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IN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE LA ȘEDINȚA COM TETULUI POLITIC EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R.• 9

Examinînd modul în care s-a trecut la înfăptuirea prevederilor bilizatoare ale planului pe acest an, Comitetul Politic Executiv al al P.C.R. a analizat, la recenta ședință, o serie de probleme economice de maximă importanță : producția fizică, exportul, investițiile. Cu acest prilej, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cerut conducerilor de ministere, centrale industriale și întreprinderi să acționeze cu fermitate și maximă răspundere, intr-un climat de ordine și disciplină în muncă desăvîrșite, pentru îndeplinirea ritmică a planului la toți indicatorii cantitativi șl calitativi, în toate sectoarele, asigurîndu-se în acest fel obținerea in anul 1989 a celor mai bune rezultate în economie. Ne referim, astăzi, la problemele legate de realizarea unei sarcini prioritare : investițiile.în domeniul investițiilor, noul an a început sub semnul unor eforturi energice, susținute pe toate șantierele noilor obiective și capacități productive. Debut absolut firesc dacă avem in vedere că al patrulea an al cincinalului actual este dominat de sarcini deosebit de complexe și mobilizatoare. în primul rind, volumul fondurilor de investiții alocate potrivit prevederilor planului național unic de dezvoltare economico-socială însumează 300 miliarde lei, cu 4—5 Ia sută mai mult comparativ cu anul precedent. în al doilea rînd, un număr însemnat de obiective și capacități sînt programate să intre în circuitul economic eșalonat, incepind chiar din această perioadă. Dintr-o sumară trecere în revistă a acestor noi capacități, în majoritatea lor covîrșitoare destinate lărgirii bazei energetice și de materii prime, dezvoltării cu prioritate a ramurilor industriale purtătoare de progres tehnic, modernizării proceselor de producție etc., se desprinde limpede faptul că este vorba de investiții pe a căror producție angrenajul viguros al economiei naționale contează cu fermitate, în vederea satisfacerii unor necesități bine precizate ale producției interne și sporirii ofertei românești la export.Dimensiunea și complexitatea acestor sarcini impun, acum mai mult ca oricind, adoptarea de măsuri hotărite, stabilirea de programe realiste, mobilizatoare da lucru pe șantiere pentru ca, așa cum a subliniat în repetate rînduri secretarul general al partidului, lipsurile serioase manifestate în acest sector și care au dus

Construcții noi, moderne, în Bacăul de azi

HARGHITA

Rezultate ale Supremul ideal, statornica năzuință a poporului român
modernizării producției

se des- pentru cuprin- măsuri organi
în întreprinderile industriale din județul Harghita fășoară ample acțiuni înfăptuirea obiectivelor se în programele de privind modernizarea și zarea producției, realizarea unor produse de calitate superioară. Astfel, in anul de curind încheiat, muncitorii, tehnicienii, inginerii și cercetătorii cuprinși în aceste activități au finalizat și aplicat în producție aproape 700 de măsuri care au condus la obținerea. în 1988, a unui spor de producție-marfă industrială in valoare de 580 milioane lei, din care un volum de producție de export în valoare de 153 milioane lei.Un mare număr de măsuri șl acțiuni vizează eficientă producție, rioară a materiilor materialelor, nergiei și combustibilului, acțiuni ce au contribuit la diminuarea cheltuielilor de producție cu 120 milioane lei. In prezent se află in stadiu de finalizare noi măsuri de modernizare și incluse an, de mică. 

utilizarea mai a capacităților de valorificarea supe- prime și economisirea e-
organizare a producției în programele pe acest mare eficiență econo-(Agerpres)

la nerealizarea unor importante capacități de producție să fie finitiv înlăturate. De spiritul varășul centele C.C. al ședință
de- în tore-altfel, sarcinilor subliniate de Nicolae Ceaușescu la consfătuiri de lucru de la P.C.R., precum și la ultima a Comitetului Politic Executiv, tuturor celor care participă la procesul de realizare a investițiilor le revine obligația de a acționa cu răspundere, în- tr-un spirit de colaborare perfectă, pentru ca, o dată cu Înfăptuirea in bune condiții a programului de investiții pe anul 1989, pină cel fie lichida- din anul perspectivă, ! partid, mi- ; investiții, I și șantiere, benefioiare și tehnologice valoare organizatorică să-și subordo-

tirziu la 1 mai să 1 te toate restanțele trecut. Din această comitetele județene de nisterele tutelare de conducerile de trusturi de întreprinderi furnizoare de utilaje au datoria să-și pună în întreaga capacitate și de mobilizare, neze în întregime preocupările și eforturile pentru mobilizarea puternică a oamenilor muncii de pe șantiere in scopul înfăptuirii punctualitate lor stabiliteDupă cum investiții au în funcțiune lipsei unor de utilaje ; aprovizionarea construcții a anului trecut blemă. Așadar, una din condițiile de bază ale recuperării rapide a răminerilor în urmă acumulate în anul trecut și ale punerii în funcțiune a obiectivelor restante constă în asigurarea bazei tehni-

cu riguroasă a sarcini- în acest domeniu, se știe, multe din termenele de punere expirate din cauza importante volume pe alte șantiere, cu materiale de fost în cursul o permanentă pro-

Idealul Unirii reprezintă, intr-o formă esențializată, rațiunea desfășurării istoriei poporului român in existența sa multimilenară. Constant regăsit în toate marile evenimente ale istoriei naționale, idealul unirii, in slujba căruia s-au aflat energiile vitale ale națiunii noastre, a polarizat permanent conștiința publică românească, transmițindu-i intr-un flux continuu, impulsuri de forță creatoare.Unirea își are trainice și profunde rădăcini în istoria multimilenară a poporului nostru. Este cunoscut faptul că acum 2 060 de ani Burebista făurea cel dinții stat centralizat și independent al geto-dacilor, reușind să unifice — pentru prima dată în istorie — poporul geto-dac. Statul făurit de Burebista a dăinuit peste vremi, în forme variate, potrivite fiecărei etape istorice, fiind unul dintre cele mai vechi din Europa. Prin lupta lor unită, geto-dacii au făcut față, apărindu-și libertatea și independența, marilor imperii ale vremii: persan, macedonean și roman. După cucerirea Daciei de către romani, intr-un amplu proces de împletire a civilizațiilor, s-a făurit poporul român. Strîns legat de teritoriul vechii Dacii, poporul român a apărat cu bărbăție glia străbună, definindu-și prin secole noua sa istorie. Societatea românească s-a dezvoltat, păstrînd tradiția, în obști de oameni liberi, pe care marele nostru istoric Nicolae Iorga le-a numit atît de sugestiv „romanii populare", apoi în voievodate și cnezate. Procesul obiectiv de realizare a statelor feudale centralizate, a principatelor, s-a realizat în secolele al XIII-lea și al XIV-lea,

in deplinăSub nici o trebuie acceptate in acest efort organizatoric for- sau voluntarismul fără Numai un asemenea

co-materiale, a tuturor condițiilor necesare unei evoluții ritmice și rapide a lucrărilor. Iată motivul pentru care acțiunea desfășurată in ministerele titulare de investiții, vizind inventarierea utilajelor tehnologice rămase de livrat, a materialelor de care mai este nevoie și a lucrărilor ce urmează să fie executate, programele de lucru elaborate cu acest prilej trebuie să fie realiste, elaborate cu maximă răspundere, cunoștință de cauză, formă nu important malismul acoperire.demers, numai un asemenea stil de muncă vor determina rezultatele scontate. Bineînțeles, dacă imediat după aceea se va trece cu forțe sporite la acțiune, la înfăptuirea riguroasă a măsurilor hotărite.Fără îndoială, recuperarea grabnică a restanțelor și realizarea ritmică, integrală a prevederilor de plan pe acest trimestru și întregul an depind, în egală măsură. de munca oamenilor, de eforturile constructorilor și mon- torilor pe șantiere. Așadar, activitatea lor trebuie bine de la primul pină la nunt. Aceasta este qua non a atingerii înalte de execuție, continuă, la toate categoriile lucrări. In acest scop, unitățile de construcții-montaj sînt chemate să-și analizeze cu realism, cu maximă exigentă posibilitățile și potențialul de care dispun, să întocmească grafice mobilizatoare de lucru, să treacă la măsuri ho- tărîte pentru introducerea lucrului in schimburi prelungite, iar — acolo unde există condiții — și în două schimburi. Nu mal puțin importantă este. In această strin- să competiție cu timpul, preocuparea vizind promovarea unor tehnologii de execuție moderne, de înalt randament, capabile să determine scurtarea substanțială 

organizată ultimul amă- condiția sine unor ritmuri în creștere de

(Continuare în pag. a II-a)

prin evoluția vieții economico-sociale și politice interne și prin lupta dusă împotriva primejdiilor din afară. Constituirea mai multor state feudale românești nu a fost determinată de diferențieri de natură etnică, de neam și de limbă, ci a reprezentat o etapă in drumul spre statul unitar, poporul român dezvoltindu-se de la început ca un popor unitar, făurind o impresionantă cultură materială și spirituală unică și unitară.
130 DE ANI DE LA FORMAREA STATULUI NATIONAL 
ROMAN PRIN UNIREA MOLDOVEI Șl MUNTENIEI

Remarcînd trăsăturile esențiale ale caracterului unitar al istoriei poporului nostru, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia : „Este știut că în condițiile orinduirii feudale — a cărei caracteristică este fărimițarea statală — și pe teritoriul țării noastre s-au constituit nuclee administrativ-poiitice diferite : Țara Românească, Moldova, Transilvania. Cu toate acestea, datorită omogenității structurii economice, sociale și culturale a Întregului teritoriu locuit de români, limbii unitare, precum și puternicei conștiințe a originii comune a locuitorilor, intre cele trei state s-au dezvoltat permanent contacte și legături multilaterale intense. Necontenit au avut loc scbimburi de bunuri materiale, o puternică circulație de idei, de opere de cultură și artă și, mai presus de orice, s-a inchegat con-

Augustin Ungu- comitetului oră- — in fiecare co- s-au luat măsuri

La sfîrșitul anului trecut, colectivele de oameni ai muncii din orașul Baia Sprie au realizat o producție suplimentară în valoare de 150 milioane lei, indeplinindu-și totodată planul la investiții și la export. Rezultatele bune de anul trecut, pregătirea temeinică a producției pentru noul an au făcut posibilă livrarea către economia națională, in această lună, a unor cantități suplimentare de plumb, zinc, cupru, pirită in concentrat, oțel brut și aliat, utilaj minier, mobilă din lemn, confecții, tricotaje și altele.— încă din prima zi a noului an — ne spune rușan, secretarul șenesc de partid lectiv de muncă corespunzătoare pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare desfășurării ritmice a producției. Buna organizare a muncii în subteran, sporirea randamentelor de extracție. aplicarea in avans a unor măsuri din programul de modernizare și organizare a producției cu mare eficiență economică, introducerea progresului tehnic, folosirea cu înalt spirit gospodăresc a materiilor prime și energetice au făcut posibil ca în toate sectoarele de activitate ale orașului nostru activitatea să ritmic, cu plan. S-au oameni ai Baia Sprie . ...... _____trală, întreprinderea de producție industrială pentru construcție căi ferate, sectorul de industrializare a lemnului. Pe prima lună a anului ne-am angajat să depășim planul la toate sortimentele.

se desfășoare în mod importante depășiri de remarcat colectivele de muncii de la minele și Șuior, flotația cen-

ORADEA

prin perfecționarea
tehnologiilorAcțiunile de modernizare a procesului de producție reprezintă o constantă în activitatea energeti- cienilor de la Electrocentrale — Oradea. Modernizările efectuate la morile-ventilator de la cazane, precum și in gospodăria de combustibil s-au soldat nu numai cu creșterea disponibilității grupurilor e- nergetice, ci și cu diminuarea consumurilor specifice. Argumente ne oferă inginerul Sorin Ungur, directorul întreprinderii :— Pe baza acțiunilor întreprinse, comparativ cu începutul cincinalului trecut, nivelul realizărilor anuale la producția de energie e- lectrică și menținerii puterii calorifice a cărbunelui, a sporit in echivalență cu producția unei luni. Semnificativ este însă faptul că, față de 1980, consumul de păcură a descrescut cu 42 la sută. Să mai adăugăm că, tot prin efortul propriu, vom executa în acest an modernizarea altor 6 mori-ventilator, urmind să încheiem acțiunea la toate cazane- le din întreprindere în cursul anului viitor, ceea ce va determina o și mai accentuată' diminuare a consumurilor specifice.

termică, in condițiile

știința necesității luptei unite împotriva cotropitorilor, a dușmanilor comuni".Lupta românilor pentru realizarea Idealului de unire intr-un singur stat s-a bazat pe comunitatea de origine, de neam și limbă, pe permanența viețuirii în granițele teritoriului vechii Dacii. Românii s-au născut și au trăit pe un pămînt unitar ca structură, relief, vegetație și bogății, a cărui osie o formează Carpații, ele

mentul polarizator al continuității lor neîntrerupte. Legăturile economice dintre țările române au luat naștere și s-au dezvoltat în condițiile caracterului unitar al activității productive, ale caracterului complementar al economiei create și dezvoltate de români. Legăturile complexe dintre țările române, dezvoltarea conștiinței de neam și de limbă au generat, peste granițele vremelnice, încercări de realizare a unității politice și militare pentru a rezista vicisitudinilor și „răutăților" de tot felul care s-au abătut asupra poporului român din toate părțile. Incepind cu Basarab I, întemeietorul, și continuînd cu Bogdan I, Mircea cel Mare, Alexandru cel Bun, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Petru Rareș și mulți alți voievozi, s-a cristalizat ideea că luptele purtate împotriva invadatorilor de tot felul, a dominației străine sînt în in

Tovarașul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni, pe tovarășul Qian Qichen, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Chineze, care a efectuat o vizită oficială în țara noastră.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise, cu acest prilej, cele mai bune urări din partea tovarășilor Deng Xiaoping, președintele Comisiei Militare a C.C. al P.C. Chinez, Yang Shangkun, președintele Republicii Populare Chineze, Zhao Ziyang, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Li Peng, premierul Consiliului Stat al R.P. Chineze.Mulțumind, tovarăș Nicolae Ceaușescu a transmis, la dul său, tovarășilor Deng Xiaoping, Yang Shangkun, Zhao Ziyang, Li Peng salutul său călduros și cele mai bune urări.In cadrul întrevederii au fost relevate raporturile tradiționale de prietenie dintre partidele, țările și popoarele noastre, care, în spiritul înțelegerilor convenite Ia cel mai înalt nivel, cunosc o dezvoltare continuă, pe cele mai diferite planuri.

deu l rin-

militant pentru dezvoltarea liberă si independentă a popoarelor

Colaborare largă cu toate țările,
în interesul păcii și progresului

în concepția profund științifică, materialist-dialectică, de 
largă cuprindere a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind 
politica externă a României socialiste, un loc central il 
ocupă dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate țările 
lumii, fără deosebire de orinduire socială. Această orien
tare programatică, promovată cu neabătută consecvență 
in întreaga perioadă de după Congresul al IX-lea al parti
dului, și-a găsit și își găsește elocventă materializare in 
amplificarea continuă a raporturilor de colaborare ale țării 
noastre cu toate țările socialiste, cu țările in curs de dez
voltare, ca și cu țările capitaliste dezvoltate — orientare 
reafirmată pregnant de secretarul general al partidului 
in Expunerea la marele forum democratic din noiembrie 
anul trecut.

Departe de a fi rodul unei opțiuni subiective, această 
politică pornește de la situația obiectivă din lumea con
temporană, de la faptul că, drept rezultat al dezvoltării 
istorice, globul înfățișează imaginea unui vast caleidoscop

țări, de o mare diversitate, determinată fie de naturade țări, de o mare diversitate, determinată fie de natura 
orinduirii — țări socialiste, țări capitaliste ; ori de stadiul 
economic — țări in curs de dezvoltare și țări avansate ; de 
mărimea teritorială — state mici, mijlocii și mari ; de po
ziții politice — țări neutre șl țări nealiniate, țări ce fac 
parte din alianțe militare și organizații economice diferite 
etc. Sub inriurirea proceselor generale de dezvoltare, în
deosebi a revoluției tehnico-științifice, interdependența 
dintre toate aceste țări se accentuează, orice tendință de 
izolare neputind avea în aceste condiții decit profunde 
urmări negative. Pornind tocmai de la întreaga com
plexitate a lumii de azi, partidul nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au reliefat necesitatea unei largi co
laborări cu și intre toate țările, a dezvoltării unui amplu 
sistem de relații politice, economice, culturale, cerința unei 
conlucrări prietenești pentru promovarea aspirațiilor de 
progres și pace ale fiecărei națiuni, ca și ale întregii uma
nități.

Temelia sigură a unei noi 
Unități. 1° acest cadru general, un loc de prim ordin în cadrul politicii externe a partidului și statului nostru, ca piatră unghiulară a acestei politici, se află preocuparea neabătută pentru dezvoltarea largă a relațiilor cu toate țările socialiste și, in același timp.

teresul întregii comunități românești, că țările române trebuie să lupte în strînsă înțelegere și unitate.Spiritul unității a prins rădăcini tot mai adinei, iar cel care i-a dat cea mai strălucită expresie în decursul evului mediu a fost Mihai Viteazul. Făurirea, în anul 1600, a primei uniri politice a țărilor române sub conducerea marelui voievod a marcat un moment istoric esențial în istoria poporului nostru. După Mihai Viteazul, ideea reconstituirii vechii Dacii, a unității țărilor române în hotarele lor firești a dominat acțiunea și lupta românilor de pe ambele versante ale Carpaților. Referindu-se la marea faptă a voievodului Mihai, Nicolae Iorga remarca : „După 1600 nici un român n-a mai putut gîndi unirea fără uriașa lui personalitate, fără paloșul sau securea lui ridicate spre cerul dreptății, fără chipul lui, de o curată și desăvîrșită poezie tragică".Intr-adevăr, istoria a demonstrat că opera lui Mihai Viteazul a constituit un adevărat far călăuzitor pentru generațiile următoare. Atunci cînd împrejurările n-au mai îngăduit desfășurarea luptei cu arma în mină, aspirația spre unitate s-a manifestat cu deosebire în plan spiritual. Operele cronicarilor, ale celor dinții istorici români, ale fruntașilor Școlii Ardelene se constituie in puternice și emoționante mărturii ale unității românești. In secolul al XVII-lea, scrierile cu caracter istoric au pus în evidență caracterul unitar al poporului român din toate teritoriile locuite de el. In acest sens, Grigore Ureche, în „Letopisețul Țării Moldovei", scria 
(Continuare în pag. a III-a) 

Au fost evocate vizita efectuată anul trecut de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu la Beijing, convorbirile purtate și acordurile convenite cu acest prilej împreună cu conducătorii de partid și de stat chinezi.S-a apreciat că dezvoltarea. în continuare. atît pe plan bilateral, cit și pe arena internațională, a relațiilor româno-chineze este în interesul și spre binele ambelor popoare, al construcției socialiste în cele două țări, al cauzei păcii și înțelegerii în întreaga lume.Au fost discutate, de asemenea, o serie de aspecte actuale ale vieții internaționale, o atenție deosebită fiind acordată problemelor privind înfăptuirea dezarmării, în primul rînd a celei nucleare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat poziția țării noastre în legătură cu necesitatea lichidării armelor chimice, ca parte componentă a unui ansamblu de măsuri care să vizeze lichidarea concomitentă a armelor nucleare, a tuturor mijloacelor de distrugere în masă. S-a subliniat, de asemenea, imperativul soluționării pe cale pașnică, prin tratative, a stărilor de încordare și conflict existente in dife- 

5

unității și conlu- care făurescpentru întărirea crării tuturor țărilor noua orinduire. Activitatea desfășurată de partidul nostru pentru dezvoltarea colaborării, dialogurile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și conducătorii de partid și de stat ai celorlalte țări socialiste, înțelegerile la nivel Înalt, măsurile practice in spiritul tratatelor de prietenie și colaborare, al declarațiilor comune și altor documente bilaterale oferă imaginea unei bogate și rodnice dezvoltări a relațiilor României cu celelalte state socialiste.O amploare deosebită cunosc și legăturile în domeniul economic, ponderea țârilor socialiste în ansamblul raporturilor României fiind de circa 57 la sută. In perioada de după Congresul al IX-lea, volumul schimburilor dintre România și celelalte țări socialiste a sporit de aproximativ 30 de ori. Se extind formele superioare de colaborare, de cooperare și specializare in producție, in realizarea unor obiective economice, valorificarea în comun a unor resurse de materii prime și energetice. Extinzînd relațiile bilaterale. România dezvoltă, în același timp, colaborarea în cadrul C.A.E.R. pentru traducerea in viață a programelor adoptate, precum și conlucrarea în cercetarea științifică, in vederea aplicării cît mai rapide în producție a rezultatelor obținute, aceasta fiind o condiție de bază a afirmării socialismului în cbndițiile actuale de puternic avînt al revoluției tehnico-științifice.
BIRLAD

Linii automate pentruColectivul de oameni ai muncii de la Întreprinderea de rulmenți din Birlad se înscrie și în acest an cu noi realizări atît în înnoirea nomenclatorului de fabricație, cit și in crearea de noi mașini-unelte specifice acestei ramuri industriale purtătoare a tehnicii de vîrf. Astfel, o dată cu asimilarea in producție a 10 noi tipuri de rulmenți speciali solicitați de partenerii de

Nicolae Ceausescu a actualele împrejurări, internațională se men-
lumii, lichidării subdezvoltării și instaurării noii ordini economice mondiale, asigurării dezvoltării independente a tuturor țarilor.Tovarășul arătat că în cînd situația ține complexă, contradictorie și gravă. se impune intensificarea luptei și acțiunilor tuturor popoarelor, ale forțelor progresiste, antiimperialiste, pentru a determina o schimbare fundamentală în viața politică internațională, edificarea unui climat de destindere, securitate și pace, de încredere și largă colaborare intre toate națiunile lumii.Oaspetele a relevat înalta apreciere de care se bucură in R.P. Chineză politica externă promovată de România socialistă, eforturile sale consacrate înfăptuirii dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare, stingerii focarelor de conflict existente în diferite regiuni ale globului și întăririi păcii și colaborării între popoare.La primire a luat parte loan Totu, ministrul afacerilor externe.A fost de față Wang JInqing, ambasadorul R.P. Chineze la București.

țara mi- res- plan fațălor neabătută pe de către toți și

Fundamentul întregii dezvoltări a relațiilor României cu celelalte țări socialiste îl constituie respectarea neabătută a principiilor deplinei egalități in drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești. In întreaga perioadă de după Congresul al IX-lea, aceste principii au fost aplicate cu rigoare de noastră, care în același timp a litat cu nesecată energie pentru pectarea general, de toți. Partidul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu au subliniat permanent că numai pe temelia acestor principii se pot clădi o unitate nouă, superioară, o solidaritate reală și puternică, nu mecanică, ci liber consimțită.Practica a demonstrat justețea acestei poziții. Este o realitate că astăzi aceste principii' se bucură de o largă recunoaștere, că au dispărut teoriile așa-ziselor „limitări" care le denaturau conținutul, viața însăși dovedind că atunci cînd noile principii de relații sint aplicate efectiv se realizează creșterea unității — după cum, în acele cazuri în care ele nu-și găȘesc înfăptuire, se aduc daune raporturilor respective.Aceasta este o problemă de excepțională însemnătate, cu atît mai mult cu cît, așa cum a subliniat cu deosebită putere secretarul general al partidului în Expunerea sa la ma
(Continuare în pag. a IV-a)

fabricarea rulmențilorpeste hotare și expedierea, peste prevederi, la export, a primelor loturi de produse din 1989, aici au fost realizate două noi linii automate de ștanțat colivii pentru rulmenți, destinate întreprinderii din Alexandria. De' asemenea, in stadii înaintate de execuție și montaj se află alte utilaje pentru tinerele unități similare din Suceava și Slatina.
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Stilul de muncă al organelor și organizațiilor de partid intr-un proces continuu de perfecționare

A ști să-ți evaluezi exigent activitatea 
înseamnă a munci mai bine

IN INVĂTĂMINTUL 
AGROZOOTEHNIC DE MASĂ

>1Tn Expunerea la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice ți organizațiilor de masă și obștești, tovarășul Nicolae Ceausescu sublinia că organizațiile de partid trebuie să devină factori dinamizatori ai procesului de perfecționare a activității de conducere în toate domeniile vieții economico-sociale. In lumina acestei cerințe, am efectuat un sondaj în citeva organizații de partid din municipiul SUCEAVA.Alexandrina Macovei, secretar al comitetului de partid de la întreprinderea de piele și încălțăminte „Stăruința" din municipiul Suceava : „Sarcinile mari la export pe anul 1988 ne-au determinat să urmărim zilnic nivelul realizării producției destinate partenerilor externi, să orientăm permanent activitatea organizațiilor' de bază spre realizarea acestui important obiectiv. In acest sens, in planurile de muncă trimestriale ale comitetului de partid am prevăzut controale periodice asupra modului în care se preocupă birourile organizațiilor de bază, comuniștii cu muncă de răspundere la nivelul formațiilor de lucru și al secțiilor pentru realizarea cantitativă și calitativă a producției pentru export. Am vizat Îndeosebi organizațiile de partid croit A și B. încălțăminte vulcani- zată Al și Bl, încălțăminte lipită As și Bs, deoarece In raza lor de activitate se înregistrau returnări mal mari la capătul benzii. O dată cu efectuarea controalelor, au fost stabilite și măsuri pentru respectarea strictă a disciplinei tehnologice și a parametrilor calitativi al produselor, pentru orientarea conținutului adunărilor generale de partid, al întregii munci politico- educative spre întărirea răspunderii față de calitatea produselor. Aceste măsuri au fost inițiate chiar in condițiile în care indicele de returnare in vederea remedierii produselor era mai mic decît cel admis. Am considerat insă că avem posibilități nefolosite pentru reducerea lui în continuare, că membrii de partid, toți oamenii pot să-și aducă o contribuție mai mare la Îmbunătățirea calității produselor. Ceea ce s-a șl realizat. Față de luna Ianuarie a anului trecut. în decembrie calitatea a sporit considerabil.Am folosit mai bine tn rezolvarea problemelor economice și activul de partid. In afara membrilor biroului comitetului de partid, au fost repartizați pe organizații de bază, pentru a le îndruma, controla și sprijini efectiv in rezolvarea problemelor, și tovarășii din activul de partid, care au funcții de conducere. De asemenea, ei au fost antrenați in mai mare măsură la efectuarea stu- diilor și controalelor, ale căror concluzii au fost valorificate in ședințele de birou și plenarele comitetului de partid, la dezbaterea documentelor de partid șl la mobilizareajș [pepenilor _mpnciif.țla v,trW?Jmn«ea cretarul generat,’ lor în viață. privire la înregistrarea unei anumite rămîneri în urmă în activitateaAceasta ar fi principala experiență pozitivă cu care pornim In anul 1989 și pe care ne propunem s-o perfecționăm în continuare. Neajunsuri 7 Au existat, din păcate, și a- cestea. In activitatea unor organizații de bază, a unor compartimente din întreprindere nu s-a manifestat suficientă preocupare pentru îndeplinirea planului la producția- 

marfă. Membrii de partid din compartimente cu răspunderi directe în acest domeniu nu s-au preocupat în suficientă măsură de aprovizionarea corespunzătoare cu materii prime și materiale, iar cei din secțiile de producție nu au asigurat realizarea ritmică a producției fizice. Implicarea lor mai profundă în rezolvarea acestor probleme — așa cum cere secretarul general al partidului — ar fi făcut ca rezultatele pe ansamblul întreprinderii să fie și mai bune".
SONDAJ ÎN ORGANIZAȚII DE PARTID 

DIN MUNICIPIUL SUCEAVA

E bine să cunoști cauzele 
deficiențelor. E însă și mai 
bine să stabilești măsuri 

operative pentru 
înlăturarea lorIile Ursu, secretarul comitetului de partid din cadrul Trustului antrepriză generală de construcții-mon- taj Suceava : „Acționînd în spiritul orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, ne-am reorientat activitatea în direcția realizării ritmice a planului de producție și predării la termen către beneficiari a obiectivelor stabilite. Pentru că în construcții oamenii sînt foarte dispersați, membrii comitetului de partid și ai birourilor organizațiilor de bază au fost repartizați pe formații de muncă și puncte de lucru, pentru a asigura astfel mai bine îndrumarea și controlul de partid în toate sectoarele de activitate. Acest lucru ne-a dat posibilitatea, intre altele, să luăm măsuri operative ca activitatea de primire in partid să fie orientată către meseriile deficitare și formațiile cu un număr mai mic de comuniști, cum sînt echipele de izolatori, betoniști; zidari, fierari-be- toniști și montori prefabricate — ceea ce ne-a permis să creăm nuclee de partid puternice și în cadrul acestora. Tot ca reușite ale activității politico-organizatorice se înscriu îmbunătățirea calității dezbaterilor in cadrul învățămintului politico-ideologic prin legarea mai strînsă a problemelor teoretice de situația concretă șl sarcinile ce revin fiecărui colectiv.Analizind însă munca noastră în spiritul criticilor formulate de se- 

politico-educativă, am ajuns la concluzia că ele se regăsesc concret și în propria noastră activitate. De pildă, nu toate acțiunile inițiate de comitetul de partid și birourile organizațiilor de bază au fost urmărite pină la capăt, unele fiind re- programate sau aminate la nesfîrșit, ceea ce a avut ca efect nu valori

ficarea operativă a potențialului comuniștilor, al colectivului, ci multiplicarea formalismului, cu toate consecințele pe care acesta le generează. De asemenea, nu au fost folosite corespunzător colectivele de agitatori pentru a desfășura o susținută muncă politică de la om la om. Avem încă membri de partid care nu-și onorează îndatoririle ce le revin in producție, unii întîrziind chiar de la program, cadre de conducere, comuniști care nu iau poziție fermă față de cei care încalcă disciplina de partid și disciplina muncitorească. Toate acestea au determinat nerealizarea planului la o serie de indicatori, abateri de la calitate și depășirea costurilor planificate.Pentru a recupera restanțele create în anul trecut, am procedat la 

analizarea modului in care este asigurat controlul de partid in toate sectoarele de activitate și la urmărirea mai exactă a felului in care membrii comitetului de partid, fiecare comunist in parte își îndeplinesc ei, in primul rind, sarcinile încredințate."
Cine își examinează 

în spirit critic 
propria activitate 

adoptă și măsuri eficiente 
pentru perfecționarea 

munciiIoan Filip, secretar al Comitetului municipal de partid Suceava : „Prin ancorarea în problematica muncii și vieții de fiecare zi, prin antrenarea întregului activ la rezolvarea și depășirea unor greutăți, repartizarea mai judicioasă a sarcinilor pe fiecare cadru cu muncă de răspundere, îmbunătățirea calității controlului îndeplinirii ho- tărîrilor și finalizarea studiilor și controalelor efectuate cu măsuri concrete, comitetul municipal de partid a reușit să pună mai bine în valoare rezervele materiale și umane existente in unitățile economice. O atenție deosebită am acordat perfecționării, organizării și planificării muncii prin îmbinarea sarcinilor curente cu cele de perspectivă, cuprinderea în sfera conducerii politice a tuturor sectoarelor și domeniilor de activitate, orientarea eforturilor spre rezolvarea problemelor majore, prioritare ale fiecărei etape de activitate.Apreciem că o experiență pozitivă o constituie realizarea frecventă de analize la fața locului de către secretariatul și biroul comitetului municipal de partid, ceea ,ce a, contribuit și contribuie ’ Ta tfrețterea operativității în aplicarea unor măsuri de mare eficiența pentru bunul mers al activității productive.Perfecționările aduse muncii politico-organizatorice de partid au constituit și constituie suportul pentru obținerea unor realizări bune în producție. Astfel, in 1988 prevederile de plan la producția fizică au fost realizate și depășite Ia principalele produse, cele ale indicatorului producției-marfă au fost, de ase

menea, îndeplinite și depășite și au fost i onora te în întregime contractele încheiate cu partenerii externi. De menționat că aplicarea a 598 măsuri din programele de perfecționare a organizării și modernizare a producției s-a concretizat in obținerea unui spor de 572,9 milioane lei la producția- marfă, creșterea productivității muncii cu 9,36 la sută și reducerea cheltuielilor de producție cu 127,6 milioane lei.Evaluindu-ne activitatea în lumina exigențelor exprimate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne dăm seama că încă n-am reușit să înlăturăm toate deficiențele din munca noastră, îndeosebi pe linia sprijinirii in mai mare măsură a organizațiilor de partid și a organelor de conducere colectivă din unele unități economice in realizarea sarcinilor de plan. Iată de ce în plenara comitetului municipal de partid din luna decembrie 1988 s-a hotărit implicarea mai activă a membrilor acestui organ, a activului de partid in munca organizațiilor de partid de la combinatul de fibre, celuloză și hîrtie, întreprinderea de tricotaje „Zimbrul", întreprinderea de mașini-unelte, întreprinderea de reparații auto, de pe șantierele de construcții, care s-au confruntat în anul trecut cu greutăți mai mari in realizarea prevederilor de plan, dar și în pregătirea producției pentru acest ah. In același scop ne-am propus, de asemenea, să folosim mai bine comisiile pe probleme ale comitetelor de partid, precum și corpul de acti- viști-instructori pentru sprijinirea și îndrumarea activității organizațiilor de partid. Prin controalele complexe pe care le vom organiza încă de la începutul anului în citeva mari unități economice ne propunem. totodată, să asigurăm creșterea mai puternică a competenței organizațiilor de partid in soluționarea problemelor cu care se confruntă colectivele respective, implicarea lor mai dinamică în desfășurarea în cele mai bune condiții a activității de producție, în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan pe acest an".Orice sondaj relevă anumite concluzii. E suficient să parcurg opiniile interlocutorilor noștri pentru a constata că activitatea organizațiilor de partid este marcată de intense preocupări pentru perfecționarea muncii, că în acest domeniu există certe experiențe valoroase. Așa cum rezultă mai ales din evaluarea, făcută în spirit critic și autocritic, de secretarul comitetului municipal de partid.Problemei fundamentale puse de secretarul general al partidului în fața tuturor organelor și organizațiilor de partid — cauzele înregistrării unei anumite rămîneri ; în urmă in activitatea politico-orga- nizatorică față de < dezvoltarea for- țeWr de producție — i se dă, în fca- drul sondajului, un răspuns parțial. Sint numite consecințele rămînerilor în urmă și mai puțin cauzele lor, măsurile ce se cer adoptate pentru ca pe viitor ele să nu se mai repete. Ceea ce înseamnă că procesul de analizare a lor nu trebuie nici pe departe socotit încheiat.
Sava BEJINAR1Ucorespondentul „Scinteii"

CM și am w fi pregătiți mecanizatorii 
care lipsesc de la cursuri?Vara, iarna, primăvara, toamna, anotimp după anotimp, zi de zi, el, mecanizatorul, este întotdeauna prezent acolo unde se face piinea. Ară sau seamănă, recoltează sau transportă, iși repară mașinile și găsește timp să și învețe. Meseria ii cere să-și reîmprospăteze mereu cunoștințele, să dobîndească în fiecare an altele noi. Și e obligat să țină pasul cu ce este nou pentru că apar mereu mașini tot mai complicate, tehnologii noi de lucru, iar el, care le folosește și le aplică, răspunde direct pentru recoltă. *Secția de mecanizare a C.A.P. Ștefan Vodă, județul Călărași, e la cîțiva pași de sediul cooperativei. în sala mare de ședințe a unității, bine încălzită, se desfășoară cursurile cercului de mecanizare a agriculturii. Tema nr. 6 : „Căi de reducere a consumului de carburanți" este urmărită cu interes. Prezența este generală, cu excepția combinerilor care lucrează la reparații la atelierul de la centrul S.M.A. Dragalina. Veniseră și mecanizatorii care lucrau la fertilizat. Ceea ce atrage cu deosebire atenția este seriozitatea cu care s-au pregătit lectorii, respectiv șeful secției de mecanizare și, totodată, și președintele cooperativei, Constantin Ivan, maistru mecanic cu multă experiență, și inginera-șefă a unității. Elena Vlanța. De ce doi lectori 7 Pentru că in paralel se vorbea de creșterea gradului de încărcare a tractorului și de utilizarea maximă a puterii motorului. deci de exploatarea utilajelor, care este, de fapt, partea șefului secției de mecanizare, dar și de tehnologiile de lucru cu agregate complexe, care intră în competența a- gronomului. Ca material documentar pentru întocmirea lecției, s-a folosit o broșură editată de Ministerul Agriculturii, „Exploatarea corectă și eficientă a unor mașini și utilaje agricole", la care s-au adăugat și numeroase exemple concrete din modul în care s-a procedat la exploatarea utilajelor, strînse în decursul campaniilor de către cei doi lectori, ceea ce a conferit un caracter concret de dezbatere temei. Au fost aduse în sprijin date culese în citeva perioade privind consumul de combustibil realizat la diferite lucrări de mecanizatori. Procedîndu-se diferențiat și pu- nîndu-șe întrebarea de ce ionele fpr- mații au consumat în aceleași condiții, la o lucrare sau alta, mai țmțin sau mai mult decît era normal, a rezultat că și grija pentru întreținerea și reglarea corectă a mașinilor a fost diferită.S.M.A. Dragalina are patru secții de mecanizare și își desfășoară acum activitatea și în centrul de reparații, unde participă și numeroși mecanizatori din secții. Cum s-au desfășurat cursurile de pregătire în aceste locuri 7 La centrul de reparații al S.M.A. Dragalina. unde s-a prezentat tema „Principalele caracteristici constructive și funcționale ale combine

lor pentru recoltat porumbul pe 6 și 3 rindurî", reținem două aspecte. In primul rind, prezența nesatisfăcătoare : din 85 de cursanți au fost in sală doar 35. Ce au făcut ceilalți 50 7 Aflăm că au fost la o ședință organizată în același timp cu cursurile. Tovarășul maistru Mircea Lazăr, care organizase ședința respectivă, nu știa că, in aceeași zi, la aceeași oră, au fost programate și cursurile de care ni s-a spus că „se ocupă inginerul-șef“. întîmplarea a făcut ca, tocmai în ziua consacrată învățămintului, directorul și inginerul-șef al S.M.A. să fie con- vocați la trustul județean S.M.A. pentru rezolvarea unor probleme urgente. De ce nu s-au organizat din timp cele două activități, ambele obligatorii, în așa fel incit să nu sufere nici una 7Vorbind de organizarea din timp
In unități din 

județul Călărași

a acestor activități, ajungem la cel de-al doilea aspect : calitatea prezentării temei făcute de un inginer stagiar. E foarte bine că sînt antrenate în această activitate și cadre tinere. Dar la asemenea utilaje complexe, a căror exploatare corectă e foarte pretențioasă, era nevoie și de un inginer sau maistru cu experiență. De ce 7 Desigur că pentru prezentarea caracteristicilor utilajelor putea fi considerată suficientă ca material didactic pentru lector cartea tehnică a mașinii. Firește, au fost de folos referirile la reglajele motorului care duc Ia funcționarea mai îndelungată a acestuia, la consum redus de combustibil. Mai sînt însă o serie de probleme pe care numai un practician cu îndelungată experiență, căpătată în iureșul campaniilor, cînd fiecare oră se măsoară în tone de porumb, le știe. De pildă, de ce se rup mereu curelele de transmisie, de ce se uzează prea repede lanțurile 7 Cel mai simplu ar fî să invocăm calitatea acestora. Ce-i drept, uneori așa stau lucrurile. Dar este oare aceasta singura cauză 7 ' Pentru că trebuie să arătăm că în urma unor analize efectuate de furnizorii de curele și de S.M.A.-urile caro le, folosesc au rezultat și unele deficiențe ale acestora din urmă. Tocmai aceste elemente concrete rezultate din practică erau în măsură să dea lecției un caracter mai aplicativ, mai interesant.Din documentarea noastră în celelalte secții de mecanizare ale S.M.A. Dragalina n-au rezultat în toate cazurile elemente care să arate o preocupare serioasă pentru buna pregătire a mecanizatorilor. La secția Brîncoveni, bunăoară, în ziua res

pectivă nici nu s-au ținut cursurile. De ce 7 Notăm răspunsul șefului secției, Ion Nedelcu, răspuns ce vădește in fapt lipsa de interes pentru această activitate. „Noi ținem cursurile in fiecare joi, dacă ne anunță de la S.M.A. In săptămîna aceasta nu ne-a anunțat nimeni". întrebată, inginera- șefă a unității, Vasilica Jianu, care are răspunderi precise în ce privește întreaga activitate a secției de mecanizare, a făcut trimitere la S.M.A. întrucît aici n-am putut vedea dosarul cu temele și prezența la cursuri, pentru că nu era. ne limităm la răspunsul consemnat mai sus. Că mai ales aici era nevoie de ridicarea pregătirii profesionale a mecanizatorilor, nu mai subliniem. Reținem doar un argument pe care ni l-a furnizat șeful secției, care a pus alături dotarea unității și gradul de calificare a mecanizatorilor. Secția dispune de 21 de utilaje de mare complexitate (combine autopropulsate de recoltat porumb, cereale păioase, furaje, sfeclă de zahăr, tractoare A 1 800 și S 1 500, utilaje de încărcat și altele), în afara celor 26 de tractoare și a altor mașini. Din cei 45 de mecanizatori, mulți dintre ei au învățat meseria la locul de muncă. Nu facem greșeala să spunem că nu se poate învăța și în acest mod meseria. Dar, așa cum am arătat la început, orice mecanizator are mereu și mereu de învățat.Secția de mecanizare Dragalina se eflă în aceeași localitate cu stațiunea de mecanizare. Un element caracteristic al acesteia este că personalul are cea mai redusă medie de vîrstă din stațiune. Și, cum este știut, tinerii au mai mult apetit la învățătură. Din păcate însă nici aici nu s-au ținut cursurile în ziua respectivă. Argumentele maistrului Ion Drăghici („Azi avem tractoare la fertilizări, am lucrat pină nu de mult la arături, reparăm utilaje") demonstrează că timpul n-a fost folosit așa cum se cuvine atunci cînd a trebuit pentru a se crea condiții de desfășurare și celorlalte activități. Niciodată un lucru care trebuie făcut și se poate face azi nu e lăsat pe a doua zi, cînd vin altele și se suprapun. Acest lucru trebuie să-1 învețe șefii secțiilor de mecanizare și, de ce nu, conducerea stațiunii de mecanizare.Cum arătam la început, dintre oamenii muncii din agricultură, mecanizatorii sint cei mai ocupați. Faptul că sînt datori să se perfecționeze continuu 4i obligă la eforturi și mai mari. De aceea, datoria organizatorilor învățămintului agrozootehnic de masă este să pregătească in așa fel cursurile incit cele două-trei ore consacrate săptămînai acestei activități să fie folosite la maximum. Aceasta — in folosul îmbunătățirii muncii, al realizării unor producții superioare.
Lucian C1UBOTARU 
Mihail DUMITRESCU

Răspundere muncitorească pentru 

realizarea la termen a investițiilor
(Urmare din pag. I)a duratelor de lucrări, în special a celor de montaj, să asigure o apreciabilă creștere a productivității muncii oamenilor și îmbunătățirea calității lucrărilor.Pe orice șantier de investiții, măsurile tehnice și organizatorice care se iau trebuie să determine perfecționarea de fond a activității, să apropie munca montorilor și constructorilor de rigorile activității desfășurate în industrie, imprimîndu-i un ritm susținut și o eficiență sporită, să transforme șantierele în autentice platforme de montaj. Dincolo de acest aspect, practica a mai impus o exigentă majoră : ordinea șl disciplina, întronate ferm Ia fiecare punct de lucru, in rindul tuturor echipelor și muncitorilor. Insistăm asupra acestor aspecte deoarece sînt destule situațiile în care timpul de lucru este necorespunzător folosit. Adesea se pierde vremea cu mărunțișuri sau ne- făcîndu-se nimic; mulți constructori lipsesc de la program în zilele de simbătă și luni. Iată doar citeva canale de risipă a timpului. ce trebuie analizate cu exigentă șl curmate cu fermitate. La fel cum trebuie definitiv înlăturate numeroasele ore de stagnare ale unor utilaje de construcții, „sincope" datorate fie indisciplinei unor angajați, fie unor defecțiuni de ordin tehnic, legate de întreținerea și repararea la timp a mașinilor și utilajelor specifice acestei activități, deci tot de disciplină. Lichidarea grabnică a neajunsurilor de acest gen depinde nemijlocit de creșterea răspunderii individuale și colective in rindul lucrătorilor de pe șantiere, de cultivarea unei atitudini înaintate față de muncă, adică de eficiența cu care organele și organizațiile de partid desfășoară sistematic o intensă activitate poli- tico-educativă.Acum, pe numeroase șantiere 

din sectorul energetic, din Industriile chimică și petrochimică, metalurgie, din industria construcțiilor de mașini, eforturile tuturor sint axate asupra creșterii ritmurilor de lucru, realizării riguroase a prevederilor de plan. In respectarea cu strictețe a sarcinilor stabilite pe zile și categorii de lucrări, eforturile trebuie orientate, cu prioritate spre realizarea întocmai a stadiilor fizice prevăzute in noile programe de lucru, acordindu-se prioritate, in primul rind, lărgirii fronturilor de montaj. Cerință cu atît mai presantă cu cit pe o serie de șantiere, cum sînt cele ale termocentralelor „Progresul" București, din Giurgiu. Oradea. Slatina, cea a Combinatului siderurgic Călărași și altele, stocul de utilaje nemontate se menține la un nivel ridicat. Cu consecințe serioase, bine cunoscute pe planul prelungirii nejustificate a duratelor de execuție și al sporirii costurilor de lucrări.Nu e mal puțin adevărat că la apariția și creșterea acestor stocuri o contribuție nedorită o au chiar o parte din furnizorii de utilaje tehnologice, care fie că au livrat cu mari întîrzieri unele echipamente de bază, fie că le-au trimis pe șantiere dezasortate sau cu deficiente calitative. Stabilirea unui acord deplin intre ritmul și calitatea livrărilor, pe de o parte, și prevederile din graficele de montaj, pe de altă parte, este, in momentul de față, o cerință hotă- ritoare pentru accelerarea ritmului de lucru pe șantiere și diminuarea energică a stocului de mașini și echipamente nemontate. Ceea ce presupune ca toți furnizorii, și în special întreprinderile „Vulcan", de mașini grele și „Gri- vița roșie" din Capitală, de utilaj tehnologic din Buzău, și Bistrița, de utilaj chimic din Făgăraș și Găești, să-și programeze cit mai rațional producția, dind dovadă de receptivitate maximă față de so

licitările montorilor și beneficiarilor de investiții. Exigențe legate nu numai de cerința de a se impulsiona activitatea de montai tehnologic, dar și de necesitatea de a se evita apariția de noi stocuri de mașini și echipamente nemontate.Lunile ianuarie și februarie trebuie să marcheze un „vîrf" de intensitate în activitatea constructorilor și montorilor pe toate șantierelor. dar mai cu seamă pe cele ale căror termene de punere în funcțiune sint expirate. Fapt care reclamă maximă grijă pentru nivelul calitativ ireproșabil al fiecărei lucrări executate. In competiția cu timpul nu pot fi acceptate nici o improvizație, nici un rabat de la calitate, neajunsuri care ar putea compromite serios eforturile depuse pe șantiere. în repetate rînduri. tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atentia asupra necesității realizării unor lucrări de cea mai bună calitate, astfel ca — o dată intrate în producție — noile investiții să-și atingă in cel mai scurt timp parametrii tehnico-economici proiectați. Așadar, calitatea este o sarcină primordială și revine, deopotrivă. constructorilor și montorilor. beneficiarilor de investiții și furnizorilor de utilaje.Realizarea integrală a prevederilor planului de investiții, recuperarea restanțelor existente cer. incontestabil, eforturi mari, eforturi susținute. în deplină concordanță cu capacitatea tehnică și organizatorică de care dispun constructorii și mentorii, cu potențialul în creștere al furnizorilor de utilaje tehnologice. îmbunătățirea activității fiecăruia dintre ei. situarea la nivelul exigentelor sporite puse în fața lor de conducerea partidului sînt nemijlocit condiționate de perfecționarea stilului și metodelor de muncă, de întărirea colaborării în toate etapele și momentele procesului complex de realizare a investițiilor.
Cristian ANTONESCU

Privită prin prisma indicațiilor și orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, activitatea din domeniul investițiilor trebuie să cunoască în această perioadă o puternică intensificare, astfel incit să se creeze toate condițiile pentru punerea neîntîrziată in funcțiune a obiectivelor restante din anul trecut și respectarea tuturor termenelor planificate de execuție a lucrărilor. Sub imperativul acestor sarcini se desfășoară și lucrările de investiții de la întreprinderea de vagoane din Arad. Este vorba de amenajările pentru fabricația osiilor de metrou, pentru tratamente termice secundare și pentru producerea de subansamble necesare vagoanelor de metrou. Noul obiectiv prezintă o mare importanță, ur- mind să asigure producerea in totalitate in întreprindere a bo- ghiurilor pentru construcția vagoanelor de metrou. în plus, prin această investiție se elimină „locurile înguste" de pe fluxul de fabricație a boghiurilor. Iată deci argumente temeinice pentru urgentarea punerii în funcțiune a acestor capacități. Drept urmare, primul lucru de care ne-am interesat la fața locului a fost stadiul in care se află lucrările.— Obiectivul este realizat în proporție de circa 90 la sută, ne spune ing. Constantin Drig, șeful compartimentului investiții de la întreprinderea beneficiară. Insă el trebuia să fie pus în funcțiune anul trecut, la 31 octombrie.— De ce nu s-a respectat termenul 7— în principal, din două motive : pe de o parte, constructorul, brigada Arad din cadrul întreprinderii de antrepriză construcții industriale și montaj Brașov, nu a finalizat nici acum lucrările la care s-a angajat ; pe de altă parte, avem incă furnizori care nu ne-au livrat utilajele necesare pentru punerea in funcțiune a capacităților la care ne referim.— De ce n-a încheiat constructorul lucrările care i-au revenit 7— Sînt mai multe cauze, intervine tovarășul loan Cirnațu. șeful punctului de lucru de pe șantier. Tot timpul a fost cite o problemă : nestabilirea la timp a amplasamentului. documentația venită cu une’e întirzieri, lipsa cimentului, a motorinei ș.a. De pildă, la capacitatea care urmează să producă suban

samble nu s-a lucrat cel puțin trei săptămini deoarece au trebuit schimbate unele soluții din proiect: amplasamentul casei puțului de lift a trebuit inversat întrucît săpăturile cădeau pe cablurile principale de alimentare a uzinei. Deci a fost vorba de o neglijență ; continuarea lucrărilor în prima variantă de proiect ar fi însemnat ca uzina să-și întrerupă activitatea circa o săptămînă. în ce privește cimentul, ne lipsește și acum, deși există repartițiile necesare.Sigur, la cele de mai sus s-ar mai putea adăuga faptul că nici ordinea și disciplina pe șantier n-au fost întotdeauna cele mai bune, că 
PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII DE VAGOANE ARAD

Esențială este acum 
asigurarea utilajelor

ritmurile de lucru nu s-au ridicat la cele planificate. Deși actele normative prevedeau realizarea lucrării in circa 9 luni, la sfirșitul lui octombrie 1988, data fixată pentru punerea in funcțiune a investiției, erau destule lucrări restante : nu era făcută hidroizolația halelor, fundația pentru cuptoarele de tratamente termice etc. Care este situația în momentul de față 7 Constructorul susține, și beneficiarul confirmă, că pînă la 15 februarie încheie aproape toate lucrările de construcție. Mai sint de executat doar lucrări de finisare, pentru care s-a mobilizat forța de muncă necesară. Ar mai rămine unele lucrări de montaj, pe măsură ce sosesc utilajele. Dar aceasta este de-acum o altă problemă.De ce nu au fost asigurate la timp toate utilajele 7 „Inițial, unele erau prevăzute să fie aduse din import, ne spune tovarășul Constantin Drig, soluție la care apoi s-a renunțat. De pildă, mașina de alezat a fost încredințată spre realizare întreprinderii de mașini-unelte și agregate speciale din Baia Mare. Din cita știm, ea este în probe tehnologice și sperăm ca în luna februarie să ajungă la Arad ; pentru strungul MSO-400, de finisare, întreprinderea „1 Mai" din Ploiești n-a respectat termenul de livrare (care era luna octombrie a anului trecut) ; la fel stau lucrurile cu bazinele de călire in ulei și răcire in apă, ce trebuiau 

furnizate de întreprinderea de utilaj chimic Ploiești. încă nerezolvată este și problema asigurării mașinii de rectificat cu două capete, care inițial s-a prevăzut să fie adusă din import. împreună cu proiectantul am trecut la asimilarea ei in țară ; I.C.S.I.T. „Titan" a elaborat tema, dar pină la realizarea mașinii mai este. Obiectivul va putea intra însă în funcțiune șl fără ea, unele lucrări urmînd să se execute pe tehnologii ocolite — e drept, cu o productivitate mai mică".La toate acestea mai trebuie făcută încă o precizare : beneficiarul avea datoria să se preocupe cu mai multă răspundere de contractarea si achiziționarea din timp a tuturor utilajelor. Ceea ce. din cite se poate constata, n-a prea făcut, iar in consecință termenul de punere în funcțiune a o- biectivelor respective n-a putut fi respectat. Care este situația actuală și ce perspective sint pentru recuperarea urgentă a restanțelor 7 Din discuția cu beneficiarul și cu constructorul am reținut că, prin măsurile întreprinse, sint create toate condițiile ca la 15 februarie să poată fi pusă in funcțiune capacitatea de producere a subansamblelor pentru metrou. în ceea ce privește amenajarea pentru fabricația de osii. în timp scurt se va încheia amplasarea utilajelor existente in noul obiectiv, rămînînd de montat doar utilajele menționate mai sus ca fiind nelivrate pînă în prezent. Ambele părți, atit constructorul, cît și beneficiarul, consideră că, dacă, de a- ceastă dată, termenele de livrare a utilajelor restante vor fi respectate. la 30 martie poate să înceapă producerea osiilor pentru metrou in această nouă capacitate de producție. Pentru aceasta este însă necesar ca. în spiritul indicațiilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. să fie intensificat ritmul de lucru pe șantier, să se întărească ordinea și disciplina în activitatea de construcții și montaj, iar întreprinderile producătoare să asigure, pînă la începutul lunii martie, livrarea tuturor utilajelor necesare.
Tristan MIHUTA
corespondentul „Scinteii"

MORENI : Succese 
ale sondorilorIn perioada care a trecut din acest an, sondorii Schelei de foraj Moreni au finalizat lucrările de săpare la două sonde de țiței și au predat o sondă de cercetare. creîndu-și astfel condiții pentru a încheia luna ianuarie cu importante depășiri la indicatorul metri liniari forați și la numărul de sonde forate. Paralel cu îndeplinirea sarcinilor de plan, sondorii acordă o deosebită atenție realizării lucrărilor de bună calitate. In acest sens, ei au trecut, pe structurile Bucșani și Dealu Bătrîn, la executarea forajului cu garnitură stabilizată, prevenind astfel devierile la găurile de sonde. (Agerpres)

VASLUI : Ritm susținut 
de lucru pe șantierele 

de locuințeIn localitățile urbane și rurale ale județului Vaslui, lucrătorii întreprinderii antrepriză de construcții montaj au pus la dispoziția oamenilor muncii în 1988 peste 1 660 de apartamente, prevăzute cu spații comerciale și pentru prestări servicii la parter. în aceste zile, așa cum a cerut secretarul general al partidului, ei acționează intens pe șantierele construcției de locuințe pentru finalizarea unor lucrări și recuperarea neîntîrziată a restanțelor, îndeosebi în noile ansambluri arhitectonice „Traian" din Vaslui, „Lirei-Olga Bancic" din Bîrlad, la Huși și Negrești. Constructorii vasluieni vor mai da în folosință, încă în această primă lună a anului, 160 apartamente, alte 420 fiind în stadii avansate de execuție. (Petru Necula).
IAȘI : In sprijinul 

mecanizatorilorîn vederea efectuării cu randament sporit a lucrărilor pe toate solurile agricole, specialiștii Trustului județean pentru mecanizarea agriculturii Iași au realizat un nou și eficient echipament de plug, cu ajutorul căruia se pot executa arături pe terenurile sărăturoase, fără răsturnarea brazdei. Atașat la plugul obișnuit de tractor, acest echipament efectuează o afinare optimă a solurilor sărăturoase. fără a se aduce la suprafață straturi de pămînt care au concentrații de sare. Primele seturi de astfel de echipamente au fost trimise pentru experimentare la o serie de stațiuni și unități agricole din tară, care au astfel de terenuri. Puse la lucru, echipamentele respective s-au comportat foarte bine. Noile echipamente de plug vor intra în curind in producția de serie la Întreprinderea de njecăni- zare a agriculturii Iași. (Manoie Corcaci).



SCINTEIA — marți 17 ianuarie 1989 PAGINA 3

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc, in numele poporului, al Comitetului Central al M.P.L.A. — Partidul Muncii și al guvernului, pentru amabilele felicitări adresate cu ocazia celei de-a 13-a aniversări a întemeierii Republicii Populare Angola.Reînnoiesc dorința noastră de a dezvolta și consolida prietenia, solidaritatea și colaborarea dintre popoarele și țările noastre, contribuind astfel la cauza păcii, a progresului și socialismului.Cu înaltă considerație,
JOSE EDUARDO DOS SANTOS

Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populari Angola

Vizita oficială în țara 
afacerilor externe

noastră a ministrului
al R. P. Chineze Supremul ideal, statornica năzuințăTn zilele de 14—16 ianuarie, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Chineze, Qian Qichen, a efectuat o vizită oficială în țara noastră.In timpul vizitei, oaspetele chinez a avut convorbiri cu ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, loan Totu. De asemenea, a vizitat obiective social-edilitare șl cartiere de locuințe din Capitală,

Luni, la plecarea din București, pe aeroportul internațional Otopeni, oaspetele a fost salutat de ministrul român al afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Au fost de față Wang Jinqing, ambasadorul R.P. Chineze la București, membri ai ambasadei.(Agerpres)
(Urmare din pag. I)

a poporului roman

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Doresc să vă mulțumesc pentru mesajul frățesc ce ml l-ați adresat cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a zilei mele de naștere.Confirmînd voința Partidului Comunist Portughez de a menține și de a Întări legăturile de prietenie și cooperare cu Partidul Comunist Român, vă transmit, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, urări de mari succese, de sănătate și fericire personală.Cu salutări comuniste.

ALVARO CUNHAl

„Zilele Mihai Eminescu"

fetești Un oraș In plină dezvoltare
Feteștiul — orașul constructorilor de poduri și al feroviarilor — a cunoscut in ultimii ani o impetuoasă dezvoltare economică și socială. S-a construit și se construiește mult, iar noile edificii se impun prin trăinicia și arhitectura lor. Produsele noilor unități economice din Fetești — întreprinderea pentru producerea și industrializarea legumelor și fructelor și întreprinderea de tricotaje — se bucură de un binemeritat prestigiu atît în țară, cit și peste hotare. La rîndul său. Complexul C.F.R., prin dotările și modernizările aduse la atelierele depoului și în celelalte sectoare, și-a dublat sfera de activitate. Paralel cu dezvoltarea industrială, zestrea edilitară, fondul locativ, spațiile comerciale și pentru prestări servicii au cunoscut noi dimensiuni, spiritul gospodăresc dind personalitate acestei așezări de pe malul Borcei. Deși sîntem in ianuarie, pe șantierele de locuințe se muncește din plin, constructorii fiind hotărîți ca în

cinstea celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă și a celui de-al XIV-lea Congres al partidului să predea „la cheie" apartamentul cu numărul 4 000. In prezent se lucrează la finisarea unui nou ansamblu și Ia căminul de nefamiliști pentru tinerii de pe șantierele Antreprizei poduri dunărene. Rețeaua comercială care a primit anul trecut noi și moderne spații, ca și unitățile de prestări servicii pregătesc de acum sezonul estival, cind prin Fetești vor trece turiștii spre Litoral, beneficiind de superbele poduri și de autostrada dintre Borcea șl Dunăre. Pe Bulevardul Teilor și pe marginea autostrăzii s-au plantat peste 10 000 de arbori, iar în sere, una din cele mai productive și mai bine gospodărite din județ, se pregătesc de pe acum o jumătate de milion de fire care vor deveni multicolore covoare de flori. (Mihai Vișoiu).

BOTOȘANI : Incepînd de duminică, 15 ianuarie, la Botoșani șl în celelalte localități ale județului, in organizarea Comitetului județean de cultură și educație socialistă, a Uniunii scriitorilor, a Inspectoratului școlar județean, Comitetului județean U.T.C. etc. s-au desfășurat manifestările din cadrul ediției a XII-a a „Zilelor Mihai Eminescu". In prima zi a acestei manifestări s-a desfășurat, în sala de marmură a Teatrului „Mihai Eminescu" din Botoșani, șezătoarea muzical-literară „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie". în ziua de 16 ianuarie, după vernisajul unei expoziții de grafică, „Eminesciana", a urmat colocviul „Mihai Eminescu — omul deplin al culturii românești", la care și-au adus contribuția istorici, cercetători literari, eminescologi din întreaga Uniunea scriitorilor a decernat miile „Eminescu" lui Dumitru tamaniuc și Mihai Drăgan pentru contribuții deosebite aduse la cunoașterea existenței, spiritului și creației eminesciene. La Centrul de cultură și creație „Cintarea României" din Botoșani au început concursul de creație și critică literară „Porni Luceafărul", ediția a VIII-a, concursul de interpretare a poeziei „Eminesciana", ediția a XVII-a, gala restituirilor dramaturgice „Eminescu", ediția a IV-a. Manifestările menționate au fost completate cu lansări de cărți, recitaluri de muzică și poezie, pelerinaje Ia Ipotești. Luni seara, în sala Teatrului „Mihai Eminescu" din Botoșani a avut loc. un concert simfonic extraordinar, „Om și Luceafăr". Sub semnul aceleiași sărbătoriri a „Luceafărului" poeziei românești sînt programate în

continuare numeroase acțiuni. (Eugen Hrușcă).SLOBOZIA : La Centrul de cultură și creație „Cintarea României" din Slobozia £-au desfășurat, duminică, lucrările simpozionului „Eminescu — poetul național", organizat de biblioteca județeană cu sprijinul Uniunii scriitprilor și Muzeului literaturii române din București. A fost deschisă, totodată, o expoziție de documente, fotografii și ediții din opera eminesciană. (M.V.).
țară, pre- Va-

REPOR TAJE • NOTE • INFORMA ȚII
BISTRIȚA-NASAUD

Panoramic județean• Constructorii de mașini din cadrul întreprinderii de utilaj tehnologic de pe platforma industrială a municipiului Bistrița au început fabricația unui nou set de schim* bătoare de căldură din aluminiu destinate echipării motoarelor de 410 CP. Este vorba despre radiatorul de apă, răcitorul de aer de supraalimentare și răcitorul de ulei. Radiatorul de apă are dimensiunile 1200 X 740 X 60 mm și o greutate ce nu depășește 30 kg. Față de produsul clasic, care se confecționează din cupru. aluminiu și cositor. noul radiator este cu 100 kg mai ușor, în timp ce randamentele termice sînt net superioare. Tot de la început de an s-a trecut în cadrul aceleiași întreprinderi la producția de serie a radiatoarelor pentru autoturismul de teren ARO și pentru Dacia, r unor tipuri de schimbătoare de căldură destinate industriei aeronautice.• La Beclean au cunoscut bucuria mutării în casă nouă alte 36 de familii, prin darea în folosință a unui nou bloc de locuințe, cu o elegantă arhitectură. Constructorii acționează în prezent pentru edificarea în acest an a unor noi apartamente, precum și pentru finalizarea lucrărilor la noul spital cu 150 de locuri, care va fi cuplat cu o policlinică.
0 Rod al strădaniilor unui larg colectiv de autori, a văzut lumina tiparului cel de-al cincilea volum al publicației editate de muzeul județean sub titlul „File de istorie" și este dedicat împlinirii a 70 de ani de la făurirea statului național unitar român. Sînt inserate, intre altele, studii referitoare Ia contribuția unor oameni de cultură din zonă la lupta de eliberare socială și națională, la activita-

autoturismul precum și a

tea unor societăți culturale și a unor publicații progresiste.
0 Fabrica de acumulatori din cadrul Întreprinderii de produse electrotehnice din Bistrița dispune în momentul de fată de laboratoare moderne de încercări ale caracteristicilor materiilor prime și ale produselor finite. Cel mai nou agregat pus în funcțiune de bistrițeni este difractometrul cu raze X. echipat cu calculator electronic si imprimantă, cu ajutorul căruia se determină cu o mare precizie structura cristalină a oxidului de plumb. De serviciile acestei noi dotări vor beneficia toate unitățile industriale din județ, ca și filialele institutelor de cercetare din municipiul Bistrița.
0 Sub genericul „Să cunoaștem și să respectăm legile țării", in întregul județ se află în plină desfășurare „Luna educației juridice". In programul manifestărilor figurează simpozioane, dezbateri, consfătuiri, prelucrări de acte normative și consultații juridice, care au loc in marile întreprinderi de pe platformele industriale Bistrița, Beclean și Năsăud, în unitățile economice din Rodna, Prundu Birgăului, Sîngeorz- Băi, precum și in cadrul centrelor de cultură și creație ..Cintarea României" din orașe, comune și sate. Activitățile de propagandă juridică se îmbină cu cele de educație civică și sînt desfășurate diferențiat pe categorii de vîrste și în funcție de preocupările socioprofesio- nale ale cetățenilor.
0 Frumoasa stațiune balneoclimaterică Sîngeorz-Băi a găzduit anul trecut 44 200 de oameni ai muncii din toate județele tării. In prezent se află aici, la tratament si odihnă. 1 200 de oameni. După cum ne-au informat gospodarii din cadrul celor două

, unități de Complexul al U.G.S.R. prinderea balneoclimaterică și de turism — s-a trecut Ia modernizarea spațiilor de cazare, de tratament și de agrement prin procurarea de aparatură de practică medicală, darea in folosință a unui bazin de înot, a unei saune, a unei centrale telefonice automate și altele.
0 Colectivele de oameni ai muncii de la întreprinderea „Textila" și întreprinderea de prelucrare a maselor plastice de pe platforma industrială a orașului Năsăud, unități cu mare pondere la export, au trecut la fabricația de serie a unor noi produse solicitate de partenerii de peste hotare. în acest scop se aplică noi tehnologii care asigură reducerea consumurilor de materii prime și materiale, contribuie la îmbunătățirea caracteristicilor de fiabilitate ale produselor.
0 Dispunînd de o bază materială In continuă creștere, meșteșugarii județului au realizat și depășit in anul trecut sarcinile de plan la toți indicatorii tehnico-economici și de eficientă. De curînd. în municipiul Bistrița au fost date în folosință. In cel mai tinăr ansamblu de locuințe, „Ștefan cel Mare", un număr de șapte unități prestatoare de servicii. în diferite faze de lucru se găsesc actualmente alte 10 asemenea unități amplasate intr-un alt ansamblu de blocuri din zona străzii Crinilor.
0 In cadrul Stațiunii de cercetare și producție pomicolă Bistrița se asigură necesarul de material să- ditor pentru înființarea de plantații noi. completarea golurilor din livezile existente, ca și pentru nece- ' sitățile gospodăriilor populației.

Gheorqhe 
CRISAN

FOCȘANI Mașini și instalații 
prin autodotareindustrialeIn cadrul unităților din Focșani continuă să fie realizate prin autodotare noi dispozitive, mașini și instalații tn vederea modernizării și perfecționării activității de producție. Așa, de e- xemplu, la întreprinderea de apa- rataj electric se folosesc noi dotări tehnice, cum șina de fișiat rulouri de oțel și metale neferoase,ductivitate dublă față de cele e- xistente, agregate de filetat re-
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depere mici. La întreprinderea vase emailate se utilizează in procesul de fabricație cu mare randament un agregat nou de fasonat și asamblat produse, iar la combinatul de prelucrare a lemnului, specialiștii de aici au realizat o mașină de îmbinat-întins cherestea de mici dimensiuni, care contribuie și la mai buna valorificare a materialelor recuperabile. (Dan Drăgulescu).

TELEORMAN : Se dezvoltă 
rețeaua unităților 

prestatoare de serviciiPe baza programului privind dezvoltarea și diversificarea rețelei prestatoare de servicii către populație, Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Teleorman va pune la dispoziția cetățenilor, în acest an, ca urmare a solicitărilor, noi unități cu profiluri diferite.— Vom deschide la Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiori de Vede, Zimnicea și Videle — ne spune tovarășa Mariana Tudorică, vicepreședinte al U.J.C.M. — secții și ateliere pentru reparații bunuri elec- trocasnice, autoturisme, construcții de locuințe, vulcanizare, tapițerie- tîmplărie, confecții huse, împletituri sîrmă și altele. Față de anul trecut, cind planul a fost realizat și depășit, volumul prestărilor de servicii va spori în 1989 cu 13 la sută. Concomitent cu dezvoltarea și modernizarea rețelei unităților noastre, vom pune accentul pe utilizarea pe scară mai largă a materialelor recuperabile, perfecționarea pregătirii profesionale a personalului muncitor, creșterea calității și operativității în efectuarea tuturor serviciilor pentru populație. (Stan Ștefan).
TIRGU SECUIESC :

Instalații de recuperare 
a călduriiîn cadrul programului de punere în valoare a resurselor energetice refolosibile, la întreprinderea mecanică din Tirgu Secuiesc, județul Covasna, a fost realizată o instalație de recuperare a căldurii din agenții de răcire cu temperatura de sub 60 de grade Celsius. Instalația va permite recuperarea anuală a unui volum de resurse refolosibile echivalentă cu 175 tone combustibil convențional, realizîn- du-se pe această cale importante economii. (Agerpres)

CRAIOVA : Aparat 
portabil pentru măsurarea 

rezistenței electriceSpecialiștii filialei Craiova a Institutului național de metrologie au conceput și realizat un aparat portabil pentru măsurarea rezistenței electrice destinat laboratoarelor de metrologie, precum și unităților economice ce exploatează și repară motoare, transformatoare și apa- rataj electric. Pe lingă gama largă și precizia măsurărilor, unul dintre multiplele sale avantaje constă in faptul că are consumul propriu de energie electrică foarte mic, ceea ce a permis eliminarea sursei exterioare de alimentare, în locul bateriei speciale de acumulatori fo- losindu-se o simplă baterie cu tensiunea de 1,5 volțl. (Agerpres) 
NĂVODARI : Economii 

de energie electricăLa Combinatul de îngrășăminte chimice din Năvodari, gospodărirea judicioasă a energiei electrice constituie o preocupare de prim ordin a colectivului de oameni ai muncii, care a încheiat anul 1988 cu însemnate economii la acest capitol. încă din primele zile ale noului an, la fiecare loc de muncă a fost instituit un regim sever de economisire, iar producția proprie de energie electrică — ca urmare a utilizării unor resurse energetice secundare — a crescut cu 8 la sută, ceea ce a făcut posibil să se economisească, din sistemul energetic național, peste 80 000 kWh. în a- ceeași perioadă, eforturile chimiș- tilor din Năvodari pentru realizarea unui nivel ridicat al producției fizice se regăsesc în producerea suplimentară a peste 100 tone îngrășăminte chimice pe bază de fosfor. (Agerpres)

In acest an, cind se împlinesc o sută de ani de la moartea poetului, văd lumina tiparului noi ediții eminesciene, este continuată activitatea de cercetare a monumentalei sale opere, au loc numeroase manifestări. Editura Academiei a pregătit volumul al XVI-lea de „Opere" Mihai Eminescu, cuprinzind pagini de corespondență. La Biblioteca Academiei se află în curs de definitivare primul volum din „Bibliografia Mihai Eminescu", lucrare de proporții, cu referință la întreaga operă eminesciană, la lucrările consacrate vieții și creației poetului.Expresie a acelorași preocupări de cercetare și punere in valoare a documentelor eminesciene sint și cele peste 300 de noi achiziții intrate recent în fondul Muzeului memorial „Mihai Acestea colecție dicate istorici ocupat ciene.Marele poet a fost omagiat la Muzeul literaturii române din Capitală în cadrul unor întîlniri cu critici și istorici literari, urmate de recitaluri din lirica eminesciană.Manifestări cultural-artistice consacrate acestui eveniment au avut loc in întreaga țară. La centre de cultură și creație „Cintarea României". în școli și licee au fost organizate recitaluri de muzică și poezie. spectacole, șezători literare, expoziții de carte și fotografii. (Agerpres)

Eminescu" din Ipotești. urmează a fi întregite cu o de manuscrise originale de- poetului, aparținind unor și critici literari care s-au de studiul creației emines-

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 17 ianuarie 
(ora 20) — 20 ianuarie (ora 20). In țară : 
Vremea va fi caldă pentru această pe
rioadă a anului, exceptînd zone restrîn- 
se în vestul șl centrul țării, unde va 
fi normală din punct de vedere termic. 
Slnt posibile precipitații slabe locale 
sub formă de ploaie, lapovlță sau 
ninsoare, in jumătatea de nord a țării 
și numai cu totul izolat în cea de sud. 
Temperaturile maxime vor fl cuprinse 
ziua între 4 și 12 grade, exceptînd ves
tul și centrul țării, unde, datorită ceței 
persistente, temperaturile maxime vor 
rămîne în general în jur de zero gra
de. Temperaturile piinlme nocturne se 
vor situa in general între minus 7 și 
plus 3 grade, mai coborlte în depre
siunile lntramontane.

că „Rumânii, ciți se află lăcuitori In Țara Ungurească și la Ardeal, și la Maramoroșu, de Ia un loc sintu cu moldovenii și toți de la Rîm se trag". La rindul său, Miron Costin, în lucrarea „De neamul moldovenilor" scria : „Locul acesta unde este acum Moldova și Țara Muntenească este drept Dachia, cum și tot Ardealul cu Maramoroșul și cu Țara Oltului (...) și peste Dunăre Misiile amîndouă cărora le zicem noi acum Dobrogea". Cîtăva vreme mai tîrziu, stolnicul Constantin Cantacuzino, în a sa „Istorie a Țării Românești", spunea : „Românii sint romani adevărați în credință și bărbăție... insă români nu înțeleg numai aceștia de aici (din Muntenia), ci și din Ardeal, care încă și mai neaoși sînt și moldovenii și toți ciți în altă parte se află și au această limbă... Pe aceștia cum zic, tot de români îi ținem, că toți aceștia dintr-o fîntină au izvorît și cură". Unul din cei mai mari cărturari români din evul mediu, Dimitrie Cantemir, arăta în lucrarea „Hronicul vechimei a româno-moldo-vlahilor" că Dacia s-a împărțit în : Moldova, Țara Muntenească și Ardealul, dovedind concepția sa despre o țară românească unitară. „Aceștia dară mai sus pomeniți și în toată lumea cu nume nemuritor moșii, strămoșii lor, muntenilor,In zorii epocii fuziunea dintre nară și cea culturală ________luptei pentru unitate. In acest cadru, Horea — conducătorul revoluției române de la 1784 — era numit „Rex Daciae", iar Tudor Vladimirescu se adresa. în 1821, moldovenilor „ca unii ce sîntem de același neam și limbă". Revoluția de la 1848 — una singură pe intreg spațiul românesc — a propulsat puternic conștiința națională, constituindu-se într-o strălucită expresie a voinței de unire a tuturor românilor. „Noi vrem să ne unim cu țara !“ au scandat zecile de mii de români prezenți la adunarea de la Blaj din mai 1848 ; „Unirea Moldovei și a Valahiei intr-un singur stat independent" cereau revoluționarii moldoveni în programul elaborat la Brașov în aceeași lună ; „națiunea română să alcătuiască un singur stat, un singur popor de frați", scria ziarul „Pruncul român", care apărea la București. Intervenția celor trei mari imperii vecine — otoman, habsburgic și țarist — a condus la înăbușirea revoluției române, dar ea n-a putut stinge flacăra luptei pentru realizarea marilor obiective pe care revoluția le-a formulat cu atîta claritate. La numai un deceniu de la revoluție, în 1859, avea să se realizeze unirea țărilor românești Muntenia și Moldova, etapă importantă pe drumul făuririi statului național unitar român, înfăptuirea statului național român modern a dat un nou imbold luptei pentru deplina unitate a tuturor românilor. La scurt timp după istorica zi de 24 Ianuarie 1859, patriotul transilvan Al. Papiu-Ilarian îi scria domnitorului Al. I. Cuza : „Românii din Transilvania, în împrejurările de față,' numai la Principate privesc, numai de aci așteaptă semnalul, numai de aci își văd scăparea". Unirea a dat, în același timp, un nou imbold luptei pentru cucerirea independenței de stat depline a României.După cucerirea independenței de stat depline a țării, progresul societății românești impunea, ca o cerință obiectivă, încheierea procesului de făurire a statului național unitar — aspirație multiseculară a întregului

vestiții romani... sînt noștri, a moldoveni- ardelenilor".moderne s-a realizat mișcarea revoluțio- pe temelia

popor. Pentru aceasta, toate clasele și păturile sociale, toate energiile creatoare ale poporului au fost mobilizate în lupta pentru sprijinirea mișcării de eliberare a românilor subjugați și pentru unirea lor cu statul național român.In cadrul acestui proces național- revoluționar. o contribuție de preț au adus clasa muncitoare, mișcarea muncitorească și partidul său politic creat în 1893 — Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România. In viziunea socialiștilor români, numai patria unită putea oferi cadrul propice propășirii poporului, al dezvoltării sale multilaterale și al realizării marilor prefaceri menite să conducă națiunea română la deplina sa dezvoltare socială, spre socialism. Situarea lor fermă pe pozițiile socialismului științific le-a permis formularea unui program de luptă în care idealul unității naționale se îmbină cu acela al dreptății sociale. „Voim Dacia așa cum ea fu — declarau socialiștii în paginile revistei semnificativ intitulate „Dacia viitoare" —, fiindcă istoria și dreptul, trecutul și prezentul, ne dau dreptul de a aspira la o Dacie Română. Acest pămînt, udat cu sîngele și sudoarea străbunilor noștri, înmulțit cu țarina lor de douăzeci de ori seculară e al nostru".Dorită, rîvnită de cei mai iluștri Înaintași, Marea Unire a devenit realitate in contextul puternicelor fră- mîntări din anii 1916—1918, în Condițiile prăbușirii imperiilor din jur : Imperiul țarist și monarhia bicefală austro-ungară. Caracteristic pentru procesul reîntregirii naționale a României în anul 1918 a fost faptul că el s-a realizat pe cale democratică, plebiscitară, prin voturile reprezentanților autentici ai poporului chemat să hotărască asupra viitorului teritoriilor românești încă subjugate. La Marea Adunare Națională Constituantă de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918. într-o atmosferă de vibrant patriotism și fermitate națională, s-a votat in unanimitate unirea pe vecie a Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Marea Unire — recunoscută și de reprezentanții naționalităților conlocuitoare, prin moțiunile congreselor sașilor și șvabilor din 1919, ca și prin declarațiile unor reprezentanți ai vieții culturale și obștești maghiare — consfințea înfăptuirea idealului milenar al poporului nostru. In atare condiții, tratatele de pace încheiate la Paris, după terminarea primului război mondial, n-au făcut decit să consacre o situație de fapt, realizată prin acțiunea energică a poporului român.Făurirea statului național unitar român a creat cadrul social-economic pentru dezvoltarea mai rapidă a forțelor de producție, pentru unificarea în noul cadru național-statal a mișcării muncitorești și creșterea forței sale revoluționare în lupta pentru apărarea intereselor fundamentale ale maselor muncitoare. Partidul clasei muncitoare, ca urmare a cerințelor impuse de noua etapă, s-a reorganizat, cristalizîndu-și opțiunile și programul său in funcție de condițiile concret-istorlce din țara noastră. La 8 mai 1921 s-au deschis la București lucrările congresului partidului comunist, care a hotărît transformarea partidului socialist în partid

comunist. Eveniment de importanță istorică, făurirea Partidului Comunist Român a dat un nou avint luptei de eliberare socială și națională a maselor muncitoare, a întregului popor, a marcat o etapă superioară în organizarea politică a clasei muncitoare din România. Așa cum releva tovarășul Nicolae Ceaușescu, „Continuind lupta de veacuri pentru eliberare socială și națională, cele mai bune tradiții ale mișcării muncitorești și socialiste din România, partidul comunist este în noile condiții istorice exponentul fidel al intereselor clasei muncitoare, ale întregului popor".Anii care au trecut de la crearea Partidului Comunist Român confirmă că partidul a răspuns încrederii și nădejdilor pe care și le-au pus în el militanții revoluționari, oamenii muncii din patria noastră. In perioada interbelică, Partidul Comunist Român a acționat efectiv pentru realizarea unității de acțiune a întregului popor în lupta împotriva fascismului și revizionismului, a politicii de forță și dictat promovate de Germania hitleristă. Realizările obținute pe linia făuririi unui larg Front Popular Antifascist constituie expresia elocventă a dorinței poporului român de a acționa, într-o strînsă unitate, pentru salvgardarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a patriei.A revenit Partidului Comunist Român sarcina istorică de a realiza o largă coaliție a tuturor forțelor democratice, patriotice, antifasciste și antiimperialisțe, de a înfăptui revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, declanșată la 23 August 1944. Victoria revoluției constituie o mărturie indubitabilă a spiritului de unitate al poporului român, care printr-un suprem efort a reușit să înlăture dictatura antonescian'i și să desprindă România din alianța cu Germania hitleristă, să înceapă o < -oică luptă pentru eliberarea teritoriului național, pentru re- dobindirea independenței și integrității teritoriale a patriei, tn anii ce au urmat, sub conducerea partidului comunist, poporul român a înfăptuit profunde transformări revoluționare, a asigurat trecerea României la un stadiu nou, calitativ superior de dezvoltare, acela al socialismului.Congresul al IX-lea al P.C.R., desfășurat în iulie 1965, a marcat o etapă nouă în dezvoltarea generală a patriei noastre, intrată în istorie sub numele de „Epoca Nicolae Ceaușescu". Astăzi, România se infățișează lumii ca un stat socialist unitar, liber și independent, în plină afirmare a capacităților creatoare ale unui popor ce-și făurește conștient noua istorie, o istorie care încorporează măreția trecutului, a acelui trecut pe care se înalță, ca pe o trainică temelie, faptele prezente și viitoare.Unit în cuget și în simțiri In jurul Partidului Comunist Român, avînd în frunte pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, conducătorul destoinic și înțelept, eroul și speranța destinelor noastre, poporul român privește cu încredere spre viitorul socialist și comunist pe care îl clădește prin munca sa unită, fără preget, ridicând România pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație.
Conf. univ. dr. 
Iulian CARȚANA
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HANDBAL • Turneul internațional masculin de handbal de la Paris s-a încheiat cu victoria selecționatei României, care a întrecut in finală cu scorul de 25—20 (12—11) formația Neva Leningrad. In meciul pentru locurile 3—4. Dynamo Berlin a dispus cu 45—44 (după executarea loviturilor de la 7 m) de echipa vest-ger- mană Milbertshofen. La încheierea timpului regulamentar de joc scorul a fost egal (30—30). ® Rezultateînregistrate în meciurile tur din optimile de finală ale cupelor europene de handbal feminin : „Cupa campionilor europeni" : Mureșul Tg. Mureș — Byasen Trondheim (Norvegia) 32—23 (13—11) ; S.C. Leipzig — B.K. Lyngsa (Danemarca) 34—13 (20—8) ; T.V. Lutzellinden (R.F. Germania) — Vozdovac Belgrad 26—18 (14—8) ; „Cupa cupelor" : Știința Bacău — Empor Rostock (R.D.G.) 24—22 (10—12) ; Kuban Krasnodar — V.F.L. Engelskirchen (R. F. Germania) 27—16 (16—8) ; „Cupa federației internaționale": Presovslovacia) — Rulmentul 29—23 (14—12), A.S.K.Frankfurt pe Oder — nius 19—29 (9—15) ; Buducnost Titograd — Spartakus Budapesta 34—31 (17—15).

FOTBAL. Prima ediție a campionatului mondial de fotbal în sală a fost cîștigată de selecționata Braziliei. învingătoare cu scorul de 2—1 (1—0) în finala disputată. Ia Rotterdam. în compania echipei Olandei. în meciul pentru locul trei, întrecut cu 3—2 formația Belgiei. echipa S.U.A. a (după prelungiri)mondială" la schiSCHI. 0 „Cupaa programat pe pîrtia de Ia Grin- delwald (Elveția) o probă feminină de slalom special, în care victoria a revenit elvețienei Vreni Schneider, cu timpul de l’22”87/100. Pe locurile următoare s-au situat Tamara McKinney (S.U.A.) — l’23”75/100. Monika Maierhofer (Austria) — l’23”98/100 și Veronica Sarec (Iugoslavia) — 1’24”.
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(Ceho-Brașov Vorwărts Egle Vil-

a t r
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Caligula — 18; (sala Amfi
teatru) : Campionul — 18; (sala Ate
lier) : Autograf — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Cvintetul 
de suflători „CONCORDIA44 ; loan 
Cațianis — flaut, Nicolae Vasile — 
oboi, Petru Ignățoiu — clarinet, Ni
colae Bănică — corn, Miltiade Nenoiu
— fagot. Colaborează Mihai Ungu- 
reanu — pian — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Okla
homa — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Cameristele
— 18,30
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Noapte bună, mamă — 19
0 Teatrul de comedie (16 64 60) :
Scaiul (premieră) — 18
0 Teatrul „Nottara44 (59 31 03, 
Magheru) : Scapino — 18; (sala 
dio) : La un pas de fericire — 
0 Teatrul Giulești (14 72 34, sala___
j estic) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 18
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se*4 (15 56 78, sala Savoy) : Tempo, 
tempo — 18
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Dacă e marți, e 
spectacol — 18
0 Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Turandot — 15
0 Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie
— 10; 15; (sala Cosmonauților, 11 12 04): 
Punguța cu doi bani — 10; O fetiță 
mai cu moț — 15
0 Circul București (10 41 95): Stelele 
circului — 18,30

sala 
Stu- 
18,30
Ma-

Noile tehnologii și dezvoltarea agriculturii

AUTOMOBILISM. Ediția din acest an a Raliului Paris — Dakar s-a încheiat cu victoria echipajului finlandez Ari Vatanen — Bruno Berglund (pe „Peugeot" 405 T 16), urmat de belgienii Jacky Ickx, Christian Tarin și de francezii Patrick Tambay, Lemoyne. La motociclete primul s-a clasat francezul Gilles Lalay, pe „Honda".
cinema

0 Expediția :
11; 13; 15; 17
— 9; 11; 13; 15; 17; 19,
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17;
• Chirița în Iași : VOLGA
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, LIRA
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Misterele Bucureștilor :
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; ..
• Miracolul : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19
• Niște băieți grozavi : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
0 Evadarea :............
17; 19
0 Cantemir :
13; 15; 17; 19
• Călătorie
(11 86 25) — 9; 12; 15; 18
• Sonata Kreutzer : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,30, STUDIO (59 53 15)
— 10; 13; 16; 19
• Sora 13 î LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8,30; 10,30; 12,45; 15; 17,15; 19,30, 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19,15, FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,15, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,15
• Moment glorios : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Program de desene animate : DOI
NA (16 35 38) — 9; 11; ”
0 Transport secret s
17: 19
O Uită, dacă poți ! : 
(1561 10) — 9; 11; 13;
• Sacrificiul suprem : 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15;
0 Sentința suspendată : 
SĂRII (3128 13) — 15; 17;
0 Unde rlurile curg repede : PACEA 
(71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Fata fără zestre: COSMOS (27 54 95)
— 9; 12; 15; 18

SCALA (11 03 72) — 9; 
19, FAVORIT (45 31 70) 
15; 17; 19, GLORIA

19
(79 71 26) 
(31 71 71)

DACIA
19

MUNCA (21 50 97) — 15;

ARTA (21 31 86) — 9; 11;

peste mări : PATRIA

13 
DOINA 15;

TIMPURI NOI 
15; 17; 19

GRIVIȚA
17; 19

DRUMUL 
19

Seceta care a afectat în vara anului 1987 Statele Unite este pe bună dreptate comparată cu ceea ce a fost numit „Dust Bowl" în anii ’30. Faptul că apele fluviului Mississippi au atins nivelul lor cel mai scăzut din ultimul secol constituie, probabil, dovada cea mai elocventă a gravității pirjolului care s-a abătut asupra grinarului Americii. Intrucît seceta a redus și recolta Canadei, recolta de cereale nord-americană a fost cu cel puțin 25 la sută mai redusă.S-a acordat mai puțină atenție secetei care a afectat China, a doua mare producătoare de cereale a lumii. „China Daily" a scris că în- tr-una din provinciile țării s-a înregistrat cea mai serioasă secetă din ultimii 20 de ani, iar într-o altă provincie — cea mai gravă din ultimul secol. Luate împreună, seceta din America de Nord și din China vor avea ca efect mai importantă scădere a stocurilor mondiale de cereale — adică a cantității de cereale existente in silozuri in momentul cind începe noua recoltă — și o vor reduce la aproximativ 54 de zile de consum. Aceasta ar fi mai puțin chiar și decit nivelul de 57 de zile de consum rezultat în anul 1972 ca urmare a masivelor achiziții sovietice de grîne. care au dus la dublarea prețurilor mondiale de cereale.Ulterior, chiar dacă Statele Unite au reintrodus în cultură toate terenurile lor nefolosite, a fost nevoie să treacă patru ani pină cind au fost refăcute rezervele mondiale de cereale și pină cind țările importatoare de grine au putut din nou să răsufle ușurate. Deși faptul nu a fost la vremea respectivă recunoscut de toată lumea, o parte din creșterea rapidă a producției mondiale de cereale după instalarea prețurilor ridicate la mijlocul anilor '70 a fost realizată prin varea unor terenuri cu un înalt de eroziune și prin unor măsuri speciale de Fermierii pot recurge la noi terenuri pentru culturi și pot eforturi suplimentare pentru a iriga — și aceasta cu rezultate impresionante pe termen scurt, pentru mulți dintre ei acest termen scurt se apropie de sfîrșit.Rezultatul a fost o restrîngere Ia scară mondială a terenurilor cultivate și nisterul virtutea servare milioane de acri (16 milioane hectare) în terenuri neproductive. Un studiu elaborat de acest minister a arătat că o pătrime din cele 52 milioane de acri de terenuri agricole irlgabile din S.U.A. sînt udate din

cea cea

culti- grad luarea Irigare.face ledar
a suprafețelor irigate. Mi- Agriculturii al S.U.A., în programului său de eon- a rezervelor, transformă 40 de

bazine hidrografice al căror nivel este în scădere.Dacă din producția mondială scădem producția de cereale a S.U.A., obținută prin metodele prezentate mai sus, dispare surplusul stocurilor de cereale al anilor ’80. Dacă am dispune de date pentru a extinde calculul la restul lumii, ar reieși fără îndoială că în prezent producția mondială de alimente este sub nivelul consumului.Reducerea terenurilor cultivate șl a irigării influențează tendințele producției. Intre 1950 și 1984, producția de cereale globală a crescut de 2,6 ori, ceea ce a fost foarte mult, dar de atunci încoace ritmul a încetinit simțitor. Scăderea prețurilor a fost, în parte, cauza. Limitele impuse de factori ca solul și apa constituie o altă cauză. Deși prețurile mai ridicate, care vor însoți în mod sigur reducerea stocurilor de cereale, vor înlătura prima cauză, celelalte două se vor menține.tn unele țări, producțiile de grîne obținute de cei mai buni fermieri se apropie de cele obținute de oamenii de știință pe terenurile experimentale. Din păcate, nu există tehnologii care să conducă Ia acele salturi calitative ale producției mondiale de alimente, asociate cu porumbul hibrid, sporirea de nouă ori a utilizării îngrășămintelor în perioada 1950—1984. triplarea aproape a suprafeței irigate în această perioadă sau, relativ recent, răs- pîndirea rapidă a soiurilor de grîu și orez de înaltă productivitate in țările lumii a treia.Contrar opiniei larg răspîndite, biotehnologia este, deocamdată, doar un instrument suplimentar al oamenilor de știință, un instrument care va accelera ritmul cercetărilor agricole, dar nu și unul care vreo alternativă la procesul sintezei, care fundamentală hrană.Chiar atunci cind se va relua producția pe cele aproape 50 milioane de acri de teren agricol din S.U.A. — care reprezintă aproximativ 2 la . sută din terenurile agricole mondiale și care în prezent sînt nefolosite în cadrul programului federal de administrare a surplusurilor agricole —. nu va fi ușor să se ajungă la creșteri rapide ale producției mondiale de alimente. Realitatea este că viitorul deceniu va începe cu o bază de terenuri culti- vabile care nu se mai extinde, in timp ce rezervele de apă dulce devin tot mai restrinse.Fără o masivă reordonare a priorităților, inclusiv refacerea solurilor, foametea și preturile la alimente ar putea fi dominante ale anilor ’90.

permite foto- constituie condiția în producția de

ridicate elemente



DECLARAȚIA
ALE TOVARĂȘULUI MCOLAE CEAUSESCU

Cu secretarul general al Partidului ComunistRomânia a luat parte la lucrările Reuniunii gene- ral-europene de la Viena animată de dorința de a-și aduce contribuția la creșterea încrederii, a securității ți cooperării pe continent, pentru a se da o perspectivă nouă relațiilor dintre țările europene — în spiritul și în conformitate cu Actul final de la Helsinki — și care să se întemeieze pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale dreptului fiecărui popor de a-și hotărî de sine stătător calea dezvoltării economico-sociale.în legătură cu documentul final al reuniunii, delegația Republicii Socialiste România este împuternicită să declare următoarele :Documentul final cuprinde, pe ansamblu, prevederi importante, a căror traducere în viață va fi de natură să contribuie la o mai bună înțelegere și colaborare între popoarele noastre, la întărirea încrederii, păcii și securității pe continent și în întreaga lume. îndeosebi, România subliniază importanța prevederilor documentului final privind negocierile pentru reducerea forțelor armate și armamentelor convenționale și consideră că ele trebuie să se desfășoare între state independente și suverane, pe baza deplinei egalități, în cadrul procesului C.S.C.E. și cu respectarea regulilor de procedură democratice ale acesteia. Considerăm că este necesar ca la aceste negocieri să poată participa toate țările europene, iar măsurile ce vor fi convenite să țină seama de interesele de securitate ale tuturor acestor state.De asemenea, România consideră că în ce privește dezvoltarea colaborării și cooperării în domeniul economic, al științei și tehnologiei, evitarea poluării și apărarea mediului înconjurător — documentul final conține prevederi acceptabile, deși, după noastră, ele ar fi putut să fie mai angajante, să pornească mai ferm de la uriașele cuceriri ale . cunoașterii și culturii, de la nivelul atins în dezvoltarea forțelor de producție.în ce privește drepturile omului, documentul final 
al reuniunii conține o serie de prevederi importante, cu care România este de acord. Regretăm însă că în acest document nu au fost înscrise în mod corespunzător, ca angajamente ferme ale statelor, unele propuneri ale țării noastre privind o serie de principii fundamentale ale drepturilor omului și ale problemelor umanitare, cum sint: angajamentul statelor privind asigurarea de locuri de muncă pentru fiecare cetățean al țării și lichidarea șomajului ; formarea profesională, educarea și asigurarea de locuri 
de muncă și de condiții demne de viață pentru tine
ret ; dreptul la retribuții egale la muncă egală ; crea
rea condițiilor corespunzătoare de locuit pentru fie
care familie; accesul larg al întregii populații la cuceririle științei și tehnicii moderne ; asigurarea de condiții de viață demnă, civilizată pentru toți cetățenii.în același timp — sub pretextul așa-ziselor preocupări pentru drepturile omului și libertățile religioase —, în document au fost introduse și menținute prevederi care nu sînt în concordanță cu principiile și spiritul Actului final de la Helsinki, cu realitățile epocii în care trăim, contravin unor norme și

★
VIENA (Agerpres). — In cadrul ședinței plenare de duminică, reprezentanții celor 33 de state europene, S.U.A. și Canadei au adoptat documentul final al Reuniunii Conferinței pentru securitate șl cooperare in Europa de la Viena.Delegația țării noastre a prezentat Declarația Republicii Socialiste

părereaștiinței,

reglementări internaționale la care au aderat statele. Astfel de prevederi pot deschide calea amestecului în treburile interne ale altor state, încălcării independenței și suveranității naționale, pot stimula și încuraja activități și manifestări obscurantiste, retrograde. De asemenea, sînt menținute prevederi care, în fapt, stimulează emigrarea și încurajează furtul de inteligență, lovind în interesele dezvoltării eco- nomicc-sociale ale popoarelor, și în primul rînd a celor mai puțin dezvoltate.România a prezentat în cursul lucrărilor reuniunii observațiile și rezervele sale, pe capitole — arătînd în mod concret care sînt acele probleme ce nu și-au găsit o reflectare corespunzătoare în document — observații și rezerve pe care le menține și acum.Ținînd seama de toate acestea, delegația română declară că România nu își asumă nici un angajament de a îndeplini acele prevederi din documentul final la care a prezentat amendamente, care nu au ' fost acceptate, prevederi pe care le consideră necorespunzătoare.România a asigurat și asigură practic, în viață, exercitarea deplină a libertăților și drepturilor fundamentale ale omului, înscrise în însăși Constituția țării, creează toate condițiile pentru ca de ele să beneficieze toți cetățenii, fără nici un fel de deosebire, într-un cadru de largă și reală democrație, care dă posibilitatea întregului popor să participe locit la conducerea tuturor sectoarelor vieții mico-sociale, a întregii societăți.Avînd însă în vedere că, pe ansamblu, mentul cuprinde prevederi importante pentru rirea securității și dezvoltarea colaborării în Europa și din dorința de a-și aduce contribuția la eforturile pentru promovarea în continuare a obiectivelor la care statele noastre au subscris, delegația română este împuternicită să se asocieze — cu rezervele menționate — consensului pentru adoptarea proiectului de document final.România reafirmă poziția sa, exprimată și parcursul lucrărilor, că toate prevederile acestui cument — așa cum se menționează în însuși prinsul său — vor trebui aplicate în cadrul constituțional, al legislației și reglementărilor interne din fiecare țară, al tradițiilor și condițiilor sale specifice și, totodată, în spirit de cooperare, cu respectarea strictă a principiilor relațiilor dintre statele participante.România va face totul pentru a contribui și în viitor la dezvoltarea colaborării și întărirea încrederii și securității pe continent, pentru o Europă unită, în diversitatea orînduirilor sociale, o Europă a statelor libere, independente și suverane, a progresului economic și social, colaborării și păcii, care să aibă un rol tot mai, important în dezvoltarea lumii contemporane.

nemij- econo-docu- întă-

pe do- cu-

generală a
+Delegația română roagă secretariatulca, în conformitate cu paragraful 79 din de procedură, să difuzeze prezenta declarație caale României în a documentului

conferinței dispozițiile

PortughezLISABONA 16 (Agerpres). — Un călduros schimb de mesaje a avut loc între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și tovarășul Alvaro Cunhal, secretar general al Partidului Comunist Portughez.
Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul intîlnirii tovarășului Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., cu Octavio Floriano Pato, membru al Secretariatului P.C. Portughez. C.C. ai

„rezerve și declarații interpretative" legătură cu acceptarea de ansamblu final al Reuniunii de la Viena.
★România in legătură cu documentul final. Declarația română a fost difuzată ca document al Reuniunii de la Viena.In cadrul dezbaterilor de la Viena, România socialistă a depus în per- ‘ manență stăruitoare eforturi constructive, obiectivul urmărit consti- tuindu-1 dezvoltarea colaborării, în-

*tărirea Încrederii continent, edificarea unite, în diversitatea ei, a unei Europe a statelor libere și independente, în care toate popoarele să se poată dezvolta nestingherit, să desfășoare intre ele o amplă colaborare, în deplină securitate și pace.
și securității pe unei Europe

Cu președintele și secretarul general 
ai Partidului Socialist PortughezLISABONA (Agerpres). — Așa cum s-a anunțat în presa de luni, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-au transmis tovarășilor Ferraz de Abreu, președintele Partidului Socialist Portughez, și Jorge Sampaio, secretar general, calde felicitări, un salut prietenesc și urări de succese în îndeplinirea funcțiilor din conducerea partidului.Exprimînd calde mulțumiri pentru felicitările și urările adresate, transmis tovarășu Nicolae Ceaușescu expresia mentelor de stimă, un cordialși cele mai bune urări de sănătate și succese în activitatea desfășurată în conducerea partidului, statului și poporului român.

cuFerrazSchimbul de mesaje a avut loc prilejul întîlnirii tovarășilor de Abreu și Jorge Sampaio cu to- ■ varășul Ion Coman. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care a reprezentat partidul nostru la cel de-al VIII-lea Congres al Partidului Socialist Portughez.
s-auI u 1 senti- salut

La Lisabona s-au încheiat lucrările celui de-al VIII-lea Congres al Partidului Socialist Portughez, care a adoptat moțiunile de orientare politică și a ales membrii Comisiei Naționale. In funcția de secretar general al Partidului Socialist Portughez a fost ales Jorge Sampaio.
Cu conducători ai altor partide din PortugaliaUn schimb de mesaje ă avut loc, de asemenea, între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Anibal Cavaco Silva, președintele Partidului Social-Democrat din Portugalia, primnl-ministru al guvernului, și Manuel Dias Loureiro, secretar general al partidului, cu prilejul primirii de către secretarul general al P.S.D. a tovarășului Ion Coman.

Totodată, a avut loc un schimb de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Româp, și Herminio Martinho, președintele Partidului Renovator Democratic din Portugalia, în cadrul întîlnirii tovarășului Ion Coman cu Antonio Alves Marques, membru al Comisiei Naționale a P.R.D., vicepreședinte al Adunării Republicii, și Pedro Cana- varo, secretar general al partidului.
In favoarea creșterii rolului și eficienței mișcării

de nealiniere in lumea contemporană
încheierea reuniunii de la Nicosia a țărilor nealiniateNICOSIA 16 (Agerpres). — La Nicosia s-au încheiat lucrările reuniunii Comitetului ministerial al țărilor nealiniate, care a dezbătut probleme referitoare la creșterea rolului și eficienței mișcării de nealiniere în lumea contemporană. In ultima ședință — informează agenția Ta- niug — au fost puse de acord pozițiile țărilor membre consemnate în documentele de lucru. Comunicatul cu privire la lucrări va- servi ca bază

pentru elaborarea proiectului documentelor ce vor fi prezentate la Conferința la nivel ministerial de la Harare, în mai anul acesta, și la cea de-a noua reuniune la nivel înalt a Mișcării de nealiniere, ce va avea loc în septembrie, Ia Belgrad.
Manevre ale R.S.A

pentru a împiedica accesul

Colaborare largă cu toate țările,
în interesul păcii și progresului

(Urmare din pag. I)rele forum democratic din noiembrie, anul trecut, numai împreună, intr-o deplină solidaritate, țările socialiste pot făuri cu succes noua orinduire, că aceasta nu poate fi decit rodul luptei unite a tuturor popoarelor care au pășit pe calea socialismului.Firește, afirmarea noilor principii de relații nu este doar o problemă teoretică, o teză de proclamat la „zile mari", ci presupune stricta lor aplicare în viață cu toate concluziile practice ce decurg din ele.Astfel, din principiile independentei și suveranității, ale autonomiei decurg dreptul, obligativitatea și necesitatea ca fiecare partid să-și elaboreze in mod continuu strategia și tactica, linia politică, aplicînd in mod creator legitățile generale ale socialismului științific potrivit condițiilor istorice, sociale și naționale, specificului și particularităților proprii, realităților din țara respectivă. Este meritul partidului nostru, al secretarului său general de a fi combătut, încă cu decenii în urmă, concepțiile dogmatice, osificate, ale „tiparului obligatoriu", ale „modelului unic" de construcție socialistă. Și, desigur, așa cum nu există șabloane în făurirea noii societăți, nu pot exista nici tipare obligatorii sau rețete unice în ce privește perfecționarea construcției socialiste.După cum, în lumina aceluiași principiu, ca și a postulatelor egalității in drepturi și _ nejmlxtiliorice „judecători" sa.u ... dea lecții altora sau cieri asupra politicii singurul în drept această politică fiind tnai poporul din țaraFirește, luarea în considerare a particularităților specifice nu exclude, ci impune necesitatea de a se avea mereu în vedere cerințele ce decurg din existența unor legități generale ineluctabile. O însemnătate vitală are în acest sens asigurarea rolului conducător al partidului revoluționar în desfășurarea operei de făurire a noii orînduiri. Această teză fundamentală a materialismului dialectic și Istoric, mereu subliniată de secretarul general al partidului nostru, a fost și este verificată din plin de viața însăși ; spre deosebire de toate celelalte orînduiri sociale cunoscute în istorie, orin- duirea socialistă nu se naște spontan și nu se dezvoltă în virtutea mersului de la sine, ci este creată in mod conștient și organizat, funcția

de centru conducător în această operă revenind partidului comunist, chemat să stabilească programele de construcție, să unească masele, să organizeze energiile lor creatoare și să le dirijeze spre țelurile proprii fiecărei etape. Experiența internațională a înregistrat cazuri concrete care au arătat elocvent cit de serioase sînt neajunsurile la care se ajunge atunci cînd in opera de construcție socialistă își fac loc manifestări stihinice, cînd se erodează rolul conducător al partidului comunist. Orice diminuare a acestui rol nu poate avea decît consecințe lichida- toriste, cu urmări negative asupra construcției socialiste.
unui autentic condițiile actuale, mai evidentă nece-In spiritul 

umanism. In cînd devine tot ----  ----------- -----sitatea renunțării la politica de forță, cu riscurile ei imense, de conflagrație nucleară și distrugere a întregii omeniri, capătă o deosebită Însemnătate problema întrecerii economice între cele două sisteme, a renunțării la confruntare în favoarea comparării rezultatelor au oȘi de inExpunerea și în
sînt absolut inadmisibiletendințe de erijare in„profesori" care să să facă apre- altor țări — să aprecieze numai și nu- respectivă.

CONGRESUL DE UNIFICARE Al COMUNIȘTILOR SPANIOLI 
ȘI-A ÎNCHEIAT lucrărileMADRID (Agerpres). — La Madrid s-au încheiat lucrările Congresului de unificare al comuniștilor spanioli, în cadrul căruia au fost dezbătute și adoptate documentul de unitate și o serie de rezoluții privind întărirea unității politice și organizatorice în cadrul Partidului Comunist din Spania, dezvoltarea dialogului și conlucrării cu celelalte forte progresiste. democratice. în scopul promovării intereselor fundamentale ale

celor ce muncesc, pentru împlinirea aspirațiilor lor de progres, bunăstare și pace.în încheierea lucrărilor congresului. secretarul general al Partidului Comunist din Spania, tovarășul Julio Anguita. a rostit o cuvintare.Partidul Comunist Român a fost reprezentat la congres de tovarășul Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
Probleme ale dezvoltării social-economice 

a Uniunii Sovietice
- examinate în ședința Consiliului de Miniștri al U.R.S.SMOSCOVA 16 (Agerpres). — La Moscova a avut loc o ședință a Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., in cadrul căreia au fost examinate probleme privind dezvoltarea social-eco- nomică a țării în anul 1988 și in primii trei ani ai celui de-al 12-lea cincinal. S-a subliniat între altele — relatează agenția T.A.S.S. — că anul trecut venitul național al țării a crescut cu 4,4 la sută, iar în intervalul 1986—1988 — cu 3,6 la sută în medie pe an. întregul spor al venitului național a fost asigurat pe seama creșterii productivității muncii. S-a re-

levat, totodată, că măsurile economice luate nu exercită deocamdată o influentă corespunzătoare asupra intensificării producției. Ca urmare. în primii trei ani ai actualului cincinal venitul național realizat a fost cu 25,4 miliarde ruble mai mic față de prevederile planului. Guvernul a cerut conducătorilor complexelor și ramurilor economiei naționale să adopte măsuri de urgentă vizînd, între altele, economisirea mijloacelor statului și reducerea investițiilor capitale centrale pentru echilibrarea situației în domeniul finanțelor.

PHENIAN 16 (Agerpres). — Premierul Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene, Yăng Hiăng Muk, a propus organizarea de convorbiri politice și militare între Nord și Sud, care să aibă loc alternativ la Phenian și Seul, în vederea destinderii in Peninsula Coreea, anunță agenția A.C.T.C. într-o scrisoare a- dresată autorităților sud-coreene se sugerează ca cele două părți să

trimită cite o delegație condusă de primii-miniștri, incluzînd și responsabili cu problemele militare, pentru a discuta problema slăbirii actualei confruntări politice și militare dintre Nord și Sud. In scrisoare se relevă că partea nord-coreea- nă este gata ca, la 8 februarie 1989, să trimită o delegație la Panmun- jon pentru convorbiri preliminare în acest scop.
ÎN LUMEA CAPITALULUI

în timp ce fondurile pentru înarmare 
se majorează, scad cele destinate 

nevoilor sociale
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

Organizația americană pentru pace 
„Sane/Freeze" a început o acțiu
ne in favoarea cetățenilor americani 
lipsiți de adăpost. Acțiunea se des
fășoară sub lozinca „Ajutor pentru 
victimele cursei înarmărilor". David 
Cortwright, purtător de cuvînt al 
organizației, a declarat : „Cheltuie
lile militare din ce în ce mai mari 
ii lipsesc de necesitățile elementare 
tocmai pe cei mai nevoiași. Numă
rul mare al cetățenilor fără locuin
ță reprezintă o consecință logică a 
priorității nedrepte, inumane, după 
care foarte multe fonduri se aloca

pentru cursa înarmărilor și ■foarte 
puține fonduri pentru cei săraci și 
nevoiași".LONDRA 16 (Agerpres). — Ma
jorarea cheltuielilor pentru înarma
re in Marea Britanie s-a răsfrint 
deosebit de negativ asupra întregii 
sfere social-economice, ducînd la 
reducerea drastică a alocațiilor in 
aceste domenii. De exemplu, din 
1979 cheltuielile pentru construcțiile 
de locuințe au scăzut cu 60 
numărul celor lipsiți de 
fiind in creștere.

la sută, 
adăpost

Crește numărul
BONN 16 (Agerpres). — Creșterea 

numărului șomerilor in rindul me
dicilor din R.F. Germania este o 
realitate evidențiată intr-un comen
tariu al ziarului „Frankfurter Allge- 
meine". Potrivit datelor Ligii de la 
Marburg, asociație a cadrelor medi-

medicilor șomeri
cale din R.F.G., in prezent 
mativ 25 000 de medici din aceas
tă țară sint șomeri. Pină la mijlo
cul anilor ’90, numărul medicilor 
fără un loc de muncă ar putea ajun
ge la 50 000. apreciază Karsten Vil- 
mar, președinte al Camerei federale 
a medicilor vest-germani.

aproxi-

Namibiei la independențăWINDHOEK 16 (Agerpres). — Regimul rasist de la Pretoria sporește efectivul forțelor sale militare din Namibia — se arată într-o declarație dată publicității de reprezentanți ai clerului namibian. Administrația sud-africană de ocupație din Namibia îi mobilizează cu forța pe nami- bieni în rindurile așa-numitelor forțe teritoriale din Africa de sud-vest. Măsura este, contrară hotărîrilor O.N.U. cu privire la Namibia, care prevăd dizolvarea acestor formațiuni. Prin asemenea acțiuni — subliniază declarația — Republica Africii de Sud urmărește să împiedice victoria Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.WA.P.O.) în alegerile de la 1 noiembrie a.c. din Namibia, programate să se desfășoare sub egida Națiunilor Unite.

un lux doar pentru cel cu baniȘcoala
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

Taxele in continuă creștere de la 
universitățile din Statele Unite au 
făcut ca numărul studenților la 
unele facultăți să se reducă la ju
mătate. Dacă in 1974 erau înmatri
culați circa 43 000 de studenți la fa
cultățile americane de medicină, 
anul trecut numărul lor scăzuse la 
28 000. In 1987, taxele de studiu la 
anumite institute particulare — cum 
ar fi Universitatea Harvard — au 
ajuns la 15 000 dolari anual.

Că școala devine un lux doar 
pentru cei cu bani rezultă și din- 
tr-un studiu întocmit de Ministerul 
Educației al S.U.A., care arată că 
peste 27 milioane de americani care 
au depășit virsta de 17 ani nu știu

să scrie și să citească, iar alte 45 
milioane de persoane nu stăpinesc 
cunoștințele de bază. Totodată, stu
diul „Workforce 2000“, elaborat de 
Ministerul Muncii, relevă că — 
pină la sfirșitul secolului — majo
ritatea celor care își încep activita
tea vor trebui să se întoarcă pe 
băncile școlii pentru a se putea 
descurca la noul loc de muncă.

ale capitalului a racolării de de . către țările dezvoltate, în pentru democratizarea dintre state și
mo- cadre capi- general in re- fău-

spoliatorii nopolist, calificate tal iste lupta lațiilor _____ . ___rfrea noii ordini economice și politice mondiale, în care toate popoarele să se bucure de cuceririle civilizației.

Prin colaborare, spre li
chidarea subdezvoltării. Se' cretarului general al partidului nostru îi revine meritul de seamă de a fi conceput și de a fi înfăptuit cu consecvență orientarea politică spre dezvoltarea puternică a relațiilor României cu țările in curs de dezvoltare, cu statele nealiniate — care cuprind două treimi din omenire. O însemnătate deosebită pentru intensificarea acestei colaborări, care a cunoscut un veritabil moment de cotitură de la Congresul al IX-lea al P.C.R., au avut și au întîlnirile și convorbirile la nivel înalt desfășurate cu prilejul numeroaselor vizite efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu Ceaușescu, ' Africa șl și cu ocazia în România acestor țări, semenea, schimburile .. care au sporit de circa patru ori în ultimele două decenii. Semnificativă este intensificarea cooperării in producție, aproximativ jumătate din totalul acțiunilor de cooperare ale României realizindu-se cu aceste țări. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul Anului Nou, experiența dobîndită de țara noastră în acest domeniu reprezintă un impuls pentru amplificarea în continuare a conlucrării pe baza principiilor egalității și avantajului reciproc. Tocmai de aceea, propu- nindu-și să intensifice în acest an cooperarea în producție cu alte state, România acordă o atenție deosebită extinderii și diversificării acestei conlucrări în primul rînd cu țările în curs de dezvoltare, participării active la realizarea, prin eforturi comune, a unor noi capacități de producție și altor obiective economico-sociale. Colaborarea României este orientată spre dezvoltarea forțelor de producție, spre industrializarea acestor țări și valorificarea resurselor naționale, în scopul creării și dezvoltării propriilor economii naționale, consolidării independentei.

TOKIO 16 (Agerpres). — Gu
vernul Japoniei intenționează sâ 
majoreze, in anul fiscal viitor, taxa 
de intrare la universitățile naționa
le nipone cu 20 000 de yeni, ridi- 
cind-o astfel la 200 000 yeni — in
formează ziarul japonez „Asahi 
Shimbun", citat de agenția Kyodo.

tovarășa în țările America vizitelor deS-au
Elena din Asia, Latină, ca întreprinse conducători ai extins, de a- economice.

Cu consecvență in spiri
tul coexistenței pașnice. Con* cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu încorporează, în același timp, ca orientare consecventă a României, dezvoltarea relațiilor cu țările capitaliste avansate economic, in spiritul coexistenței pașnice. Astfel, România a acționat și acționează pentru intensificarea colaborării cu țările respective, a- cestor state revenindu-le circa 25 la sută din totalul schimburilor economice externe ale țării noastre. In această privință, România pornește de la realitatea faptului că intensificarea colaborării pe multiple planuri între toate statele, fără deosebire de orinduire socială, este un imperativ al coexistenței pașnice, un important factor al destinderii și înțelegerii internaționale și, totodată, o cerință a lichidării unor asemenea fenomene cum sint manifestările crizei economice mondiale. Tocmai în lumina acestor imperative, România a acționat și acționează pentru eliminarea practicilor restrictive, a barierelor artificiale și discriminatorii la care recurg unele țări occidentale și care afectează dezvoltarea colaborării. In concepția României, colaborarea economică, fără nici un fel de condiționări politice, de tentative de amestec in treburile interne, trebuie să fie așezată pe baze stabile și de amplă perspectivă, fiind menită să contribuie la dezvoltarea generală.In lumina acestor orientări fundamentale, tovarășul Nicolae Ceaușescu evidențiază ho- tărîrea României socialiste de a acționa neabătut, și de acum înainte, pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate statele lumii, indiferent de orinduire socială, aceasta răspunzînd intereselor vitale ale națiunii noastre, fiind totodată în consens cu cerințele evoluției istorice contemporane și contribuind la înfăptuirea aspirațiilor fierbinți de pace, colaborare și progres ale tuturor popoarelor.

AI. CAMPEANU
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ÎN CISIORDANIA ȘI ZONA GAZA situația se menține deosebit de încordată în urma intervenției brutale a forțelor militare is- raeliene de ocupație împotriva manifestanților palestinieni. In zona Gază se înregistrează o atmosferă de tensiune după decesul unui tînăr demonstrant. De altfel, un purtător de cuvînt militar de la Tel Aviv a arătat că, în ultimele două zile, din cauza rănilor provocate de gloanțe, au murit doi palestinieni. In zona Gaza, în semn de protest față de ocupația israe- liană și intervenția împotriva manifestanților, a fost declarată o grevă în întregul sector comercial.
Itea revoluționară a celor doi conducători ai mișcării comuniste și muncitorești germane.CONVORBIRI SOVIETO — AFGANE. Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., E. Șevardnadze, și-a încheiat vizita la Kabul, unde a avut convorbiri cu Najibullah, secretar general al C.C. al Partidului Democratic al Poporului, președintele Republicii Afganistan, și cu alți conducători de partid și de stat afgani. A fost examinat stadiul actual al situației din Afganistan și din jurul acestuia — informează agenția T.A.S.S. A fost, totodată, relevată utilitatea contactelor pe care părțile sovietică șl afgană le-au avut cu reprezentanți ai diferitelor grupări de opoziție aflate atît în Afganistan, cit și în afara frontierelor afgane, precizează T.A.S.S.

BUNE OFICII. Președintele Mauritaniei, Maaouya Ould Sid Ahmed Taya, a primit delegația comună de bune oficii O.N.U. — O.U.A. în problema Saharei occidentale, condusă de Hector Gros Espiel, reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. Potrivit agenției A.P.S., oaspetele a înmînat președintelui Mauritaniei un mesaj din partea secretarului general al O.N.U. și propunerile comune O.N.U. — O.U.A. privind instaurarea păcii în Sahara occidentală.

Iconcrete, deosebită practică tovarășul Tezele din la alte
In acest context, valoare ideile Nicolae aprilie, forumul documente recente, potrivit cărora comparația între socialism și capitalism. între rezultatele acestor formațiuni nu mita doar la nivelul voltarea forțelor de include, obligatoriu, asemenea covirșitoare ca nivelul și conținutul sociale.Este vorba, astfel, de modul cum sînt asigurate condițiile unei vieți demne pentru locuitorii fiecărei țări — locurile de muncă, eliminarea șomajului, locuințele, îngrijirea sănătății, pregătirea profesională a oamenilor muncii, îndeosebi a tineretului. Pe această linie profund umanistă se înscrie propunerea formulată de secretarul general al partidului nostru privind stabilirea unor proporții echitabile Intre veniturile diferitelor categorii sociale, necesitatea asigurării unor venituri minime necesare pentru o viață normală, demnă, de care să beneficieze toți cetățenii din fiecare țară. Cu alte cuvinte, este vorba de compararea, în cadrul întrecerii economice, a modului în care sint satisfăcute efectiv drepturile omului, in substanța lor.

teoretică formulate Ceaușescu ca și în democratic recente. se poate li- atins în dez- producție, ci factori de o însemnătate relațiilor
I
I

al_____  ... Pe a- ceeași linie se înscrie și sprijinul acordat țărilor în curs de dezvoltare în pregătirea de cadre naționale ca și prin trimiterea de specialiști români în aceste țări.Țările în curs de dezvoltare au, totodată, in România un sprijinitor de nădejde în eforturile pentru o soluționare echitabilă a problemei aiit de grave a datoriilor externe, în vederea înlăturării practicilor

I

L

MANIFESTĂRI COMEMORATIVE • In prezența secretarului general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane. Erich Honecker, și a altor conducători de partid și de stat, la Berlin au avut loc manifestări comemorative cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la asasinarea conducătorilor clasei muncitoare germane Karl Liebknecht și Rosa Luxemburg. La cimitirul Friedrichsfelde din Berlin au fost depuse coroane de flori. • Reprezentanți ai sindicatelor, ai Partidului Social-Democrat și ai P.C, German au participat în localitatea vest-germană Frankfurt pe Main la un miting in memoria lui Karl Liebknecht și a Rosei Luxemburg. Vorbitorii au relevat cu a- cest prilej momente din activita-

REPATRIERE. Irakul a anunțat oficial Comitetul Internațional al Crucii Roșii despre decizia sa de a repatria 255 prizonieri de război iranieni, transmite agenția I.N.A.

ÎNTREVEDERE. Președintele Ciprului, Ghiorghios Vassiliou, și liderul comunității turco-cipriote, Rauf Denktaș, au avut luni la Nicosia o nouă întrevedere din cadrul convorbirilor lor consacrate diferitelor aspecte ale problemei cipriote. La negocieri a participat reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. în Cipru, Oscar Camillon.
PARLA- (Knesse- declara- initiatlvaPATRU MEMBRI AI MENTULUI ISRAELIAN tul) au dat publicității o tie în care evidențiază pozitivă a Organizației pentru Eliberarea Palestinei privind soluționarea problemei palestiniene. Postul de radio israelian a precizat că declarația a fost difuzată după participarea celor patru membri ai Knessetului, în capitala Franței, la un seminar privind contribuția posibilă a țărilor vest-europene la soluționarea problemei Orientului Mijlociu, la care au luat parte și reprezentanți ai O.E.P.

O REUNIUNE MINISTERIALA a țărilor din zona maghrebiană s-a deschis la Misratah, în apropiere de capitala Jamahiriei Arabe Libiene. După cum informează agenția M.A.P., participanțli dezbat probleme privind cooperarea dintre țările regiunii în domeniul industrial.ACCIDENT. In legătură cu gravul accident de cale ferată produs duminică în Bangladesh — în urma căruia peste 120 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 1 000 au fost rănite — guvernul de la Dhaka a declarat, pentru luni, zi de doliu național.
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