.N.U. pentru
probleme politice speciale, și re
prezentanți ai Angolei și Cubei,
consacrate elaborării condițiilor
definitive privind exercitarea de
către observatorii O.N.U. a contro
lului asupra retragerii trupelor
cubaneze din Angola. Documentul
convenit in cadrul acestor intilniri
urmează să fie supus, săptămina
viitoare, spre examinare și apro
bare Consiliului de Securitate al
O.N.U.

I
O DELEGAȚIE DE CONGRES| MANI AMERICANI, reprezentind
Partidul Republican șj Partidul
Democrat din S.U.A., aflată in vi
zită în Nicaragua, a purtat convor
biri cu ministrul nicaraguan al relațiilor externe. Miguel d’Escoto —
transmite agenția A.N.N. Deși nu
s-a dat publicității un comunicat
privind obiectul convorbirilor, presa din Managua relatează că dele
gația parlamentară americană și-a
manifestat interesul pentru efortu
rile Republicii Nicaragua in di
recția depășirii dificultăților geneI rate de blocada economică și fi
nanciară impusă de S.U.A. împo| triva ei și continuării procesului
național nicaraguan de transfor
mări democratice.
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PREȘEDINTELE PORTUGALIEI,
I Mario Soares, și-a încheiat’ vizita,
oficială întreprinsă in Grecia, în
cursul căreia a avut convorbiri cu
președintele Christos Sartzetakis,
cu primul-ministru Andreas Papandreu, cu președintele Parla
mentului, Yannis Alevras, și cu re
prezentanții mai multor formațiuni
politice elene. întrevederile au
prilejuit examinarea stadiului ac
tual al relațiilor bilaterale, a problemelor ce privesc C.E.E., Cipru
și raporturile Est-Vest-, a declarat
presei șeful statului portughez.
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ARESTARE. Un cetățean suedez
1 în vîrstă de 41 de ani, al cărui
Inume nu a fost dezvăluit, a fost
arestat sub acuzația că în noaptea
de I martie 1986 l-a asasinat pe
Olof Palme, premier al țării în acea perioadă, a anunțat procurorul
general adjunct al Suediei.

NUMIRE. Consiliul de Miniștri
al U.R.S.S. l-a numit pe generalcolonel Mihail Moiseev șef al Ma
relui Stat Major al Forțelor Armate și prim adjunct al ministrului
apărării al U.R.S.S. El îl înlocu
iește in această funcție pe mareșalul Uniunii Sovietice Serghei
Ahromeev, care a fost eliberat in
legătură cu trecerea sa in altă
muncă.
PRIMIRE. Karoly Grosz, secretar
general al P.M.S.U., l-a primit pe
vice-cancelarul și ministrul de ex
terne al R.F. Germania, Hans
Dietrich Genscher, aflat in vizită
oficială la Budapesta, Au fost
discutate probleme ale cooperării
bilaterale și aspecte ale actualității
politice și economice internaționale,
CONVORBIRI. Ministrul aface
rilor externe al R.P.S. Albania,
Reis Malile, aflat la Geneva cu
prilejul sesiunii Adunării Generale
a O.N.U. in problema palestiniană,
a conferit cu ministrul afacerilor
externe al Greciei, Karolos Papoulias. Au fost abordate probleme
privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două •țări, extinderea cooperării intre țările balcanice și
alte probleme internaționale.

PROIECT DE REZOLUȚIE. în
Comitetul senatorial filipinez pen
tru relații externe a fost prezentat
un proiect de rezoluție prin care
se cere elaborarea unei legislații
privind încurajarea operațiilor comerciale ale Filipinelor cu țările
socialiste. Actualele relații de
schimb cu aceste țări se dovedesc
insuficiente — a declarat președintele comitetului, Leticia Ramos
Shahani.
PRIMA PLENARA a Comitetului
Central al Frontului de Eliberare
Națională (F.E.N.) s-a desfășurat
la Alger. Plenara l-a ales pe Abdelhamid Mehri in funcția de secretar general al F.E.N. Plenara a
aprobat direcțiile de bază ale activității politice, statutul organizației, a ales secretarii șt membrii
comisiilor permanente ale F.E.N.
Președintele F.E.N. și al țării,
Chadli Bendjedid, a rostit o cuvintare.
HOTARIRE, Ministrul de inter-
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ne al Iranului, hojatoleslamul Alt
Akbar Mohtashemi, a anunțat că, f,
începind de la 14 decembrie, se s
permite formarea de partide poli
tice în Iran.
■

DECLARAȚIE. Noul prim-minlstru al Pakistanului, Benazir
Bhutto, a exprimat interesul pentru întilnirea pe care o va avea,
la sfîrșitul acestei luni, cu pre
mierul Rajiv Gandhi. B. Bhutto a
subliniat că aceasta va contribui
la crearea unei atmosfere de încredere Intre Pakistan și India.
POPULAȚIA CHINEI. Potrivit
unei prognoze a profesorului Li
Muzhen de la Institutul de Economie din Beijing, populația R.P.
Chineze va ajunge către mijlocul
anului viitor la 1,1 miliarde per
soane, Iar pină în anul 2000 ța 1,2
miliarde. El a reamintit că în ul
timele trei decenii numărul locuitorilor țării a crescut cu 100 milioane Ia fiecare zece ani, dar tre
cerea de la 900 milioane persoane
la un miliard s-a produs în numai
șapte ani.
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