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PLANUL ECONOMIC - realizat ritmic, integral!
în spiritul preocupărilor constante
ale conducerii partidului pentru
perfecționarea șl desfășurarea in cit
mai bune condiții a activității pro
ductive în toate sectoarele și ramu
rile economiei naționale. în cadrul
recentei ședințe a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., des
fășurată sub președinția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, s-au examinat și
aprobat măsurile pentru realizarea
planului pe luna ianuarie și întregul
trimestru I al anului 1989. Așa cum
s-a apreciat cu acest prilej, în pri
mele zece zile ale anului au fost
obținute, în general, rezultate supe
rioare față de perioada corespunză
toare a anului trecut, ceea ce pune
în evidență dinamica ascendentă a
producției, hotărirea fermă a clasei
noastre muncitoare, a tuturor oame
nilor muncii de a înfăptui prevede
rile stabilite pe acest an, al patrulea
din actualul cincinal. Totodată, s-a
relevat că in activitatea unor mi
nistere, centrale și întreprinderi au
continuat să se manifeste o serie de
deficiențe și, în consecință, realiză
rile pe această perioadă nu se si
tuează la nivelul planului, al posi
bilităților existente.
Realizarea ritmică, integrală a
planului la toți indicatorii cantita
tivi și calitativi constituie, prin ur
mare, problema fundamentală care

trebuie să preocupe zi de zi orga
nele și organizațiile de partid, or
ganele de conducere colectivă din
întreprinderi, centrale și ministere,
pe toți oamenii muncii. Analizele
efectuate din inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu în cadrul recen
telor consfătuiri de lucru de la C.C.
al P.C.R., la care au participat cadre
de conducere din ministere, centra
le, mari unități industriale și între
prinderi de comerț exterior, primiisecretari și secretarii cu probleme
de agricultură ai comitetelor jude
țene de partid, prim-vicepreședinții
consiliilor populare județene, alte
cadre cu munci de răspundere din
județe, au dezbătut'' o arie largă de
probleme și au conturat cu deose
bită claritate • direcțiile de acțiune
pentru luna ianuarie, primul tri
mestru și întregul an. Pornind de la
rezultatele obținute și, îndeosebi, de
la neajunsurile manifestate, de la
concluziile analizelor efectuate, la
recenta ședință a Comitetului Politic
Executiv al C.C, al P.C.R. tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut guvernu
lui, ministerelor, centralelor, unită
ților economice, organelor și organi
zațiilor de partid să ia neintirziat
măsurile ce se impun pentru o cit
mai temeinică organizare a muncii,
pentru desfășurarea corespunzătoa
re a producției, pentru întărirea or

dinii, disciplinei și a spiritului de
răspundere in toate domeniile de
activitate, pentru o largă mobilizare
a colectivelor de oameni ai muncii,
astfel incit in decada a doua a lunu
ianuarie să se recupereze toate res
tanțele și să se intre in normal cu
realizarea planului, iar pe întreaga
lună să se obțină chiar o depășire
a acestuia. Așa cum a subliniat
secretarul general al partidului, în
deplinirea planului pe luna ianuarie,
la toți indicatorii, reprezintă o con
diție hotăritoare a întregii activități
de realizare a prevederilor de plan
pe acest an.
In acest context, un accent trebuie
să se pună pe realizarea ritmică; in
tegrală, la toate sortimentele a pla
nului la producția fizică, șl în pri
mul rînd la export. Experiența unui
mare număr de unități demonstrea
ză că atunci și acolo unde s-au luat
din timp măsurile necesare pentru
asigurarea bazei tehnico-materiale,
pentru organizarea temeinică a pro
ducției și a .muncii, unde se urmă
rește cu consecvență folosirea inte
grală a utilajelor și timpului de lu
cru, sarcinile de plan pot fi îndepli
nite ritmic și integral. Rezultatele
diferite obținute de la o unitate la
alta, de la un județ Ia altul se ex
plică numai și numai prin modul
diferit in care se acționează pentru

soluționarea problemelor de care
depinde bunul mers al producției,
de la cele care vizează aproviziona
rea cu materii prime și pînă la li
vrarea produselor finite.
In mod distinct, la recenta ședință
a Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. s-a analizat progra
mul de recuperare a restanțelor la
producția de export pe anul trecut
și de vămuire a mărfurilor destinate
exportului existente in stoc la 31 de
cembrie 1988. Acest program a fost
discutat cu toate ministerele econo
mice și s-au clarificat toate proble
mele de care depind realizarea, vă-r
muirea și livrarea producției de ex
port. Ca atare, încă din aceste zile
trebuie să se ia măsuri ferme pen
tru ca, pînă la 20 ianuarie, să fie
realizată in întregime producția de
export restantă, concomitent eu în
deplinirea planului pe această lună.
Este necesar, așadar, ca în toate
unitățile cu ^sarcini in acest domeniu
să se asigure cit mai buna folosire
a capacităților de producție și a
timpului de lucru, astfel încît abso
lut toate contractele încheiate cu
partenerii de peste hotare să fie
onorate la termenele stabilite și la
un înalt nivel calitativ.

(Continuare în pag. a IH-a)

RIDICAREA CONTINUĂ A NIVELULUI DE TRAI
preocupare statornică a partidului, a societății noastre socialiste
Anii socialismului, șl îndeosebi
anii de după Congresul al IX-lea al
partidului, oferă argumente grăitoare
ale preocupării statornice a partidu
lui nostru pentru creșterea con
tinuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului
popor. A construi socialismul cu
poporul și pentru popor — idee
fundamentală înscrisă în Expunerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
marele forum democratic din no
iembrie 1988 — inseamnă a dimen
siona lucid scopul unui demers la
nivel național, cu conștiința clară a
răspunderii pentru prezentul și vii
torul națiunii, scop mobilizator,
profund patriotic care stimulează în
treaga capacitate de muncă și crea
ția a poporului. Crezul de neclintit
în idealurile socialismului înseamnă,
în fond, crezul în capacitatea poporu
lui nostru de a-și făuri o viață
demnă, liberă și independentă, o
viață mereu mai bună, pătrunsă In
toate compartimentele sale de un
profund umanism.
Nu vom insista în acest comenta
riu asupra tuturor determinărilor
esențiale privind preocupările sta
tornice ale conducerii partidului, ale
secretarului său general pentru
creșterea sistematică a nivelului de
trai al celor ce muncesc. Ne oprim
asupra unui singur aspect plin de
semnificație, mai ales dacă îl rapor
tăm la realitățile lumii contempo
rane, și anume la măsurile pentru
majorarea retribuțiilor personalului
muncitor și a pensiilor.
Ziarele de ieri au publicat comu
nicatul ședinței Comitetului politie
Executiv al C.C. al P.C.R., des
fășurate sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului, în cadrul că
reia a fost analizat Raportul cu
privire Ia aplicarea măsurilor dc
majorare a retribuțiilor persona
lului muncitor și a pensiilor in
perioada 1 august 1988 — 1 ia
nuarie 1989, acțiune înscrisă In pre
vederile programului de creștere
a calității vieții întregului nostru
popor în actualul cincinal, program
aprobat de Congresul al XIII-lea șl
Conferința Națională ale partidului.
Așa cum s-a reliefat in cadrul șe
dinței Comitetului Politic Executiv,
în prima etapă, 1 august — 1 octom
brie 1988, de majorarea retribuțiilor

au beneficiat peste 2,5 milioane de
oameni al muncii. In această etapă,
retribuțiile intre 1 500 și 2 000 Ici au
crescut la 2 001—2 400 Iei lunar. Ast
fel, retribuția tarifară minimă a
crescut de la 1500 la 2 000 lei lunar,
adică cu 33 la sută. în etapa a doua.

1 noiembrie 1988 — 1 ianuarie 1989,
retribuțiile tarifare intre 2 001—2 250
lei lunar au fost majorate Ia
2 401—2 650 lei lunar, adică cu 20 la
sută, majorări de care au beneficiat
circa 1,9 milioane de oameni ai
muncii. In acest fel, în primele două
etape au beneficiat de majorarea
retribuțiilor peste 4.4 milioane de
oameni ai muncii, ceea ce reprezin
tă aproape 60 la sută din Întregul
personal muncitor din economie.
Ca urmare a majorării retribuții
lor, oamenii muncii au beneficiat în

se calculează în funcție de noile re
tribuții majorate, ca și prin acorda
rea de stimulente suplimentare pen
tru producția de export — potrivit
noilor reglementări aprobate in 1938
— prin mărirea fondului de premiere
și a celorlalte categorii de venituri
ce alcătuiesc partea variabilă a re
tribuției. Cum tot așa se cuvine fă
cută mențiunea că, in spiritul uma
nismului politicii partidului nostru,
atit majorarea retribuțiilor din 1988
cit și cele din acest an nu afectează
drepturile de alocație de stat pen

Pentru fundamentarea temeinică
a măsurilor tehnico-organizatorice
ce se impun a fi luate pentru dez
voltarea zootehniei,
astfel
încît
obiectivele stabilite pentru dezvol
tarea agriculturii de Congresul al
XIII-lea al P.C.R. și de Conferința
Națională ale partidului să fie Înde
plinite întocmai, este imperios ne
cesară obținerea unor informații
detaliate și veridice cu privire la
numărul, structura și
potențialul
productiv al efectivelor de animale
deținute de toți crescătorii, infor
mații care se pot asigura numai pe
baza recensămintului animalelor. Efectuarea recensămintului din acest
an, acțiune care urmează să se des
fășoare în perioada 20—28 ianuarie,
are o semnificație deosebită, întrucit informațiile obținute vor per
mite în primul rînd analizarea mo
dului în care s-au îndeplinit preve
derile planului pe primii trei ani ai
actualului cincinal cu privire la
creșterea efectivei.-r de animale. In
același timp, ■•ce baza rezultatelor
recensămintului urmează să fie lua
te. in continuate, „ serie de măsuri
tehnico-organizatorice atit la nivel
național, cit și in profil teritorial —
pînă la nivel de comună și sat —
pentru realizarea în condiții cit mai
bune a prevederilor planului pe
anul 1989 și ale întregului cincinal,
pentru înfăptuirea obiectivelor fun
damentale ale noii revoluții agrare.
Unul din obiectivele prioritare
prevăzute in actualul cincinal pen
tru continua modernizare a agricul

turii — ramură de bază a economiei
naționale — o constituie dezvoltarea
puternică a zootehniei, sector a că
rui pondere in totalul producției
agricole va trebui să ajungă la
46—48 la sută. Această creștere ur

prevederile Planului de dezvoltare
a agriculturii pe 1989 și ale Progra
mului de autoconducere și autoaprovizlonare teritorială, principa
lele direcții de dezvoltare ale zo
otehniei sint : sporirea mai rapidă

1988 de venituri suplimentare de 5.8
miliarde lei. In același timp tre
buie subliniat că personalul munci
tor a primit în 1988 venituri supli
mentare și prin' creșterea adaosului
dc acord, a sporului de vechime și a
celorlalte adaosuri la retribuție care

tru copii și nici chiriile și că, de
asemenea, se mențin neschimbate
pin» la 3l*.ă»gnst a.c. contribuțiile
lunare pentru copiii din creșe șt
grădinițe.
Așa cum se știe, personalul mun
citor a beneficiat, de asemenea, in
luna decembrie 1988 de venituri in
valoare de 1,7 miliarde lei, reprezentind 50 la sută din fondul de parti
cipare a oamenilor muncii la reali
zarea producției, a beneficiilor și la
împărțirea beneficiilor pe anul
trecut.
Tot în 1988, in perioada 1 august —
31 decembrie s-a aplicat prima etapă
de majorare a pensiilor de asigurări
sociale de stat pentru munca depusă
și limită de virstă de pină ia
1 500 lei lunar, precum și a pensiilor
invalizilor de război și a pensiei mi
nime pentru pierderea capacității de
muncă, gradul II de invaliditate, cu
procente diferențiate, pensiile mai
mici cunoscind o creștere de 45,5 la
sută. De majorarea pensiilor au be
neficiat 801 500 persoane, veniturile
obținute însumînd 300 milioane lei.
Potrivit hotăririlor partidului', ma
jorarea retribuției va continua în acest an cu începere de la 1 martie
și se va încheia la 1 august, cuprinzind toate categoriile cu retribuții
mai mari de 2 251) lei lunar. De aceste majorări, ce se vor realiza
in mod eșalonat pe ramuri și acti
vități. vor beneficia alți peste
3,5 milioane de oameni ai muncii,
astfel încît, începînd din luna au
gust 1989, întregul personal din eco
nomie să beneficieze de retribuții
majorate. La încheierea acțiunii de
majorare a retribuției, retribuția
medie pe economie va ajunge la
3 300 lei. Veniturile suplimentare
obținute de Întregul personal mun
citor din economie în 1989 se vor ri
dica astfel Ia 24,4 miliarde Iei, iar
in 1990, cind toți oamenii muncii vor
beneficia de retribuții majorate, pe
întregul an veniturile suplimentare
ce se vor realiza vor fi de 29 mi
liarde lei.
De asemenea, de la 1 martie 1989
urmează a se majora pensiile de
asigurări - sociale de stat pentru
munca depusă și limită de virstă cu
prinse între 1501 și 3 000 lei lunar,
incheindu-se astfel întreaga acțiune

(Continuare în pag. a II-a)

cum șl bogata tradiție și
expe
riență pe care o are poporul nostru
în creșterea animalelor
constituie
premise dintre cele mai favorabile
pentru dezvoltarea puternică a zo
otehniei. realizarea' efectivelor și a

ACȚIUNE DE 0 DEOSEBITA IMPORTANTA
PENTRU DEZVOLTAREA CONTINUA A ZOOTEHNIEI
ÎN PERIOADA 20-28 IANUARIE VA AVEA LOC PE ÎNTREG
TERITORIUL ȚĂRII RECENSĂMÎNTUL ANIMALELOR DOMESTICE
mează să fie realizată atit prin mă
rirea efectivelor, care la finele anu
lui 1989 vor trebui să ajungă la 9,2
milioane bovine, 15,5 milioane por
cine, 24,5 milioane ovine și 90 mi
lioane păsări ouătoare. cit șl prin
sporirea randamentelor pe animal
ca urmare a continuării acțiunilor
de perfecționare a structurii speci
ilor și raselor, a îmbunătățirii stării
de sănătate, a furajării și întreți
nerii șeptelulul. în conformitate cu

a efectivelor de bovine și ovine
prin realizarea unor indici inalți de
natalitate.
creșterea
producțiilor
medii de lapte și lină, realizarea
greutăților planificate de tăiere, a
animalelor și păsărilor.
Cele peste 4 milioane hectare de
pășuni și finețe naturale, producția
de cereale și plante furajere
în
continuă creștere, puternica
bază
tehnică și materială de care dispun
unitățile zootehnice moderne, pre-

TEZE ȘI ORIEWTĂRI ALE EXPUNERII

producțiilor planificate, astfel încît
să se asigure buna aprovizionare a
populației cu produse animaliere,
precum șl satisfacerea celorlalte
necesități ale economiei naționale.
Grija permanentă pe care o poar
tă partidul și statul nostru, perso
nal secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru
valorificarea la maximum a condi
țiilor naturale și materiale existente
în vederea sporirii permanente a

Proces de mare întindere istorică,
omogenizarea socială cunoaște in
prezent caracteristici noi, defini
torii în perspectiva desăvirșirii con
strucției socialiste și a înaintării
spre comunism. Analizînd schimbă
rile produse în structura socială a
tării noastre, ca expresie a marilor
transformări specifice dezvoltării so
cialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu
sublinia în Expunerea la forumul
democratic din noiembrie 1988 ideea
că și în perspectivă „va avea loc o
continuă apropiere între toate cla
sele și categoriile sociale pe calea
dispariției deosebirilor dintre oraș
și sat, a apropierii nivelului de pre
gătire profesională și tehnică, a me
canizării, automatizării și robotizării
proceselor de producție, a ridicării
nivelului general de pregătire, a ni
velului de cultură. Se va ajunge
astfel la realiza
rea
poporului
unic muncitor, animat de aceleași
năzuințe și inte
rese comune de
a-și făuri în mod
conștient
viito
rul liber și inde
pendent, de bu
năstare și ferici
re, de a asigura
deplina egalita
te in drepturi și
afirmarea prin
cipiilor de echi
tate și etică so
cialistă și comu
nistă".
Această apre
ciere are nu nu
mai un sens și o
valoare anticipativă, bazate pe
pătrunderea ca
racterului
concret-istoric al proceselor actuale
dinlăuntrul structurilor sociale, ci și
o deschidere acțională, directă în
raport cu aceste procese ; ea se
constituie într-un îndemn la valori
ficarea condițiilor actuale ale apro
pierii claselor și categoriilor sociale
în direcția stimulării factorilor care
dau unității socialiste a poporului
substanță și identitate nemijlocite.
în totalitatea determinațiilor sale
complexe, procesul social-economic
al omogenizării societății cuprinde,
desigur, atit laturi și aspecte obiec
tive, cit și procese de natură su
biectivă, transformări care au loc în
conștiința socială. Omogenizarea so
cială se referă, deopotrivă, la acu
mularea unor noi date ale condiții
lor materiale de existență, cit și la
mutațiile petrecute in conștiința
oamenilor, acestea din urmă influențînd activ, specific însăși dina
mica realităților materiale, soclaleconomice. In acest cadru de inter
dependențe dialectice, ridicarea ni
velului general de pregătire profe
sională', culturalii si politico-ideologică a maselor se instituie într-un
indicator relevant pentru stadiul
actual și direcțiile înfăptuirii unor
noi cote de omogenizare socială.
Dezvoltarea proceselor tehnolo
gice de vîrf, asimilarea datelor/ noii
revoluții tehnico-științifice și,* co
respunzător, reconsiderarea conți
nutului învățămintului, pe toate
palierele sale, au făcut ca ponderea
muncii complexe in ansamblul mun
cii sociale din țara noastră să spo
rească într-un ritm deosebit.. De pe
acum se poate spune că, în multe
domenii ale vieții productive, profe
sionale, clasa muncitoare cunoaște
mutații care o apropie de cerințele

unei clase muncitoare intelectuale.
Geea ce este însă mai relevant, din
colo de acest aspect al întrepătrun
derii unor structuri grupale ale so
cietății noaștre, este fenomenul de
acumulare a cunoștințelor profesio
nale active, a informațiilor care
structurează noi modele de gîndire
și acțiune, cu finalitate în procesele
productive nemijlocite.
Caracterul aplicativ, valorizator al
instrucției » școlare (și autoinstrucției, in perspectiva generală a edu
cației permanente) reprezintă unul
din factorii hotăritori în jurul căruia
se organizează acțiunea socială cu
efecte omogenizante. Fundamentul
cultural, valoric, al modelării omu
lui rămîne o permanență, dar una
care capătă expresie faptică, practic-operațională. se manifestă in
acțiunea productivă, în genere in

se și asimilate se referă, astfel, i
numai la noutatea acestora in si
(chiar dacă ea este de virf, să sp
nem), ci și la calitatea lor de a
o bază spirituală pentru identij
carea de soluții multiple la probi
me concrete, pentru munca in ecf
pă și îmbinarea activității fizice
cea intelectuală, ceea ce are sens
bile efecte de tip omogenizator.
Cu nuanțele și specificitățile •
rigoare, problemele se pun, în ese
ță, la fel și in ceea ce priveș
pregătirea ideologică și politic
'Formarea unei concepții înainta
despre lume și viață constituie as
fel un factor stimulativ pentru pr
cesele de omogenizare, în măsu
în care determină motivații super
oare ale muncii și se răsfringe i
atare asupra activismului social
personalității. Deosebit de impo
tantă în aceas
privință este or
entarea formul.
tă de secretar
general al pari
dului, tovarăș
Nicolae Ceaușesc
de -a se core
mai strins preg
tirea profesiona
și cea politici
ideologică, de
se apropia t
mai mult conț
puțurile și for
mele muncii <
propagandă
c
cerințele nemi
locite ale activ
tații productiv
de
soluționare
problemelor pra<
tice ale dezvolți
rii de tip inter
siv. însușirea
aplicarea in vii
ță a principiilor care orientea:
politica partidului devin prin acea;
ta un factor structurant al acțiun
colectivelor de oameni ai muncii,
premisă nemijlocită a soluționăr
problemelor celor mai complexe a
dezvoltării economice și sociale.
In chip necesar, pregătirea pol
tică și ideologică a tuturor oamen'
lor muncii cuprinde și modelare
relațiilor sociale pe principii noi d
echitate socialistă. Ea presupun
totodată, un activism în care se îrr
bină componentele profesionale c
cele morale, cetățenești, cu spiriti
revoluționar. Factorii ideologici ;
omogenizării se exprimă, așadar, n
numai în planul relațiilor dintre cls
sele și categoriile sociale din sock
tatea noastră, ci și in cel al acțiun
sociale, al trăsăturilor de convet
gență și unitate în transpunerea î
viață a politicii științifice a parti
dului nostru, a programului lnain
tării ferme spre orizonturile socie
tății comuniste.
In documentele de partid, in ope
ra tovarășului Nicolae Ceaușescu s
pune un deosebit accent pe valori
ficarea plenară a cadrului democra
tic existent, pe utilizarea — in str.in
să unitate — a tuturor pîrghiilo
politico-organizatorice pentru valori
ficarea mereu mai eficientă a în
tregului potențial uman al societăți
noastre, în esența ei, omogenizare,
spoială npare astfel ea un proce
valorizator șl umanizator, o cale di
accelerare a dezvoltării economic
și sociale, a progresului multllatera
al societății noastre socialiste.

Perfecționarea pregătirii
profesionale și politice
în procesul omogenizării
sociale
comportamentele profesionale, de
lucru, de autoexprimare a persona
lității fiecăruia.
Așa cum se înfățișează ele în
prezent, structurile
socioprofesionale din societatea noastră, precum
pănitor de tip industrial (inclusiv
în noile sfere ale producției din
agricultură), permit o echilibrată
îmbinare a pregătirii de cultură ge
nerală și profesională, în cadrul pro
filului larg al specialistului. pro
iectat și realizat ca atare prin poli
tica in domeniul învățămintului,
p.rin integrarea procesului de pregă
tire profesională cu cercetarea știin
țifică și producția. Unele decalaje
de ritm și disponibilități se resimt
însă, mai ales in sfera utilizării
nemijlocite a specialiștilor, atunci
cind adaptarea la cerințe tehnolo
gice noi, la exigențele dinamice ale
producției
moderne, intensive se
realizează mai greu, mai încet. De
aceea, însăși ideea de pregătire în
„profil larg" necesită, în continuare,
revederi și ajustări în concordanță
cu tendințele previzibile ale produc
ției moderne, de înalt randament. In
esența sa, „profilul larg", avind sen
sibile implicații în accentuarea
omogenizării, asigurînd premisele
necesare pentru o mobilitate socioprofesională accentuată, presupune,
desigur, o structură stabilă de com
petențe, de abilități pentru „lucrul
bjne făcut". Șir. acest .punct , dc ve
dere, sporesc funcțiile omogenizatbare, ale pregătirii școlare, for
mative îndeosebi, in sensul mo
delării unei gîndiri active, creative,
cu deschideri spre conexiuni multi
ple și transferuri între cunoștințe
dintr-un domeniu in altul. „Rata de
actualitate" a cunoștințelor transmi

Conf. univ. dr.
Aculln CAZACU

ALES OMAGIU, SENTIMENTE DE ÎNALTĂ
PREȚUIRE FATĂ DE TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU
Adunarea generală solemnă a Academiei Republicii Socialiste România
In pagina a V-a

BERBEȘTI-ALUNU :

Producție suplimentară
de lignit energetic
Ca urmare a măsurilor șt ac
țiunilor intreprinse de consiliul
oamenilor muncii în toate sec
toarele de exploatare ale între
prinderii miniere Horezu, in fie
care din zilele care âu trecut din
acest an s-au extras suplimen
tar, în medie, cite 400 tone lig
nit energetic. Tot in această
perioadă au fost livrate, peste
prevederile contractuale, spre
termocentralele patriei 24 445
tone cărbune de calitate. In ve
derea menținerii acestui niv'el
ridicat de producție, minerii
din bazinul carbonifer BerbeștiAlunu au intensificat și lucră
rile de punere in valoare a unor
noi fronturi și rezerve de ză
căminte. (Ion Stanciu).
efectivelor de animale și a produc
tivității acestora este exprimată și
prin crearea de condiții tot mai
bune și a numeroase avantaje pen
tru crescătorii de animale.
între
acestea sint de menționat, ca avind
o importantă aparte, stabilirea de
preturi ' stimulatoare de contrac
tare și achiziții; acordarea de prime
din fondul de stat pentru obținerea
unor indici ridicați de natalitate și
pentru buna îngrijire a vițeilor ;
asigurarea de îngrășăminte, utilaje
și urielte ; livrarea de cereale pen
tru contractanti ; fonduri pentru
îmbunătățirea pajiștilor
naturale :
vinzarea către populație de purcei
și pui pentru creștere și îngrășare
și, nu în ultimul rînd. asigurarea
gratuită a asistentei zootehnice și
veterinare.
Recenzarea animalelor domestice
este intrată în tradiția înregistrări
lor statistice din țara noastră și con
stituie o acțiune de mare impor
tantă politică și economică care
contribuie la obținerea unor infor
mații precise asupra acestei impor
tante părți a avuției naționale și
permite stabilirea de măsuri cores
punzătoare la nivel macroecono
mic. Tocmai de aceea, pentru fun
damentarea corespunzătoare a mă
surilor tehnico-organizatorice desti-

Ferdinand NAGY

ministru secretar de stat
la Ministerul Agriculturii

(Continuare în pag. a IlI-a)

PERMANENȚA OPEREI EMINESCIENE

Patria și poetul
Opera lui Mihai Eminescu repre
zintă, in ansamblul ei, o sinteză a
întregii noastre dezvoltări culturalliterare, un punct nodal in care se
concentrează
experiența
artistică
anterioară și de la care pornesc și se
ramifică principalele direcții ideolo
gice și estetice pe care le-a cunoscut
creația spirituală românească în dez
voltarea ei. „Pe cit. se poate ome
nește prevedea — scria, incă din 1889,
Titu Maiorescu — literatura poetică
română va incepe secolul al XX-lea
sub auspiciile geniului lui, și forma
limbii naționale, care și-a găsit in
poetul Eminescu cea mai frumoasă
înfăptuire pînă astăzi, va fi punctul
de plecare pentru toată dezvoltarea
viitoare a veșmîntului cugetării ro
mânești".
într-adevăr, prin caracterul el
exemplar, contribuția artistică emi
nesciană a devenit, pentru noi, ro
mânii, o permanență națională. Un
termen de referință mereu incărcat
de sensuri, o aspirație spre ale cărei
împliniri tinde necontenit efortul
creator al tuturor generațiilor. Emi
nescu este, prin întreaga lui activi
tate, un moment distinct al istoriei
noastre, moment în care cultura și
literatura română în devenirea lor
își găsesc deplina lor emancipare.
Minte cuprinzătoare, pătimaș înseta
tă de cunoașterea rosturilor lumii și
a destinului individului în cadrul
lor, capabilă să depășească trăirea
subiectivă inspirîndu-i organic sem
nificații generalizatoare, etern-umane, Eminescu explorează trecutul
umanității, și în special cel al țării
sale, analiza conducîndu-1 la formu
larea unor concluzii cu valoare de
axiomă.
In cadrul acestui examen, trecu
tul se profilează ca o memorie plină
de învățăminte pentru prezent, generînd sentimente și atitudini de ade
ziune sau de respingere printre con
temporani și proiectînd perspective
asupra viitorului.
„Patria vieții — scria Eminescu —
e numai prezentul", dar acest pre
zent este clădit pe o experiență stra
tificată istoric și determinantă pen
tru comportamentul unul om aparținînd unui timp și unui loc. Din aceas
tă cauză, există în opera gînditorului o preocupare permanentă pentru
sesizarea și explicarea forțelor care
determină fenomenele sociale, poli

tice și artistice, strînsa lor interdeterminare. în această Înlănțuire cauzală,
literatura unui popor se identifică
direct cu existența acestuia, este ex
presia concretă a conștiinței sale de
sine, iar scriitorii — purtătorii de
cuvint ai doleanțelor popoarelor.
Epocile istoriei literare, în succesiu
nea lor, nu se elimină una pe alta,
ci, strins legate de evoluția de an
samblu a colectivității' naționale, își
transmit experiența, cuceririle înre
gistrate. Ca și pentru Dimitrie Cantemir, pe vremuri, și pentru Emi
nescu scrisul este instrument, oglin
dă și păstrător de istorie.
Orice nouă inițiativă se întemeiază
în domeniile atit de variate ale crea
ției artistice pe o tradiție și, deși
plină de neprevăzut, este continuarea
unor eforturi precedente închinate
aspirației continue a omului către
lumină și adevăr. Din această cauză
trecutul istoric este elogiat de Emi
nescu pînă la idealizare, este opus
antitetic neajunsurilor politice și
sociale ale prezentului sau oferit ca
pildă pentru mobilizarea energiilor
constructive în direcția realizării
idealurilor de unitate și libertate na
țională.
Nu este vorba deci de un trecut
observat la modul general, ci de acela al poporului său din care poe
tul, dramaturgul, prozatorul și mai
ales gazetarul extrage exemple de
eroism și de dăruire în slujba inte
reselor țării, simboluri ale luptei
pentru demnitate și dreptate. Din
negura vremurilor se detașează, ast
fel, imaginea vechii Dacii, cu oameni
care, prin firea și atitudinea lor,
ating înălțimea sublimului, neavind
măsură decit in măreția plaiurilor a
căror parte inseparabilă sînt. Dacia
este asemuită la modul romantic cu
Walhala,
locul zeităților nordice
fiind ocupat de Zamolxe și Dochia,
imagini alegorice ale setei de a trăi
și ale legăturilor ae nedesfăcut din
tre om și natură. O natură care ex
primă liniștea necesară înfloririi gîndului, dragostea de libertate a oame
nilor. Ocupația romană, deși a fost
urmarea unei invazii, a marcat prin
consecințele sale nașterea unui nou
popor, sinteză a unor mari virtuți șl

________________ AI. HANȚA
(Continuare în Pag. a IV-a)
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plicarea principiului autocondui și autoaprovizionării in profil
torial, satisfacerea cerințelor de
sum ale populației, ca și ono1a altor nevoi ale economiei naale presupun ca statul să disă în permanență de cantități
îstulătoare de produse agrolentare. în acest £cop este orizat fondul de stat de produvegetale și animaliere, care se
stituie din cantitățile provenite
la întreprinderile și cooperati> agricole de producție și din
oodâriile populației. Este relet faptul că sectorul socialist din
icultură asigură cea mai mare
te a produselor, reprezentind surprincipaiă de realizare a fondului
stat. Fără îndoială, dezvoltarea și
irirea sectorusocialist al a:ulturii va con
ul și pe viitor,
cum a subat
tovarășul
olae Ceaușescu
Expunerea la
itul forum decratic, orientade bază a po
rii partidului
tru în dome1 agricol, uni
te de stat și
peratiste conlînd să dețipe mai de'te, rolul detninant, hotărîîn asigurarea
dului centralizat al statului și al
•esarului de produse pentru promele locale de autoaprovizionare.
otodată, un rol important in
lizarea unor producții sporite de
iuri agroalimentare îl au gospoiiie populației — ale țăranilor
pcratori, ale producătorilor indiuali din mediul rural, ca și ale
lor cetățeni de la orașe care
pun
de terenuri productive,
m se știe, legile țării prevăd
igația tuturor deținătorilor de
en — indiferent de proprieta— de a-1 valorifica integral, cu
idament sporit și cu, eficiență cit
i ridicată, în vederea bunei a>vizionări a populației de la orașe
sate, și, în egală măsură, a pro?ătorilor agricoli, cît și pentru satacerea altor nevoi ale țării.
Hața, activitatea practică au denstrat că este in interesul tuturor
nenilor muncii de a se constitui
fond de stat cît mai puternic,
•e să permită dezvoltarea de
samblu a economiei
naționale,
■rsul
ei înainte, dezvoltarea
nurilor prelucrătoare și totodată
se realizeze un nivel superior de
-ovizionare a populației. Cu cît
îdul de stat este mai mare, mai
tersificaț, cu atît statul va disne de posibilități de acțiune mai
iri, mai eficiente pentru satisfa■ea. solicitărilor de consum ale
pulației, a cerințelor industriei, a
or nevoi ale economiei.
ăcum, la început de nou an, se filizează acțiunea de contractare a
oduselor agricole la fondul de

stat pentru 1989. Prin contractele pe
care le încheie, producătorii agricoli
își onorează o importantă obligație
legală, o înaltă îndatorire citrică și
patriotică, răspunzind astfel con
cret la multilateralul ajutor acor
dat în permanență satului de către
oraș. Este cunoscut faptul că statul
sprijină puternic dezvoltarea agri
culturii, creșterea producțiilor vege
tale și animale în unitățile socialiste
și, deopotrivă, in gospodăriile popu
lației, prin executarea mecanizată a
principalelor lucrări agricole, asigu
rarea de semințe și material săditor
din soiuri și hibrizi de mare pro
ductivitate, îngrășăminte și mate
riale de combatere a bolilor și dău
nătorilor, asigurarea de reproducă
tori de rasă, asistență sanitar-vete-

lor de a răspunde acestor multiple
forme de sprijin al statului, contri
buind la aprovizionarea orașelor, la
valorificarea unor cantități tot mai
mari din surplusul lor de produse
agricole la fondul de stat. Prin aceasta se asigură lărgirea schimbu
lui de mărfuri dintre sat și oraș. în
tărirea alianței dintre țărănime si
clasa muncitoare — izvorul puterii
poporului, chezășia înaintării neabă
tute a patriei pe calea progresului
și bunăstării.
Din analiza rezultatelor „la zi" re
iese că acțiunea de contractare pen
tru acest an este rămasă în urmă'. E
adevărat, sint județe, precum Călă
rași, Iași, Satu Mare, ca și multe
localități unde s-a acționat cu răs
pundere și unde contractările sint

Numai în acest mod pot crește dis
ponibilitățile fondului de stat, ale
fondului local de autoaprovizionare,
se poate îmbunătăți aprovizionarea
populației. De altfel, nimic nu poa
te să apară pe piață, in magazine,
nimic nu se poate crea din altceva
decit din munca și hărnicia oame
nilor, din răspunderea fiecărui pro
ducător de bunuri materiale, în ega
lă măsură de la orașe și de la sate,
față de sarcini și resurse, față de
prevederile programelor locale de
autoaprovizionare. Sint cunoscute, de
asemenea, prevederile stimulative
prin care întregul surplus de pro
duse care se obțin prin tăierea
animalelor peste greutatea minimă
prevăzută de lege, inclusiv pentru
animalele contractate cu gospodări
ile populației, să
rămînă în totali
tate pentru con
sumul local al
populației.
O
importanță
deosebită în reu
șita activității de
contractare o are
exemplul perso
nal, ceea ce im
pune ca primarii,
deputății, între
gul activ al con
siliilor populare,
factorii de condu
cere din unitățile
contractante, gos
podarii de frunte
ai localităților să
fie în primele
rînduri ale acțiunii de contractare,
să fie exemplu de respectare rigu
roasă a prevederilor, predînd la ter
men și ritmic cantitățile stabilite.
în perioada care a mai rămas
pînă la încheierea acțiunii de con
tractare — cel mai tirziu pînă la
sfirșitul lunii februarie, cum s-a
stabilit Ia Consfătuirea de lucru de
la C.O. al P.C.R. —, consiliile popu
lare comunale, orășenești și muni
cipale sint datoare să definitiveze
planurile de culturi și de creștere a
animalelor pe fiecare gospodărie
cetățenească și, împreună cu orga
nele de specialitate, sub directa con
ducere, a organelor și organizațiilor
de partid, să intensifice ritmul con
tractărilor. în adunări cetățenești,
în „Tribune ale democrației", în dis
cuții individuale cu producătorii se
cere desfășurată o intensă muncă
politică de convingere a sătenilor în
legătură cu îndatoririle ce le revin,
de explicare a prevederilor legale
care stabilesc clar atît obligativita
tea contractării, cît și ceea ce tre
buie contractat de fiecare deținător
de terenuri. Toți locuitorii de la sate
sint datori să înțeleagă că pej calea
contractelor își' asigură surse spo
rite și sigure de venituri, livrarea
unor cantități tot mai mari de pro
duse Ia fondul de stat constituind o
înaltă datorie patriotică, civică, o
importantă obligație legală, un răs
puns prin fapte Ia sprijinul multila
teral primit din partea statului.

CONTRACTAREA PRODUSELOR IA FONDUL DE STAT
obligație legală, îndatorire civică, patriotică
a tuturor locuitorilor de la sate
rinară, aplicarea rezultatelor cerce
tării științifice în producție, asis
tență tehnică prin cadre cu pregă
tire de specialitate. Importante fon
duri sint acordate din bugetul de
stat pentru realizarea programelor
de irigații, desecări, terasări și com
batere a eroziunii solului, în vederea
obținerii, an de an, a unor recolte
cît mai mari, sigure și stabile. De
prevederile acestor programe bene
ficiază toți producătorii agricoli, in
clusiv țăranii particulari din zonele
necooperati vizate.
Statul asigură, de asemenea, sti
mularea și cointeresarea producăto
rilor agricoli, de toate categoriile, in
creșterea producției și livrării la
fondul de stat a unor cantități tot
mai mari de produse, acordînd pre
țuri avantajoase, prime de produc
ție, credite, avansuri și alte avantaje.
Totodată, statul pune la dispoziția
producătorilor agricoli din mediul
rural cantități tot mai mari de măr
furi industriale, unelte agricole,
materiale de construcții, precum și
o gamă largă de servicii la prețuri
menținute în limitele planificate.
Nu în ultimul rînd se cuvin mențio
nate eforturile financiare și, mate
riale ale statului pentru moderni
zarea și sistematizarea localităților
rurale, pentru construirea de locuin
țe și alte obiective de interes socialcultural, pentru realizarea de lu
crări edllitar-gospodărești, aslgurîndu-se astfel locuitorilor de la sate
condiții de muncă și viată cît mai
apropiate de cele de la oraș. Este,
de aceea, de datoria tuturor săteni

avansate, la unele produse fiind
deja încheiate. în schimb, în Buzău,
Bacău, Covasna, Hunedoara, Ialomi
ța, Mehedinți, Mureș, Neamț, Pra
hova, Teleorman și în alte județe,
contractările înregistrează mari rămineri in urmă.
Rezultatele mai slabe din unele
localități și județe trebuie puse, în
primul rînd, în legătură directă cu
stilul de muncă al consiliilor popu
lare respective, care, ignorînd răs
punderile exprese ce le revin prin
lege, acordă o atenție scăzută sarci
nilor din domeniul contractării, tratind cu ușurință prevederile de plan.
Este de semnalat in această privință
persistenta unor fenomene de pasi
vitate și formalism în activitatea
unor organe ale puterii și adminis
trației de stat, ca și a unor unități
contractante de specialitate. Desi
gur, pentru ca obligațiile înscrise
în contractele de livrare a produ
selor agroalimentare la fondul de
stat să nu rămînă simple cifre
de plan este necesară o fundamen
tare riguroasă a lor, în funcție de
posibilitățile reale de înfăptuire
a fiecărei gospodării, a fiecărei
localități
în
parte. La rîndul
lor, unitățile contractante au da
toria să-și respecte integral obli
gațiile pe care le au fată de cetă
țenii care livrează produse la fondul
de stat. Adevărul este că, în con
dițiile unei planificări realiste, a co
relării sarcinilor cu posibilitățile
efective de realizare, gospodăriile
populației pot — și trebuie — să
crească livrările la fondul de stat.

Mihai IONESCU

Ridicarea continuă a nivelului de trai
(Urmare din pag. I)
de majorare a pensiilor de care vor
beneficia în total aproape 1,4 mili
oane persoane. La încheierea majo
rării, pensia medie pentru limită de
vîrstă cu vechime integrală va ajunge la 2 000 lei lunar, veniturile
suplimentare ale pensionarilor urmînd să sporească in acest an cu
2 miliarde lei, iar la nivelul anului
1990 cu 2,4 miliarde lei.
Toate
aceste
măsuri de majo
rare a retribuții
lor și a pensiilor,
apreciază Comite
tul Politic Execu
tiv al C.C. al
P.C.R., se înscriu,
prin
caracterul
lor profund uma
nist, în ansam
blul preocupări
lor statornice ale
partidului, perso
nal ale secreta
rului
său ge
neral, tovarășul
Nicolae Ceaușescu,
pentru creșterea
continuă a nive
lului de trai ma
terial și asigura
rea unei concor
danțe
depline
între dezvoltarea
forțelor de pro
ducție și crește
rea
bunăstării
populației. Toate aceste măsuri con
stituie o nouă și elocventă expresie
a faptului că în întreaga sa politică
partidul nostru pornește de ia con
ceptul că ridicarea continuă a nive
lului de trai material șl spiritual al
poporului constituie obiectivul fun
damental al dezvoltării economicosociale, esența însăși a societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe
care o edificăm.
Așa cum arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu în cadrul ședinței
Comitetului Politic Executiv, faptul
că la sfirșitul acestui an retribuția
medie va fi de 3 300 lei reprezintă
o realizare de o importanță deose
bită, ținind seama de condițiile in
ternaționale economice grele, pre
cum și de ceea ce se intimplă in
multe țări. Aceasta demonstrează
forța economiei noastre, justețea
politicii partidului nostru, faptul că
aplicăm ferm principiile de bază ale
socialismului, ale asigurării ridicării
continue a nivelului de trai material
și spiritual al oamenilor muncii.
Partidul nostru pornește consecvent
de la principiul că desfășurarea în
bune condiții a construcției socialis
te nu poate avea loc decit acordind
o grijă permanentă condițiilor de
muncă, de viață ale clasei muncitoa
re, țărănimii, intelectualității, ale
întregului popor. Numai pornind în
mod obligatoriu, în toate măsurile

ce se întreprind, de la aplicarea
principiilor socialiste, de la întă
rirea proprietății socialiste — de
stat și cooperatiste — numai prin
organizarea neabătută a întregii
activități pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii se pot
asigura dezvoltarea economică, ridi
carea nivelului de trai al tuturor
oamenilor muncii. în nici un caz
aceste căi și mijloace, verificate și
confirmate de viață, nu pot fi în

locuite prin întoarcerea la forme
capitaliste, o asemenea concepție
neavind nimic comun cu concepția
revoluționară a construirii noii so
cietăți. Revenirea la forme capitalis
te, împingerea spre relații sociale și
de muncă de tip capitalist nu pot
aduce decit daune. înrăutățind situa
ția clasei muncitoare, a țărănimii, a
oamenilor muncii în general. Țelul
socialismului nu poate fi acela de a
asigura condiții mai bune de venituri
doar pentru cîteva grupuri de oa
meni, ci de a crea condiții pentru
întronarea trainică a principiilor
echității socialiste, pentru înlătu
rarea inegalităților și decalajelor
dintre condițiile de viață ale oame
nilor, pentru a crea un climat de si
guranță, de certitudine socială, pen
tru ridicarea nivelului general de
viață al întregului popor.
Aceste teze de covîrșitoare în
semnătate ale secretarului general al
partidului nostru își găsesc reflec
tarea atît în măsurile de majorare a
retribuțiilor și a pensiilor, cît și in
celelalte măsuri luate de conducerea
partidului pentru înfăptuirea pro
gramului construcțiilor de locuințe,
de dezvoltare a învățămînt'ului, a
culturii și științei, de organizare și
modernizare a localităților patriei
sau pentru reducerea tarifelor la energia electrică livrată populației, în
faptul că majorarea retribuțiilor și

pensiilor are loo in condițiile asigu
rării menținerii stricte a prețurilor
sub control. Toate aceste măsuri ca
pătă o semnificație profundă dacă
ținem seama de faptul că ele au
fost luate în timp ce în alte țări, in
clusiv' în unele țări socialiste, cresc
prețurile, au loc fenomene de infla
ție, se adîncesc decalajele sociale.
Subliniind consecvența neabătută
a partidului nostru față de asigu
rarea unor condiții tot mai bune
de muncă și via
tă pentru oamenii
muncii, inclusiv
pentru
pensio
nari, pentru în
tregul popor, se
cretarul general
al partidului arăta în cadrul
ședinței Comite
tului Politic Exe
cutiv că aceasta
este strîns legată
de
înfăptuirea
planului pe acest
an și pe întregul
cincinal, de apli
carea fermă a
principiilor socia
liste, de întărirea
proprietății
so
cialiste — de stat
și cooperatiste. —■
ca bază a dez
voltării societă
ții, de asigurarea
întregii activități
pe baza celor mai
noi cuceriri ale științei și tehnicii,
fără de care nu se pot asigura nici
dezvoltarea economică și nici ridi
carea nivelului de trai al oamenilor
muncii, al întregului popor. Aceasta
face necesar ca fiecare colectiv, fle
care om al muncii să acționeze cu
toate forțele pentru buna organizare
a întregii activități economice, pentru
realizarea în bune condiții a progra
melor de modernizare, de creștere a
productivității muncii, de reducere a
cheltuielilor de producție și, în pri
mul rînd, a cheltuielilor materiale și
energetice, ca o condiție esențială
pentru menținerea în continuare a
unor prețuri stabile și sigure și asi
gurarea creșterii reale a nivelului
de trai al poporului.
Strîns uniți în jurul partidului, a!
secretarului său general, oamenii
muncii din țara noastră sînt hotărîțl
să acționeze cu dăruire și abnegație,
în spirit revoluționar, așa cum cerea
tovarășul Nicolae Ceaușescu la șe
dința Comitetului Politic Executiv,
pentru înfăptuirea exemplară a
planului pe anul 1989, a obiectivelor
actualului cincinal, a tuturor progra
melor de dezvoltare economico-socială a țării, pentru întîmpinarea cu
rezultate cit mai bune a celei de-a
45-a aniversări a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și a celui
de-al XIV-lea Congres al partidului.

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI
® Oamenii muncii de la între
prinderea de mașini-unelte pentru
presare și forjare Tîrgu. Jiu — ne-a
informat recent statornicul cores
pondent voluntar Ion Tarbac, teh
nician la această unitate — au în
cheiat anul 1988 cu noi succese de
prestigiu. Este vorba de intrarea
pe bandă de montaj general a încă
trei noi produse asimilate în această unitate reprezentativă a in
dustriei gorjene constructoare de
mașini, ca rod al gîndirii creatoare
a lucrătorilor din atelierele de pro
iectare tehnologică și din cadrul
filialei ICSITMUA „Titan" Bucu
rești.
Diversiflcînd gama de fabricație,
modernizînd și înnoind continuu
nomenclatorul de produse, colecti
vul întreprinderii a reușit să rea
lizeze în premieră națională mașina
de format borduri de atac aripă
avion de 1 000 tone forță (tip
MFBA 1 000), care pînă acum se
aducea din import. Acest utilaj
complex (un adevărat colos meta
lic cu masa de 370 tone) este do
tat cu echipament electronic și au
tomat programabil, cei care au
contribuit la realizarea sa etalîndu-și din plin cunoștințele profe
sionale. Celelalte două produse
asimilate — presa pentru fabrica
ția electrozilor de titan șl zirconiu
folosiți la centralele atomoelectrice, de 400 tone forță, și presa me
canică orizontală cu genunchi de
630 tone forță destinată operațiilor
de presare la rece a produselor
din oțel, a metalelor neferoase sub
formă tubulară și efectuării opera
țiilor de formare pahar — de
monstrează pasiunea pentru nou,
preocuparea constantă pentru in
troducerea progresului tehnic.

O La cooperativa agricolă de
producție din comuna Gurahonț,
județul Arad, o atenție deosebită
s-a acordat asigurării unor condi

ții bune pentru lernareâ animale
lor. Dat fiind efectivul de animale
pe care îl are unitatea (1 080 bovi
ne și 670 ovine), ne scrie cores
pondentul voluntar Alexandru Herlău, conducerea cooperativei s-a în
grijit din vreme pentru procurarea
unor cantități suficiente de .furaje
de calitate (peste 600 tone fînuri,
peste 2 300 tone suculente, 1030
tone grosiere etc.). Concomitent, o
atenție sporită s-a acordat pregă
tirii adăposturilor pentru iernat.
Astfel, au fost completate geamu
rile și reparate ușile la unele graj
duri. la fermele din Bonțești și
Pescari au fost confecționate iesle
noi și s-a împrejmuit baza fura
jeră. a fost betonat patul de odih
nă la ferma Gurahonț.
Toate acestea, precum și munca
bine organizată și hărnicia lucră
torilor vor contribui la creșterea
producției din sectorul zootehnic al
cooperativei.

® O scrisoare de mulțumire a
adresat de curînd redacției cores
pondentul voluntar Filip Munteanu din stațiunea Olănești, județul
Vîlcea, pentru promptitudinea cu
care s-a rezolvat o sesizare a sa
publicată la această rubrică. Sem
nalul său referitor la întirzierea
omologării prețurilor la sticlele
gradate, folosite la tratamentul
bolnavilor veniți In stațiune pen
tru cura cu ape minerale, a fost
recepționat cu operativitate. Așa
s-a reușit ca la Olănești să se adu
că și să se pună în vînzare 15 000
de astfel de sticle gradate și tot pe
atîtea la Călimănești-Căciulata.
Semnatarul
scrisorii adresează,
totodată, mulțumiri colectivului și
conducerii Fabsicii de sticlărie din
Turda pentru înțelegerea și buna
colaborare de care dau dovadă.
• Maistrul principal Ion Rusa
de la balastiera Viperești, județul
Buzău, într-o recentă corespon

dență adresată redacției, face o
propunere care considerăm că me
rită să fie analizată de cei cărora
li se adresează. Iată Ce relatează
corespondentul nostru voluntar,
întreprinderea
optică
română
(I.O.R.) produce truse de sudură și
tăiere oxiacetilenică ce au în com
ponență 8 arzătoare pentru Sudare,
minerul combinat pentru sudură și
tăiere, arzătorul pentru tăiere, că
ruciorul cu compas și trusa de
ace. La lucrări de confecții meta
lice și recondiționări, peste 90 la
sută din timp se folosește arzăto
rul pentru tăiere care are în dota
re 5 becuri interioare'pentru oxi
gen, confecționate din bronz, și
două becuri exterioare, confecțio
nate din cupru. Practica dovedește
că uzura normală apare la becurile
interioare nr. 1 și 2 (utilizate la
tăieri de 3/50 mm) și la becul ex
terior nr. I (3/100 mm grosime).
De aceea, propunem ca aceste tru
se să fie dotate cu o rezervă do 5
asemenea becuri (care au o greutate
de 20 g, cel de bronz, și 100 g, cel
de cupru). întrucît celelalte com
ponente ale lor rezistă la »5 rîn
duri de becuri. Neavind becuri de
rezervă, trebuie să se descomple
teze sau să se folosească o altă
trusă. La fel se întimplă și cu reductoarele DH și CH, fabricate la
întreprinderea „Neptun" din Cîmpina, unitate bine apreciată pentru
calitatea produselor sale. La aces
te reductoare uzura normală apare
la două pinioane : cel aflat pe axul
de antrenare de la electromotor și
perechea lui. Celelalte pinioane,
rulmenții și carcasele rezistă la
4—5 perechi de pinioane de la an
trenare. Așa stînd lucrurile, și aici
se impune ca reductoarele să fie
livrate cu astfel de pinioane de re
zervă.
Așteptăm concluziile reprezen
tanților celor două întreprinderi pe
care le vom insera la această ru
brică.

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
• în sprijinul îmbunătățirii activității cultural-edu
cative. Un colectiv de activiști alcătuit la indicația
Comitetului județean Brașov al P.C.R. a verificat o
scrisoare trimisă de redacție, referitoare la modul în
care se desfășoară activitatea cultural-educativă în
comuna Hărman. în referatul întocmit se arată că,
într-adevăr, așa cum s-a constatat, în ultima perioa
dă în cadrul Centrului de creație și cultură socialistă
din această localitate activitatea a fost mai slabă,
sporadică. Analizînd, în luna decembrie a anului tre
cut activitatea consiliului comunal de educație poli
tică și cultură socialistă, biroul comitetului comunal de
partid Hărman a calificat ca necorespunzătoare munca
desfășurată, subliniind superficialitatea cu care au fost
organizate acțiunile, slabul mesaj educativ al mani
festărilor ce au avut loc. Pe baza concluziilor re
zultate. se menționează in răspuns, au fost stabilite
măsuri politico-organizatorice vizînd îmbunătățirea
radicală a activității din acest domeniu, stabilindu-se.
in același timp, sarcini concrete și celorlalte organi
zații de masă și obștești din comună, din unitățile
economico-sociale și instituțiile de pe raza acesteia,
în acest sens, s-au reluat săptămîna! serile pentru
tineret cu un conținut variat cultural-educativ și dis
tractiv. se organizează bilunar întîlniri în cadrul
Clubului „Fcm'na", s-au reactivat formațiile artistice
care au obținut rezultate meritorii în fazele locale
ale Festivalului național „Cîntarea României", sînt
organizate întîlniri, mese rotunde, expuneri, dezbateri
pentru mai buna cunoaștere a politicii partidului, a
operei teoretice a secretarului general al partidului.
în răspuns se precizează că au fost luate măsurile
necesare șl pentru rezolvarea celorlalte probleme

edilitar-gospodărești la care se referea scrisoarea. Si
anume. în prezent, I.C.R.A.L. — Brașov lucrează la
finalizarea racordării la rețeaua de apă, potabilă și
s-au asigurat condiții ca noul local al școlii să fie
dat în folosință la începutul anului școlar 1989/1990.
• Corigentă. Analizînd cu atenția, cuvenită sesi
zarea adresată redacției de cititorul Dorel Rapaport,
privind comportarea necorespunzătoare a profesoarei
Olga Pîrțac de la Școala nr. 11 din Botoșani, Comi
tetul județean Botoșani al P.C.R. ne-a adus la cunoș
tință că faptele semnalate se confirmă. Atitudinea
necorespunzătoare și lipsa de supraveghere a elevilor
dovedite de profesoara respectivă în perioada cît" a
însoțit grupul de elevi participanți la faza finală a
Olimpiadei de fizică desfășurate la Pitești au fost
discutate în colectivul de cadre didactice de la Școala
nr. 11. precum și în ședința cu directorii școlari din
județ și cu dirigințiț, de la școlile din municiniul
Botoșani. S-a hotărit, de asemenea, sancționarea d'scinlinară a celei în cauză ; interzicerea de a deține
funcția de diriginte în acest an școlar, nrecum si -’o
a preda la clasele de elevi la școa'a nr. 11 ; respin
gerea dosarului de înscriere ’a "-îdul 1 si obligarea
Ia plata contravalorii biletelor de tren nentru e’evi
care au călătorit pe cheltuiala propr’e de la Pitesf
la Botoșani. Totodată, s-a atras atent'a secretari’or
de partid și conducerilor unităților școlare d;n iudet
nentru recrutarea cu mai multă exigentă a cadre’or
ce sînt trimise să conducă elevi în diverse tabere
organizate.
Rubrică realizată de
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Arhitectură nouă, modernă in municipiul Tirgoviște
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Ideile, orientările și sarcinile cuprinse în Expunerea secretarului
general al partidului la marele forum democratic din noiembrie anul
trecut au constituit și constituie izvorul unor noi eforturi, al unor noi
inițiative ce au ca scop final perfecționarea stilului de muncă al consi
liilor populare. Aceasta rezultă și din ancheta organizată în județul
Vaslui.

MAI APROAPB DE OAMENI.
Sigur, un primar închis în biroul
lui, printre hîrtii, bine păzit de o
secretară care barează cu strășnicie
ușa, declarînd că șeful „e foarte ocu
pat și nu primește pe nimeni" chiar
atunci cind știe că importanta ocu
pație este sorbirea tacticoasă a ca
felei, a devenit un anacronism.
Deși personajul mai există, pe ici,
pe colo, printre conducătorii sau
funcționarii mai importanți ai unor
instituții care lucrează cu publicul.
Dar viața, mai puternică, mătură din
calea ei asemenea mentalități de
„șef".
— Pentru că — spune Dumitru
Popa, președintele Consiliului popular
municipal Bîrlad — legătura cu ce
tățenii este problema capitală a ac
tivității noastre. Cum să muncești
în folosul a 80 000 de locuitori dacă
nu le cunoști părerile, cerințele, aș
teptările 1 în primul rînd. desigur,
ale celor din circumscripția elec
torală pe care o reprezint ca de
putat, circumscripția numărul 29.
De aceea, ca o primă .regulă de
muncă, particip întotdeauna la întilnirile trimestriale cu cetățenii.
Sigur, pentru mine, discuțiile, con
tactele și consultările cu cetățenii au
loc in fiecare zi. Dar fiindcă amin
team de acele întîlniri trimestriale
cu cetățenii, trebuie să spun că încă
mai sînt unii deputați ai consiliului
popular municipal care uită chiar și
dexaceste forme obligatorii și atît de
eficiente de legătură cu cetățenii.
Unii motivează că ar fi prea ocu
pați.' Nu au dreptate. A fl deputat
este o mare cinste, dar și o mare
răspundere. îmi vine în niinte un
exemplu : maistrul Constantin Cezar
Popa, de la întreprinderea de ele
mente pneumatice și aparate de mă
sură. Și el este un om foarte ocupat.
Aceasta însă nu-1 împiedică să fie
un deputat activ, bătăios, care ridică
multe probleme, ba chiar mai mult,
se și implică în rezolvarea lor. Cea
mai trainică legătură cu oamenii rămîne tot cea directă. Vă mărturisesc
că eu străbat de două ori ne zi ora
șul. în lung și în lat : mă o-resc
la diferite unități care lucrea»ă cu
pub’țcul, în piețe ; pot spune că stau
de vorbă cu zeci de cetățeni. Ano',
mai este și ziua
săptămîna'ă de
audiente, resnectată cu sfințenie, mai
sînt scrisorile, pe care am amb’ția
să le citesc chiar dacă nu-mi sînt
‘adresate personal Și. cu toate aces
tea. am simtit nevoia unui dialog
mai așezat cu oamenii. Astfel s-au
născut audientele Ia locul de muncă,
în întreprinderi. De trei ori pe lună,
prin rotație, mă duc în cîte o uni
tate. Pot afirma, fără teamă de exa

gerare. că problematica adusă în dis
cuție. în aceste , audiente, este cu
adevărat majoră. '
CUM SA ACȚIONEZI ÎN INTE
RESUL CETĂȚENILOR DACA NU
LE CUNOȘTI PAREREA? „Contac
tul nemijlocit cu oamenii este la
fel de necesar în munca oricărui
consiliu popular. La noi, în comuna
Murgeni — ne spune primarul Aurel
Negară — localitate în curs de ur

șune. Syprafața este suficientă, ne-au
spus oamenii, nu însă și calitatea ei.
Este nevoie să o fertilizăm, să o
supraînsămînțăm,
pentru a obține
cantitățile de furaje necesare. S-ar
putea extiride de asemenea — ne-au
spus cetățenii — preluarea de către
oameni a unor suprafețe de pe care
s-au recoltat păioase, spre a se
produce, în cultura a doua, masăverde pentru animalele din gospo
dăriile proprii".
UN „BAROMETRU" AL BUNEI
GOSPODĂRIRI. Maria Hincu, pri
mărița comunei Tutova, este de pă
rere că nu trebuie să aștepți ca oa
menii să vină din proprie inițiativă
cu propuneri către consiliul popular.

Conlucrarea cu cetățenii

- trăsătură a stilului de muncă
al consiliilor populare
însemnări din județul Vaslui
banizare, cu 11 000 de locuitori, pe
teritoriul căreia se află puternice
unități agricole, noi și moderne uni
tăți industriale, peste 450 de apar
tamente in blocuri, un spital și 3
dispensare, un liceu și 8 școli gene
rale, 7 grădinițe, problemele pe care
le are de soluționat consiliul popular
nu se deosebesc prea mult de cele
ale unui oraș. însă, chiar dacă vom
deveni oraș, răspunderea noastră
pentru înfăptuirea programelor de
autoconducere și autoaprovizionare
nu numai că nu se va diminua, ci,
dimpotrivă, ea va spori. Și aceasta
pentru că de buna gospodărire a
pămîntului, de sporirea numărului de
animale în unitățile socialiste, dar și
în gospodăriile populației depinde
în cea mai mare măsură asigurarea
bunei aprovizionări a locuitorilor co
munei. Acum, spre exemplu, cel mai
important obiectiv al nostru, al con
siliului popular, a cărui realizare o
urmărim îndeaproape, este dezvolta
rea zootehniei. Avem gospodari cres
cători de animale fruntași, care cîștigă anual peste 100 000 de lei din
vînzarea către stat, pe bază de con
tracte, a animalelor și a produselor
animaliere. Dar exemplul lor ar pu
tea fi preluat de mult mai multi
alții. Consultîndu-ne cu oamenii, am
ajuns la concluzia că munca noastră,
a celor de la consiliul popular, tre
buie să fie în această privință mult
mâi dinamică. Avem 160 ha de pă

Trebuie să le stimulezi interesul,
inițiativa, să le soliciți părerea și
fapta.
— Cum ? Iată un exemplu. A fost
o vreme in care mai toți tinerii se
grăbeau să plece din comună să lu
creze in alte părți. Ce să facem ? în
primul rînd, le-am cerut lor inșile,
tinerilor, să ne spună cum ar trebui
să arate comuna ca ei să dorească să
rămînă, să trăiască și să muncească
aici. Am primit numeroase propu
neri, sugestii, chiar și critici. în
esență, toate acestea s-au referit la
mai buna gospodărire a comunei, la
dezvoltarea unor unități prestatoare
de servicii, la crearea unor noi locuri
de muncă prin dezvoltarea micii in
dustrii. îmbunătățirea activității cultural-artlstice și distractive și mul
te altele. Am ținut seama de toate
acestea. Așadar, de ce rămîn acum
tinerii în comună ? Pentru că au
acasă tot ce le poate oferi orașul, ba
chiar o grădiniță de flori în plus.
Comuna noastră a ocupat. în 1987, lo
cul II pe tară în întrecerea socialistă
dintre localități, iar numărul nave
tiștilor a scăzut, în ultimii cîțiva ani,
de la 750 la 100, deși ea se află în
„coasta" Bîrladului.
...ȘI PRIMARUL TREBUIE SA
ÎNVEȚE. „Sîntem o comună care de
13 ani ne îndeplinim integral obliga
țiile asumate prin contractele înche
iate de populație pentru livrări la
fondul de stat — spune președintele

Consiliului popular al comunei Dimitrie Cantemir, tovarășul Grigore
Ghiban. Avem crescători de animale
destoinici ; cei 3 800 locuitori cresc
circa 4 000 de bovine. 10 000 ovine, un
mare număr de porcine și păsări.
Cum am reușit ? In primul rînd, am
discutat cu oamenii. Le-am adresat
întrebarea cea mai firească : «Cum
putem să vă sprijinim?» Iar după ce
am aflat, am purces la treabă. Mai
avem multe de făcut. Pentru rezol
varea unor probleme am avea ne
voie de sprijinul consiliului popular
județean, în altele am avea de învă
țat din activitatea altor consilii
populare comunale. De aceea zic că,
inclusiv în acest domeniu — al
muncii cu oamenii, al antrenă
rii maselor de cetățeni la re
zolvarea problemelor — ar fi util
ca și noi, primarii, să învățăm
unii de la alții mai mult. Ar fi utilă
organizarea unor schimburi de experiențl privind stilul de muncă al
consiliului popular".
De aceeași părere a fost și tovară
șul Ion Vlad, prim-vicepreședinte al
consiliului popular județean, căruia
i-am solicitat opinia în această pri
vință. Interlocutorul a apreciat că
există, în toate domeniile, o bună
experiență a muncii consiliilor popu
lare, care trebuie mai intens popu
larizată și generalizată. „Este de
neadmis — afirma interlocutorul —
ca în agricultură rezultatele să fie
total diferite în comune vecine. Mai
avem unele cadre care se declară
-copleșite» de sarcini înainte de a se
apuca să le îndeplinească. Activita
tea consiliilor populare este, în
tr-adevăr, deosebit de cuprinzătoare.
Dar factorul hotărîtor, esențialul în
obținerea rezultatelor scontate în
orice domeniu îl constituie consul
tarea cu masele de cetățeni. Numai
receptivitatea la propunerile, obser
vațiile și sugestiile acestora poate
asigura îndeplinirea cu succes a sar
cinilor ce revin consiliului popular.
Adevărul este că șl -meseria» de pri
mar este foarte complicată. Dar cum
se învață această «meserie» ? Există
niște cursuri care sînt mult prea
scurte pentru a-i pregăti temeinic să
cunoască aprofundat hotărîrile de
partid, legile, domeniile în care ur
mează să ia decizii, să știe cum să
lucreze cu oamenii și cîte altele. Ori
cum, o mai temeinică organizare a
schimburilor de experiență intre pre
ședinții consiliilor populare ar fi mal
mult decît folositoare și ne ocupăm
cum să o asigurăm cu cea mai mare
eficiență, conștienți că numai în acest
fel vom răspunde cît mai bine sarci
nilor ce ne revin din Expunerea
secretarului general al partidului la
marele forum democratic de anul
trecut".

Rodica ȘERBAN
Petru NECULA

corespondentul „Scinteii*
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TOATE OBIECTIVELE DE INVESTIȚII

- IN FUNCȚIUNE LA TERMEN!
Acum, pe șantiere se desfășoară o susținută competiție cu timpul fn
vederea înfăptuirii ritmice a prevederilor planului de investiții și recu
perării restanțelor acumulate in anul trecut. In scopul accelerării ritmu
rilor de execuție au fost elaborate programe de lucru mobilizatoare, cu
termene și răspunderi precis definite pentru fiecare dintre participanții
la realizarea noilor obiective economice. Cum sînt ele duse la îndepli
nire ? Ce probleme trebuie avute in vedere și grabnic soluționate ? Iată
subiectul sondajului de astăzi pe șantierele întreprinderii de mașini elec
trice din Turnu Măgurele și Întreprinderii agricole de stat „Avicola —
Satu Mare.

Măsuri
riguroase,
ritmuri sporite
de lucru
întreprinderea de mașini electrice
din Turnu Măgurele se află intr-un
amplu proces de reprofilare. Din
producător de utilaje tehnologice ur
mează să devină, in scurt timp, rea
lizator de motoare electrice. In acest
scop, aici sint in curs de execuție
ample lucrări de investiții, desfășu
rate sub semnul unor rigori deosebi
te. Intr-adevăr, lucrările de dezvol
tare au loc în secțiile și atelierele in
care, in același timp, se desfășoară
actualele procese de producție. Pină
acum, a fost pusă in funcțiune o ca
pacitate insumînd
aproape două
treimi din investiția planificată.
Comparativ cu termenul stabilit
pentru finalizarea lucrărilor de in
vestiții se inregistrează serioase rămineri in . urmă, datorate elaborării
cu intirziere a unor documentații,
neasigurării la timp a mașinilor și
utilajelor tehnologice, a unor mate
riale, la care se adaugă, din păcate,
destule deficiențe în organizarea
pe șantier.
— în momentul de față, pe baza
graficelor de execuție reeșalonate,
se depun eforturi susținute în vede
rea accelerării ritmului de lucru.
Accentul este pus pe efectuarea
montajului și probelor tehnologice,
ne-a precizat ing. Dumitru Odangiu,
directorul unității beneficiare. Ur
mărim zilnic înfăptuirea lucrărilor
programate, iar săptămînal au loc
analize cu participarea tuturor fac
torilor implicați, luîndu-se operativ
măsuri pentru soluționarea eventua
lelor probleme. Pentru reușita aces
tor eforturi, acționăm insistent fn
vederea întăririi ordinii și disciplinei
la fiecare loc de muncă, asigurării în
permanență a asistenței tehnice, a-

provizionării ritmice cu materialele
necesare. Totodată, a fost stabilit un
contact mai strîns cu furnizorii de
utilaje în vederea impulsionării li
vrărilor.
Pe șantier, constructorii acționea
ză energic, în ritm susținut la exe
cuția pardoselelor antipraf din sec
ția de bobinaj-montaj, la definitiva
rea unor fundații pentru noile mașini-unelte — lucrări care trebuie
grăbite. Montajul mașinilor și utila
jelor este efectuat de formații alcă
tuite din muncitori și specialiști din
întreprindere, care au astfel posibi
litatea să cunoască mai bine liniile
tehnologice constituite. Ghiar în aceste zile, la secția mecano-sudură a
fost pusă in funcțiune, după trece
rea cu succes a probelor tehnologice,
o complexă instalație de debitare
cu plasmă. Tot aici se află în curs
de montaj noi strunguri carusel, un
centru de prelucrare și o mașină de
găurit in coordonate.
Hotăritor pentru punerea in func
țiune a celorlalte obiective de inves
tiții de pe această platformă indus
trială rămine livrarea pe șantier a
mașinilor, utilajelor și instalațiilor
cu care se vor alcătui noile fluxuri
tehnologice de fabricație. Ceea ce
face strict necesar ca întreprinderea
de mașini-unelte și agregate din
București să urgenteze livrarea echi
pamentelor contractate :
strunguri
carusel cu comandă numerică.

O încurcătură
birocratică
în cadrul întreprinderii agricole
de stat .„Avicola" — Satu Mare ar
fi trebuit să intre în funcțiune, in
cursul trimestrului IV al anului tre
cut, o nouă capacitate de producție.
Investiția nu este însă gata nici in
prezent. De ce ? Datorită unei
încurcături de planificare. După aprobarea lucrărilor, in anul 1988 s-a
ivit și necesitatea construirii unui a-

bator pentru iepuri, în cadrul pro
gramului pentru creșterea și valori
ficarea acestei specii. Cum insă actul
normativ pentru aceasta din urmă nu
a fost emis, centrala „Avicola" a
promovat, pe bună dreptate, ideea
unui proiect comun prin care, intr-un
singur corp de clădire, să fie ampla
sate cele doua linii de producție, cu
utilități tehnologice comune — cen
trala termică, apa, aburul etc. Ceea
ce, de altfel, reprezintă și soluția
cea mai judicioasă din punct de ve
dere al eficienței economice. Con
structorii au trecut, pe baza proiec
tului comun, la executarea investi
ției, realizind utilitățile tehnologice
și centrala termică, comune pentru
ambele capacități — soluție care a
dus și la economisirea unei supra
fețe de teren, ca și a unor fonduri.
Pe scurt, centrala „Avicola" a co
mandat un proiect comun, dar apro
barea s-a primit ulterior numai pen
tru prima capacitate. Care însă nu
poate fi pusă în funcțiune deoarece
utilitățile tehnologice sînt comune
cu cele ale abatorului pentru iepuri,
care, deocamdată, se află într-o si
tuație complet neclară.
Cine poartă răspunderea pentru
această păgubitoare tergiversare ?
Și, mai ales, cum se poate depăși
acest obstacol... pur birocratic ? Iată
ce ne-a spus tovarășul loan Todosiciuc, director adjunct la Sucursala
județeană a Băncii agricole din Satu
Mare : „Din cite se cunosc lucru
rile Ia noi, există și în alte județe
ale țării, la ora actuală, o situație
similară cu cea creată cu investiția
de la „Avicola". Prin urmare, cu atît
mai mult s-ar impune ca centrala
„Avicola", din cadrul Departamen
tului agriculturii de stat, să acțione
ze cu fermitatea necesară pentru aprobarea lucrării. Dacă aprobarea ar
fi obținută curind, sint posibilități
certe pentru ca investiția de la „Avi
cola" Satu Mare să fie realizată in
tegral încă în cursul acestui an. Cu
cit se va întirzia acest demers, cu
atît mai mari vor fi pierderile, mai
ales că nu poate fi nimănui indife
rent faptul că cele peste 15 milioane
lei investiții pînă acum în acest o-,
biectiv nu produc nimic".
Acum este rîndul forurilor în drept
să reflecteze cu toată seriozitatea
asupra acestei situații și să ia în
consecință măsurile care să faciliteze
parcurgerea drumului investiției pină
Ia capăt. Și cit mai curind 1

Stan ȘTEFAN
Octav GRUMEZA

PLANUL ECONOMIC REALIZAT RITMIC, INTEGRAL!
(Urmare din pag. I)
Cu mai multă fermitate trebuie
să se acționeze, așa cum s-a subli
niat la Comitetul Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., pentru intensifi
carea ritmului de lucru pe toate
șantierele de investiții, pentru întă
rirea' ordinii și disciplinei, pentru
mai buna organizare a activității de
construcții și montaj. Practic, mun
ca trebuie astfel organizată incit,
concomitent cu îndeplinirea. preve
derilor de plan pe această perioadă,
să fio realizate și puse în funcțiune,
pină cel mai tîrziu la 1 mai, toate
capacitățile de ' producție restante
din anul trecut.
întreaga activitate productivă din
industrie, de pe șantierele de inves
tiții. din toate domeniile de activita
te trebuie astfel organizată incit

Sub titlul „Mari rezerve, dar și
mari posibilități de valorificare", în
„Scînteia" din 9 septembrie 1982 analizam, în cadrul rubricii „Dosa
rul" resurselor energetice refolosibile, modul in care se acționează
la Combinatul chimic din Tirnăveni
pentru recuperarea și valorificarea
resurselor energetice refolosibile.
Lucru deloc întîmplător dacă avem
în vedere că, atunci, ca de altfel șl
in prezent, aici, in fiecare oră se
consumă circa 100—130 MWh ener
gie electrică ; deci cam tot atît cit
produce o hidrocentrală de putere
medie. La care se adaugă importan
te cantități de combustibil, mai ales
gaz metan.
între realizărilo de seamă subli
niam atunci, intre altele, faptul că,
prin readucerea în circuitul pro
ductiv a unor resurse energetice re
folosibile (circa 41 la sută din to
talul celor depistate) care rezultă
din procesul tehnologic, unitatea reu
șea să consume cu aproape 20 la
sută mai puține resurse energetice
noi. Totodată, precizăm că, la nive
lul combinatului, existau încă mari
resurse energetice refolosibile neva
lorificate, intre care menționam, in
principal, căldura topiturii de car
bid, gazele reziduale arse la faclă,
care urmau a fi utilizate ca mate
rie primă la o instalație aflată, pe
atunci, in construcție ș.a. Aceasta
era, așadar, situația in urmă cu mai
bine de șase ani. Cum au evoluat
lucrurile între timp ? Ce au între
prins specialiștii combinatului pen
tru recuperarea și refolosirea tutu
ror resurselor energetice refolosi
bile ?
Mal lntii de toate se Impune o
precizare. Potențialul de resurse energetice refolosibile diferă de la un
an la altul, in funcție de o serie de
factori ce țin, între altele, și de ni
velul producției. în acest sens, o ana
liză efectuată de compartimentul energetic al combinatului a pus in
evidență citeva cifre deosebit de
semnificative. La nivelul anului tre
cut. combinatul a dispus de un po
tențial de resurse energetice rcfolosibile evaluat la 53 000 tone combus
tibil convențional, prin valorificarea
cărora se puteau economisi circa
46 000 000 mc gaz metan sau energie
termică, echlvalind cu 371 000 glgacalorii. Calculele arată că aceste economii echivalează cu 25 la sută

sarcinile cantitative de plan să fie
îndeplinite in condițiile incadrârii
stricte în normele de consum apro
bate, ale reducerii în continuare a
consumurilor de materii prime, ma
teriale și energie, utilizării depline
a mașinilor și . utilajelor, folosirii
judicioase a forței de muncă și a
timpului de lucru, sporirii mai ac
centuate a productivității muncii și
a eficienței economice. De aceea, o
atenție de prim ordin trebuie să se
acorde aplicării programelor de per
fecționare a organizării și moderni
zare a proceselor de fabricație, ri
dicării nivelului tehnic și calitativ
al produselor. Așa cum a subliniat
tovarășul Nicolae Ceaușescu la șe
dința Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., perfecționarea for
melor de conducere șl de organiza

DOLJ:

Rezultatele ar putea fi bune dacă pretutindeni
munca ar fi organizată corespunzător
Condițiile climatice mai difi
cile de la sfirșitul toamnei tre
cute au prelungit perioada de exe
cutare a ogoarelor adinei, ceea ce a
condus, inevitabil, și la declanșarea
cu aproape două luni mai tîrziu a
campaniei de reparații a tractoare
lor și mașinilor agricole. Constituie
această stare de lucruri un obstacol
care să pună sub semnul incertitu
dinii. încheierea reparațiilor la trac
toarele și mașinile agricole pînă la
20 februarie ? In mod normal, o ase
menea posibilă intirziere nici nu
poate fl pusă în discuție. Aceasta
însă cu o condiție : să se aplice, cu
întreaga răspundere și de către toți
factorii implicați măsurile clare și
eficiente' stabilite de comitetul ju
dețean de partid. Si este vorba în
mod deosebit de extinderea nomen
clatorului de piese de schimb reali
zate prin forțe proprii de unitățile
de mecanizare, precum și de unită
țile industriale din județ ; darea în
folosință a unor centre noi de repa
rații la stațiunile de mecanizare din
Robănești, Calafat și Vîrfop ; stabi
lirea schimburilor de lucru prelun
gite în ateliere ; prezența perma
nentă a delegaților în unitățile fur
nizoare de piese de schimb ; urmă
rirea zilnică a stadiului reparațiilor
pe grupe de utilaje. Aceasta este
regulă generală și așa se face,
atunci cînd...
...La reparații lucrează zi-Iumină
toți mecanicii. în frunte cu specia
liștii și cadrele de conducere. Era
în faptul serii. în una din secțiila
de mecanizare a S.M.A. Murgaș se
lucra cu întregul efectiv de meca
nici. „Practic, noi am început repa
rațiile la tractoare pe 3 ianuarie a.c.,
ne spune directorul stațiunii, de me
canizare, inginerul Mircea Constantinescu. Iată de ce am stabilit ca la
toate cele șase secții de mecanizare
să lucrăm întreaga zi-lumină. Pen
tru aceasta, ne-am pregătit cores
punzător. Am constituit o formație
specializată pentru recondiționări —
aproabe 70 la sută din volumul unor
piese de schimb le executăm prin
forte proprii, economisind astfel aproape 2 milioane lei anual — în
timp ce la executarea reparațiilor
avem echipe specializate pe utilaje.
La repararea tractoarelor, bunăoară,
lucrează două formații constituita
din cei mai buni mecanici din secții,
împreună cu mecanizatorii ce le au
în primire. Conducerea stațiunii și
șefii de secții se ocupă de asigu
rarea tuturor condițiilor pentru
buna desfășurare a reparațiilor, aprov-izionarea . cu piese de schimb,
cu absolut tot ce este necesar.
„Avem grafic zilnic pentru repara

re trebuie să pornească, în mod
obligatoriu, de la aplicarea princi
piilor socialiste, de la întărirea pro
prietății socialiste — de stat și coo
peratiste — ca bază a dezvoltării
întregii societăți și ridicării nivelu
lui de trai al tuturor oamenilor
muncii, al întregului popor. înfăp
tuirea programului pe anul acesta,
pe intregul cincinal — a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu — este
strins legată de aplicarea fermă a
principiilor socialiste de întărire a
proprietății socialiste, de organizarea
neabătută a intregii activități pe
baza celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii. Nu se poate vorbi
de perfecționarea construcției socia
liste, de modernizare fără a pune la
baza intregii activități cele mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii !

—---------- PE URMELE ARTICOLELOR PUBLICATE ----------------

Resursele energetice refolosibile
pot fi și mai eficient valorificate
La Combinatul chimic din Tirnăveni
din consumul de gaz metan al com
binatului sau cu aproape 40 la sută
din cel de energie termică.
— Recuperarea și valorificarea acestor resurse ne-a preocupat și pînă
acum In mod susținut, dar, în pre
zent, după Expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu din noiembrie și
consfătuirea de lucru de la C.C. al
P.C.R. am inițiat noi acțiuni, ne
spune dr. ing. Vasile Cerghizan, di
rector tehnic al combinatului. Iată
numai un argument. în prezent, dis
punem de instalații pentru readu
cerea în circuitul productiv a unor
resurse energetice refolosibile care
echivalează cu 36 000 tone combusti
bil convențiohal, ceea ce reprezintă
68 la sută (față de numai 41 la sută
în 1982) din potențialul de resurse
energetice disponibile. Astfel, pe această bază, numai anul trecut, am
economisit 9,5 milioane mc de gaz
metan, ceea ce echivalează cu nece
sarul nostru de consum pe mai bine
de 40 de zile.
Ce noutăți au apărut aici, în ulti
mii ani, în domeniul recuperării re
surselor energetice refolosibile ? îm
preună cu subinginerul Szăbo Iosif,
de la secția mecano-energetică, ne
oprim în secțiile mari ale unității.
O primă constatare. Pe lingă perfec
ționarea „din mers" a instalațiilor de
recuperare a resurselor energetice,
cu care au fost dotate secțiile car
bid. oxid de zinc, bicromat de so
diu ș.a., în ultima perioadă au fost
montate patru noi cazane tip ABA,
racordate direct la oxidul de car
bon, iar cuptoarele din secțiile să
ruri anorganice, faianță-gresie ș.a.
au fost dotate cu cazane recupera
toare de căldură. „Cu ajutorul aces
tora — ne preciza Vaier Bretean,

rea fiecărui utilaj — ține să preci
zeze Dumitru Condicăru, șeful sec
ției de mecanizare din Murgaș.
Pină acum, am terminat reparațiile
la grapele cu colți reglabili, mași
nile de erbicidat și de administrat
amendamente, la semănătorile de
păioase ; la această dată fiind repa
rate și 60 la sută din numărul de
tractoare planificat". După aceleași
rigori și în același ritm — impus de
timpul înaintat — se lucra și la
secția de mecanizare din Bulzești.
Abia cînd se inserase de-a binelea,
Constantin Bănescu, șeful secției de
mecanizare, a făcut prezența și analiza zilei de muncă. Nici un ab
sent, nici o lucrare de mîntuială...
cum se mai întîmplă atunci cînd...
...Șeful secției de mecanizare și
șeful de fermă se acuză reciproc, in
timp ce repararea utilajelor nu e in
grija nimănui. Profitind de o zi au
tentică de primăvară, cooperatorii de
la Șimnic lucrau cu toții la fertili
zarea cu îngrășăminte naturale și
chimice, Ia transportul gunoiului de
grajd, la igienizarea sectorului zoo
tehnic. Numai la secția de mecani
zare — unde tractoarele, mașinile
agricole și alte subansamble și piese
ruginite zăceau in neorinduială —
ziua în amiaza mare, era aproape
pustiu și nu se lucra deloc la ceea
ce trebuia, adică la reparații. Spu
nem că nu se muncea la ce trebuia,
pentru că totuși aici am întîlnit doi
mecanizatori, Ion Fota și Ion Ciucă,
care executau... o lucrare personală
a șefului de secție, Gheorghe Hîrșoveanu. „Dar cite tractoare, discuri
și semănători' trebuie reparate ?“ —
încercăm să aflăm. „Destule, ni sa
spune de cel doi, dar nici nu ne-am
apucat ca lumea de ele". Mai grav
este faptul că nici șeful fermei, in
ginerul Mircea Dicu, care ține locul
președintelui cooperativei agricole,
care ne-a însoțit, nu știa cu exacti
tate ce utilaje trebuie reparate, cîți
mecanici lucrează în ateliere. „Ast'a-i
treaba șefului secției de mecanizare,
ne zice el. Eu trecui de dimineață
prin secție și mi se pare că vreo
patru mecanici sînt in concediu, dar
n-am idee precisă cite utilaje tre
buie reparate".
îl întîlnim și pe Gheorghe Hîrșoveanu. șeful secției de mecanizare,
care, la întrebarea noastră „Unde
sînt mecanicii ?“, ne răspunde: „Sînt
absolut toți la cursurile învățăminlului agrozootehnic, pentru o orădouă". Ceea ce ar fl fost un lucru
bun dacă era așa cum spunea șeful
de secție. „Inclusiv Fota Ion și Ciu
că Ion ?“ — întrebăm noi. „Desigur,
desigur..., ei sînt cei mai conștiin
cioși cursanți". „Dar noi i-am în

inginer principal Ia secția mecanoenergetică — capacitatea totală a
instalațiilor de recuperare a gazelor
calde se ridică în prezent la 12 240
tone cofnbustibil convențional. Ceea
ce nu e deloc puțin dacă avem în
vedere că potențialul termic depistat
al acestor gaze se ridică, pe an
samblul combinatului, la 13 660 tone
combustibil convențional". Cit de efi
cientă este recuperarea acestor re
surse energetice rezultă, între altele,
din faptul că, din cantitatea recu
perată, 9 500 tone combustibil con
vențional stau la baza producerii
aburului tehnologic (deosebit de ne
cesar în combinat), 2 000 tone s-au
utilizat in procesele de uscare teh
nologică de pe platformă, iar 1280
tone combustibil convențional au
avut drept destinație termoficarea a
peste 1 000 de apartamente din car
tierele noi ale orașului.
Acesta este un exemplu. în ulti
mul timp, specialiștii și-au îndreptat
atenția spre instalațiile de carbid.
De ce ? Ne spune chiar inginerul
loan Ciugudean, șeful secției: „Pen
tru că aici — unde se consumă șl
cea mai multă energie — rezultă,
prin specificul activității productive,
și cele mai multe resurse energetice
refolosibile, îndeosebi oxid de car
bon. Eficiența ? Prin acțiunile în
treprinse. de la. instalațiile de car
bid se poate recupera o cantitate de
energie echivalentă cu o putere ca
lorică insumînd 15 380 tone combus
tibil convențional. Bineînțeles, în si
tuația in care toate cuptoarele mari
(nr. 4, 5 și 6, din care două au fost
modernizate) funcționează la întrea
ga capacitate". O altă precizare. Dacă
în urmă cu șase ani utilizarea oxi
dului de carbon recuperat ca mate

rie primă la o instalație — ce se
afla atunci in construcție — era un
deziderat. în prezent este o realitate.
Astfel, prin chimizare, o însemnată
cantitate de oxid de carbon este fo
losită ca materie primă la noua in
stalație de acid formic și oxalic.
Demn de relevat este și un alt
aspect :
specialiștii
combinatului
sint, în prezent, pe punctul de a rea
liza, pe baza cercetărilor proprii, o
instalație de recuperare a căldurii
din topitura de carbid, care pără
sește cuptorul, o dată cu șarja, la
temperatura de circa 1 700 grade
Celsius. în urmă cu șase ani, specia
liștii de aici nu găsiseră o soluție
eficientă pentru aceasta, iar demer
surile făcute la institutele de spe
cialitate. in mod
deosebit la
ICEMENERG, au rămas fără ecou.
Practic, era vorba de realizarea unei
piese (necesare instalației) de mare
tehnicitate care recuperează căldura
din topitura de carbid, transformind-o în abur tehnologic la pre
siunea de 10 barL, echivalentă cu cea
existentă în rețeaua combinatului. In
aceste condiții, competența tehnică a
inginerilor îoan Popa, Vasile Cer
ghizan, Ioan Munteanu, loan Ciu
gudean, Maftei Hurubean și a altora
s-a dovedit a fi, ca și în alte ac
țiuni asemănătoare, hotărîtoare. Fără
a intra în detalii tehnice, vom arăta
numai că, pe baza experienței do
bîndlte în recuperarea căldurii din
topitura de carbid în cele două instalații-pilot din combinat, specia
liștii de aici au găsit soluția de
principiu și au trecut la execuția
instalației pentru recuperarea căldu
rii la scară industrială, soluția ur
mînd să fie aplicată în acest an.
Firește, nu întîmplător am insis

tat asupra acestei realizări. Șeful
secției carbid ne-a demonstrat că
economia realizată prin recuperarea,
in perioada următoare, a acestei
călduri echivalează cu consumul de
energie al combinatului pe timp de
o lună. Totodată, prin această rea
lizare, se recuperează echivalentul
a circa 25 la sută din energia con
sumată pe tona de carbid, cu posi
bilități de îmbunătățire în viitor. Și
încă o precizare foarte importantă :
tehnologia pusă Ia punct la Tirnă
veni poate fi preluată de către uni
tățile din industria siderurgică și cu
procese de electrotopitură.
Combinatul din Tirnăveni dispune
totuși de mari resurse energetice re
folosibile incă nevalorificate. Calcu
lele arată că, din resursele inventa
riate, echivalentul a circa 17 000
tone combustibil convențional incă
nu se valorifică (față de 27 832 tone
combustibil convențional în 1982). Ca
atare, în prezent — concomitent cu
finalizarea, in timp util, a instala
ției de recuperare a căldurii din
topitura de carbid și modernizarea
unor instalații mai vechi — specia
liștii combinatului desfășoară acțiuni
susținute in vederea recuperării, în
perspectivă, a tuturor resurselor
existente. Chimista Eleonora Tabă
ră, șef serviciu plan dezvoltare, ne-a
spus că, în perioada următoare, se
are în vedere modernizarea cupto
rului nr. 6 de carbid, extinderea re
cuperării căldurii din topitura de
carbid la cuptoarele nr. 4 și 6 (față
de numai cuptorul nr. 5 în prezent)
și, ceea ce este mai important, îm
bunătățirea factorului de putere (o
acțiune nouă) Ia toate cuptoarele de
carbid. Totodată, se acționează pen
tru modernizarea capacităților de
producție existente, astfel incit să
se asigure creșterea gradului de va
lorificare a energiilor primare șl
reziduale disponibile cu peste 15 la
sută.
,*
Cert este că, așa cum arată și rea
lizările de pînă acum, acțiunea de
valorificare a resurselor energetice
refolosibile se bucură de o atenție
deosebită la Combinatul chimic din
Tirnăveni. Totuși, se mai irosesc
însemnate cantități de energie și, de
aceea, acțiunea trebuie continuată cu
și mai multă intensitate.

Gheorghe GIURGIU

corespondentul „ScinteM”

tîlnit în secția de mecanizare, exe
cuți nd cu zel o lucrare personală
impusă de dv. De ce i-ațl reținut de
la invățămînt și de la lucrările de
reparații
în locul unui răspuns,
șeful de secție găsește doar să
motiveze că, chipurile, el ar fi
fost la invățămînt. „dar trebuia ca
șeful de fermă să dea și el prin,
secție, pe unde nu calcă și nu ne
ajută". Cam aceeași lipsă de preocu
pare pentru bunul mers al reparații
lor am consemnat și la secția de me
canizare din localitatea Izvor. Aici,
înfirzierea programului de reparații
la unele mașini agricole se datorea
ză slabei preocupări pentru buna or
ganizare a muncii și a aprovizionării
cu piese de schimb. „De semănători
încă nu ne-am apucat să le repa
răm, iar din cele nouă discuri, l-am
reparat numai pe al meu — ne spu
ne mecanizatorul Nicolae Dumitru.
Nu avem electrozi de sudură, șuru
buri, talere, răzuitori și axe pentru
discuri". Așa să fie ? „Nicidecum,
ne. spune tovarășul Vladimir Roșulescu, directorul Bazei județene de
aprovizionare tehnico-materială pen
tru agricultură. Avem în bază 60
tone electrozi. Avem suficiente pie
se de schimb pentru toate mașinile
agricole. Este adevărat că unitățile

furnizoare ne sînt datoare cu u
mare număr de cuzineți-motor, ar
bori-motor, elemente de la pomp
de injecție, pinioane pentru cutiil
de viteze, pompe hidraulice. Pentr
restul mașinilor agricole nu aver
însă probleme. Adevărul este că uni
își motivează propria inactivitate p
seama lipsei pieselor de schimb".
— Deși pină la această dată, p
ansamblul județului nu am repara
decît 29 la sută din numărul plani
ficat de tractoare, 51 la sută din gra
pele cu discuri, 44 la sută din se
mănătorile pentru prăsitoare, 73 1
sută din mașinile fitosanitare și 8
la sută din mașinile pentru adminis
trat amendamente, ne-a asigurat îi
Încheierea documentării noastre Fio
rea Negoiță, inginerul-șef al Trustu
lui județean de mecanizare — aven
toate condițiile să încheiem repara
țiile la termenul planificat, cu con
diția eliminării neajunsurilor care
din păcate, mai persistă prin uneli
locuri. Sîntem conștienți de ceea ci
trebuie să facem pentru Înlătura
rea lor și sîntem ferm hotăriți si
ducem la îndeplinire tot ce ne-arr
propus în acest sens.

Nicolae BĂBAlAU

corespondentul „Scînteii'

Legumicultorii arădeni au acum nevoie
de folie de polietilenă, nu de justificări
Deși ne aflăm în plină iarnă, le
gumicultorii arădeni desfășoară o
amplă activitate în grădini spre a
asigura toate condițiile necesare ob
ținerii în acest an a unor producții
sporite la toate culturile. Și. cum
este firesc, prioritate au pregătirile
pentru legumele timpurii. Județul
are de realizat în acest» an 38 200
tone legume timpurii, în special to
mate, varză, rădăcinoase, mazăre
păstăi, conopidă, gulii și castraveți.
Ce măsuri s-au luat pentru reali
zarea acestei sarcini 7
Cunoscind încă din toamnă ce
cantitate de legume timpurii trebuie
realizată în anul 1989, s-au luat din
timp toate măsurile ce se impuneau.
Astfel, s-au stabilit suprafețele pe
care se vor amplasa culturile, iar în
toamnă s-au plantat verdețurile pe
360 hectare, realizind suplimentar
față de plan 40 hectare cu diferite
culturi. Apoi, in perioada 1—10 ia
nuarie. a fost semănată varza timpu
rie pe 200 hectare, urmînd ca in zi
lele următoare să înceapă semăna
tul în răsadnițe a guliilor și cono
pidei timpurii. Tot acum. Se fac pre
gătiri pentru producerea răsadurilor
pentru tomatele timpurii, accentul
punindu-se acum pe amenajarea
spațiilor necesare producerii răsa
durilor, spații ce pe ansamblul ju
dețului însumează 75 hectare. Sămînța este asigurată în totalitate.
Dar pentru ca unitățile să-și înde
plinească toate sarcinile încă din
prima parte a anului s-a întărit ac
tivitatea de îndrumare și control,
urmărindu-se ca in fiecare fermă și
pentru fiecare cultură să se respec
te toate tehnologiile, epocile optime
de efectuare a lucrărilor, să crească
răspunderea fiecărui lucrător pentru
soarta recoltelor și valorificarea su
perioară a produselor.
Legumicultorii din județul Arad
și-au propus, ca un prim obiectivi
in acest an. să depășească prevede
rile programului de realizare a le
gumelor timpurii. Pentru aceasta au
găsit soluții care să Ie permită semănarea sau plantarea unor supra
fețe suplimentare, au fertilizat co
respunzător întreaga suprafață cu
îngrășăminte organice, au. asigurat
semințe din cele mai bune soiuri
etc. Fapt este că pentru unele cul
turi se
asigură acum
condițiile
necesare realizării lor și, ca urma
re, de citeva zile a început livrarea
pe piață și la export a primelor re
colte din acest an : gulii și salată,
legume ce provin in special din fer
mele serelor din Arad.
Deci legumicultorii se grăbesc, sî

aceasta pentru că activitățile se în
mulțesc de la o zi la alta. De pildă
în următoarele 10 zile, trebuie să fie
acoperite spațiile de produs răsad pe
cel puțin 20 hectare. O treabă sim
plă, dar nerealizabilă in fapt 1 De
ce ? „Pentru că ne lipsește folia de
polietilenă necesară (circa 50—6£
tone) — ne spune tovarășul Ion Țirlea, directorul Trustului județean al
horticulturii. Pe lingă faptul ‘că față
de un necesar total pentru această
perioadă de 290 tone folie s-au asigurat prin repartiție abia 120 tone,
această cantitate a rămas o sim
plă cifră cuprinsă intr-un pro
gram. Pină in prezent, legumiculto
rii noștri n-au primit nici măcar o
tonă de folie, cu toate că in luna
decembrie, timp de două săptămini,
delegații noștri au bătut la porțile
unităților producătoare din Năsăud,
Buzău și Iași. Dorim ca aceste rînduri să constituie un apel pentru
cei vizați, ca și pentru factorii in
măsură să reglementeze livrările de
folie de polietilenă pentru a nu adu
ce incă din pornire prejudicii acti
vității în legumicultura. O altă pro
blemă cu care ne confruntăm este
asigurarea a circa 40 000 mp de
sticlă, pentru care nici măcar n-am
ptimit repartiție. Și toate acestea în
condițiile în care de acum timpul
începe să ne preseze".
Pe baza experienței dobîndlte In
anii anteriori, pentru producerea ră
sadurilor se folosesc cantități spori
te de biocombustibil. ceea ce are ca
efect ■ reducerea consumului de energie. In același scop, dacă pînă
nu de mult în cadrul serelor din
Arad se produceau răsaduri pentru
aproape toate unitățile, utilizind o
mare cantitate de combustibil și energie termică, acum s-a luat mă
sura ca fiecare fermă să producă
răsadurile de care are nevoie, eliminîndu-se,'astfel, și transporturile
de la serele din Arad spre toate
unitățile cultivatoare de legume. De
mare eficiență pentru producerea
răsadurilor în unitățile din zonal
Curtici, Dorobanți și Macea este uti
lizarea apei termale la încălzirea
spațiilor.
•
Sînt numai citeva aspecte ce ilus
trează eforturile și angajarea lucră
torilor din legumicultura județului
Arad pentru a onora sarcinile ce
le-au fost încredințate. Rămine ca
lor 'să li se alăture și sprijinul celor
care concură la crearea bazei teh»
nico-materiale corespunzătoare.

Tristan MIHUTA

corespondentul

„Scînteii"

PEHIRU DEZVOLTAREA MIINllA A ZOOTEHNIEI
(Urmare din pag. I)
nate dezvoltării și modernizării zo
otehniei, precum și alocarea în mă
rime eficientă a resurselor nece
sare acestui scop, se impune cu
noașterea exactă și detaliată a mă
rimii și structurii efectivelor de
animale pe specii, categorii de virstă și sex, precum și gruparea teri
torială a acestora, elemente care
sint cuprinse in recensămintul ani
malelor domestice.
Toate acestea sînt de natură de a
evidenția însemnătatea deosebită pe
care o are pentru reușita acțiunii
declararea exactă a datelor privind
animalele deținute, ca și înregis
trarea lor corectă. în acest sens,
decretul Consiliului de Stat stabi
lește obligativitatea deținătorilor de
animale de a face declarații exacte
și de a înlesni personalului ce efec
tuează recenzarea și organelor de
control să verifice realitatea datelor
declarate. Declararea de către
o
unitate socialistă de stat sau coope
ratistă a unui număr de animale
mai mic decit cel real atrage pre
luarea fără plată, la fondul centra
lizat, a animalelor nedeclarate, pre
judiciul astfel creat unității urmind
a fi suportat de persoana ce se face
vinovată de încălcarea prevederilor
clare stabilite în acest sens. De ase
menea, constituie infracțiune și se
pedepsește conform legii declararea
unul număr mai mare de animale
decit cel real deținut.
Potrivit prevederilor legale, vizi
tarea fiecărei unități agricole socia
liste, gospodării a populației, insti
tuții, întreprinderi și a fiecărui
imobil de locuit este obligatorie atît
in comune, cit și în gospodăriile
din orașe și municipii unde se cresc
animale. De asemenea, este necesar
ca echipele de control special con
stituite să verifice cu răspundere
maximă modul în care sint respec
tate normele de înscriere a anima
lelor în formularele de recensămint
prin numărarea acestora la fața lo
cului, în această acțiune urmînd a
fi cuprinse atît gospodăriile popu
lației, cit și unitățile socialiste. în
cazul în care echipele de verificare
vor constata abateri de la prevede

rile legale, trebuie să ia măsuri de
sancționare a celor ce au comis abaterile respective și să asigure co
rectarea imediată a tuturor erorilor
constatate. '
Pentru reușita deplină a aceste!
acțiuni de interes național, o răs
pundere deosebită revine cadrelor
tehnice agricole in realizarea tuturor
activităților care vizează organiza
rea, pregătirea șl desfășurarea recenșămîntului. în această privință, o
deosebită importanță o are asigu
rarea unei largi popularizări a recensămîntului, a scopului urmărit
de această acțiune, a prevederilor
legale conform cărora se efectuează
declararea și înregistrarea animale
lor domestice.
Avînd în vedere însemnătatea de
osebită a acestei acțiuni, este ne
cesar ca toate comisiile teritoriale
de recensămint. comitetele și birou
rile executive ale consiliilor popu
lare să acționeze în strictă confor
mitate cu prevederile Decretului
Consiliului de Stat nr. 1 din 1982,
să întreprindă toate măsurile cu
prinse în planurile comisiilor teri
toriale pentru organizarea, pregă
tirea și buna desfășurare a lucrări
lor de recensămint, prin
aceasta
asigurîndu-se cunoașterea reală a
efectivelor de animale. Totodată,
este necesar ca intregul personal
care participă la recensămint să
acționeze intr-un înalt spirit de
exigentă și responsabilitate pentru
înregistrarea corectă a tuturor ani
malelor. Crescătorii de animale au
înalta datorie cetățenească de a de
clara corect numărul de animale pe
care-1 dețin și de a sprijini recenzorii pentru înregistrarea întregului
efectiv de animale, adueîndu-și ast
fel o contribuție însemnată la reu
șita deplină a recensămîntulul. ac
țiune de mare însemnătate pentru
cunoașterea acestei prețioase avu
ții naționale, pentru fundamentarea
măsurilor ce vor fi luate în ve
derea dezvoltării mult mal accele
rate a zootehniei, corespunzător sar
cinilor ce decurg din Planul de dez
voltare a agriculturii pe 1989 și în
strînsă concordantă cu Înfăptuirea
neabătută a obiectivelor noii revo
luții agrare.
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PA TRIA ȘI POETUL
tregesc cu ostilitatea față de cosmo să învețe lucruri folositoare, adică
politism și impostură, cu respingerea cum se ară și se seamănă mai cu
remarcabile civilizații. Istoria rces- frazeologiei si a manifestărilor de spor, cum faci pe copii să priceapă
tui popor va fi plină însă de eveni desconsiderare a tradițiilor și reali mai bine cartea, cum se lecuiește o
mente năprasnice, de suferințe și tăților proprii, de dezinteres față de ■durere de stomac, cum se țese pînza
speranțe și mai ales de luptă pen-tru soarta țării și a poporului ei. Deși și se toarce inul, cum se fac talpe
supraviețuire. Urmîndu-i lui De- trecutul reprezintă un exemplu înăl trainice la cizme și alte lucruri fo
cebal, din sevele nemuritoare ale țător pentru prezent, el nu se poate lositoare . de acest soi, s-au pus aacestui popor pașnic, dornic să se totuși repeta, ci doar continua în proape toți pe politică, să afle adică
afirme prin capacitățile sale crea sensul unei dezvoltări organice, de și să descopere cum se fericesc țările,
toare printre celelalte popoare ale substanță a structurilor sociale și eco adică au adunat multă învățătură din
lumii, aici, la el acasă, se vor naște nomice ale țării, corespunzătoare ce- Figaro, Petit Republique Franțoise,
figuri luminoase de luptători, sim
boluri ale rezistenței populare îm
potriva forțelor răului, pe care poste
ritatea recunoscătoare le va transpu
ne în legendă și mit. Din această
vastă epopee, care este pentru Eminescu istoria poporului român, se
desprind, prin frecvența cu care sint
invocați și prin calitățile cu care sint
învestiți. Alexandru cel Bun, Mircea
cel Bătrin, Ștefan cel Mare, Vlad
Țepeș, Matei Basărab, Vasile Lupu,
Dimitrie Cantemir, Grigore Ghica,
Horea, Gheorghe Șincai, Petru Maior,
Avram Iancu, Gheorghe Lazăr,
Nicolae Bălcescu, Cuza Vodă ș.a.,
personalități care jalonează procesul
evoluției noastre în lupta cu timpul
și cu vitregia lui. Această laudă
adusă de Eminescu marilor figuri
ale istoriei noastre nu-și are egal
decît în exaltarea frumuseților natu
rii patriei, a virtuților expresive ale
limbii române, cea „veche și înțeleaptă“, și mai ales in solidarizarea
poetului și militantului politic și so
cial cu oamenii simpli, făuritori aî
istoriei, țărănimea satelor, singura ca
tegorie, după opinia sa, producătoare
de bunuri, pozitivă, oprimată de pă
turile suprapuse, parazitare, deși pe
umerii săi apasă întreg edificiul po
litic și administrativ al țării. Din
această cauză, afirmația lui G. Ibrăi- rințelor lumii modeme. „O nație care și cu capul gol și cu punga idem,
leanu, potrivit căreia în opera lui produce grîu — scria Eminescu — s-au întors rînduri, rînduri în țară,
Eminescu problema națională se con poate trăi foarte bine, nu zicem ba, ca să ne puie la cale". Oamenii tim
fundă cu cea socială, își păstrează de dar niciodată nu va putea să-și în pului — continua Eminescu — nu au
plina ei valabilitate, cu mențiunea că găduie luxul națiilor industriale îna înțeles încă faptul că „bogăția nu
atare probleme implicate în contextul intate. Neapărat că nu trebuie să ră- este în aer sau în pămînt, ci în brațe,
unei manifestări artistice nu micșo mînem popor agricol, ci trebuie să și că unde lipsesc brațele sau cali
rează valoarea acesteia, dimpotrivă, devenim și noi nație industrială mă tatea producției e proastă nu poate
car pentru trebuințele noastre ; dar fi nici vorbă măcar de țară bogată".
îl sporesc ecoul și audiența.
Caracterizînd creația poetului, Ma- vezi că trebuie omul să-nvețe mai (M. Eminescu, Ilustrații administra
iorescu reținea opoziția lui Emines întîi carte și apoi să calce a popă, tre tive).
Orice generație, scria Eminescu,
cu față de „frazeologia neadevărată“, buie mai întîi să fii nație industrială
contribuția sa la fundamentarea unei și după aceea să ai legile și insti este „un credincios agent al istoriei
„direcții istorice naționale", pasiunea tuțiile națiilor industriale". (M. Emi și îndeplinește sarcinile impuse cu
formulării ideilor și a argumentării nescu, Paralele economice). Reali necesitate de locul pe care îl ocupă
lor, poetul „posedînd știința celor zarea acestui deziderat impunea ini în înlănțuirea timpilor". între gene
publicate pînă astăzi din istoria și țierea unei profunde acțiuni de reor rații nu există prăpăstii, deoarece „în
limba română", ca și capacitatea de ganizare a sistemului educațional, în viața unui popor munca generațiilor
a întrupa în versuri „profunda lui sensul pregătirii de cadre pentru me trecute, care pun fundamentul, con
emoțiune asupra începuturilor lumii, seriile productive, .practice, indispen ține deja în ea ideea întregului. Este
asupra vieții omului, asupra soartei sabile oricărui progres. Completînd ascuns în fiecare secol din viața unui
poporului român, toate pătrunse de unele opinii ale lui Ion Ghica, din popor complexul de cugetări care for
indignarea în contra epigonilor și a „Convorbiri economice", Eminescu mează idealul lui, cum în simburele
observa că majoritatea tinerilor tri de ghindă e cuprinsă ideea stejarului
demagogilor înșelători".
într-adevăr, la Eminescu senti miși cu mare cheltuială la universi întreg. Si oare oamenii cei mari ai
mentul și atitudinea patriotică se în tățile străine la învățătură, „în loc României nu-i vedem urmărind cu

(Urmare din pag. I)

1

în căutarea portretului
unei materii pregătinM-am întrebat ade
du-se
să-ți stingă
seori, cum ne în
jlacita.
trebăm cu toții, cople
In
care
din ele să
șiți și mereu datori
lășluiește
adevăratul
unei opere ți unui
Eminescu ? Desigur, iu
destin singular, sub ce
toate ți în nici una,
chip a început „aven
ele nefiind decit ipos
tura pămintească" a
tazieri ale făpturii pe
geniului eminescian,
risabile, supusă impla
ce privire au avut
cabilei ți grăbitei ero
ochii deprinși a vedea
ziuni.
„umbra celor nevăzu
te", sub ce fel de
Poetul, geniu-i ncfrunte s-a stins aceas
pereche sălășluiesc cu
tă lumină în timpul
adevărat doar în ope
care s-a prăvălit devo
ra Lui, iar chipuri le-i
rator, saturnin asupra
posibile sint, cum au
mințit nutrind „gîndovedit-o citeva lu
duri ce-au cuprins tot
crări ale plasticii ro
universul".
mânești, proiecții ale
universului, cimpului
Pentru noi
toți,
spiritual eminescian.
chipul emblematic al
poetului este chipul
Incepind cu bustul
tinârului Mihai, imor
lui Ion Georgescu, utalizat in bine cunos
nica sculptură contem
cuta fotografie-portret
porană poetului, ca
din perioada studiilor
racterizată prin fide
vieneze. Eminescu alitatea detaliului ți „ivea aici 19 ani, iar
lulhinată" de un du
fotografia —
mai
reros dinamism lăun
puțini o știu — apar
tric, chipul eminescian
ține praghezului J.
evoluează in sculptura
Tomas, in atelierul
noastră pînă la hiera
căruia viitorul student
tismul filiform al bi
a poposit in drum spre
ne cunoscutei creații a
Viena.
tui Gheorghe Anghel,
așezată in fața Atene
O altă bine cunoscu
ului Român. Acesteia
tă fotografie ne desi se alături lucrările
tăinuie metamorfozele
lui Oscar Han, I.
dureroase ale maturi
Schmidt-Faw ori Ovității : fruntea senină
diu Maitec, innobilînd
„ca gîndirea unui îm
părat poet" e umbriți . faleza tomitană, un
spațiu ieșean consacrat
de presimțirea eșecu
de pașii Poetului ori
rilor care i-au marcat,
pitorescul singular al
„în
cercul
nostru
Oradei. Pe lingă astrimt", meteorica du
ceste semnături dăl
rată. Fotografia cre
tuite in materia re
pusculului
dezvăluie
zistentă, alte imagini
bustul unul bărbat
sculpturale
mențin
greoi, cu privire am
locuri de referință ale
biguă, abandonat de
țării sub simbolul veș
speranța și puterea
niciei Sale.
poeziei, intrupare a

Am văzut recent, în
atelierul
tînărului
sculptor Ion Mândrescu, un bust eminescian
restituind cu pioasă,
tandră fidelitate firea
eternă a poetului. Un
Eminescu juvenil, al
elanurilor pure, al pa
timii romantice și deo
potrivă un chip emucist de suferință și ilum.ina.rea
dobindită
prin ea. Vn portret
tulburător prin finețea
sintezei, unde obser
vatorul inițiat îl desco
peră, cu egală cutre
murare, pe autorul
înflăcărat al Epigoni
lor, dar și pe în
depărtatul,
astralul
Hyperion. Un chip al
marelui nostru ro
mantic, destinat să-i
celebreze universali
tatea.
Insă ar fi o impieta
te să stabilim ierarhii
ori să „estetizăm" în
escces un proces, în
esență sufletesc, de
oarece fiecare dintre
noi, cunoscători ai poe
ziei sale, sintem pose
sorii unui portret emi
nescian interior. Căci,
mai întîi de toate,
chipul lui Eminescu se
„sculptează", ca un acord inefabil, pe corzi
le grave ale sufletului
nostru românesc.
Iar nobila, recunoscătoarea iubire ce i-o
purtăm
în
limba
română e cu siguranță
chipul nevăzut, dar cel
mai bogat în semnifi
cații, al lui Mihai Emi
nescu.

Smaranda
COSMIN

toții, cu mai multă ori mal puțină
claritate, un vis al lor de aur, în
esență același la toți și în toți tim
pii ? Crepuscul unui trecut apus aruncă prin întunericul secolelor ra
zele lui cele mai frumoase și noi,
agenții unei lumi viitoare, nu sintem
decît reflexul său".
Eminescu a fost un acerb apără
tor al compatrioților săi, intervenind
cu vervă polemică și argumente is
torice incontestabile în sprijinul,
mai ales, aî celor din provinciile
încă aflate sub ocupație străină și
supuși intens unei acțiuni de dezna
ționalizare. Concluzia demersurilor
sale impunea adevărul că drepturile
popoarelor nu se cerșesc, ele se cu
ceresc și se apără. în fața pericole
lor trebuind să fie înlăturate disen
siunile, declarațiile vane, subiectivismele, și „cu toții uniți să mer
gem cu principiul, cu națiunea". în
totdeauna și in orice împrejurare
trebuie să afirmăm adevărul că
„sintem români și . cerem egala în
dreptățire a națiunii noastre față de
orice încercare de deznaționalizare
ori suprematizare". Crezînd cu tărie
că „puterea și mintuirea noastră in
noi este", Eminescu conchide, în
spiritul experienței istorice, că „le
gile unui popor, drepturile sale nu
pot purcede decit din el însuși. Alt
element străin, esențial diferit de
al lui, nu-i poate impune nimica”.
(„’Echilibrul").
Elementul național și atitudinea
patriotică reprezintă așadar osatura
întregii creații eminesciene. învălui
tă în hainele artei în cadrul poeziei
și exprimată direct, cu tonuri cate
gorice. în articolele politice și. în
parte. în încercările dramaturgice,
atitudinea de solidarizare a lui Emi
nescu cu soarta țării și a poporului
român impresionează prin actualita
te, profunzimea judecăților și varie
tatea problemelor abordate, fiind o
mărturie elocventă a prezenței acti
ve a marelui poet în contemporanei
tatea sa. Ideea patriei este trăită de
poet la o intensitate maximă și ea
patronează, subordonîndu-le, o mare
parte dintre preocupările sale. Este
o patrie concretă, surprinsă în da
tele ei nemuritoare, cu o istorie ge
neratoare de încredere în viitor, o
natură sublimă și un popor dotat cu
cele mai alese însușiri.
Prin toate acestea, „Eminescu rămîne cea mai strălucită incarnație a
geniului românesc", „ideea integra
lității naționale cu toate atributele
ei logice", scria Octavian Goga
(Precursori), apreciere la care se
poate adăuga cea a lui N. Iorga po
trivit căreia „Eminescu este întru
parea literară a conștiinței româ
nești, una și nedespărțită".

„EL TRĂIEȘTE ÎN VIAȚA

**
**
*
*
**
**

POPORULUI SÂU“
„Si ei au simțit in felul lor ceea ce n simțit Eminescu, în emoțiunea lui își regăsesc emoțiunen lor ; numai că el îi rezumă pe toți
si are mai ales darul de a deschide mișcării sufletești
.
cea mai clară
___
expresie, așa incit glasul lui, deșteptind răsunetul in inima lor, le di
totdeodată cuvintul ce singuri nu l-ar fi găsit. Această scăpare a
suferinței mute prin farmecul exprimării este binefacerea ce o re
varsă poetul de geniu, asupra oamenilor ce-l ascultă, poezia lui devine
o parte integrantă a sufletului lor, și el trăiește de acum înainte in
viața poporului său."

Tltu MAIORESCU
„Si dacă glasul lui răsuni și va răsuna totdeauna în operele ur
mașilor săi. nu e numai pentru armonia desăvirșită a acestei voci, ci
pentru că în ea se reflectează accentele vechi din rugăciunea unui dac,
pentru că in el se cuprinde muzica limbii latine, în el s-a răsfrînt
freamătul codrului ce capătă viață pentru a apăra oștirile lui Mircea
și, mai ales, in el doinește duiosul cintec etern al poporului nostru de
pretutindeni. De pe buzele lui nu s-a desprins glasul unui individ. ci
vocea trecutului nostru românesc. în pieptul lui nu s-au zbătut bucu
riile si durerile unui singur om, ci acolo a bătut inima a zece milioane
de români."

Sextil PUȘCARIU
„In muzica Interioară a poeziilor de maturitate simțim vraja, pînă
la Eminescu nerostită, a tezaurului nostru cel mai scump : limba ro
mânească. Poetul este așadar național prin sinteza unei inteligențe
(jeniale cu simțirea profundă a realităților noastre de totdeauna și
prin darul orchestrării lor magistrale. înainte ca organele să se fi
sfărimat. ele au ridicat cel mai pur cintec, ca o boare a pămîntului,
logodit cu toate zările ținuturilor noastre, sub stema zimbrului le
gendar."
,

Șerban CIOCUEESCU

..Eminescu este astăzi o instituție națională : viața și opera lui al
cătuiesc un monument neclintit al culturii române ; nici intemperiile
vremii, nici adversitățile crunte ale istoriei, nici momentele de de
cădere si înălțare ale oamenilor, nimic nu-l poate atinge în eterni
tatea lui spirituală ; căci Eminescu nu este un simplu nume, oricît
de mare ar fi el, din repertoriul divers al literelor naționale; el
este însăși mărturia supremă a existenței noastre ideale, este una
din marile justificări ale existența de român, între atitea entități
etnice si spirituale care-și dispută un loc sub soare."

Pompiliu CONSTANTINESCU
1.
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Lecția purității morale
Ca ființe omenești cu Infinite par
ticularități, noi, cei de pe cuprinsul
românesc, ne regăsim întru aceeași
unitate de cuget și simțire, meditind
grav și vibrînd înfiorați, la unison,
la simpla rostire a celui mai muzical
și mai frumos nume al nostru :
EMINESCU.
Ca „expresie integrală • sufletului
românesc", Poetul nostru cel mare
a devenit obiectul cercetării totale
din partea specialiștilor și omulfigură emblematică în jurul căruia
s-a creat un adevărat cult național.
Ca Ia nici un alt mare poet al lu
mii. la Eminescu, identitatea dintre
spiritul operei și actele concrete ale
vieții este atit de convingătoare in
cit am fi tentați să credem că un
regizor genial de vieți omenești i-a
premeditat astfel destinul.
„Viața lui se confundă cu opera...
el a scris în versuri o zguduitoare
biografie”, afirmă George Călinescu.
Noi, românii, gindim și simțim fi
resc întruparea Ideii absolute în
Eminescu. De la amețitoarea înălți
me demiurgică — unde tronează
„nemuritor și rece" — proiectează
înspre noi fascinanta Imagine a unei
triade : poetul de geniu, ginditorul
politic înto-nslgent în lupta pentru
adevăr și dascălul de etică al fie
căruia în peste și al întregii națiuni
la un loc.
Luminile orbitoare ale operei și
incandescența convingerilor sale so
ciale și politice ne-au fost revelate
cu patos și strălucire pînă într-atît
ineît, parcă istoviți de efortul înțe
legerii și transfigurați noi înșine de
cele descoperite,, ne este mai greu
«ă-1 vedem și în ipostaza pedagogu

lui sui-generis tocmai prin Integri
tatea morală constantă de-a lungul
întregii vieți, niciodată umbrită de
circumstanțe.
Oricine zăbovește cu răbdare și
luciditate asupra poetului, conside
rat integral, va intui in substanța
operei și a actelor concrete ale vie
ții acestuia, asemenea singelui in
corpul omenesc, prezența dezidera
tului purității morale ca o condiție
sine qua non a aspirației spre abso
lutul condiției umane. Intreaga-i
operă, de la primele poezii ale ado
lescenței și pînă la „Luceafărul",
este străbătută de acest fir roșu
ideatic.
Cu cită Înflăcărare sînt biciuiți
Junii corupți, îmbătați de patimi,
pentru că nu știu și nu pot să se
ridice la glasul dreptății și al liber
tății. Cită profunzime și sensibilitate
în „Venera și Madonă", „Epigonii"
sau în „Mortua est", la o vîrstă cînd
alți tineri încă nu s-au decis pe ce
cărări ale vieții să pornească. Ce
forță sublimă de purificare îi atri
buie iubirii care o salvează chiar și
pe femeia-demon.
însuși Hyperion încearcă, fără
sorți de Izbîndă, să-și schimbe ne
murirea pe-o „oră de iubire" pentru
o pămînteană „cum e fecioara intre
sfinți". Erosul eminescian, în cadrul
feeric al naturii, este un cintec ne
terminat în care „visul... și plinsul"
se îngemănează in încercarea de a-i
dărui vieții. o rază de speranță pen
tru a nu deveni cîmpul de acțiune al
preceptului
schopenhauerian
al
„voinței oarbe de a trăi".
Și pentru că poetul n-a rămas „la
toate rece", cum o «pune mai tirziu

cu amărăciune, s-a avîntat și în vii
toarea vieții publice ca un luptător
pasionat, anatemizind cu verbu-i de
foc nedreptatea și neadevărul in ve
hementele „Satire" sau in sarcasti
cele articole din „Timpul".
E atit de intransigent în lupta îm
potriva răului social incit nu ezită
a-i admonesta cu asprime chiar și
pe unii „confrați" de idei din tabăra
conservatorilor cînd aceștia ajun
geau la compromisuri cu „adversa
rii" liberali.
Cînd dezgustul moral atinge cul
mea, sub presiunea degradării ra
porturilor umane în epoca respecti
vă, pesimismul pune stăpinire pe
sufletul său indurerat și astfel aso
ciază planul etic cu cel cosmogonic
în răscolitoarele versuri : „că vis ai
morții «torne e viața lumii-ntregi*
sau „eftei e vis al neființei univer
sul cel himeric", conchizind : „Treacă-n lume cine-o trece / Tu rămîi la
toate rece".
Pasiunea pentru adevăr și drepta
te i-a rămas statornică de-a lungul
scurtei sale existențe, condenslndu-se în forma unei superbe maxi
me — adevărat îndreptar al vieții.
In general — intr-unui din manu
scrise cînd afirmă tranșant : „Intre
caracter și inteligență n-ar trebui să
existe alegere... Inteligențe se gă
sesc adese — caractere foarte rare".
In lumina acestor exigențe eticomorale, dacă aruncăm o privire fu
gară și asupra unor aspecte semni
ficative din viața-i de toate zilele,
vom constata cu plăcută uimire că
poetul nepereche" a refuzat cu
demnitate puținele și modestele
onoruri sociale cînd i s-au oferit,

n-a făcut concesii morale nici chiar
prietenilor apropiați sau vom afla
gesturi de totală uitare de sine : era
gata să ofere propria haină cite unui
cerșetor, in plină iarnă, cînd el în
suși indura stoic atitea privațiuni.
Nu I-a interesat niciodată succesul
personal, deși a avut totdeauna con
știința valorii proprii — dovadă că
primul volum de versuri I s-a publi
cat cind era bolnav, fără știrea lui,
de către Maiorescu. O dată cu ma
rele critic afirmăm și noi „Acesta a
fost Eminescu, aceasta este opera
lui...".
După cum atestă viața șl opera, la
puțini poeți din literatura univer
sală există o legătură atit de strinsă intre valorile etice și estetice ca
în opera eminesciană.
T. Vianu afirmă cu îndreptățit te
mei . „Prima îmbogățire sufletească,
prin Eminescu, au simțit-o contem
poranii lui, tinerii care găseau în
poeziile sale prilejul acelei îndepăr
tări a limitelor, acea vastă perspec
tivă asupra lumii și vieții". Deci, în
primul rînd, tineretului din toate
timpurile și nouă, tuturor, ne este
de folos ca- lumina ochilor flacăra
pură a vieții marelui poet o dată cu
opera-i genială.
Dacă lăsăm puțin viorile sufletu
lui să cînte, vom zice că Natura,
mișcată pentru o clipă de traiectoria
dramatică a existentei noastre națio
nale in timp, ni l-a trimis pe Emi
nescu în ipostaza de Luceafăr să
statueze locul nostru veșnic în Cos
mos.

Prof. N. TRANESCU

Liceul „M. Eminescu" — Buzâu

Spectacol pe scena Centrului de cultură șl creația „Cotarea României" din Deva
Foto : Eugen Dichiscanu

ETERNA TINEREȚE
A IZVOARELOR
In ultimele zile ale anului care
«-a încheiat, din municipiul Sighetu
Marmației au coborit de pe văi
oamenii
satelor
Maramureșului,
aducînd cu ei cîntece, jocuri, obice
iuri — valori cu durată ale neamu
lui nostru. Pe lingă oamenii locului
trec munții și alții, din toate coltu
rile țării, ba unii și de pe alte me
ridiane. De peste mări și țări. Dacă
în urmă cu 20 de ani, cind a avut
loc prima ediție a manifestării de
Ia Sighetu Marmației, se justifica
Intr-o oarecare măsură întrebarea :
„oare ce-i îndeamnă pe acești oa
meni să vină în Maramureș in pu
terea iernii
acum, după două
‘decenii, se poate răspunde în cele
mai diverse moduri la această în
trebare. Dacă sînt întrebați cel ce
se trag din rădăcinile acestui loc, ar
putea răspunde că se adună în nu
mele statorniciei pentru a cinsti
cum se cuvine moștenirea lăsată din
moși-strămoși, pentru a o transmite,
pe cît se poate nealterată, celor ce
vin. Cei ce trec ape șî munți, în
anotimpuri cu zăpezi mari, aduc cu
ei frumuseți neasemuite din locu
rile lor pentru a le prinde aici, în
vatra veche a Maramureșului, într-o
simbolică cunună. Cei de departe
își Iasă sărbătorile lor, pe care le
mai au, și vin la ale noastre, după
rum mărturiseau, atrași de valori
spirituale profunde, unice în felul
lor.
Deci, la sfârșitul lunii decembrie
a anului trecut, pentru a 20-a oară,
municipiul de pe malul Izei a îm
brăcat haine de sărbătoare. Străzile
au devenit, la ora spectaculoasei
treceri a alaiului — în frunte cu
călăreți vestitori, coborîți parca din
legendele Maramureșului — înțesata
de lume. Si-au dat întîlnire aici
omenia. ospitalitatea, frumusețe^
unor tradiții nepieritoare, toate sub
semnul autenticului. S-a putut ve
dea coborit în mijlocul mulțimii
patrimoniul spiritual al satelor din
zonă, din toate părțile reprezenta
tive ale județului și ale țării, fiind
preiente grupuri care au sintetizat
vitalitatea întregii spiritualități ro
mânești. Intr-un impresionant alai,
formațiile din Maramureș, alături
de cele din județele Botoșani. Cluj,
Hunedoara, Iași, Sibiu, Suceava și
Vîlcea, toate laureate ale marelui
Festival național „Cîntarea Româ
niei", au adus în fața miilor de oa
meni adunați in centrul municipiu
lui, devenit o scenă in aer liber,
costume, jocuri, cîntece și versuri
șlefuite de vreme, care se regăsesc
în înțelepciunea populară, expresii
ale bucuriei de a trăi, semne ale
trăinicie! milenare in care se rege
nerează frumusețea morală a unei
seminții, cum spunea marele savant
Nicolae Iorga. Manifestărilor din
acest an li s-au adăugat și alte ac
țiuni, cum au fost expoziția de pic
tură pe sticlă
semnată de Mihai
Covaci, expoziția de sculptură în
lemn a muncitorului Ion Bledea,
precum și vernisajul expoziției de
artă plastică și carte din donația
medicului Alexandru Ciplea. Mani
festarea de la Sighetu Marmației
este și un prilej favorabil de ana
liză și dezbatere asupra unor mul
tiple aspecte ale culturii și artei
populare, de aceea este prefațată de
o sesiune de comunicări cu partleiparea unor specialiști din toată țara,
buni cunoscători și promotori ai
tradițiilor în mișcarea artistică de

masă din cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României". Cu acest
prilej am reținut citeva opinii ex
primate în finalul manifestării.
Prof. dr. Gheorghe Focșa : „Po
porul român, prin munca și talentul
său, a creat valori nemuritoare,
date spre folosul și frumosul din
om. Avem un patrimoniu bogat, din
toate timpurile istoriei noastre mul
timilenare pe aceste locuri, iar Ma
ramureșul, prin ce are original, de
ține un loc de frunte în acest ine
puizabil tezaur folcloric care stă la
baza culturii și civilizației contem
porane. în tradițiile populare se gă
sesc răspunsuri pline de înțelepciu
ne la nevoile vieții, constituind
expresia capacității de creație, a
unui viguros optimism, definitorii
pentru neamul românesc. De la în
tâlnirea cu datina străbună
plec
întotdeauna întinerit. în momentul
de față, Maramureșul oferă un
exemplu pozitiv de valorificare a
unor minunate tradiții duse mal
departe de noile generații. E uimi
tor cum trece folclorul de la mal
virstnici la copii, fenomen dătător
de mari speranțe".
Prof. dr. 'Ion Vlăduțiu : „Partici
parea oamenilor la viața tradiției,
așa cum o ilustrează atit de curat,
autentic și frumos cele 20 de ediții
ale festivalului județean, ne dă
dreptul să ne considerăm nu doar
moștenitori, cl făuritori de tradiții,
în noile condiții de azi. Prețuim și
admirăm bogatele colecții, adevărate
comori adunate în muzee, dar nu
mai puțin le apreciem la locul de
origine,. în sate și case ale oameni
lor, în industria modernă și sectoare
de prelucrare a lemnului, textile,
confecții, cum are și Sighetu Marmatiei, Valoriflcînd cu rafinat gust
și la parametri superiori de efi
ciență economică virtuțile unor în
deletniciri tradiționale. Orice con
tribuție, cît de modestă, se adaugă
la tezaurul național. Avem cu toții
misiunea de a duce mai departe
tradițiile, de a le continua și dez
volta."
Dr. Ion II. Ciubotaru : „Această
manifestare este o pledoarie pentru
tot ce este peren in cultura popu
lară și civilizația noastră tradițio
nală. Să nu uităm că sintem printre
puținele popoare ale Europei care
păstrăm vii asemenea tradiții, pe
care le cercetăm cu răspundere șl
consecvență, și e nevoie în conți- '
nuare să aprofundăm studiul acestor
ivalori. Fondul documentar de care
dispune Maramureșul, contribuțiile
aduse de-a lungul celor 20 de ani
•de cînd se organizează acest ori
ginal și impresionant festival al
datinilor de iarnă, constituie un ve
ritabil manifest științific al întregii
sărbători."
Dr. Vasile Vetișanu : „Tradiția are
sursele și resursele ei de vitalitate
în contemporaneitate. în existența
poporului român tradițiile reprezin
tă un puternic argument istoric al
continuității și unității naționale.
Din ele se degajă o experiență pro
prie, o viziune originală despre
lume și viață, unică în felul ei.
Dominant in raport cu tradiția tre
buie să rămînă cultul pentru au
tentic, drumul spre izvoare adevă
rate, care să alimenteze cu forță de
trăire și in mod durabil edificiul
culturii socialiste, capacitatea de
creație in prezent și în viitor a po
porului nostru."

„Țara mea de glorii"
Să aruncăm o lim
pede privire asupra
istoriei scrisului ro
mânesc și vom vedea
că patriotismul nu
este, nu putea fi o
temă printre atitea
altele, o preocupare
sporadică in ansam
blul operei unui om
sau ei unei generații.
El constituie, dimpo
trivă, o perpetuă sta
re de spirit, un sublim
ideal hrănind trun
chiul viguros al crea
ției. Artiștii cuvinlului s-au simțit în
totdeauna
profund
implicați in destinele
patriei, împietmdu-și
faptele, gindurile, as
pirațiile cu acelea ale
națiunii căreia u aparțin cu trup și su
flet. Această
impli
care este mărturisită
uneori intr-un vers —
Si atunci
Eminescu
dialoghează superb cu
țara lui de glorii și
dor. Alteori, pagini
neatinse de pulberea
vremii sint fulgerate
de gindul inalt al
Vladimirescului ; „Pa
tria înseamnă norodul,
nu tagma jefuitori
lor !“
cite nu s-ar
putea spune
despre
vocația patriotică a
literaturii contempo
rane, care tnvie chi
puri ți intî?nplări dintr-un trecut pilduitor
sau înfățișează, în cu
lorile rezistente
ale
adevărului vieții și al
artei, efortul eroic de

prefacere socialistă a
străvechiului pămînt
românesc.
O dimensiune con
stantă a patriotismu
lui literaturii noastre
este și aceea a antici
pației vizionare.
In
poemele și narațiunile
utopice din secolul 19,
incursiunile
intr-un
viitor mai mult sau
mai puțin îndepărtat
trădează
generoasa
năzuință de a vedea
țara desprinzîndu-se
din starea de înapoie
re datorată împreju
rărilor potrivnice. Atașamentul față de tot
ceea ce
înseamnă
pentru noi această
vatră milenară ca
pătă și alte întruchi
pări. Sd ne amintim
emoția cu care pri
vește Carpații eroul
lui Henri Stahl din
Un român în Lună.
Ori fervoarea cu care
exaltă Victor Anestin
vocația
pașnică a
României in Puterea
Științei sau Cum a
fost „omorît" Războiul
European.
Continuînd această
nobilă tradiție, antici
pația răspunde astăzi
necesității ca ziua de
miine a patriei să fie
înfățișată nu numai
prin texte teoretice
sau prin scenariile
abstracte ale viitorologiei. Preocuparea ei
esențială o constituie
oamenii acelui timp
ce va sd vină, carac

terizați printr-o ne
potolită sete de cu
noaștere, prin obliga
ția liber asumată de
a-și consacra capaci
tatea de creație ma
terială și spirituală
semenilor lor, între
gii societăți.
Chiar
dacă ne vor depăși in
multe privințe, între
ei și noi există o le
gătură indestructibilă.
Pentru că lumea lor
este o proiecție a lu
mii noastre, cu uma
nismul ei vibrant, do
rința de autodepășire,
efortul de a dura
punți trainice între
țări și popoare. Străduindu-se să descrie
în mod convingător o
astfel de lume, crea
ția literară răspunde
cerinței formulate in
Programul
Partidu
lui, in Expunerea se
cretarului general al
partidului,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
potrivit căreia lite
ratura și arta pot să-i
ajute pe oameni să
privească mereu înain
te, să le dea o ima
gine a perspectivei
istorice, sfi prefigu
reze schimbările pre
zente și viitoare ale
societății, să însufle
țească masele, tinere
tul patriei noastre în
opera de înfăptuire a
visului de aur al omenirii — comunis
mul.

Ion HOBANA

Prof. Vasile Leschian,
vicepre
ședinte al comitetului județean de
cultură și educație socialistă : „Se
siunea de comunicări s-a integrat
organic in manifestarea politicoeducativă șl artistică, beneficiind de
prezența citorva personalități de
prestigiu ale culturii și etnologiei
românești din București, Iași, Sibiu,
precum și cercetători avizați ai fe
nomenului etnofolcloric din județ.
Sesiunea s-a axat pe o idee gene
roasă, aceea de scoatere la lumină
a unor valori ale culturii și creației
populare din Maramureș și din țară,
legate de obiceiurile din viața omu
lui, cu precădere obiceiurile de Iar
nă. dar mai ales de valorificarea în
contemporaneitate a conținutului
ideatic, a valențelor educative deo
sebite pentru viata zilelor noastre,
în scopul educației patriotice și este
tice a oamenilor. Prin comunicările
prezentate s-a pus în evidență con
tribuția distinctă a Maramureșului,
care pune în circulație, in colectivi
tățile umane, în sate in special,
datinile și obiceiurile laice. Prin
aceasta,
tradiția este preluată de
noile generații, ea rămîne vie. Apoi
s-a abordat pe larg modul în care
aceste manifestări de viață folclo
rică pot fi valorificate scenic. Se
siunea a relevat, ca o tendință po
zitivă. metoda de cercetare interdiscipllnară, motiv pentru căre la
dezbateri au fost prezențl și. eco
nomiști. Ceea ce este foarte impor
tant este că acum, mai mult ca oricînd, comunicările au fost direct
legate de manifestarea in sine 1
adică ceea ce s-a discutat s-a putut
vedea în alai ori in spectacolele
care au avut loc pe scena munici
piului ori in satele învecinate."

Gheorqhe PARJA

corespondentul „Scînteii*

cinema
• Chirlța în Iași : CIULEȘTI (17 55 46)
— 8; 11; 13; 15; 17; 19, AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Miracolul : FERENTARI (80 49 85)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Evadarea : FLOREASCA (33 29 71)
— 9:11; 13; 15; 17; 19
• Să-(I vorbesc despre mine î UNION
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
9 Cantemir: DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17; 19
9 Hanul dintre dealuri i POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
0 Unde ești, copilărie — 9; 11; 13,
Muzica e viața mea — 15; 17; 19 •
DOINA (18 35 38)
• Călătorie peste mări î PATRIA
(11 86 25) — 9; 12: 15,15; 18,30
• Moment glorios : SCALA (II 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Sonata
Kreutzer :
FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 12; 15; 18
O Locuri
in
inimă :
VICTORIA
(16 28 79) — 9: li; 13; 15; 17; 19
• Sentință
suspendată :
LUMINA
(14 74 16) — 9; 11 ; 13; 15; 17; 19
S Sora 13: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8,30; 10.30: 12,45; 15; 17,15; 19,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,30; 1416,30; 19, MELODIA (11 13 49) — 9- 11 ■
13; 15; 17,15; 19.15, FAVORIT (45 31 70)
— 9; 11; 13; 15; 17.15; 19,15
4» Unde riurlle curg repede î GRIVIȚA (17 08 53) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
® Vă place
Brahms ? : STUDIO
(59 53 15) — 10; 12.15: 14,30; 16.45; 19
© Strada
ctiitariștllor :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Transport
secret : COTROCENI
(81 68 88) — 15; 17; 19
0 Patrula de noapte : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17: 19
© sacrirtclu suprem : CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala
mare) : Harap Alb — 10:'Zbor deasu
pra unui cuib de cuci — 18: (sala
Amfiteatru) : Drumul singurătății —
10: Poveste din Hollywood — 18; (sala
Atelier) : Fata din Andros — 14
Clovnii — 18,30
> Opera Română (13 1 8 57) : Spărgă
torul de nuci — 11
8 Teatrul de operetă (13 63 46) : Po
vestea soldățelului de plumb — 10,30;
My Fair Lady — 18
8 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Noțiunea de fericire — 18: (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Cîinele grădi
narului —■ 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10,30: Cameristele — 18.30
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Bărbatul și... femeile — n; Bătrina
și hoțul — 19
W Teatrul de comedie (16 64 60) :
Pachetul cu acțiuni — 10; Acești ne
buni fățarnici — 13
® Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala
Magheru) : într-o dimineață — 10;
Necazurile unui Îndrăgostit — 18:
(sala Studio) : Acești îngeri triști —
17,30
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Arta conversației — 18: (sala
Giulești, 18 04 85) : Cocoșelui neascul
tător — 11; Milionarul sărac
18
8 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (15 56 78, sala Savoy) : Dragoste
la prima vedere — 18; (sala Victoria,
50 58 65) : Varietăți pe portativ — 19
8 Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română44 (13 13 00) : Cîntă, ciocîrlie !
— 11
8 Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) :
Turandot — 10,30
8 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Făt-Frumos din lacrimă —
îl: (sala
CosmonaiVilor.
11 12 04) :
Punguța cu doi bani — 11.30
O Circul București (10 41 95): „Stelele
circului* — 10; 15,30: 18,30
8 Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59) : Prof. dr. Omu — 10,30;
Dalbul pribeag — 18,30
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41 DE ANI DE LA ÎNCHEIEREA PRIMULUI TRATAT DE PRIETENIE, COLABORARE

ALES OMAGIU, SENTIMENTE DE ÎNALTĂ PREȚUIRE

Șl ASISTENȚĂ MUTUALĂ DINTRE ROMÂNIA Șl BOLGARIA

Sub semnul unei rodnice colaborări tradiționale

FAȚĂ DE TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCTJ
Adunarea generală solemnă a Academiei Republicii Socialiste România
Academia Republicii Socialiste
România a organizat, sîmbătă, o
Adunare generală solemnă dedicată
aniversării zilei de naștere și a
îndelungatei activități revoluționa
re a tovarășei academician doctor
Inginer Elena Ceaușescu, membru
al Comitetului Politic Executiv al
Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, prim viceprimministru al Guvernului Republicii
Socialiste România, președintele
Consiliului Național al Științei și
Invățămintului.
Deschizînd lucrările Adunării
generale solemne, acad. Radu
Voinea, președintele Academiei
Republicii Socialiste România, a
ppus :
Omagiem astăzi, în cadrul Adu
nării generale solemne a Academi
ei Republicii Socialiste România,
personalitatea de excepție a to
varășei Elena Ceaușescu, căreia îi
adresăm cele mai profunde senti
mente de stimă, de prețuire și de
înaltă cinstire pentru îndelungata
și rodnica activitate în rîndurile
partidului comunist, pentru lupta
revoluționară plină de abnegație
consacrată înălțării României pe
culmi tot mai luminoase de progres
și civilizație.
Subliniind că tovarășa Elena
Ceaușescu îndrumă cu înaltă răs
pundere și competență domenii
hotărîtoare pentru dezvoltarea economico-socială a țării — cercetarea
științifică, învățămîntul și cultura
— vorbitorul a evidențiat contribu
țiile științifice originale reunite în
volume ce au fost traduse și pu
blicate în numeroase țări, întru
nind aprecieri deosebit de elogioa
se. In semn de recunoaștere a
Înaltei valori a operei sale științifi
ce, tovarășa Elena Ceaușescu a fost
aleasă membru titular sau membru
de onoare de către numeroase in
stituții științifice de peste hotare.
Luînd cuvîntul,
acad.
prof.
Manea Mănescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv ai C.C. al
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, a spus :
Deschidem, cu adîncă emoție șl
irofund respect,
marea carte a
storiei noastre naționale. Aici, în
„cea dintîi carte a nației"; cum o
numea Bălcescp, în care memoria
timpului a eternizat luminoase
personalități ce s-au ridicat din
rîndurile gloriosului nostru popor,
sînt înscrise, pentru totdeauna, la
loc de cinstire, numele tovarășului
Nicolae Ceaușescu, al tovarășei
Elena Ceaușescu, inimi fierbinți
din
inima nemuritoare a , tării,
conștiințe puternice în conștiința
națiunii noastre socialiste, vizionari
tribuni revoluționari ai poporului
român.
Sub flamura invincibilă a Parti
dului Comunist Român, tovarășa
Elena Ceaușescu, totdeauna împreu
nă cu tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a participat direct, în prunele rînduri. la aprigile bătălii desfășura
te de forțele cele mai înaintate ale
societății, de masele largi populare
împotriva nedreptei orînduiri burghezo-moșierești, a dictaturii militaro-fasciste și războiului, la
biruința revoluției de eliberare so
cială și națională, la victoria so
cialismului, punînd in lumină
dîrzenia, cutezanța, pasiunea revo
luționară, proprii personalității
sale de militant comunist.
în noua epocă de uriașă con
strucție socialistă, inaugurată de
Congresul al IX-lea, s-au manifes
tat cu putere alesele calități ale
tovarășei Elena Ceaușescu, valorifi
cate în cele mai diferite domenii
ale activității politice, sociale, ști
ințifice și culturale. în această
vastă și multilaterală activitate
6-au evidențiat dimensiunile pres
tigioasei sale personalități : strălu
cit militant al partidului și al
statului, ilustru savant patriot.
împreună
cu
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, marele patriot
și revoluționar căruia comuniștii,
întregul popor, prin voința unanimă
și în deplină unitate,
i-au în
credințat răspunderile supreme în
conducerea partidului și a țării,
tovarășa Elena Ceaușescu are o
contribuție determinantă la pro
gresul economic și social al Româ
niei socialiste, la dezvoltarea și
modernizarea forțelor de producție,
la înflorirea științei, învățămîntu
lui și culturii naționale, a vieții
spirituale din patria noastră.
Drept recunoaștere a autorității
de care se bucură in întreaga țară,
ca om politic și de stat, eminent
și erudit om de știință și cultură.
Academia Română, sub ale cărei
auspicii, de-a lungul vremurilor,
s-a afirmat gîndirea progresistă, a
ales ca membru titular pe tovarășa
Elena Ceaușescu.
întruchipînd virtuțile revoluțio
nare și patriotice ale omului politic
și de stat, ale savantului de pres
tigiu național și internațional, to
varășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu -își consacră în
treaga viață și putere de muncă
activității politice, sociale și știin
țifice, cauzei prosperității și ferici
rii poporului român, progresului
și păcii în întreaga lume.
Luînd cuvîntul, acad. Nicolae
Giosan, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., președintele Marii Adunări
Naționale, a subliniat : Permanent
alături ți împreună cu genialul
nostru
conducător.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
■ Ceaușescu desfășoară o activitate
de importanță fundamentală în
amplul proces înnoitor care a cu
prins toate domeniile economicosociale, aduce o contribuție de mare
valoare la definirea priorităților
fiecărei etape de dezvoltare a țării,
conducind nemijlocit știința. învățămîntul. cultura — factori calita
tivi hotărîtori ai făuririi societății
socialiste multilateral dezvoltate.
După ce a arătat că pe baza
indicațiilor conducerii partidului,
personal
ae
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, sub îndrumarea
șl prin contribuția Consiliului Na
țional al Științei șl Învățămîntului,
a tovarășei Elena Ceaușescu. Aca
demia de științe agricole și silvice
a elaborat, pentru perioada actuală
și de
perspectivă, un amplu și
complex program de cercetare. în' tr-o concdpție unitară, corespunză
tor exigentelor impuse de infăp-

TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘEI
academician doctor inginer

ELENA CEAUȘESCU
membru al Comitetului Politic

Executiv al Comitetului

Central

al Partidului Comunist Român,
prim

viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste

președintele

România,

Consiliului Național al Științei și Invățămintului

Mult stimată tovarășă academician doctor
inginer Elena Ceaușescu,
întruniți în Adunarea generală solemnă, membrii
Academiei Republicii Socialiste România, cel mai înalt
for științific și de cultură al țării, evocind aniversarea
zilei de naștere și a îndelungatei dumneavoastră ac
tivități revoluționare, vă prezintă, cu profundă stimă
și aleasă prețuire, un fierbinte omagiu și vă adresează,
din adincul inimilor, respectuoase urări de sănătate
și fericire, de viață îndelungată și putere de muncă,
de noi și însemnate succese în activitatea de înaltă
răspundere pe care o desfășurați spre binele și înflo
rirea patriei noastre socialiste, pentru continua dez
voltare a științei și culturii românești.
Academia Republicii Socialiste România este onorată
de a vă avea printre membrii săi pe dumneavoastră,
mult stimată tovarășă academician Elena Ceaușescu,
prestigioasă personalitate a științei și culturii româ
nești, ce întrunește aprecierea celor mai înalte cercuri
științifice din lumea întreagă, militant revoluționar
animat de înflăcărate și nobile sentimente patriotice,
care, împreună cu cel mai iubit fiu al poporului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al
partidului, președintele Republicii Socialiste România,
aduceți o strălucită contribuție la edificarea societății
socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.
Sub îndrumarea și conducerea dumneavoastră direc
tă, munca de creație științifică și tehnică din România
cunoaște remarcabile împliniri în realizarea Programu
lui partidului nostru, a obiectivelor fundamentale
stabilite de istoricele hotăriri ale Congresului ai XIIIlea al partidului și ale Congresului științei și invă
țămintului.
Investită cu înalte funcții de partid și de stat, ați
adus și aduceți o contribuție esențială la elaborarea
politicii partidului șl statului în domeniul cercetării
științifice, a programelor de perfecționare a organizării
și de modernizare a producției, de asimilare în produc
ție a celor mai avansate cuceriri ale revoluției tehnico-științifice contemporane, de valorificare superioară
a potențialului creator al gindirii românești.

Model de cutezanță, abnegație și inaltă exigență în
munca de cercetare științifică, încununată de rezulta
tele remarcabile obținute de-a lungul anilor in cer
cetarea fundamentală și aplicativă, contribuția dum
neavoastră Ia progresul chimiei, al ingineriei și indus
triei chimice din țara noastră, la legarea cercetărilor
științifice și tehnologice din acest domeniu de cerințe
le economiei noastre naționale a constituit un exem
plu grăitor pentru modul în care știința trebuie strîns
împletită cu producția, in folosul progresului societă
ții, pentru binele și prosperitatea patriei, pentru pace.
Activitatea rodnică a Comitetului Național Român
„Oamenii de știință și pacea", desfășurată sub presti
gioasa dumneavoastră conducere, ilustrează convingă
tor spiritul profund umanist și responsabil al politicii
partidului și statului nostru, cerința imperioasă ca
știința, cuceririle ei. să fie puse exclusiv în slujba pro
gresului social, pentru asigurarea dreptului fundamen
tal al popoarelor la viață, la pace, la o existență libe
ră și demnă.
Membrii Academiei noastre, toți cel ce lucrează în
cercetare, cultură și învățămînt, întreaga intelectuali
tate a României își afirmă și cu acest prilej profundul
atașament față de cauza scumpă a poporului — con
struirea societății socialiste multilateral dezvoltate în
patria noastră, față de politica internă și externă a
partidului și statului nostru, elaborată și condusă cu
înțelepciune și clarviziune de secretarul general al
partidului, președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, membru titular și Președinte de
Onoare al Academiei Republicii Socialiste România.
Exprimîndu-vă cele mai alese sentimente de respect
și admirație, ținem să aducem, și cu acest prilej, un
omagiu exemplarei dumneavoastră activități, pe care
o dedicați cu devotament și dăruire patriotică ridicării
României independente și suverane pe noi culmi de
progres și civilizație, pentru afirmarea tot mai puterni
că a științei și culturii românești în lume.
Vă dorim, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
multă sănătate, putere de muncă, fericire, noi împliniri
în strălucita’șl rodnica activitate pe care o desfășurați
pe tărîm științific Șl politic.
Din adincul inimii. La mulți ani !

Participanții la Adunarea generală solemnă
a Academiei Republicii Socialiste România
tuirea noii revoluții agrare, avînd
drept obiectiv realizarea unei agri
culturi moderne, de mare produc
tivitate și eficientă economică, vor
bitorul a spus : Animați da senti
mente de înaltă stimă și aleasă
prețuire, cercetătorii din agricul
tura românească adresează calda
felicitări tovarășei Elâna Ceaușescu
pentru conferirea Titlului de
Onoare Suprem. „Erbu al Republicii
Socialiste România", și îi aduc un
profund și vibrant omagiu. împre
ună cu urarea fierbinte de multă
sănătate șl fericire, de ani multi
și luminoși.
Prof, Suzana Gâdea, membru
corespondent al Academiei, membru
supleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, a subliniat că
tovarășa academician doctor inginer
Elena
Ceaușescu,
personalitate
proeminentă a vieții politice, știin
țifice și culturale a tării, eminent
om de știință, de largă recunoaș
tere internațională, care și-a dăruit
întreaga existență slujirii interese
lor poporului, ridicării și propășirii
scumpei noastre patrii pe noi trepte
de progres și civilizație, constituie
pentru toți fiii și fiicele României
socialiste un măreț și însuflețitor
exemplu de muncă și viață.
In lumina hotărîrilor adoptate de
partid privind angajarea puternică
a științei și culturii in toate sec
toarele de activitate, pentru ridi
carea necontenită a nivelului de
cunoaștere al maselor și făurirea
omului nou, a relevat vorbitoarea,
apar cu pregnanță meritele deose
bite ale tovarășei Elena Ceaușescu
în elaborarea și înfăptuirea politicii
partidului și statului nostru de asi
gurare a largului acces la valorile
artei și culturii, pentru buna func
ționare a cadrului democratic de
afirmare largă a virtuților crea
toare ale poporului. Știința. învățămîntul, arta, cultura alcătuiesc,
în
concepția
tovarășei
Elena
Ceaușescu, un tot unitar, ca do
menii interferențe, convergente in
formarea omului nou, cu o con
știință înaintată, constructor al
celei mai drepte și mai umane so
cietăți.
In cuvîntul său. acad. prof. Ion
Ursu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim-vicepreședinte al Co
mitetului Național pentru Știință și
Tehnologie, a spus : Aducind, îm
preună cu întregul popor, un
fierbinte omagiu tovarășei acade
mician
doctor
inginer
Elena
Ceaușescu. Academia Republicii
Socialiste România dă glas celor
mai alese gînduri și sentimente ale
tuturor celor ce muncesc pe țărîmul
științei. învățămîntului și culturii.
Cu adîncă stimă și recunoștință
pentru tot ceea ce face spre binele
și gloria țării, in numele întregii
intelectualități a României socia
liste. Academia adresează, totodată,
un vibrant omagiu Președintelui
său de Onoare, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. ctitor clarvăză
tor și cutezător al României mo
derne. ilustră personalitate a lumii
contemporane, făuritor al noului
destin al științei, învățămîntului și
culturii în patria noastră.
Progresul programatic, impetuos,
ce constituie semnul de marcă al
Epocii Nicolae Ceaușescu, se

distinge puternic
prin opțiunea
hotărîtă pentru știință, pentru afir
marea plenară a revoluției tehnicoștiințifice drept resursă de bază
a progresului nostru multilateral.
Transpunerea în viață a acestei
luminoase concepții, ce a avut darul
să proiecteze România într-o eră
de adevărată renaștere spirituală,
și-a datorat dinamismul și eficiența
prezenței și acțiunii, în fruntea în
tregului efort național de propășire
prin puterile științei, a tovarășei
Elena Ceaușescu. Prin întreaga sa
operă teoretică șl practică, ce se
bucură astăzi de o largă și bineme
ritată recunoaștere internațională,
cel mai prestigios reprezentant al
științei românești contemporane a
dat permanent o cuprinzătoare și
elocventă expresie politicii parti
dului și statului nostru, de înălțare
a științei la demnitatea și răspun
derile unei forțe de producție
esențiale, pîrghie a progresului
economico-social al țării și, tot
odată, factor de bună înțelegere,
colaborare și pace. de făurire a
unei ordini internaționale în con
sens cu aspirațiile popoarelor. a
unei lumi mai drepte și mai bune.
Acad. prof. Cristofor Simioneâcu,
vicepreședinte al Academiei, a
reliefat totala angajare a tovarășei
Elena Ceaușescu la transpunerea in
viață a concepției originale ce stă
la baza dezvoltării cercetării știin
țifice din țara noastră, meritele
sale in procesul de integrare a
școlii cu știința și producția, în
edificarea primului institut central
— Institutul Central de Chimie —
și promovarea cercetării prin pro
grame complexe, care îmbină
armonios știința și tehnologia. Sub
liniind valoarea deosebită pe care
o prezintă viziunea tovarășei Elena
Ceaușescu în legătură cu știința și
industria chimică, vorbitorul a
relevat, în același timp, că opera
sa științifică, ce a reușit să for
meze și dinamizeze un mare de
tașament de specialiști și să deter
mine un avint general cercetării
chimice, este dominată de optica
armoniei dintre teorie și practică,
urmărind realizarea unor obiective
«de mare Interes pentru dezvoltarea
socială,
răspunzînd
exigențelor
actuale ale revoluției tehnico-știInțifice și promovînd o calitate
superioară în chimia românească.
In cuvîntul său, acad. prof. loan
Anton, vicepreședinte al Academiei,
a spus : In ansamblul strategiei
progresului țării noastre, un loc
central îl ocupă opera de indus
trializare. In expresia sa actuală,
această strategie are la bază con
cepția
realistă,
clarvăzătoare,
profund științifică elaborată după
Congresul al IX-lea al partidului
cu aportul decisiv al secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. O contribuție
de mare valoare aduce tovarășa
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu la definirea priorităților
fiecărei etape de dezvoltare, militind cu consecventă în direcția
realizării unei cît mai derdine
concordante între sarcinile și obiec
tivele specifice fiecărei etape si
mijloacele și condițiile concretistorice, social-economice proprii
țării noastre.
Definind în mod strălucit căile
novatoare prin care știința con
temporană contribuie la moderni
zarea societății noastre socialiste.

\

tovarășa Elena Ceaușescu, in cali
tatea sa de președinte al Consiliu• lui Național al Științei și învăță
mîntului, s-a preocupat și se pre
ocupă statornic, îndeaproape de
organizarea optimă, eficientă a în
tregii activități de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică, de
promovarea progresului tehnic,
urmărind cu consecvență transpu
nerea in viață a hotărîrilor parti
dului, a direcțiilor și orientărilor
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pri
vind dezvoltarea științei și cultu
rii în așa fel îneît acestea să se
transforme tot mai mult într-o pu
ternică forță materială a progresu
lui social.
în cuvîntul său, acad. prof.
Ștefan Pascu, membru al Prezidiu
lui Academiei Republicii Socialiste
România, a relevat că, în galeria
marilor personalități care și-au
făurit un ideal de viață din lupta
pentru dreptate socială și indepen
dență națională, un loc aparte
ocupă tovarășa academician doc
tor
inginer Elena
Ceaușescu,
care, alături de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, desfășoară o
remarcabilă activitate consacrată
progresului și prosperității patriei,
bunăstării și fericirii poporului
român.
Intre slujitorii devotați și dăruiți
științei, cu gindul și dorința de a
fi pusă in folosul societății, to
varășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, eminentă persona
litate politică șl științifică, prin
activitatea sa neobosită contribuie
în cel mai înalt grad și cu cea mai
mare competență la viața politică
și științifică a României socialiste.
Prin munca și pasiunea sa deose
bite puse în slujba progresului so
cietății românești, tovarășa Elena
Ceaușescu a îmbogățit patrimoniul
cultural-științific cu lucrări origi
nale, rod al gindirii creatoare,
asociate experienței plurivalente.
Luînd ■ cuvîntul, Mihail Florescu,
membru corespondent al Acade
miei, ministru-secretar de stat la
Comitetul Național pentru Știință
și Tehnologie, a relevat : Tovarășa
Elena Ceaușescu, prin întreaga sa
activitate politică și științifică,
constituie un excepțional cataliza
tor al imenselor energii creatoare
ale întregului popor, orientînd
ferm și eficient acțiunile vizînd
Introducerea și generalizarea revo
luției științifice in toate domeniile
de activitate.
Este larg cunoscută și unanim apreciată, a spus vorbitorul, activi
tatea desfășurată de tovarășa aca
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu în calitate de președinte
al Comitetului Național Român
„Oamenii de știință și pacea", prin
care a făcut să străbată mesajul
umanist ce animă poporul român,
ca toate cuceririle științei să fie
puse în slujba salvgardării păcii,
a apărării dreptului fundamenta]
la viață, la dezvoltare liberă și
demnă.
Participanții la Adunarea gene
rală solemnă au adresat o tele
gramă tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. ăl P.C.R.ș prim viceprimministru al guvernului, președin
tele Consiliului Național al Științei
și învățămîntului.

Se împlinesc, Ia 16 ianuarie, 41
de ani de la încheierea primului
Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și
Bulgaria — document de deosebită
însemnătate, care a marcat o eta
pă nouă în relațiile dintre cele două
țări și popoare. In spiritul legătu
rilor tradiționale dintre cele două
popoare — care, de-a lungul seco
lelor de cînd conviețuiesc, de o
parte și de alta a Dunării, au conlu
crat adesea în lupta pentru inde
pendență și libertate, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor lor de progres —
al solidarității forțelor patriotice și
revoluționare din țările noastre,
tratatul încheiat la București la 16
ianuarie 1948 a ridicat promovarea
prieteniei româno-bulgare la rang de
politică de stat. Semnificativ pen
tru profunzimea sentimentelor de
stimă reciprocă pe care și le nutresc
popoarele român și .bulgar este fap
tul că tratatul aniversat Jn aceste
zile a fost primul document de acest gen încheiat de România după
instaurarea puterii populare. El s-a
înscris ca o expresie a voinței și
hotărîrii celor două țări și popoare
de a consolida bunele relații dintre
ele, de a colabora tot mai strîns, în
toate domeniile, atît în opera de
făurire a noii orînduiri sociale, cît și
în lupta pentru asigurarea păcii și
înțelegerii internaționale.
Tratatul româno-bulgar a exerci
tat 0 puternică înrîurire pozitivă asupra dezvoltării ansamblului rapor
turilor de prietenie și conlucrare din
tre cele două țări. în întreaga pe
rioadă de peste două decenii în care
au acționat prevederile sale, relațiile
româno-bulgare, puternic stimulate
de comunitatea de orînduire și de
ideologie, de țelurile socialismului și
comunismului, s-au extins și am
plificat în toate domeniile, ceea ce
constituie o cucerire de seamă a
celor două popoare vecine și prie
tene.
i
Experiența acumulată în dezvol
tarea raporturilor bilaterale,. în con
dițiile importantelor realizări dobîndite în construcția socialistă, a mu
tațiilor intervenite în situația din
Europa și din lume, și-a găsit o
nouă expresie în noul tratat,
semnat
in 1970
de tovarășul
Nicolae Ceaușescu și de tovarășul
Todor Jivkov. Acest document a tra
sat jaloanele intensificării conlucră
rii într-o nouă etapă istorică și a
așezat trainic la temelia acestor le
gături principiile deplinei egalități
în drepturi, independenței și suve

ranității naționale, neamestecului în
treburile interne, avantajului re
ciproc și întrajutorării tovărășești.
Evoluția ascendentă a legăturilor
româno-bulgare a pus și pune, in
evidență rolul hotărîtor pe care-l au,
pentru întărirea colaborării, legătu
rile de strînsă prietenie dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar și, in acest cadru, întîlnirile și convorbirile frecvente,
devenite tradiționale, dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Todor Jivkov, care, prin înțelegerile
convenite și hotărîrile adoptate, au
impulsionat, de fiecare dată, efortu
rile în vederea îmbogățirii ansam
blului conlucrării, au deschis mereu
noi și rodnice perspective întăririi
prieteniei. Un rol deosebit de însem
nat l-au avut în acest sens declara
țiile comune semnate la nivel înalt
și alte documente bilaterale care. în
spiritul tratatului, au stabilit, în fie
care etapă, obiectivele comune, con
crete ale colaborării.
Dind o înaltă apreciere evoluției
relațiilor dintre țările, partidele
și popoarele noastre, tovarășul
NICOLAE
CEAUȘESCU
arăta :
„Considerăm că trebuie să facem și
în continuare totul pentru ca, in spi
ritul Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria, relațiile
româno-bulgare să se afirme tot mai
puternic, ca exemplu de raporturi
între țări socialiste vecine și priete
ne care colaborează fructuos pentru
edificarea noii orînduiri, pentru cau
za socialismului și păcii în lume".
La rindul său, tovarășul TODOR
JIVKOV, evocînd rădăcinile isto
rice ale prieteniei româno-bulga
re, releva : „Astăzi, prietenia și
colaborarea dintre poporul bulgar și
poporul român dobîndesc noi dimen
siuni, sc dezvoltă și se întăresc-con
tinuu în toate domeniile vieții poli
tice. economice și culturale".
în ansamblul relațiilor românobulgare, un rol deosebit are dezvol
tarea colaborării economice, care
cunoaște o evoluție pozitivă, amplifieîndu-se an de an. Creșterea con
tinuă a potențialului industrial și
tehnico-științific al ambelor țări
oferă, în acest sens, mereu noi po
sibilități de extindere a colaborării
pe multiple planuri. Paralel cu spo
rirea volumului schimburilor de
bunuri materiale, în cadrul cola
borării crește ponderea cooperării șl
specializării în producție. O mare
însemnătate are constituirea Comi
siei speciale guvernamentale pentru

elaborarea programului de adîncire
a cooperării și specializării în pro
ducție, care urmează să devină prin
cipala modaljtate de colaborare eco
nomică dintre cele două țări.
în
acest sens, acțiunile concrete conve
nite pentru lărgirea și adîncirea con
lucrării în principalele ramuri ale
industriei, între unitățile construc
toare de mașini din Giurgiu și Ruse,
pentru realizarea în cele două țări,
în colaborare, a unor obiective din
industria chimică și petrochimică, în
agricultură, precum și în alte dome
nii de interes comun demonstrează
posibilitățile largi și perspectivele
rodnice ce se deschid pentru extin
derea colaborării și ridicarea con
tinuă a nivelului calitativ al acesteia.
Pe aceeași linie de preocupări au
fost stabilite măsuri în legătură cu
acțiunile ce trebuie întreprinse
pentru valorificarea potențialului
hidroenergetic al Dunării, în vederea
construirii, prin eforturi comune ale
celor două țări, a hidrocentralelor
Turnu Măgurele — Nicopole și
Călărași — Silistra.
Ca importante componente ale
colaborării, se dezvoltă relațiile
dintre parlamente, organizații ob
ștești, organe de stat și unități eco
nomice, prietenia dintre județe și
orașe din cele do<lă țări, se diver
sifică conlucrarea
științifică și
Schimburile culturale — -toate aces
tea contribuind la mai buna cunoaș
tere reciprocă a realizărilor și preo
cupărilor celor două , popoare, la în
tărirea prieteniei dintre ele.
Imaginea colaborării dintre cele
două țări este întregită de conlucra
rea lor pe plan internațional, unde
România și Bulgaria, împreună cu
celelalte țări socialiste, cu toate for
țele progresiste, realiste, își aduc
contribuția la eforturile pentru pace
și dezarmare. Ia instaurarea
în
Europa și în lume a unui climat de
destindere, securitate, încredere și
cooperare. Un important factor po
zitiv îl constituie colaborarea dintre
România și Bulgaria pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă a
bunei vecinătăți, a Înțelegerii și
păcii, fără arme nucleare și chimice,
fără baze militare străine.
întreaga evoluție a , relațiilor
româno-bulgare pune în evidență,
cu putere, adevărul că dezvoltarea
acestor legături
corespunde pe
deplin intereselor fundamentale ale
celor două țări și popoare, cauzei
generale a socialismului, păcii și în
țelegerii în Balcani și pe plan gene
ral european.

Sosirea in Capitală a ministrului afacerilor externe
al

R. P.

Sîmbătă seara a sosit în Capitală
Qian Qichen, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Chine
ze, care efectuează o vizită oficială
în țara noastră.
La sosire, pe aeroportul Otopeni,
oaspetele a fost salutat de loan Totu,

vremea

Chineze
ministrul afacerilor externe, de alte
persoane oficiale.
Au fost prezenți Wang Jinqing,
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
Pagini coregrafice cu baletul Ope
rei Române
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

tv
11,30 Lumea copiilor (color) • Telefllmoteca de ghiozdan. „Racheta
albă". Producție a Studioului da
film TV. Episodul 4
12.25 Sub tricolor, la datorie 1 (color)
12,40 Viața satului (color)
13,00 Telex
13,05 Album duminical (color)
15,00 închiderea programului
10.00 Telejurnal
19,20 Clntarea României (color). Oma
giul țări!
conducătorului
Iubit.
Emisiune realizată în colaborare
cu Consiliul Culturii șl Educației
Socialiste și cu Comitetul de cul
tură șl educația socialistă al ju
dețului Vrancea
20.25 Film artistic (color). „Vară senti
mentală".
Producție a Casei de
filme patru.
Scenariul :
Vaslle
Băran. Regia î Francisc Munteanu
21,35 In lumina reflectoarelor
(color).

TÎRGU JIU : Repere

social-edilitare
Prin darea în folosință, în aceste
zile, a unui nou ansamblu de lo
cuințe în perimetrul marcat de
străzile Argeș-Siret, a prins contur
unul din cele mai moderne cartie
re ale municipiului Tîrgu Jiu. edi
ficat în întregime în anii actualu
lui cincinal. Noile blocuri sînt pre
văzute cu unități comerciale și
alte dotări de larg interes cetățe
nesc. Noul ansamblu de locuințe
face legătura cu alte două șantiere
urbanistice, Victoria-Sud și Victoria-Nord, situate pe axa centrală a
orașului. Concomitent cu accelera
rea lucrărilor în aceste zone —
unde. în 1989, vor fi înălțate încă
900 apartamente și alte obiective
social-edilitare — în curind vor
începe lucrările din cadrul etapei
a 11-a de dezvoltare și moderni
zare a municipiului. Este de re
marcat că. în fiecare an care a
trecut de la Congresul al IX-lea al
partidului, zestrea social-edilitară
a municipiului Tîrgu Jiu a sporit
cu circa 1 000 apartamente moder
ne, funcționale. (Dumitru Prună).

SUCEAVA :

Se modernizează
rețeaua comercială
în județul Suceava se acordă o
atenție sporită satisfacerii în con
diții superioare a cerințelor popu
lației, acționindu-se pentru mo
dernizarea unităților comerciale.
— In rețeaua comercială și de
alimentație publică aparținînd Uniu
nii județene a cooperativelor de
producție, achiziții și desfacere a
mărfurilor — ne spune tovarășa
Teodora Sofronie, vicepreședinta
uniunii — unitățile noastre au fost
dotate cu mobilier funcțional si
utilaje moderne. Anul trecut am
rjușit să modernizăm 36 unități
comerciale, între care magazinul
alimentar, de textile-încălțăminte
și de mobilă din localitatea Fra
sin, „Magazinul mixt" din Dornișoara și altele. Acum se apropie
încheierea lucrărilor de finisare la
magazinele „Hermes" și .,Lacto"
din Fălticeni, la ..Magazinul mixt"
din comuna Fîntînele și la alte
unități comerciale. în continuare,
acționăm pentru crearea de centre
agroindustriale puternice, care, pe

Luni 16 Ianuarie 1989
19,00 Telejurnal
19,25 Industria — programe prioritare.
Valorificarea superioară a meta
lului
19,45 știința pentru toți (color).
Lu
mina superior organizată :
La
serul
20,15 Ctitorii ale Epocii de Aur (color).
Două riurl înfrățite in drumul lor
spre Dunăre și Mare
20.35 Tezaur folcloric în concert (color)
21,00 Programul de organizare șl mo
dernizare
a
localităților țării.
Marele timp al înnoirii
21,20 Din lumea capitalului. Documentar
21.35 Ce-țl doresc eu ție, dulce Românie
(color). Versuri
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

lingă celelalte dotări, să dispună
și de o rețea comercială modernă,
în acest sens., dintre cele 30 de
unități comerciale și de alimenta
ție publică pe care le vom mo
derniza in acest an, majoritatea
sînt situate în localitățile reședințe
de consilii unice agroindustriale.
(Sava Bejinariu).

IAȘI : Sistem muzical
audio cu structură
modulară
Recent, la Întreprinderea „Tehnoton" din Iași a fost omologat un
nou produs din seria bunurilor in
dustriale de consum. Este vorba
despre sistemul muzical audio cu
structură modulară, compus din
tuner, amplificator, casetofon și
picup. Noul sistem audio poate
recepționa în cele mai bune con
diții acustice emisiuni radio pe
cinci lungimi de undă, înregistrea
ză și redă sunete pe orice tip de
bandă magnetică pentru casetofoane, prezintă putere nominală
de 2x50 W, fiind alimentat la re
țeaua de curent electric de 220 V.
De menționat că noul sistem mu
zical, conceput de specialiștii în
treprinderii ieșene, include compo
nente realizate în totalitate în
țară. (Agerpres).

TÎRGU MUREȘ :

Premieră industrială
La întreprinderea „Metalotehnica“ din Tîrgu Mureș, noul an de
producție a debutat cu un succes
de prestigiu. Aici au fost realizate
primele două mașini de confecții cu
12 ace pentru cusături tip lanț.
Concepute după un proiect execu
tat de cercetătorii filialei din Tîrgu
Mureș a Centrului de cercetări
științifice, inginerie tehnologică,
mașini și utilaje pentru industria
ușoară, aceste utilaje, realizate în
premieră și destinate industriei con
fecțiilor, pot executa — pentru pri
ma dată în acest sector industrial
— 12 cusături paralele ornamentale
pentru confecții, față de cel mult
4 cusături ca pînă acum. De remar
cat. totodată, că ele pot executa, în
raport de opțiuni, cusături paralele
în numărul dorit de beneficiar, asigurînd o productivitate ridicată și o
calitate ireproșabilă a confecțiilor
realizate. (Gheorghe Giurgiu).

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunica timpul probabil pentru
intervalul 15 Ianuarie, ora 20 — 18 ia
nuarie, ora 20. în țara :
vremea se
menține relativ caldă pentru această
perioadă a anului. Cerul va fi noros
in regiunile nordice și estice și parțial
noros în restul teritoriului. Se vor sem
nala precipitații, mal ales sub formă de
ninsoare, pe alocuri, în nord, nord-est
șl nord-vest. In celelalte regiuni se vor
semnala precipitații cu totul
Izolate,
sub formă de ploaie, lapovlță și nin
soare. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu intensificări trecătoare
în
nord-estul țării și la munte, pre.dominînd din sector nord-vest. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre minus
8 și plus 2 grade, mal coborîte în de
presiuni, iar cele maxime, în general,
între 2 șl 8 grade. în zonele joase din
vestul șl centrul țării se va produce
ceață, iar pe alocuri se va semnala
polei. In București : vremea va fi re
lativ caldă pentru această
perioadă.
Cerul va fi parțial noros. Condiții re
duse de precipitații slabe, sub formă
de ploaie, lapoviță șl ninsoare.
Vint
slab pînă la moderat. Temperaturile
minime vor oscila intre minus 6 șl
minus 2 grade, iar cele maxime între
2 și 6 grade. Dimineața se va producă
ceață.

Informații sportive
HANDBAL • Echipele românești
angrenate în Cupele europene de
handbal feminin vor susține azi
primele meciuri din cadrul optimilor
de finală. La Tîrgu Mureș, în „Cupa
campionilor europeni", echipa locală
Mureșul va întîlni formația norve
giană Vyasen Trondheim. în cadrul
„Cupei cupelor". Știința Bacău va
evolua, de asemenea, pe teren pro
priu, în compania
formației S.C.
Empor Rostock (R.D. Germană). în
„Cupa federației internaționale",
echipa Chimistul Rm. Vilcea va juca
în deplasare cu formația cehoslovacă
Tatran Presov • Turneul internațio
nal masculin de handbal de la
Goteborg s-a încheiat cu victoria
selecționatei Suediei — 5 puncte,
urmată în clasamentul final
de
echipele Islandei — 4 puncte, Da
nemarcei — 3 puncte și Bulgariei —
zero puncte.
BASCHET. în meci pentru turneul
final al „Cupei campionilor euro
peni" la baschet feminin, echipa
Levski Spartak a pierdut pe teren
propriu cu scorul de 50—64 (16—32),
în fața formației italiene Primigi
Vicenza. Alte rezultate : Vysoke
Skoly Praga — Jedinstvo Aida Tuzla
58—68 (23—34) ; B.C. Mirande (Fran
ța) — Dinamo Novosibirsk 99—67
(56—38). în clasament, după patru
etape, conduce echipa
Primigi
Vicenza (8 puncte).
SCHI. Proba feminină de slalom
superuriaș desfășurată la Grachen
(Elveția), în cadrul „Cupei Europei"
la schi, a revenit iugoslavei Veronika
Sarec, înregistrată cu timpul de
1T7”68/100. Pe locurile următoare
s-au clasat Angelika Hurler (R.F.
Germania) — 1T8”O1/1OO si Emi
Kawabata (Japonia) — l’18”46/100.
TENIS. în orașul columbian Barranquilla se desfășoară în aceste
zile întrecerile campionatului mon
dial de tenis pentru juniori. Iată
primele rezultate : masculin : Matzinger (Elveția) — Garbari (Italia)
6—3, 6—4 ; Rahumen (Finlanda) —
Weimberg (Israel) 6—3, 6—2 ; Melingeni (Argentina) — Fernandez
(Mexic) 6—3, 6—4 ; feminin : Natalia
Bileskaia (U.R.S.S.) — Paula Cabezas
(Chile) 6—2, 6—4 ; Akiko Gooden
(S.U.A.) — Eleonora Vegiante (Ve
nezuela) 6—7, 6—1, 6—1 ; Kristie
Boogers (Olanda) — Sandra Reichel
(Elveția) 6—4, 6—3.
- TENIS DE MASĂ. La Hong Kong
s-a desfășurat un nou meci între
echipele masculine de tenis de masă
ale Europei și Asiei.' Sportivii asia
tici au cîștigat cu 5—4. In partida
decisivă, Shuen Tsung (Hong Kong)
l-a întrecut cu 2—1 (24—22, 10—21,
27—25) pe englezul Desmond Douglas.

Lucrările Congresului de unificare intre Partidul Comunist

VARȘOVIA

Sub conducerea președintelui Nicolae Ceausescu,
Rumania se aH in conștiința omenirii ca o tară
a păcii si progresului
COMENTARII Șl APRECIERI ALE PRESEI DE PESTE HOTARE
Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind necesitatea de
a se acționa cu toată fermitatea pentru dezarmare, în primul rînd
nucleară, pentru soluționarea tuturor stărilor confiictuale din diferite
zone ale globului exclusiv pe cale pașnică, prin
negocieri, pentru
instaurarea de relații juste și echitabile între state, pentru lichidarea
subdezvoltării și realizarea noii ordini economice internaționale, acțiu
nile și demersurile avind drept Scop edificarea unei lumi a păcii și
cooperării continjă să fie reflectate pe larg in presa de peste hotare.
Ziare și reviste din diferite țări publică, totodată, articole în care
evidențiază personalitatea proeminentă — științifică și politică - a to
varășei Elena Ceaușescu.
Sint, de asemenea, înfățișate în paginile ziarelor șl revistelor din
diferite țări rezultatele obținute de România în construcția socialistă,
care au ridicat țara noastră, într-o perioadă istorică scurtă, la un înalt
nivel de civilizație materială și spirituală.

Strălucit

a

exemplu al unei abordări noi

problemelor lumii contemporane

Renunțarea definitivă la moder
„Președintele Nicolae Ceaușescu
nizarea și perfecționarea armelor
— promotor al păcii și înțelegerii
nucleare existente, cit și la produ
internaționale" este titlul articolului
cerea de noi arme de acest gen
publicat în ziarul „EGYPTIAN
constituie, in acest spirit, un im
GAZETTE", în care se subliniază :
perativ primordial în sprijinul că
In actualul moment istoric pe
ruia România acționează consecvent.
care-1 traversează omenirea — unul
România este, de asemenea, în
dintre cele mai complexe din exis
favoarea unui acord general care
tența sa, deoarece un eventual răz
să interzică utilizarea spațiului
boi nuclear ar echivala cu neantul
cosmic
în scopuri militare.
la proporții planetare — există
Avînd in vedere actuala situație
personalități politice care-și dedică
întreaga viață și activitate slujirii . economică și financiară internațio
nală, gravele consecințe provocate
păcii și înțelegerii Internaționale.
de datoria externă, care împiedică
Președintele
României,
dezvoltarea și progresul economic
Nicolae Ceaușescu, este, neîndoiel
al țărilor îndatorate — se relevă în
nic, o asemenea personalitate.
încheiere — România consideră
Meritul esențial al șefului statului
necesară
organizarea unei confe
român este de a . fi elaborat șl
rințe internaționale, sub egida
fundamentat — finind seama de
O.N.U., la care să participe cu drep
gravitatea și complexitatea actualei
turi egale atît țările în curs de dez
situații mondiale — un program
voltare, cît și țările' dezvoltate, în
teoretic și practic, realist și con
scopul încheierii de acorduri co
vingător de dezarmare și pace, pen
respunzătoare
pentru a pune capăt
tru promovarea căruia își dedică
subdezvoltării și pentru instaurarea
Întreaga activitate. Deschisă viito
unei noi ordini economice mon
rului și permanentei înnoiri crea
diale.
toare, opera de pace a președintelui
în articolul „România și con
Nicolae Ceaușescu a afirmat în
ceptul
de bună vecinătate", ziarul
lume un nou mod de a gîndi șl
„DAILY
NEWS" din Pakistan re
acționa, îmbogățind tezaurul ideilor
liefează că, în cadrul activității sale
și practicii politicii mondiale.
dinamice și consecvente pe arena
Conducătorul României — relevă
internațională, România acordă o
ziarul egiptean — pornește de la
atenție deosebită dezvoltării și în
concluzia potrivit căreia, în condi
tăririi
bunei vecinătăți între state.
țiile nivelului fără precedent la
Subliniind necesitatea obiectivă ca
care au ajuns înarmările in prezent,
statele, popoarele să dezvolte în aoprirea cursei aberante a acestor
ceastă lume a ..interdependențelor
Jnarmflri, trecerea la dezarmare
raporturi de apropiere, de prietenie,
nucleară șl convențională, preintimîntrajutorare și cooperare cu ve
pinarea unei catastrofe nucleare și
cinii, România consideră rela
salvgardarea păcii mondiale repre
țiile de bună vecinătate drept o
zintă problemele fundamentale ale
componentă esențială a dinamicii
epocii contemporane.
vieții internaționale. Această orien
Oferind un strălucit exemplu
tare conceptuală își găsește con
de abordare nouă a probleme
cretizare în multiple demersuri
lor păcii și războiului în con
și inițiative ale României, ale
dițiile erei nucleare, președintele
președintelui Nicolae Ceaușescu.
Nicolae Ceaușescu subliniază că un
România consideră că o condiție
război nuclear nu poate fi-cîștigat
fundamentală pentru a consolida
de nimeni, că el ar însemna dis
rezultatele de pînă acum și a face
trugerea omenirii și că, de aceea,
noi și importanți pași în direcția
trebuie făcut totul pentru elimina
instaurării unor relații de bună
rea completă și pentru totdeauna a
vecinătate, a întăririi păcii și cola
armelor nucleare de pe planeta
borării o constituie, înainte de toa
noastră. De aici, imperativul de
te, statornicirea unor raporturi ba
zarmării, în primul rînd nucleare,
zate pe respectarea strictă a prin
al asigurării echilibrului militar la
cipiilor independenței și suverani
niveluri tot mai scăzute, al solu
tății naționale, neamestecului în
ționării oricăror probleme litigioase
treburile interne, eliminării cu dedintre state exclusiv prin mijloace
săvirșire a oricăror practici de apașnice, prin tratative — constante
mestec în treburile interne ale al
majore, fundamentale ale demer
tui sau altor state, sub orice formă
sului teoretic și politic al președin
s-ar manifesta, evidențiază „Dailytelui României, ale politicii externe
News".
românești.
Sub titlul „Independența —
într-o lume în care se mențin
principiu al politicii externe româ
și proliferează- conflictele și răz
nești",
cotidianul indian -„THE
boaiele locale și regionale, condu
STATESMAN" relevă, îritre altele:
cătorul României s-a impus prin
Orientarea fundamentală a politicii
vibrante apeluri la rațiune, la re
externe românești — al cărei făuri
nunțarea la forță, la reglementarea
tor și neostenit promotor este
prin tratative a tuturor diferendelor
președintele Nicolae Ceaușescu —
dintre state. Tocmai acesta este te
privind
asigurarea dreptului im
meiul fermității cu care președin
prescriptibil al popoarelor la liber
tele Nicolae Ceaușescu a acționat și
tate și independență se constituie
acționează pentru soluționarea pe
într-un reflex firesc al unor valori,
cale pașnică a conflictelor din
opțiuni și obiective specifice spa
Orientul Mijlociu, din zona Golfu
țiului național, istoria poporului ro
lui, din Africa și alte zone ale
mân adunînd, ca într-un veritabil
lumii.
tezaur, luminoasele pagini ale luptei
Ziarul
„CORREIO BRAZILIneîncetate pentru libertate și
ENSE“ a publicat articolul „Poli
neatîrnare, pentru apărarea ființei
tica de pace a României", în care
naționale și a integrității teritoriale
prezintă aprecierea președintelui
a patriei. Sint tradiții ridicate pe
Nicolae Ceaușescu potrivit căreia,
un plan calitativ nou în ultimele
în condițiile existentei a dotță ten
peste două decenii.
dințe principale — cea în favoarea
Președintele României a elaborat,
destinderii, dezarmării și păcii, și
pe baza unei profunde analize a
cea de menținere a tensiunii, de
evenimentelor.
fenomenelor
și
continuare a politicii de război, de
tendințelor definitorii ale epocii
forță și de dominație a superputecontemporane, un concept de largă
rilor —, actuala situație internațio
cuprindere, novator, privind cerința
nală este foarte complexă și contra
imperioasă a asigurării dreptului
dictorie.
Președintele Nicolae Ceaușescu — ■ sacru al fiecărui popor la libertate
subliniază cotidianul — arată că este
și independență, ca necesitate onecesar să se facă totul pentru
biectivă a însuși progresului istoric
întărirea și dezvoltarea tendinței în
al omenirii, a realizării unei lumi
favoarea destinderii, dezvoltării și
stabile și armonioase, a păcii, în
păcii, ca o necesitate obiectivă
țelegerii și colaborării, a unei lumi
pentru triumful unei politici noi,
mai bune și mai drepte — se
realiste în viața internațională.

E DE PRESA
scurt
ÎN CADRUL CONVORBIRILOR
DE LA PARIS dintre ministrul de
externe al Franței, Roland Dumas,
și ministrul chinez al afacerilor ex
terne, Qian Qichen, s-a procedat la
o trecere în revistă a relațiilor bila
terale, ambele părți căzind de acord
să intensifice domeniile de extin
dere a cooperării franco-chineze. in
special pe plan economic și comer
cial. Cei doi miniștri de externe au
efectuat, de asemenea, un schimb
de opinii în legătură cu o serie de
probleme internaționale.

REUNIUNE. Comitetul federal
al Partidului Socialist Muncitoresc
Spaniol (de guvernămînt) s-a reu
nit vineri și sîmbătă pentru a anali
za o serie de probleme economice și
sociale din viața Spaniei. Pe ordi
nea de zi au figurat o evaluare a
stadiului convorbirilor dintre gu
vern și reprezentanții principale
lor două organizații sindicale —
Uniunea Generală a Muncitorilor
și Comisiile Muncitorești — după
greva generală de la 14 decembrie,
precum și identificarea căilor de
îmbunătățire a activităților în di
verse sectoare economice.

arată
în
articol.
Președintele
Nicolae Ceaușescu este unul dintre
cei mai activi și prestigioși promo
tori pe arena internațională ai noi

lor valori, norme șl. principii de
drept, principii pe care se înteme
iază de fapt întreaga politică ex
ternă a statului român.

Aportul științei romanești la patrimoniul
științific

universal

gățirea tezaurului științific univer
Ziarul mexican „EL SOL DE
sal, la progresul contemporan in
NțEXICO" evidențiază, in articolul
general.
„Impetuoasa dezvoltare. a chimiei
Orientate spre înfăptuirea unei
românești", ritmurile înalte de dez
noi calități, printr-o strategie de
voltare a industriei chimice româ
dezvoltare intensivă a economiei,
nești în ultimii ani, relevînd :
știința și tehnologia sint chemate
Un rol esențial în dezvoltarea
astăzi să contribuie decisiv la pro
cercetării științifice l-a avut aca
movarea României în rindul țărilor
demician doctor inginer Elena
cu o dezvoltare economică medie.
Ceaușescu. Este larg cunoscută
într-un amplu articol, intitulat
contribuția sa la progresul chimiei,
„Chimia — o industrie românească
la aprofundarea cunoașterii științi
dinamică", ziarul „ANZEIGER FUR
fice în general, la definirea mo
HARLINGERLAND", care apare
dalităților de punere in valoare a
în R. F. Germania, evidențiază că
rezultatelor cercetării în folosul
industria chimică — al cărei ritm
popoarelor, al progresului și păcii.
de creștere anuală a fost de peste 10
Academician doctor inginer Elena
la sută — s-a numărat printre cele
Ceaușescu, prim viceprim-ministru
mai dinamice ramuri economice
al Guvernului României, se distin
ale României din ultimele peste
ge, deopotrivă, printr-o vastă ac
tivitate în sfera organizării și co-_ două decenii. Contribuția chimiei
ordonării muncii pe tărîm științi-' Ia volumul total al producției in
dustriale a țării se cifrează în pre
fie, educațional și cultural. Deschi
zent la circa 20 la sută, în acest
zător de noi direcții creatoare în
cincinal (1986—1990) industria chi
cercetarea fundamentală și aplica
mică românească cunoscind o dina
tivă, în orientarea întregii cerce
mică de dezvoltare și mai accen
tări științifice și tehnologice din
tuată.
România, academician doctor ingi
Progresul tehnico-științific ac
ner Elena Ceaușescu a îmbogățit
tual al României — se subliniază
știința țării sale cu o operă de re
în
articol — se datorează în prin
marcabilă însemnătate, însumînd
cipal contribuției multilaterale și
peste o sută de lucrări și mono
nemijlocite
a academicianului
grafii. Prin lucrările teoretice și
doctor inginer Elena Ceaușescu în
practice în domeniul chimiei macromolecUlare, academicianul Elena
ceea ce privește organizarea în
tregii cercetări științifice și dez
Ceaușescu își înscrie numele în
rîndul marilor personalități ale
voltarea tehnologică. Eminentul om
de știință a realizat o împletire
științei. Prin soluțiile originale, no
vatoare și îndrăznețe pe care le-a
strinsă a cercetării fundamentale
cu cea aplicativă și ancorarea aadus pe tărîmul chimiei macromoleculare, în special în domeniul
cestora în dezvoltarea puternică a
polimerizării stereospecifice și sta
industriei chimice naționale, fapt
bilizării cauciucului sintetic —
care conduce la soluționarea cu
subliniază ziarul — opera distin
ajutorul științei a problemelor ac
sului savant român reprezintă o
tuale și de perspectivă ale pro
contribuție de prestigiu la îmbo
ducției.
gățirea patrimoniului științei uni
Randamentul cercetării
științi
fice și dezvoltării tehnologice în
versale.
chimie
își
pune
amprenta
asupra
în calitate de președinte al Co
ponderii capacităților și instalați
mitetului Național Român „Oame
ilor create pe baza unei concepții
nii de știință și pacea", academician
doctor inginer Elena Ceaușescu se "proprii, pondere , care cunoaște o
Creștere continuă — arată ziarul
bucură pe plan mondial de pres
vest-german.
tigiul unui eminent om de știință,
implicat în promovarea unității în
într-un articol Întitulat „Chi
cadrul diversității lumii științifice
mia — ramură de bază a econtemporane, atît in ceea ce pri
conomiei românești", importantul
vește idealurile științei pentru pro
cotidian egiptean „AL AHRAM"
gres și dezvoltare, cît și pentru
relevă că, la afirmarea chimiei ca
libertate, cooperare și pace în în
disciplină fundamentală, cu tot
treaga lume.
. mai multe deschideri spre alte do
menii ale cunoașterii, la creșterea
„Știința — factor de progres și
contribuției cercetării și ingineriei
civilizație" este titlul articolului
tehnologice, la modernizarea și
publicat de ziarul „EXPRES" din
Grecia, care evidențiază : Politica
perfecționarea industriei chimice,
statului român în domeniul știin
un rol de prim ordin revine
ței, învățămîntului și culturii, în
academicianului
doctor
inginer
făptuită sub nemijlocita îndruma
Elena Ceaușescu, ale cărei lucrări
re a academicianului doctor inginer
științifice și-au impus valoarea pe
Elena Ceaușescu, prim viceprimplan național și mondial. Opera
ministru al guvernului, asigură o
academicianului
doctor
inginer
continuă modernizare și perfecțio
Elena Ceaușescu
însumează, pe
nare a întregii activități economilîngă valoarea ei inestimabilă, o
co-sociale din România, pe baza
pildă vie de materializare a ideilor
celor mai noi realizări ale cunoaș
științifice în producție, de legare
terii științifice și tehnice moderne,
benefică și eficientă a științei și
aducînd, în același timp, o con
cercetării de marea producție in
tribuție proprie, originală la îmbodustrială.

Realizări remarcabile în

dezvoltarea

economico-socială
România își va atinge la sfîrșitul
actualului plan cincinal (1986—
1990) unul din țelurile naționale
imediate, respectiv acela de a se
situa în rîndul țărilor mediu dez
voltate ; aceasta demonstrează elocvent dezvoltarea și progresul
economico-social pe care le poate
realiza un popor cu o puternică
voință și hotărire, liber de asu
prire, complexe și prejudecăți —
se relevă în articolul „România :
Realizări demne de toată lauda",
publicat în revista „TIME AUS
TRALIA".
Numai în ultimii peste 20 de ani,
se subliniază, veniturile populației
au crescut de cîteva ori, iar peste 80
la sută din populație locuiește în
case noi, în timp ce asistența me
dicală este acordată in mod gra
tuit tuturor.
„România — prezentul și viito
rul unei economii in continuă dez
voltare" este titlul unui articol pu
blicat de cotidianul
„MEYDAN"
din Turcia, în care,
evidențiindu-se că poporul român se întrece
pe sine însuși pe planul vieții economice, al activității în indus
trie, agricultură și în alte
do
menii ale producției materiale, se
arată, între altele : în anul

TRUPELE GUVERNAMENTALE
ALE MOZAMBICULUI AU DES
FĂȘURAT CU SUCCES OPERA
ȚIUNI DE LUPTA ÎMPOTRIVA
GRUPĂRII REBELE DENUMITE
„M.N.R.", care săvirșește acte de
banditism pe teritoriul mozambican și în zonele de frontieră ale
statului Zimbabwe. într-o perioadă
de cinci luni, 14 membri ai „M.N.R."
au fost anihilați, iar alți 66 au fost
capturați. în aceeași perioadă, tru
pele guvernamentale au eliberat
din captivitate peste 2 000 de per
soane.

ÎN CAPITALA ETIOPIEI s-au
desfășurat lucrările reuniunii Pre
zidiului Organizației Internaționale
a Ziariștilor. Cu acest prilej a fost
reînnoit apelul la stabilirea unei
noi ordini internaționale in dome
niul informației și s-a adoptat
programul de acțiune al O.I.Z. pe
anul 1989. Reuniunea a reafirmat

1965 — cînd președintele
Nicolae Ceaușescu a fost ales, prin
consens național, pentru a conduce
țara — decalajele economice față
de țările dezvoltate, lăsate moște
nire de vechiul regim, înlăturat Ia
23 August 1944, erau încă mari. La
Congresul al IX-lea al Partidului
Comunist Român,
președintele
Nicolae Ceaușescu prezenta
po
porului programul pe termen scurt
de depășire a acestor decalaje.
După două decenii, în toamna anului 1984, cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului a trasat planu
rile de dezvoltare pînă în anul
2000.
România și-a creat o amplă in
frastructură economică, în diferi
tele județe ale țării fiind con
struite moderne instalații indus
triale. S-au făcut mari investiții in
sectorul siderurgic, precum și în
construcția de mașini industriale,
in industria chimică, electronică și
electrotehnică, în construcții na
vale și de avioane, toate acestea cu
resurse provenite din avuția na
țională. Totodată, s-au dezvoltat
știința și învățămîntul. De ase
menea, s-au creat bazele dezvol
tării agriculturii.
(Agerpres)

responsabilitatea ce revine lucră
torilor din presă pentru menținerea
păcii, realizarea dezarmării și în
făptuirea înțelegerii între popoare.
PROIECT DE PROGRAM. Co
misia de elaborare a noului pro
gram al Partidului Social-Demo
crat din R.F. Germania, creată la
congresul din 1986 al partidului,
și-a încheiat activitatea de pregă
tire a acestui document, a decla
rat, la o conferință de presă la
Bonn, președintele P.S.D., HansJochen Vogel. în proiectul noului
program, P.S.D. se pronunță pentru
încetarea cursei înarmărilor în do
meniul nuclear, precum și în alte
domenii, măsuri de protejare a
mediului înconjurător șl edificarea
unei noi ordini economice mon
diale.

LA
CHIS

BRUXELLES S-AU DES
PORȚILE CELUI DE-AL

Orientări

ale

politicii

din Spania și Partidul Comunist al Popoarelor Spaniei

externe a R. P. Polone
subliniate de tovarășul
Wojciech Jaruzelski
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — Po
litica externă poloneză urmărește
cu consecvență garantarea securită
ții și integrității teritorial-politice a
tuturor statelor — a declarat Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al
C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Stat al R. P. Polone, la
tradiționala întîlnire cu șefii corpu
lui diplomatic acreditați la Varșovia,
în vederea atingerii acestui obiectiv
este necesar să se asigure demilita
rizarea
relațiilor
internaționale,
neimixtiunea în treburile interne ale
altor state, crearea unor largi infra
structuri ale încrederii — a subliniat
conducătorul polonez, citat de agen
ția P.A.P. Pentru apropierea celor
două părți ale Europei — a arătat
vorbitorul — trebuie să se țină sea
ma nu de ceea ce ne diferențiază, ci
în primul rînd de ceea ce ne este
comun și ne unește. Această idee
poate fi susținută printr-un dialog
constructiv, liber, In favoarea căruia
Polonia se pronunță cu consecventă
— a menționat W. Jaruzelski.

KABUL

Convorbiri
afgano-sovietice
KABUL - 14 (Agerpres). — La
Kabul a avut loc o întîlnire între
Najibullah, secretar general al C.C.
al Partidului Democratic al Poporu
lui, președintele Republicii Afganis
tan, și Eduard Șevardnadze, minis
trul afacerilor externe al Uniunii
Sovietice, aflat într-o vizită în capi
tala afgană, informează agenția
T.A.S.S. Au fost examinate stadiul
actual și perspectivele situației din
Afganistan și din jurul acestuia.
Partea sovietică a reafirmat hotărîrea de a acționa în favoarea unui
dialog în cadrul căruia .afganii în
șiși să-și stabilească calea de solu
ționare a problemelor lor, pornindu-se de la interesele legitime de a
asigura Afganistanului statutul de
tară independentă, neutră și demili
tarizată. precizează T.A.S.S.

Majorări de prețuri
în R. P. Undară
BUDAPESTA 14 (Agerpres). —
Consiliul de Miniștri al R. P. Un
gare a anunțat majorarea prețurilor
cu amănuntul la o serie de produse.
Astfel, informează agenția M.T.I.,
„în primele luni ale anului, prețu
rile multor mărfuri foarte impor
tante pentru populație vor crește în
medie cu .20—22 la sută. Majorarea
prețurilor este legată de sporirea
cheltuielilor, reducerea alocațiilor
pentru prețurile de achiziție și cu
amănuntul, de schimbarea condiții
lor de aplicare a impozitelor".
între altele, prețurile cu amănun
tul la produsele alimentare vor
crește în medie cu 16—17 la sută, iar
cele ale medicamentelor — în medie
cu 82 la sută.
Pentru a se compensa scumpirea
prețurilor Ia principalele produse și
servicii, îndeosebi pentru pensio
nari, subliniază M.T.I., vor fi spo
rite alocațiile în sfera politicii so
ciale.
Noua majorare a prețurilor a fost
Intimpinată cu proteste și chiar ac
țiuni greviste de colectivele de oa
meni ai muncii de la mai multe în
treprinderi. Astfel, agenția ungară
de știri M.T.I. informează că in re
giunea Szabolcs-Szatmar a avut loc
o grevă de avertisment de 10 mi
nute. De asemenea, sindicatele din
regiunile Zala și Veszprem, ale lu
crătorilor din industria confecțiilor,
din domeniul comerțului și altele
și-au exprimat nemulțumirea.
într-o declarație a Prezidiului
Consiliului Național al Sindicatelor
— subliniază M.T.I. — „se apreciază
că sint legitime îngrijorarea oame
nilor muncii și reacția lor la majo
rarea substanțială a preturilor".

In sprijinul creșterii rolului
și eficienței mișcării
de nealiniere
NICOSIA 14 (Agerpres). — In ca
drul reuniunii Comitetului special
al mișcării de nealiniere, consacrată
creșterii rolului și eficientei’ acestei
organizații, au luat cuvintul repre
zentanții grupurilor regionale dih
Asia, America Latină, Africa și
Europa. Participanții au subliniat
necesitatea unei colaborări mai
strinse cu O.N.U. și au sugerat ca
tara care deține președinția mișcării
de nealiniere să mențină un con
tact permanent cu Consiliul de
Securitate pentru a-i prezenta pro
blemele cu care se confruntă sta
tele membre. De asemenea, s-a pro
pus menținerea unui dialog regulat
între președintele mișcării de ne
aliniere și secretarul general al
O.N.U.

&7-LEA SALON INTERNAȚIONAL
AL AUTOMOBILELOR UTILITA
RE, la care participă 275 de expo
zanți, ce prezintă o gamă deosebit
de variată de autovehicule utilita
re de cele mai diferite tipuri. Se
remarcă faptul că un număr im
portant de modele noi sint dotate
cu tracțiune integrală și motoare
diesel cu turboalimentare.
CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT
A COMMONWEALTH-ULUI. In
perioada 18—24 octombrie, se va
desfășura la Kuala Lumpur conferihța anuală la nivel înalt a
Commonwealth-ului. a anunțat mi
nistrul malayezian de externe,
Abou Hassan Omar, care conduce
comitetul național pentru pregăti
rea conferinței. Hotărîrea privind
desfășurarea în Malayezia a acestei
conferințe a fost adoptată Ia con
ferința la nivel înalt de. la
Vancouver.

Mesajul de salut al P.C.R.
MADRID 14 (Agerpres). — La
Madrid s-au deschis lucrările Con
gresului de unificare între Partidul
Comunist din Spania și Partidul
Comunist al Popoarelor Spaniei, la
care participă peste o mie de dele
gați, precum și reprezentant! ai unor
partide comuniste și muncitorești de
peste hotare. Sint dezbătute proiec
tul documentului de unitate și mă
surile privind refacerea și Întărirea
unității politice și organizatorice a
comuniștilor spanioli, in cadrul
Partidului Comunist din Spania.
în numele Partidului Comunist
Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, participanților la congres le-a fost adre
sat un cald mesaj de prietenie și
solidaritate, împreună cu cele mal
bune urări de succes lucrărilor
congresului. Mesajul a fost prezen
tat de tovarășul Constantin Olteanu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., re
prezentantul partidului nostru la
congres.
în România este urmărită cu viu
interes activitatea desfășurată de co
muniștii spanioli în vederea reali
zării unității de acțiune, dezvoltă
rii dialogului și conlucrării cu cele
lalte forțe progresiste, democratice
în lupta pentru lichidarea inegalită
ților și exploatării, pentru asigu
rarea unor largj libertăți democrati
ce, pentru împlinirea aspirațiilor de
progres și pace ale poporului spa
niol — se spune în mesaj.
Acordăm o înaltă prețuire relații
lor de strinsă prietenie, solidaritate
militantă și colaborare, care ș-au
statornicit și dezvoltat de multă
vreme intre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Spa
nia, avînd convingerea fermă că
aceste relații tradiționale se vor în
tări tot mai mult și in viitor, ini
interesul popoarelor noastre, al uni
tății forțelor revoluționare, progre
siste și democratice de pretutindeni
în lupta pentru dezarmare, secu
ritate și pace în Europa și în lume,
pentru triumful idealurilor de drep
tate socială și națională, de inde
pendentă și progres ale tuturor na
țiunilor.
Hotărîrea comuniștilor spanioli de
a-și reface și întări unitatea politică
și organizatorică în cadrul Partidu
lui Comunist din Spania — partid
cu vechi și eroice tradiții revoluțio
nare — are o mare însemnătate
pentru creșterea influenței și rolu
lui partidului în viața politică din
Spania, a capacității sale de acțiune
pentru apărarea intereselor funda
mentale ale celor ce muncesc, pen
tru înfăptuirea unor adinei trans
formări înnoitoare în societate, pen
tru democrație și independentă —
se relevă in mesaj.
Pornind de la interesele supreme
ale clasei muncitoare, ale oamenilor
muncii din toate țările. P.C.R. con
sideră că păstrarea și Întărirea uni

tății constituie pentru fiecare partid
comunist o necesitate vitală pentru
afirmarea lui tot mai puternică în
viața politică națională, pentru creș
terea contribuției sale la lupta pen
tru democrație și progres social,
pentru pace, dezarmare și colabora
re internațională.
După ce se arată că, în prezent,
poporul nostru, strins unit în jurul
Partidului Comunist Român, al se
cretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, se află puternic
angajat în înfăptuirea hotăririlor
Congresului al XIII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului privind
trecerea în acest cincinal a României
la un stadiu superior — de țară so
cialistă mediu dezvoltată, pentru
realizarea unei noi calități a mun
cii și a vieții întregii națiuni, în
mesaj se subliniază : Preocupîndu-se permanent de asigurarea con
dițiilor pentru desfășurarea cu suc
ces a operei de construcție socialis
tă, partidul și statul nostru parti
cipă, în același timp, activ la efor
turile pentru afirmarea politicii de
pace, dezarmare și colaborare între
națiuni, acționează pentru dezvol
tarea largă a relațiilor cu toate ță
rile, fără deosebire de orînduire
socială, pentru soluționarea con
structivă, democratică a problemelor
complexe ale lumii contemporane.
în mesaj sînt prezentate aprecie
rile Partidului Comunist Român cu
privire la principalele probleme in
ternaționale, subliniindu-se că pro
blema fundamentală a epocii noastre
o constituie înfăptuirea dezarmării,
în primul rînd a dezarmării nucleare,
apărarea dreptului suprem al po
poarelor la existență, la pace, la o
viață liberă și demnă. Este imperios
necesară intensificarea luptei și ac
țiunilor hotărîte ale tuturor forțelor
progresiste, realiste, antiimperialiste,
ale popoarelor de pretutindeni pentru
a determina o schimbare radicală în
viata internațională.
Pornind de la rolul și răspun
derea ce revin astăzi forțelor re
voluționare, progresiste, Partidul
Comunist Român militează consec
vent pentru întărirea colaborării și
solidarității cu toate partidele co
muniste și muncitorești, pe baza
principiilor deplinei egalități
în
drepturi, respectului independentei
și neamestecului în treburile inter
ne, a dreptului fiecărui partid de
a-și elabora de sine stătător
’a
politică, strategia și tactica re
tionară, corespunzător condițiilor
concrete din țara sa.
în încheiere sînt adresate urări de
succes deplin în înfăptuirea hotărîrilor ce vor fi adoptate la congres
pentru întărirea unității comuniști
lor și a conlucrării cu alte forțe
progresiste, democratice, pentru r«? ;
lizarea năzuințelor vitale de pfgreș și pace ale oamenilor muncii,
ale poporului spaniol prieten.

lucrările celui de-al Vlll-lea Congres al Partidului
Socialist Portughez

Mesajul de salut al P.C.R.
LISABONA 14 (Agerpres). — La
Lisabona s-au deschis lucrările celui
de-al VIII-lea Congres al Partidului
Socialist Portughez, care va dezbate
moțiunile de orientare politică, unele
modificări ale statutului și va alege
noile organe conducătoare ale P.S.P.
Participă aproximativ 1 700 delegați,
precum și reprezentanți ai unor
partide și organizații politice de
peste hotare.
în numele Partidului Comunist
Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost
prezentat participanților la congres
un mesaj de salut de către tovarășul
Ion Coman, membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.,
reprezentantul
partidului
nostru Ia congres. Oamenii muncii
din România, comuniștii români ur
măresc cu interes activitatea parti
dului dumneavoastră dedicată trans
formărilor înnoitoare in viața po
porului portughez, idealurilor de
pace, progres și prosperitate. între
P.C.R. și P.S. Portughez există și
se dezvoltă bune relații de colabo
rare și prietenie, bazate pe stimă șl
respect reciproc, și ne exprimăm în
crederea că aceste relații vor cu
noaște o continuă dezvoltare și
aprofundare în folosul amplificării
și întăririi legăturilor dintre Româ
nia și Portugalia, dintre poporul
român și poporul portughez — se
spune în mesaj.
După ce se relevă că întregul
nostru popor este angajat în Înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al
XIII-lea al partidului pentru tre
cerea României intr-un nou stadiu
de dezvoltare, cel de tară socialistă
mediu dezvoltată, în mesaj se arată
că Partidul Comunist Român, Româ
nia socialistă participă activ la efor
turile pentru soluționarea proble
melor internaționale actuale. Apre
ciem că, deși s-au făcut o serie de
pași pozitivi în direcția dezarmării
și diminuării tensiunii focarelor de
conflict, situația internațională con
tinuă să fie gravă, complexă și con
tradictorie, nu s-a produs încă o
cotitură radicală în reducerea cursei
înarmărilor și consolidarea destin
derii.
Partidul Comunist Român consi
deră că problema fundamentală a
epocii noastre o constituie înfăptui
rea dezarmării, în primul rînd a ce
lei nucleare, apărarea dreptului su-

prem al oamenilor, al popoarelor
viață, la pace, la existență liberă și
demnă — continuă mesajul.
Republica Socialistă Români?
’.litează pentru întărirea încrede» și
conlucrării între statele continentului
european, pentru realizarea unei
Europe unite in diversitatea orînduirilor sociale, a păcii și colaborării.
Acționăm pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii, colabo
rării șl bunei vecinătăți, fără arme
nucleare și chimice, fără baze mi
litare străine — se arată în mesaj.
Ne pronunțăm consecvent pentru so
luționarea. conflictelor și probleme
lor litigioase din diverse părți ale
lumii exclusiv pe cale politică, po
trivit intereselor, fundamentale ala
popoarelor și statelor respective, ala
cauzei păcii și colaborării interna
ționale. Partidul și statul nostru mi
litează constant pentru solutionarea
problemelor subdezvoltării — inclusiv
a datoriilor externe ale țărilor în
curs de dezvoltare — pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale.
Partidul Comunist Român — relevă
mesajul — dezvoltă ample legături
de colaborare cu partidele comu
niste și muncitorești, socialiste, social-democrate, cu partide de guver
nămînt din țările în curs de dez
voltare și mișcări de eliberare na
țională, cu forțele progresiste șl de
mocratice de pretutindeni. In acest
cadru, acționăm cu fermitate pentru
respectarea principiilor deplinei ega
lități in drepturi, stimei și încrederii
reciproce, a dreptului fiecărui partid
de a-și stabili de sine stătător linia
politică, strategia și tactica revolu
ționară, corespunzător condițiilor în
care își desfășoară activitatea. Deși
problemele mondiale actuale sint
complexe și grave, avem convingerea
că, prin acțiunea unită a popoarelor,
a tuturor forțelor progresiste, se pot
Impune o nouă gîndire, o schimbare
a practicilor în raporturile Interna
tionale, care să asigure afirmarea în
lume a unor raporturi noi. democra
tice. bazate pe respectarea indeper
denței șl suveranității naționale, de
plinei egalități în drepturi, nerecurgerea la forță sau la amenința
rea cu forța, asigurarea unei lumi
mai bune și mai drepte pe planeta
noastră.

ln perspectiva alegerilor generale din Panama
CIUDAD DE PANAMA 14 (Ager
pres). — Alianța electorală panameză „Coaliția de Eliberare Națională"
(Colina) — formată din șapte parti
de, cinci proguvernamentale și două
de stingă, între care și partidul co
munist — a lansat, la Ciudad da
Panama, platforma sa electorală în
perspectiva alegerilor generale de
anul acesta. Documentul exprimă
necesitatea de a se respecta ferm
tratatele
panamezo-nordamerieane
privind statutul Canalului Panama
și al zonei adiacente, în speță re
trocedarea în 1999 către Republica
Panama a acestei părți din teritoriul

național, de a se promova consec
vent principiile neamestecului în
treburile interne, suveranității și
independenței naționale, egalității
juridice a statelor. Este reafirmată,
totodată, apartenența Republicii Pa
nama la mișcarea de nealiniere, la
principiile de pace și colaborare ale
acesteia.
Pe plan social-economic, docu
mentul subliniază necesitatea redu
cerii dependentei străine și diversi
ficării relațiilor comerciale Si a coo
perării economice externe, creării de
noi locuri de muncă, îmbunătățirii
condițiilor de muncă și de viață ale
populației.
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