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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

Cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul Republicii Populare Angola
Președintele Republicii So

cialiste România, t o v a r.ă.ș u 1 
Nicolae Ceaușescu, a primit, luni, 
pe Evaristo Domingos Kimba, care

și-a prezentat scrisorile de acreditai 
re in calitate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Repu

blicii Populare Angola in Republica 
Socialistă România. (Continuare in 
pagina a V-a).

Ambasadorul Republicii India
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni, 11 decembrie, pe

Julio Francis Ribeira. care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare in ca
litate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Republicii India tn 
țara noastră. (Continuare în pagina 
a V-a).

SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Ședința comună a MHIiii Central al MMi
Comunist Human, a Biroului Permanent 

si birourilor secțiunilor Consiliului Suprem
al Dezvoltării Economice si Sociale

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, luni, 11 
decembrie, au inceput lucrările ședin
ței comune a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a Biroului 
Permanent și birourilor secțiunilor 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale.

In deschiderea lucrărilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pornind de la 
faptul că aceasta este prima plenară 
de lucru a noului Comitet Central — 
ales de Congresul al XlV-lea al parti
dului — a adresat tuturor membrilor 
Comitetului Central al partidului 
urarea de a acționa in așa fel, îm
preună, incit să asigure realizarea în 
cele mai bune condiții a hotăririlor a- 
doptate de Congres și ca noul Co
mitet Central să-și îndeplinească rolul 
de organ colectiv de conducere a în

tregii activități de partid, asigurind în
făptuirea socialismului și comunismu
lui în România.

La propunerea Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., a fost a- 
probată în unanimitate următoarea 
ordine de zi :

1. Proiectul Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe anul 
1990.

2. Proiectul Planului de dezvoltare 
a agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și gospodăririi apelor pe 
anul 1990.

3. Proiectul Planului financiar cen
tralizat al dezvoltării economico-so- 
ciale și proiectul Bugetului de Stat al 
Republicii Socialiste România pe anul 
1990.

4. Propunerile privind organizarea

alegerilor generale de deputați în 
Marea Adunare Națională și în consi
liile populare, care se vor desfășura 
la 11 martie 1990.

5. Componența Colegiului Central 
de Partid.

6. Componența comisiilor pe pro
bleme ale Comitetului Central al 
partidului.

7. Informare cu privire la întîlnirea 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mihail Gorbaciov și cu pri
vire la întîlnirea la nivel înalt a con
ducătorilor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, care au avut 
loc, la Moscova, în ziua de 4 decem
brie.

La lucrări participă, ca invitați, ca
dre de conducere din ministere, insti
tuții centrale și organizații de masă și 
obștești.

Lucrările ședinței comune continuă.

Dezvoltarea multilaterală a României 
-argument edificator al forței 

și viabilității socialismului
Strălucită analiză a stadiului ac

tual al dezvoltării societății româ
nești, a evoluției lumii contempora
ne, Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prezentat la Con
gresul al XlV-lea al partidului, de
monstrează cu putere rolul decisiv 
pe care l-a avut in dezvoltarea pa
triei noastre, in înflorirea ei mul
tilaterală promovarea principiilor 
socialismului, aplicarea lor consec
ventă in cadrul strategiei partidu
lui de transformare revoluționară a 
societății, de edificare a noii orin- 
duiri. Experiența societății româ
nești oferă concluzii importante și 
edificatoare cu privire la construc
ția orînduirii fără exploatatori și 
exploatați, a dreptății și egalității 
sociale, idei și teze menite să a- 
sigure, în continuare, perfecțio
narea revoluționară a întregii noas
tre societăți socialiste.

Forumul suprem al partidului a 
prilejuit o evaluare profundă și 
multilaterală a drumului parcurs de

poporul român în procesul construc
ției socialiste, îndeosebi de la Con
gresul al IX-lea și pină in prezent. 
O dată cu analiza stadiului actual 
de dezvoltare economico-socială a 
țării au fost trasate direcțiile de vii
tor, pentru cincinalul 1991—1995 și 
in perspectivă pină la orizontul a- 
nilor 2000—2010. Prin hotăririle a- 
doptate. Congresul al XlV-lea se în
scrie în istorie drept forumul ma
rilor victorii socialiste, al triumfului 
principiilor socialismului științific in 
transformarea revoluționară a socie
tății românești, ai adevăratei suvera
nități și al independenței depline, 
economice și politice, a României.

Poporul român făurește socialis
mul in patria sa străbună. Așa cum 
a subliniat, în Raportul înfățișat 
Congresului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU : „Intr-o 
perioadă istorică scurtă, de numai 
45 de ani, România a lichidat starea 
de înapoiere la care dominația străi
nă, de sute de ani, a condamnat-o

— și patria noastră, dintr-o țară a- 
grar-industrială slab dezvoltată, a 
devenit țară industrial-agrară, cu o 
industrie modernă, organizată pe 
baza ceior mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii, cu o agricultură so
cialistă înfloritoare". In acest răs
timp, România s-a înscris cu fer
mitate pe coordonatele progresului 
multilateral, dovedind in practică 
forța și legitimitatea socialismului.

Este cunoscut faptul că, in etapa 
care a inceput imediat după 23 Au
gust 1944, s-au manifestat preocu
pări pentru realizarea unor înnoiri 
structurale in cadrul economiei na
ționale. Dar nici industrializarea, 
nici dezvoltarea agriculturii intensi
ve nu erau posibile înainte de fău
rirea proprietății întregului popor și 
trecerea Ia edificarea unei noi o- 
rînduiri sociale, întemeiate pe prin
cipiile socialismului științific. Cu
cerirea puterii politice de către cla-

(Continuare în pag. a IV-a)

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, a avut loc, luni, 
11 decembrie, ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

A fost analizat PROIECTUL PLANULUI NATIONAL UNIC 
DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA A REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA PE ANUL 1990, definitivat, in 
spiritul orientărilor și indicațiilor secretarului gene
ral al partidului, precum și pe baza propunerilor și 
orientărilor făcute in ședința precedentă a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Proiectul de plan - cu 
imbunătățirile aduse - asigură dinamismul continuu și 
dezvoltarea intensivă a economiei naționale, accentuarea 
procesului de modernizare și specializare a producției, 
prin aplicarea largă a progresului tehnic, sporirea efi
cienței și a productivității muncii, creșterea proprietății 
socialiste și avuției țării, întărirea forței economice o pa
triei, ridicarea nivelului de trai și a gradului de civili
zație al întregului popor.

Comitetul Politic Executiv a examinat, de asemenea, 
PROIECTUL PLANULUI DE DEZVOLTARE A AGRICULTU
RII, INDUSTRIEI ALIMENTARE, SILVICULTURII Șl GOS
PODĂRIRII APELOR PE ANUL 1990.

S-a subliniat că proiectul de plan asigură, prin pre
vederile sale, continuarea, pe o treaptă superioară, a 
înfăptuirii obiectivelor noii revoluții agrare. Un accent 
deosebit este pus pe creșterea producțiilor vegetale și 
animaliere, folosirea cu eficiență maximă a fondului fun
ciar și a bazei tehnico-materiale, sporirea gradului de 
valorificare a materiilor prime in industria alimentară și 
diversificarea producției acesteia, in scopul aprovizionării 
corespunzătoare o populației cu produse agroalimentare 
și bunuri de larg consum, satisfacerii altor necesități ale 
economiei naționale, precum și pe mai buna gospodă
rire a fondului forestier, valorificarea complexă a poten
țialului hidroenergetic al țării.

Comitetul Politic Executiv a analizat, apoi, PROIEC
TELE ÎMBUNĂTĂȚITE ALE PLANULUI FINANCIAR CEN
TRALIZAT AL DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE Șl 
BUGETULUI DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂ
NIA PE ANUL 1990, care au in vedere dezvoltarea eco
nomiei românești prin mijloace proprii, fâră a mai apela 
la credite externe, consolidarea rezervelor financiare șl 
valutare ale țării, aplicarea cu fermitate a mecanismului 
economico-financiar, așezarea întregii activități a unită
ților pe principii!» rentabilității și eficienței. Indicatorii 
financiari pe 1990 sint corelați cu prevederile din proiec
tul Planului național unic, asigurind resursele necesare 
realizării tuturor obiectivelor de dezvoltare economico- 
socială a României in anul viitor.

Aprobind proiectele Planului național unic de dezvol
tare economico-socială a Republicii Socialiste România, 
Planului de dezvoltare o agriculturii, industriei alimen
tare, silviculturii și gospodăririi apelor. Planului financiar 
centralizat al dezvoltării economico-sociale și Bugetului 
de stat pe anul 1990, Comitetul Politic Executiv a hotărit 
ca aceste documente, care au la bază hotăririle adoptate 
de Congresul al XlV-lea al partidului, precum și preve
derile actualului cincinal, să fie supuse dezbaterii Ple
narei Comitetului Central al partidului și apoi discutării 
și adoptării lor de către Marea Adunare Națională.

In continuare, Comitetul Politic Executiv, la propunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a HOTĂRIT CA, IN 
CURSUL LUNII DECEMBRIE, SA SE ACORDE OAMENI
LOR MUNCII DIN UNITĂȚILE ECONOMICE DE STAT UN 
AVANS DE 1,7 MILIARDE LEI DIN FONDUL ANUAL DE 
PARTICIPARE LA REALIZAREA PRODUCȚIEI, A BENEFI
CIILOR Șl LA ÎMPĂRȚIREA BENEFICIILOR. Sumele ce se 
acordă in luna decembrie se stabilesc in procente dife
rențiate din fondul de retribuire lunar, un procent mai 
mare acordindu-se personalului muncitor cu retribuții de 
pinâ la 2 500 lei. In acest an, veniturile suplimentare 
realizate de oamenii muncii, prin majorarea retribuțiilor 
tarifare și creșterea părții variabile in veniturile totale, 
reprezintă 24,9 miliarde lei, la care se adaugă incă 1,7 
miliarde lei, sumă ce urmează a se plăti in cursul lunii 
decembrie din fondul anual de participare la beneficii. 
Cealaltă parte a fondului de participare a oamenilor 
muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la îm
părțirea beneficiilor, inclusiv sumele rezultate ca urmare 
a majorării cu 0,5 la sută a cotelor de constituire a aces
tui fond, urmează să se plătească in 1990, după înche
ierea activității pe bază de bilanț.

Sporirea mai accentuată a părții variabile In venitu
rile totale ale oamenilor muncii, precum și recentele mă
suri privind majorarea retribuțiilor, creșterea adaosului de 
acord, atribuirea de stimulente pentru producția de ex
port și majorarea cotelor de constituire a fondului de 
participare la beneficii reprezintă o elocventă expresie a 
grijii permanente a partidului și statului nostru pentru 
ridicarea continuă a nivelului de trai al întregului popor.

Comitetul Politic Executiv a aprobat PROPUNERILE 
CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA REVELIONULUI 1990 Șl 
A POMULUI DE IARNA. Pentru tradiționala serbare a 
Pomului de iarnă, organizațiile de masă și obștești au 
asigurat, din venituri proprii, fondurile necesare, care se

ridică la suma de peste 273 milioane lei, de care vor 
beneficia aproape 4 000 000 de copii.

De asemenea, s-a hotăril ca, in acest an, pentru stu- 
denți.și elevi din licee și școli profesionale, care iau masa 
la cantină, să se acorde cite 10 lei de persoană pentru 
suplimentarea meniului de revelion.

Organele și organizațiile de partid, comitetele sindi
cale, consiliile oamenilor muncii, organizațiile U.T.C. șl 
de pionieri, comisiile de femei vor iniția, cu prilejul 
Noului An, precum și al serbării Pomului de iarnă, ce va 
avea loc in perioada 28 decembrie 1989 - 3 ianuarie 
1990, acțiuni cu caracter politico-ideologic și programe 
cultural-artistice cu un bogat conținut educativ, patrio
tic și revoluționar.

Avind in vedere importanța sistemului de prețuri In 
aplicarea mecanismului economico-financiar, Comitetul 
Politic Executiv a aprobat PROPUNEREA CU PRIVIRE LA 
ORGANIZAREA COMITETULUI DE STAT PENTRU PRE
ȚURI CA DEPARTAMENT AL MINISTERULUI FINANȚE
LOR. S-a apreciat că, astfel, se asigură aplicarea fermă 
și unitară a pirghiilor financiare și de prețuri, o mai bună 
corelare a planurilor financiare, ceea ce va conduce la 
creșterea eficienței economice in toate domeniile de 
activitate.

Comitetul Politic Executiv a hotărit TRECEREA UNITĂ
ȚILOR DE GRĂNICERI DIN SUBORDINEA MINISTERULUI 
APĂRĂRII NAȚIONALE IN SUBORDINEA MINISTERULUI 
DE INTERNE.

In vederea îmbunătățirii funcționării sistemului de con
trol, printr-o unificare și coordonare comună a tuturor 
organismelor cu atribuții In acest domeniu, Comitetul Po
litic Executiv a hotărit crearea CONSILIULUI SUPERIOR 
DE COORDONARE A CONTROLULUI ASUPRA ACTIVI
TĂȚII ECONOMICE, FINANCIARE Șl SOCIALE, ea organ 
de partid și de stat, cu dreptul de a controla și lua mă
suri ferme de intărire a răspunderii, ordinii și disciplinei 
in aplicarea hotăririlor și legilor țării in toate domeniile 
de activitate.

Comitetul Politic Executiv a examinat șl aprobat PRO
PUNERILE PRIVIND ORGANIZAREA ALEGERILOR GENE
RALE DE DEPUTAȚI IN MAREA ADUNARE NAȚIONALA 
Șl IN CONSILIILE POPULARE, CARE SE VOR DESFĂȘURA 
LA 11 MARTIE 1990.

Subliniind importanța deosebită a acestor alegeri, ca 
eveniment de seamă in viața social-politică a țării, in 
dezvoltarea continuă a democrației societății noastre so
cialiste, Comitetul Politic Executiv a hotărit ca propune- 
rilel privind organizarea alegerilor de la 11 martie 1990 
să fie puse in dezbaterea Plenarei Comitetului Central al 
partidului.

Trecind la următorul punct de pe ordinea de zl, Co
mitetul Politic Executiv a aprobat propunerile privind 
componența COLEGIULUI CENTRAL DE PARTID. De ase
menea, Comitetul Politic Executiv a aprobat propunerile 
privind COMPONENȚA COMISIILOR PE PROBLEME ALE 
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN. Ambele propuneri urmează să fio prezentate spre 
dezbatere și aprobare Plenarei Comitetului Central al 
partidului.

In continuare, In cadrul ședinței, a fost prezentată O 
INFORMARE CU PRIVIRE LA ÎNTÎLNIREA DINTRE TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘUL MIHAIL 
GORBACIOV Șl CU PRIVIRE LA ÎNTÎLNIREA LA NIVEL 
ÎNALT A CONDUCĂTORILOR STATELOR PARTICIPANTE 
LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA, care au avut loc, la 
Moscova, in ziua de 4 decembrie a.c.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că in cursul In- 
tilnirii și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Mihail Gorbaciov - care se înscriu in ca
drul dialogului tradițional româno-sovietic la nivel inalt - 
a fost exprimată dorința comună de a se acționa in 
continuare pentru extinderea conlucrării dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, dintre România și Uniunea Sovietică, atit pe plan 
bilateral, cit și in domeniul vieții internaționale.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită apreciere 
șl a aprobat in unanimitate poziția exprimată de to
varășul Nicolae Ceaușescu in cadrul intilnirii la nivel 
inalt a conducătorilor statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, subliniind că aceasta corespunde intru totul 
orientărilor stabilite de Congresul al XlV-lea al partidu
lui, intereselor și aspirațiilor poporului nostru, cauzei ge
nerale a socialismului și păcii in lume.

Comitetul Politic Executiv a reafirmat hotărirea Parti
dului Comunist Român, a României socialiste de a ac
ționa pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările socia
liste, pentru intărirea unității, solidarității și colaborării 
lor, atit in construcția socialistă, cit și in lupta pentru 
dezarmare, colaborare și pace. In acest cadru, a fost 
subliniată necesitatea de a se organiza, in cel mai scurt 
timp, o consfătuire la nivel inalt a țârilor socialiste, in 
vederea discutării in comun a problemelor legate de dez
voltarea construcției socialiste in aceste țări.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de asemenea, 
probleme curente ale activității de partid și de stat.

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMĂNIA

DECRET
privind plata avansului din fondul de participare 

a oamenilor muncii la realizarea producției, 
a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor 

cuvenit pentru anul 1989
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Art. 1. - Se aprobă piața, în luna decembrie 1989, a avansului din 

fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a bene
ficiilor și la împărțirea beneficiilor Io unitățile economice de stat, in 
limita sumei de 1,7 miliarde lei, potrivit anexei *).

Art. 2. - Calculul general al fondului de participare o oamenilor 
muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la impărțirea beneficiilor, 
precum și plata diferenței pentru întregul an se vor face în prima parte 
a anului următor, la încheierea activității pe bază de bilanț.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

•) Anexa te comunică organelor interesate.

DECRET
privind unele măsuri pentru 

organizarea serbării „Pomului 
de iarnă" și a Revelionului 1990

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Art. 1 - In vederea organizării serbării „Pomului de iarnă" pentru 

preșcolari și elevi se alocă din fondurile asigurate de organizațiile de 
masă și obștești suma de 273 154 898 lei.

De această sumă vor beneficia aproape 4 milioane de copii.
Art. 2 - Pentru studenții și elevii din licee și școli profesionale, 

care iau masa la cantină, se acordă cite 10 lei de persoană pentru 
suplimentarea meniului de Revelion.

Art. 3 - Asigurarea fondurilor de către organizațiile de masă și 
obștești, repartizarea acestora pe județe, precum și numărul de copii 
care vor beneficia de fondurile respective sint prevăzute în anexele 
nr. 1-3 *), care fac parte integrantă din prezentul decret.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

•) Anexele se comunică organelor centrale de stat, organizațiilor de 
masă si obștești interesate.
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ORGANIZAȚIA DE PARTID STIMULEAZĂ 
EFORTUL CREATOR AL OAMENILOR

Ce se întreprinde pentru a cunoaște și fructifica soluțiile de perfecționare a muncii

DEPUTĂȚII - reprezentanți ai obștii, 
ai intereselor cetățenilor

— Episodul înfățișat pare mal 
mult de ordin tehnic. Să ajungă 
acesta subiect de dezbatere in ple
nara comitetului de partid !...

— De ce nu ? — argumentează lng. 
Florin Alexandrescu, secretarul 
comitetului de partid de la întreprin
derea Metroul — București. In 
primul rînd, că in răspunderea 
comuniștilor se află și probleme 
tehnice. Ca de altfel bunul mers al 
tuturor treburilor in absolut orice 
domeniu de activitate. în al doilea 
rînd, nu era doar vorba numai 
despre o problemă tehnică.

Interlocutorul stăruie și aflăm : 
Dezbaterea din comitetul de partid 

pornea de la un fapt petrecut pe 
magistralele în devenire ale me
troului bucureștean. Un anume utilaj, 
care își făcuse datoria în adine, 
ajunsese la sorocul să fie urcat la 
suprafață. Operație simplă în con
diții... firești. In condițiile în care 
apar „sincope" în colaborarea pro- 
lectant-constructor, viața se com
plică inutil. Cum s-a și lntîmplat. 
Constructorul a adăugat de la sine, 
la pereți, cîțiva centimetri de beton 
în plus care apoi au generat, ca să 
spunem așa, „metri" de bătaie de 
cap fără rost.

Da, pînă aici avem de-a face cu 
o problemă tehnică. Care însă, în 
confruntarea punctelor de vedere 
din plenara comitetului de partid a 
fost asociată cu opinii de mai largă 
semnificație. O consultare a factori
lor răspunzători, s-a spus, ar fi evi
tat acest neajuns. Și, de aici, în
trebarea pusă aproape reflex : de 
ce, uneori, se minimalizează ori pur 
si simplu se ocolește apelul la 
tezaurul de înțelepciune colectivă ? 
Ce mentalități — de orgoliu exacer
bat ori de încăpățînare nocivă, de 
Indiferență Ia fel de păgubitoare ori 
de incapacitatea de a fructifica po
tențialul de gîndire valoros aflat in 
orice loc de muncă — distorsionează 
acest efort, devenit practică normală 
a construcției în zilele noastre, de
termină sincopele de acest fel 7 Cel 
care s-au pronunțat pe marginea 
episodului înfățișat au formulat 
limpezi judecăți cu rezonanță în 
sfera educației politice, partinice a 
fiecărui comunist, a fiecărui om al 
muncii, care să asigure promovarea 
unui climat de exprimare deschisă a 
Ideilor, de amplu consens ca rezultat 
al cunoașterii părerilor, al investi
gării largi. Este vorba aici de o 
atitudine politică, de prețuire și de 
punere în valoare a gîndirii colec
tive, și nu doar de o conformare 
uzuală.

— întregul mecanism al vieții In
terne de partid, aduce în sprijin altă 
Idee secretarul comitetului de partid 
de la metrou, are în vedere consul
tarea largă a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii. Evident, cu scopul 
de a extrage orice sugestie, orice 
inițiativă care pot fi utile, pot fi 
fructificate în producție, în cîmpul 
activității de partid. Ca om al prac
ticii, aș apela și aici la experiența 
activității de partid din întreprin
derea noastră.

Se insistă asupra lucrului obișnuit, 
prin repetabilitatea în toate colecti
vele, de repartizare a membrilor 
comitetului de partid pe organizații 
de bază. Pentru a întări munca de 
partid. Pentru a da un plus de com
petență pregătirii dezbaterilor. Pen
tru a informa prompt cu sarcinile la 
zi și, în egală măsură, pentru a lua 
pulsul activității, frămîntărilor, pro-

ARGEȘ

BRUTĂRII ȘI MORI 
ÎN FIECARE COMUNĂ

In ampla activitate de dezvoltare 
și modernizare a localităților rurale, 
și în județul Argeș s-au realizat 
brutării și mori în to?te cele 81 co
mune, unele dintre ele avînd chiar 
cite două sau trei situate în satele 
aparținătoare, în scopul de a evita 
transportul pîinii de la centrul de co
mună in satele mai îndepărtate. In 
ultimele săptămîni, în județ au fost 
date în folosință 11 brutării în co
munele Ștefănești, Tigveni, Cepari, 
Stoenești și altele. Ele aparțin în 
majoritate cooperativelor agricole 
de producție, cooperativelor de pro
ducție, achiziții și desfacere a mărfu
rilor, precum și întreprinderii de Mo- 
rărit și Panificație Argeș. De ase
menea, In comune se află și 86 de 
mori care contribuie la asigurarea 
aprovizionării în bune condiții a 
populației cu făină și mălai. Referin- 
du-se la activitatea acestui domeniu 
important, tovarășul Ion Oprea, 
vicepreședintele Uniunii Județene a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, ne spune :

— In brutăriile existente se coace 
pline de cea mai bună calitate pen
tru 124 000 persoane, din care nu
mărul cel mai mare îl reprezintă 
cooperatorii, mecanizatorii și mem
brii lor de familie. La fel, beneficia
ză de produsele brutăriilor specialiș
tii satelor, pensionarii, oamenii 
muncii din diferite unități din raza 
comunelor respective. Cu sprijinul 
organelor locale; al deputaților care 
au mobilizat sătenii la executarea 
unora dintre lucrările noilor unități 
s-au realizat brutării în spații sim
ple fără mari cheltuieli pentru pro
ducerea pîinii. Acolo unde condi
țiile au permis, în cadrul asociațiilor 
lntercooperatiste pentru activități 
industriale și prestatoare de servicii, 
ca cele din Ștefănești, Budeasa, 
Smeura, Topoloveni, pe baza proiec
telor întocmite de Institutul de Pro
iectare Argeș au fost confecționate 
pe plan local utilajele necesare bru
tăriilor și morilor. La fel. au fost 
pregătiți pe plan local și 80 brutari 
in unități cu experiență, ca cele din 
Poiana Lacului și Suseni. împreună 
cu consiliile populare, s-au organizat 
numeroase chioșcuri pentru vinzarea 
produselor de panificație. O atenție 
deosebită acordăm acum aprovizionă
rii morilor și brutăriilor cu combus
tibil — cărbune livrat din surplusu
rile întreprinderii miniere locale, pre
cum și drojdia necesară pentru pro
ducerea pîinii. Piine de bună calitate 
se realizează și în brutăriile din co
munele Poiana Lacului și Miroși.

Așadar, în toate comunele județu
lui Argeș asigurarea sătenilor cu 
pîine proaspătă este rezolvată. O do
vadă grăitoare a preocupărilor de a 
ridica pe noi trepte calitative viața 
locuitorilor din mediul rural, de a 
apropia cît mai mult condițiile de 
viată ale sătenilor de cele ale celor 
ce trăiesc In orașe. (Gheorghe 

z Cirstea), 

blematicil cu care se confruntă oa
menii, zi de Zi, clipă de clipă. Lîngă 
acest curs obișnuit al vieții de 
partid și întrebarea la fel de obiș
nuită : cîți știu — ori se străduiesc 
— să facă „rentabil" un asemenea 
bun, foarte bun mecanism 7 Viața 
arată că, nu în puține locuri el 
funcționează cu o... productivitate 
scăzută. Cu mult sub parametri 
„proiectați". Și cîte neajunsuri n-ar 
putea fi prompt înlăturate ! Cîte 
„scurtcircuite" nu s-ar putea pre
veni ! O dovedește și fapțul la care 
apelează secretarul de partid.

— La o analiză comună a activi
tății de producție, în comitetul de 
partid și consiliul oamenilor muncii, 
Aurelian Prodan a ridicat chestiunea 
transportului de pămînt de pe noile 
artere în construcție ale metroului. 
El a venit, evident, cu situația cu
noscută în locul de muncă de care 
răspunde. Atunci nu aveam pe 
ordinea de zi analiza în detaliu a 

• De la o problemă tehnică la una de educație politică • 
Cum promovați climatul de exprimare deschisă a ideilor ?
• Rezultatul unei confruntări de opinii : ce nu era pe or
dinea de zi a impus... viața • Dincolo de o formulă uzuală 
din referatele pentru adunarea generală a comuniștilor...
• De la consultarea largă a oamenilor la acțiunea hotărită

pentru finalizarea gîndirii colective

acestei stări de lucruri. Dar s-au 
făcut auzite și alte voci s ritmurile 
atinse în luna noiembrie în tuneluri 
șl galerii sînt, cu adevărat, perfor
mante. Ele n-au precedent în scurta 
istorie a făuririi metroului bucu
reștean. Succesul acesta a generat 
însă și un... neajuns : mijloacele 
pentru transportarea pămîntului ex
cavat din adine au devenit insufi
ciente.

Ce nu era pe ordinea de Zi s-a 
Impus de către... viață. S-a acționat 
imediat, printr-un sondaj făcut și 
la alte puncte de lucru. Nu intrăm 
aici în detaliile „tehnice" ale aflării 
de soluții la perturbările care se 
profilau la orizont Important este 
faptul că punctelor de vedere expri
mate li s-a dat atenția cuvenită. 
Mai mult : că s-a mers operativ pe 
firul lor, pentru cunoașterea în de
taliu a stării de lucruri. Și mai 
mult : că s-a acționat — printr-o 
hotărîre luată in cunoștință de cauză 
— cu operativitate, eficient. Antre- 
nîndu-se în acest efort masa mare 
de comuniști, de oameni ai muncii. 
Adică, tocmai forțele care au lansat 
semnalul, impulsul, forțele capabile 
să determine rezolvarea, un curs 

■rodnic de muncă.
Toți cei cu care s-a stat de vorbă 

pe marginea acestui episod au în
cercat să descifreze, în semnificați
ile lui, datele de esență ale unei 
strategii promovate cu tenacitate de 
partid, de secretatul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, In 
practica curentă a edificării noii 
orinduiri sociale. Este strategia adu
cerii în circuitul productiv a întregu
lui potențial de muncă și creație al 
poporului. Prin stimularea și pu
nerea in practică a gîndirii colecti
ve. Prin larga consultare în vederea 
adoptării unor hotărîri viabile, care 
să ia „în calcul", pe cît posibil, toate 
datele realității. Iar toate datele

Noul magazin universal „Nera* din municipiul Reșița

„Atențiune I Trenul rapid 
87 pleacă peste cinci minu
te, de la linia 10... I".

Nimic deosebit in vocea 
care anunță, cu intensitate 
egală, plecările și sosirile 
trenurilor din Gara de Nord. 
Dar, după mulțimea ce se 
îndreaptă grăbită, în ulti
mul moment, spre tren, 
după numărul persoanelor 
ce au condus pe cineva la 
tren și, acum, „rugate să 
coboare din vagoane", fac 
acest lucru cu vizibil regret 
simți că trenul rapid 87 este 
o lume mai deosebită. Sau, 
cel puțin, așa ni se pare 
nouă. Orașul de la mare, 
ce ne atrage pe toți în se
zonul estival, cu minuna
tele locuri însorite ale 
vacanței, este în aten
ția țării întregi și prin 
industriile lui — de con
strucții navale, de construc
ții de mașini, de petrochimie 
si. mai ales, ca crimă poar
tă maritimă a României 
spre lumea largă. Așa că 
este de Înțeles de ce, în ori
care anotimp ar fi, trenurile 
de Constanța sînt întotdea
una aglomerate.

Avem aprobarea oficială, 
pentru realizarea reportaju
lui de față, să parcurgem 
drumul la mare dus si în
tors pe locomotivă. Meca
nicul și ajutorul de mecanic 
ne sînt gazde bune.

— Trenul de Constanta 
este pentru noi ca oricare 
alt tren — se mărturisește 
mecanicul Teodor Rus. Răs
pundem de tot ce înseamnă, 
astăzi, trenul rapid 87/88. 
Nimic neobișnuit.

Și totuși, există o notă 
de neobișnuit. O mică săr

realității nu pot fi Însumate declt 
prin îngemănarea a cît mai 
multor păreri, decît prin cu
noașterea temeinică a tuturor opțiu
nilor. Spunea cu limpezime tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU in cuvîn- 
tarea rostită la încheierea lucrărilor 
Congresului al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român : „Nu este lucru 
ușor să se adopte hotărîri juste. 
Aceasta cere muncă, cere înțelegerea 
legilor obiective, cunoașterea reali
tăților și forței societății noastre. 
Dar oricît de juste ar fi hotăririle, 
ele sint numai începutul. Pentru ca 
ele să prindă viață este necesar să 
acționăm, în toate domeniile, cu În
treaga răspundere pentru realizarea 
lor".

Orientări limpezi, de esență pen
tru întreaga muncă de partid, pentru 
practica construcției socialismului în 
patria noastră.

Orientări care cheamă la necon
tenite perfecționări, la sprijinirea cu 

mal multă temeinicie pe forțele so
ciale care pot determina înnoirile 
fundamentale, la stimularea tezauru
lui lor de gîndire și inițiativă. Este 
punctul de vedere asupra căruia 
Viorica Ciugudean, secretara organi
zației de bază proiectare de la în
treprinderea Metroul, se oprește 
stăruitor. Reținem din opiniile ex
primate :

— Deseori, in referatele prezentate 
în adunările generale ale comuniști
lor, pentru motivarea unor ritmuri 
de lucru performante, a unor succese 
se apelează la „formula" : toate 
acestea sînt rodul conlucrării largi 
între secții, cu întreprinderile cola
boratoare, cu constructorul".

— Ce se cuprinde în această... 
formulă 7

— Exact aici voiam să ajung. Se 
cuprinde aici o laborioasă, continuă 
și, nu de puține ori, dificilă muncă 
de educație politică, desfășurată în 
rîndul comuniștilor. Și, prin ei, în 
rîndul tuturor oamenilor muncii. 
Pentru a asigura, în fiecare compar
timent, o bună funcționare a meca
nismului de cunoaștere a părerilor 
oamenilor. Pentru a determina peste 
tot un climat de receptivitate la 
ideile valoroase, de fructificare a 
lor. Prin natura sa, un proiect, la 
metrou — presupun că, în genere, 
orice proiect — este perfectibil. Ori
unde și orieînd. Pare un adevăr sim
plu, nu 7 Și chiar este. Dar obișnui- 
rea cil acest adevăr și, mai ales, 
practicarea lui, zi de zi, e departe 
de a fi un lucru înțeles peste tot. 
Tocmai de aceea ridicăm chestiunea 
unei educații In acest sens. Obiec
tiv pe care biroul organizației de 
partid din care fac parte nu-1 scapă 
din vedere.

— Și totuși, ce se află dincolo da 
„formula" din referate 7

— Se află munca concretă a comu
niștilor, a oamenilor. Ideile și aspi

bătoare. Echipa care con
duce locomotiva acestui ra
pid împlinește unsprezece 
ani de cînd, în tandem, 
poartă, pe drumurile de fier 
ale țării, trenuri după tre
nuri. Altfel, ca ceferist, co
munistul Teodor Rus are 23 
de ani vechime împliniți, 
ani in care a străbătut toată 
filiera profesională, de la 
muncitor în depou la aju
tor de mecanic, apoi meca
nic pe trenuri de marfă și, 
după riguroase selecții, la 
trenurile de călători (inclu
siv trenuri internaționale). 
Aveam să aflăm, după ce 
ne-am mai împrietenit, că 
feciorul său. care-1 urmează 
în meserie pas cu pas, a și 
depășit stagiul de muncitor 
în depou și că era în plin 
examen pentru funcția de 
mecanic de locomotivă. Va 
începe ca ajutor, firește, și 
va urca în profesie pînă 
unde va fi capabil să urce. 
Și fata „trage" tot spre 
C.F.R., urmează cursurile li
ceului numărul 11, liceu pa
tronat de Regionala C.F.R. 
București.

O familie de ceferiști. O 
familie obișnuită, de munci
tori. o familie în care se în
vață, se visează, se călăto
rește mult.

— Nu vă este greu 7 De-o 
viață, tot pe drum...

— Nici vorbă de așa ceva. 
Este o viață în care nu au 
loc rutina, monotonia. Și, 
de altfel, nu repeți în fle
care zi același traseu. De 
pildă, pe traseul acesta 
n-am mai mers de 50 de 
zile.

— In timpul acesta, dacă 
știi să observi, descoperi că

s-au schimbat multe — in
tră în vorbă ajutorul de me
canic Dumitru Pîrcălăboiu. 
Știți, uneori și de la o cursă 
la alta intervin schimbări, o 
să vedeți diseară, cînd ne 
întoarcem, cînd ni se înmî- 
nează foaia de drum, cu 
restricțiile intervenite peste 
zi în trafic, că de la o oră 
la alta apar lucruri noi. Nu 
mă mai refer la schimbările

pe care șî călătorul care nu 
face acest drum zilnic, cl la 
o lună sau două, sau la un 
an, le sesizează imediat. 
Construcții noi la tot pasul
— blocuri de locuințe, fa
brici, uzine... Pe această 
magistrală feroviară numă
rul 800, pe care o parcurgem 
acum, au apărut, în ultimii 
ani, construcții care duc fai
ma tării în întreaga lume.

— Chiar ea, magistrala 800
— își reia cuvîntul meca
nicul Teodor Rus — s-a 
înnoit din temelii, s-a du
blat, s-a electrificat. In bună 
parte a fost reconstruită da
torită apariției pe acest tra
seu a unor opere de uriașă 
importantă economico-so- 
cială cum sînt : Canalul

rațiile lor. Puterea lor uriașă pe 
care nu avem voie să n-o luăm în 
calcul, tocmai pentru că ea este 
termenul principal în ecuația dezvol
tării pe drumul construcției socia
lismului. Drum limpede înfățișat în 
documentele Congresului al XIV-lea 
al partidului. Această putere con
struiește și metroul — una din mîn- 
driile acestui timp. Construiește, 
află soluții viabile, afirmă geniul 
tehnic românesc. Dacă ar fi să mă 
refer aici numai la scutul dreptun
ghiular, semimecanic, cu ajutorul 
căruia s-au montat, în premieră, 
cadre de beton armat prefabricat...

Premiera invocată are în sine o 
reverberație aparte. Despre ce 
este vorba 7 Un tînăr inginer — 
întîmplător, soțul secretarei de 
partid — are drept temă la examenul 
de obținere a unei gradații . detaliile 
privind aceste prefabricate dreptun
ghiulare. Apel la literatura de spe
cialitate, la experiența altor colegi. 
Alt inginer, Nicolae ' Manolescu, 
comunist și el, își asumă răspunde
rea conceperii utilajului în cauză. 
Apelînd și el, investigînd experiența 
tezaurizată anterior. Alt inginer, 
Mircea Sofian, comunist și el, între 
timp ales secretar de organizație de 
bază, își ia răspunderea realizării 
utilajului. Cum 7 Receptiv la orice 
idee care se dovedește viabilă. 
Punînd în operă ideile, experiența 
acumulată pînă atunci. Numai și 
numai prin acest cumul de expe
riență, prin valorificarea potențialu
lui de creație colectiv, printr-o ati
tudine cu adevărat receptivă, utila
jul în cauză, realizat în întregime 
în întreprinderea Metroul-București, 
a fost gata în timp record, cu el s-a 
executat un pasaj pietonal în timp 
record.

— E adevărat, lucrurile stau 
tocmai așa. Dar, invită acum la o 
privire realistă Mircea Sofian, con
sultarea oamenilor, punerea în prac
tică a ideilor lor constructive nu se 
fac doar pentru a dovedi... virtuțile 
incontestabile ale sistemului nostru 
democratic, de dezbatere deschisă și 
afirmare a potențialului de creație 
colectivă.

— Ce vreți să spuneți 7
— Revenind Ia scutul dreptunghiu

lar, pentru că clespre asta este vorba, 
vreau să spun că deși acesta s-a 
impus ca necesitate, printr-o hotărire 
și acțiune colectivă juste, cerute de 
realitate, deși acesta s-a realizat 
printr-un uriaș efort comun, foarte 
mulți oameni au ajutat cu munca și 
cu păreri, cu experiența lor, la 
făurirea IUI, și utilajul a trecut cu 
brio examenul practicii. Ce s-a în- 
tîmplat cu el mai departe 7... Mai 
departe el nu este solicitat, deși, sînt 
convins, în Capitală ori in țară sînt 
la ordinea zilei destule lucrări unde 
performanțele sale tehnice și-ar pu
tea afirma pe deplin avantajele.

Oricît de juste ar fi hotăririle, 
ele sînt numai începutul, spunea 
secretarul general al partidului.

Ca să prindă viață, este nevoie de 
muncă. De multă muncă. Sub 
semnul angajării depline, al răspun
derii pentru finalizarea fiecărui 
obiectiv care se cristalizează, care 
emană din voința unui colectiv sau 
altul, din voința poporului. De alt
fel, este știut, nu poate exista de
mocrație reală fără răspunderea 
înaltă, comunistă pentru tot ceea ce 
se înfăptuiește.

Hie TANASACHE

Dunăre-Marea Neagră, cu 
podurile sale, cu ecluzele 
sale, cu porturile parcă 
existente dintotdeauna pe 
întinsul cîmpiei dobrogene, 
complexul de poduri fero
viare și rutiere dintre Fe
tești și Cernavodă. Și, ca 
o avanpremieră la șirul 
de construcții ce se oferă 
privirii în Dobrogea înti
nerită. începînd cu reactoa

La drum, cu mecanicul 
de locomotivă

rele centralei nuclearo-elec- 
trice de la Cernavodă, tre
buie remarcată, la Fetești, 
in imediata vecinătate a gă
rii, o clădire nouă, adăpos
tind dispeceratul electronic, 
de unde creierul cibernetic 
preia conducerea traficului 
feroviar pe magistrala 800. 
Iată, amintind numai acest 
obiectiv ; prin simpla lui 
existență vorbește elocvent 
despre modernizările fără 
precedent de care a 
beneficiat rețeaua fe
roviară a tării în ..Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Noul 
în anii aceștia este la ordi
nea zilei. Priviți și la ma
șina aceasta, care ne duce 
ca vintul — lucrăm cu ea 
de doi ani de zile. Este o

Consiliile populare, organe locale 
ale puterii de stat, alcătuite din 
deputați, dețin un rol deosebit de 
important în sistemul democrației 
noastre muncitorești-revoluționare, 
în conducerea societății, asigurînd 
dezvoltarea economică, social-cultu- 
rală și edilitar-gospodărească a uni
tăților administrativ-teritoriale, apă
rarea proprietății socialiste și a le
galității, ocrotirea drepturilor cetă
țenilor și menținerea ordinii publice, 
responsabilități care urmează să 
cunoască o sporire și o întărire și 
mai mare în perioada ce urmează. 
„Să acționăm cu toată hotărirea — 
sublinia secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în Raportul ia cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului — pentru creș
terea și perfecționarea activității 
consiliilor populare ca organe ale 
autoconduccrii și autoaprovizionării, 
in vederea înfăptuirii neabătute a 
obiectivelor dezvoltării tuturor zo
nelor și localităților patriei noastre".

Sarcini și atribuții de o asemenea 
însemnătate socială implică o res
ponsabilitate crescîndă pentru fie
care deputat în îndeplinirea cores
punzătoare a mandatului încredințat 
de alegători, buna reprezentare a 
intereselor acestora și asigurarea 
largii lor participări la rezolvarea 
pe plan local a treburilor de stat și 
obștești. Așa cum s-a relevat și în- 
tr-o serie de dezbateri publicate de 
ziarul nostru, majoritatea deputați
lor înțeleg să se achite în bune 
condiții de aceste sarcini, să se im
plice puternic și eficient în viața 
obștii, în înfăptuirea principiilor 
autoconducerii, autogospodăririi șl 
autoaprovizionării. în același timp, 
a reieșit însă că există în continua
re și numeroase aspecte perfectibile 
în munca deputaților, o serie de 
neajunsuri ale stilului de muncă, 
manifestări de formalism șl, în ca
zul unora dintre ei, de inactivitate, 
de ignorare a atribuțiilor încredin
țate. Sînt probleme ce au fost re
levate și în cazul dezbaterii de față, 
la care au participat mai mulți 
deputați din cadrul Consiliului Popu
lar al Municipiului Buzău.

— Recent, consiliul popular al 
municipiului nostru a fost distins cu 
„Ordinul Muncii" clasa I, pentru re
zultatele obținute anul trecut în 
activitatea de autogospodărire și 
autoaprovizionare, de autofinanțare, 
de dezvoltare a localității, în gene
ral, ne spune pentru început depu
tatul Stelian Tănăsescu, vicepre
ședinte neretribuit al consiliului. 
Merită să amintim amplele acțiuni 
de masă pentru buna gospodărire a 
orașului, pentru înfrumusețarea sa 
în zona centrală, extinderea spațiilor 
verzi în noile ansambluri de lo
cuințe din zonele Unirii șl Doro
banți, la desfășurarea cărora depu
tății au avut o contribuție însemna
tă prin larga mobilizare a cetățeni
lor. Aceasta nu înseamnă însă că 
trebuie să ne situăm pe poziții de 
automulțumire, de considerare a re
zultatelor obținute ca pe o pavăză 
față de analiza critică și autocritică 
a muncii noastre ca deputați în 
consiliul popular. Fără îndoială că 
marea majoritate a celor 53 de 
deputați municipali pot prezenta o 
listă a acțiunilor întreprinse cu ce
tățenii, ceea ce este foarte impor
tant, dar la fel de Important, dacă 
nu în și mai mare măsură, este 
gradul în care deputatul aduce 

lQComotivă electrică fabri
cată la „Electroputere" Cra
iova. Ultimul tip de loco
motivă dintre cele care, 
după cum se știe, sînt foar
te solicitate la export, în 
multe țări ale lumii. Am 
străbătut cu ea toată țara, 
arată ca nouă, dar, să știți, 
are la bord 285 de mii de 
kilometri. Este robustă, 
foarte bună.

— Șl mal Înainte 7
— Am lucrat pe o locomo

tivă diesel-electrică. După 
părerea mea nici această 
locomotivă nu a avut timp 
să se învechească. Ajutorul 
meu pe acest tip de loco
motivă își începea uceni
cia. Eu, ca mai vîrstnic, am 
apucat și locomotiva cu 
abur; primele mele drumuri 
sînt legate de o mică loco
motivă cu abur, care, vă 
spun drept, mi se părea, pe 
vremea aceea, nemaipome
nită. Vedeți, chiar privită de 
pe... locomotivă, vreau să 
spun prin prisma moderni
zării mijloacelor de trac
țiune, calea ferată apare și 
ea. ca oricare alt compar
timent activ al societății 

cuvîntul cetățenilor în fața consiliu
lui popular. Și am în vedere, în 
primul rînd, sesiunile consiliului, 
adică forma în care acesta lucrează. 
Or, de ce să nu recunoaștem, sînt 
și deputați, nu puțini, care în în
treg mandatul lor nu iau cel puțin 
o dată cuvîntul.

— Din procesele-verbale reiese că, 
într-adevăr. numărul deputaților 
care iau cuvîntul în sesiuni este 
destul dă mic, mai mulți vorbitori 
fiind, uneori, din rîndul invitaților. 
Totodată, se remarcă faptul că 
deputății Care participă la dezbateri 
sînt cam aceiași. De ce oare 7

— Sînt mai multe cauze, ne răs
punde interlocutorul, dar principala, 
cred .eu, constă în aceea că unii au 
prea puțin de spus, din moment ce 
fac prea puține lucruri în circum
scripția pe Care o reprezintă. In afa
ră de aceasta trebuie ținut cont și de 
faptul că deputății au și alte modali
tăți de a aduce cuvîntul cetățenilor 
în consiliul popular, de a le rezolva 
cerințele. Problema lipsei de impli
care din partea unor deputați rămîne 
însă, și ea trebuie în continuare 
analizată, pentru că această atitu
dine îi face practic inapți pentru o 
muncă de asemenea responsabilita
te civică.

— Intre drepturile șl Îndatoririle 
deputatului expres prevăzute de lege 
există și interpelarea unor factori de 
răspundere. Ați uzat de o asemenea 
prerogativă 7

— Eu, da, ne răspunde deputatul 
circumscripției numărul 48, Mihai 
Isac. Mi-am permis să întreb într-o 
sesiune pentru care motiv nu se ia 
nici o măsură de către organele de 
ordine, de către comitetul executiv 
al consiliului nostru popular față de 
indivizii care se dedau la acte de 
speculă ziua în amiaza mare, pe 
străzi și în alte locuri publice, sfi- 
dînd munca oamenilor cinstiți, dău- 
nînd climatului nostru etic și juri
dic. Mi s-a răspuns că se vor lua 
măsuri și pe moment s-au și luat, 
insuficiente însă cită vreme fenome
nul a reapărut ca și cum nu s-ar fi 
îhtîmplat nimic. Consider însă că alt
fel ar fi stat lucrurile dacă la rîndul 
meu reluam întrebarea ori dacă ar fi 
făcut-o și alți deputați. Atitudine pe 
care trebuie să o avem șl față de 
alte aspecte, bunăoară fată de nere
gulile întîlnite în comerț, față de 
care consider că nu se acționează cu 
suficientă fermitate. Să dau un 
exemplu : am însoțit o echipă de 
control al oamenilor muncii într-o 
unitate de alimentație publică și am 
constatat numeroase încălcări ale 
normelor de comerț. Știți însă ce 
mi-a spus gestionarul 7 „Nu mal 
scrieți, tovarășe, că vă obosiți de
geaba". Și cel puțin, pînă azi, pare 
să fi avut dreptate. De ce am dat 
aceste exemple 7 Pentru că ele sînt 
legate, într-adevăr, de interesele oa
menilor muncii, de apărarea acestor 
interese. Or, dacă cetățeanul con
stată^ că tu, deputat, treci nepăsător 
pe lîpgă asemenea lucruri se va 
adresa altor factori. In ce mă priveș
te, caut însă de fiecare dată să nu 
se întîmple așa și satisfacția mea cea 
mai mare este că mulți îmi Spun 
„primarul" cartierului.

— Modul în care deputatul reu
șește să soluționeze o serie de sesi
zări ale cetățenilor, să asigure în
făptuirea propunerilor contribuie, 
intr-adevăr, la scăderea numărului 
de scrisori și audiențe către forurile 
superioare, scutește oamenii de o se
rie de drumuri inutile. Cum poate 
deputatul să-și sporească aportul și 
eficiența în această privință 7

— In primul rînd, cred că trebuie 
să locuiască în circumscripția în care 
a fost ales, este de părere deputatul 
Ion Neacșu. Să se izbească zi de 
zi de problemele cu care se confruntă 
cetățenii pe care-i reprezintă, să se 
întîlnească mereu cu ei și să fie tot 
timpul „deranjat" în această privin
ță. Apoi trebuie să existe un loc

SIGHIȘOARA :
Realizări social-edilitare

Municipiul Sighișoara a cunos
cut și în acest an ample prefaceri 
înnoitoare. Astfel, în perioada care 
a trecut de la Începutul anului și 
pînă în prezent, zestrea edilitară 
a orașului de pe Tîrnava Mare s-a 
îmbogățit cu încă 352 de aparta
mente- confortabile. Ele ridică la 
1 800 numărul apartamentelor con
struite în actualul cincinal și la 
peste 6 000 cele înălțate aici în pe
rioada de la Congresul al IX-lea și 
pînă în prezent. De remarcat, tot
odată, că în acest an, cu contri
buția largă a muncitorilor din în
treprinderile industriale, au fost 

noastre, lntr-un proces de 
neîntreruptă înnoire.

Un proces de înnoire sin- 
tetizînd, de altfel, însăși 
evoluția Industriei noastre, 
efortul ei de a echipa, în 
pas cu timpul, căile ferate 
naționale. O industrie care 
a reluat aproape de la zero, 
după anii grei ai războiu
lui. construcțiile de mașini, 
și care, acum, produce pen-

tru țară șl pentru export 
material rulant, nave flu
viale și maritime, aparate 
de zbor etc., etc.

Lăsăm In urma noastră 
Feteștiul, vechi centru fe
roviar, locul unde noutatea 
tehnică — prin amplasarea 
aici, cum ne informase 
mecanicul, a dispecerului 
electronic — este la ea aca
să. Ne apropiem de Dună
re. Dintr-o dată ne iese în 
față complexul de podpri 
dunărene, gigantice aripi de 
oțel și beton peste pangli
ca albastră a Dunării. Ne 
dau binețe cu aerul că sînt 
aici de cind lumea. Perfect 
integrate în peisaj, noile 
poduri, recent intrate, eșa
lonat, în exploatare, sinte

tizează efortul și priceperea 
constructorilor noștri, care, 
cu forța minții și a brațe
lor, au dat chip nou între
gii țări. Poate nicăieri ca 
aici, pe pămîntul dintre 
Dunăre și Mare, nu sînt 
însă concentrate atîtea con
strucții epocale. Magis
trala Albastră, de aici, 
de la Cernavodă își 
începe periplul. In lun
gul ei, construcții mă
rețe, adevărate opere de 
artă — Canalul Dunăre- 
Marea Neagră, ecluzele, po
durile, porturile, cu tot ce 
cuprind acestea, atrag și re
țin călătorii la ferestrele 
vagoanelor. Acestea toate, 
la fel cum sînt toate marile 
și frumoasele ctitorii ale 
perioadei istorice inaugura
te de cel de-al IX-lea Con
gres al partidului în țara 
noastră, se constituie ca 
temelie trainică pentru con
strucția altor și altor o- 
biective social-economice, 
preconizate în documentele 
celui de-al XIV-lea mare 
forum al comuniștilor.

— Canalul a crescut sub 
ochii noștri, cum sub ochii 
noștri au crescut podurile 
dunărene, ne spune meca
nicul Rus. De cîte ori tre
ceam spre Constanța urmă
ream ce e nou, cu cît „au 
crescut" lucrările, cum 
arătau ele pe măsură 
ce se înălțau... Așa și cu 
podurile, șl cu Canalul 
Dunăre — Marea Neagră, 
și cu Centrala nuclearo- 
electrică de Ia Cerna
vodă. Pentru fiecare con
strucție am trăit sen
timentul de bucurie al

unde să știe tot cetățeanul că poate 
da de urma deputatului. De exem
plu, noi ne întîlnim frecvent cu co
mitetul de cetățeni, cu cele ale aso
ciațiilor de locatari și cu alți locui
tori la punctul termic din cartier. 
Pur și simplu nu am avut unde în 
altă parte. Deputatul trebuie să fie 
sau să devină și un om insistent în 
privința rezolvării treburilor obștești, 
chiar „sîcîitor", ca să spun așa, să nu 
lase lucrurile pînă nu au căpătat 
soluționare firească. De pildă, noi, 
adică cetățenii din circumscripția 
nr. 11, am adus în repetate rînduri in 
fața consiliului popular, inclusiv cu 
ocazia raportului meu de activitate 
în fața sesiunii, propunerea, in pre
zent acceptată, că trebuie să se con
struiască o nouă școală în cartier. 
Iar în prezent nu vrem să renunțăm 
la ideea că trebuie să se dea o altă 
destinație localului de pe strada Do
robanți. de pildă să fie înființată 
acolo o unitate de semipreparate tip 
„gospodina". Cetățenii au cerut acest 
lucru în repetate rînduri din motive 
deplin întemeiate, numai că direc
torul I.C.S.A.P. găsește de cuviință 
să nu dea curs încă acestei doleanțe 
cetățenești. Sigur, este un exemplu, 
dar am vrut să ilustrez obligația pe 
care o avem noi, deputății, de a in
sista pentru Înfăptuirea propunerilor 
și rezolvarea problemelor cetățeni
lor.

— Ultima sesiune a Consiliului 
Popular Municipal Buzău, ținută 
acum cîteva zile, a avut pe ordinea 
de zi activitatea desfășurată de con
siliul popular municipal și comitetul 
său executiv pentru dezvoltarea in
dustriei mici și prestărilor de servi
cii. Problematică generoasă, de ma
xim interes cetățenesc, dar din con
sultarea procesului-verbal reiese că 
și de data aceasta între cei 11 vor
bitori s-au remarcat mai ales invita
ții. conducători ai unităților organi
zatoare de asemenea activități, care 
au avut în vedere, în primul rînd, 
propriile probleme. De ce nu au fost 
mai numeroase intervențiile și pro
punerile deputaților 7 Este o lipsă a 
lor sau sesiunea a fost insuficient 
pregătită 7

— In privința acestui sector de 
activitate, respectiv a industriei 
mici și prestărilor de servicii, sînt încă 

numeroase probleme, cum s-a arătat 
chiar în raportul prezentat sesiunii, 
ne spune tovarășul Marin Tănase, 
secretar al comitetului executiv al 
consiliului popular, și fără îndoială 
că participarea deputaților cu pro
puneri concrete ale cetățenilor pu
tea fi mult mai bogată și mai vie. 
Rămîne ca acum, în cadrul adunări
lor cetățenești care au loc în aceste 
zile, să se sfătuiască cu cetățenii și 
să stabilească precis unde urmează 
să fie amplasate noile unități. Cît 
privește participarea scăzută a unor 
deputați, în sesiuni, și nu numai, 
este un lucru remarcat de noi și cri
ticat, de altfel, și de către organele 
care au controlat modul în care s-a 
desfășurat activitatea consiliului 
popular. In ultimă vreme s-au in
tensificat și controalele asupra mo
dului în care se desfășoară întîlnirile 
cu cetățenii și trebuie spus că ele 
au devenit mult mai frecvente, mai 
pline de conținut. De remarcat este 
și faptul că atmosfera care domnește 
acolo este cu totul alta decît cea 
din sesiuni, adică mai vie, mai im
plicată, cu un caracter accentuat de 
dezbatere deschisă a problemelor. In 
spiritul democrației noastre muncito
rești-revoluționare. Important este 
însă ca problemele dezbătute acolo 
să nu rămînă la nivelul discuției, să 
fie aduse la cunoștința consiliului 
popular, organelor sale de lucru, să 
fie soluționate. Și în această privin
ță rolul deputatului este decisiv.

Ion MARIN 
Stelian CH1PER 
corespondentul „Scînteii*

reparate șl puse în valoare fața
dele a peste 40 de clădiri vechi din 
centrul orașului. Acestea se adau
gă la alte 100 clădiri reparate cu 
sprijinul cetățenilor. Intre realiză
rile de seamă ale edililor sighi- 
șoreni se numără și punerea în 
funcțiune a unei moderne cantine 
la întreprinderea „Nicovala". în 
prezent, concomitent cu eforturile 
pentru finalizarea înainte de ter
men a apartamentelor din planul 
pe acest an, ei lucrează la construc
ția unui mare magazin comercial, 
cu o suprafață de peste 4 200 me
tri pătrați. (Gheorghe Giurgiu).

omului ce se simte Dărtas 
la făurirea operei respecti
ve. Și chiar sîntem și noi, 
ceferiștii, părtași la tot ce 
se construiește în țară. Tot 
ce se construiește înglobea
ză efortul nostru, al tutu
ror, și este spre binele și 
mindria noastră. ale 
tuturor.

Interlocutorii ne-au mai 
vorbit, mai ales la întoarce
re, după ce-am lăsat în 
urmă, o dată cu asfințitul, 
marile construcții ale Do- 
brogei, despre alte șl alte 
obiective — combinate, 
platforme industriale apă
rute în anii ce au urmat 
Congresului al IX-lea al 
partidului șl care, de ase
menea, s-au înălțat sub 
ochii lor, aproape de pe-o 
zi pe alta. Și am revăzut, 
cu ochii minții, ascultîndu-1 
depănînd amintiri, pe acei 
bravi constructori care, pe 
ger și pe caniculă, pe viscol 
si De oloaie, au pus temelii 
noi și au clădit, de Ia un 
capăt al țării la celălalt, 
uzine, fabrici, hidrocentra
le. termocentrale, blocuri, 
l-am revăzut, străbătînd 
cîmpla roditoare, pe cei ce, 
în cimpie, dau nouă viață 
pămîntului.

Rapidul trece ca un vifor 
prin stații. Și la trecerea 
lui, prin radio, primim ura
rea tipic ceferistă — 
„Drumuri bune !“.

In zare apar clădirile Ca
pitalei. In curînd vom fi cu 
toții acasă. Intrăm In Gara 
de Nord cu luminile aprinse.

Anica F1ORESCU
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UN SUCCES DE PRESTIGIU AL OAMENILOR MUNCII DIN JUDEȚUL SIBIU

Planul pe patru ani ai cincinalului
In viticultură - recolte la nivelul

îndeplinit înainte de termen
cerințelor • • • •noii revoluții agrare s

După cum am menționat in unul 
din numerele ziarului nostru, jude
țul Sibiu a îndeplinit planul pe 4 
ani ai actualului cincinal in ziua de 
5 decembrie, ceea ce creează con
diții pentru realizarea, pină la sfir- 
șitul anului, a unei producții-marfă 
industriale suplimentare în valoare 
de 4,3 miliarde lei, spor obținut in
tegral pe seama creșterii producti
vității muncii. Drept urmare, au fost 
livrate economiei naționale impor
tante cantități de produse peste plan: 
utilaje tehnologice pentru metalur
gie, chimie, industria materialelor de 
construcții, autobasculante, mașini 
specifice agriculturii, produse de 
mecanică fină, produse ale indus
triei electrotehnice— utilaje pentru 
construcții de drumwi, prefabricate 
din beton, țesături, tricotaje, con
fecții textile, sticlărie de menaj ș.a.

Succesul înregistrat reprezintă 
răspunsul prin fapte la mobiliza
toarele chemări și îndemnuri adre
sate de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și, totodată, exprimă hotărirea fermă 
a colectivelor de oameni ai muncii, 
a comuniștilor, a organizațiilor de 
partid de a. îndeplini in mod exem
plar sarcinile ce le revin din do
cumentele programatice adoptate de 
Congresul al XIV-lea al partidului.

De altfel, succesul la care ne refe
rim reconfirmă rezultatele bune ob
ținute anul trecut, cînd organizației 
județene de partid Sibiu i-a fost 
conferit „Ordinul Muncii" clasa I 
pentru ocuparea locului I pe țară 
în domeniul industriei, construcții
lor, transporturilor și circulației 
mărfurilor. De asemenea, se cuvin 
remarcate rezultatele bune obținu
te de întreprinderile „13 Decembrie" 
și Poligrafie Sibiu, cărora le-a fost 
conferit, doi ani consecutiv, în 1987 
și 1988, înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste", precum și de 
Schela de Producție Gaz Metan Me
diaș, întreprinderile „Libertatea" 
din Sibiu, „11 Iunie" din Cisnădie, 
„Firul Roșu" din Tălmaciu, Inspec
toratul silvic, care au ocupat locul I 
in întrecerea socialistă pe anul 1988 
și le-a fost conferit „Ordinul Mun
cii" clasa I, locuri fruntașe pe țară 
ocupind și întreprinderea de Trans
port Auto, întreprinderea de Con
fecții „Steaua Roșie" și Centrala In
dustriei Confecțiilor din Sibiu. Cum 
au acționat comitetul județean de 
partid, organele și organizațiile de 
partid, colectivele de oameni ai mun
cii pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor economice,?

Menționam la începutul acestui ar
ticol că întregul spor de producție 
obținut are Ia bază creșterea mai 
accentuată a productivității muncii, 
indicator care, in perioada care a 
trecut din acest cincinal, este cu 
33 523 lei pe persoană, mai mare față 
de sarcinile de plan și care numai 
în acest an a crescut cu 24 597 lei 
pe persoană.

Avind în vedere cerința formulată 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, po
trivit căreia realizarea obiectivelor 
de creștere mai accentuată a produc
tivității muncii in actualul cincinal 
constituie un imperativ major al ac
celerării progresului economic și so
cial, o condiție importantă pentru 
înscrierea fermă a economiei româ
nești pe calea dezvoltării intensive, 
Comitetul Județean Sibiu al P.C.R. 
a acționat cu consecvență pentru 
fundamentarea riguroasă a progra
melor de creștere a productivității 
muncii, stabilind măsuri concrete, 
detaliate pe unități, colective și for
mații de lucru. Măsurile politico-or- 
ganizatorice inițiate au determinat 
antrenarea întregului personal mun
citor la activitatea de creație teh
nică, aspect confirmat și de faptul 
că in ultimii doi ani de zile indi
cele de creativitate pe ansamblul ju
dețului s-a dublat.

— întreprinderea „Independența" 
— precizează ing. Mihai Găldean, 
directorul unității — datorită speci
ficului său de fabricație mai este 
denumită mecanicul-șef al indus
triei constructoare de mașini. De 
aici derivă o mare răspundere pen
tru noi, in special in ce privește pro
movarea noului, a progresului teh
nic, în procesul de producție. ’ De 
cîțiva ani de zile, organizația noas
tră de partid a stabilit ca promo
varea cadrelor de conducere, la toa
te nivelurile, să se facă in funcție 
de contribuția concretă la promo
varea și implementarea progresului 
tehnic. Concomitent, organizația de 
tineret și sindicatul au inițiat con
cursuri pentru cel mai bun cerc al 
inovatorilor și inventatorilor la ni
vel de» ateliere de proiectare și sec
ții de producție, pentru cel mai bun 
inventator și inovator. Efortul perso
nal s-a multiplicat prin efortul co
lectiv, iar 
tîrziat să se 
a devenit o problemă de conști
ință a fiecărui om al muncii. în 
perioada care a trecut din acest 
cincinal au fost aplicate în pro
ducție 42 de invenții și 180 de ino
vații, care au soluționat o serie 
de probleme grele în producție. Mă 
refer, bunăoară, la realizarea in 
premieră națională a unor utilaje de 
înaltă complexitate, cum sînt .liniile 
de tratament termic în vid pentru 
obținerea oțelurilor titan-zirconiu și 
la asimilarea unor tehnologii noi

pentru fabricația de echipamente ne
cesare centralelor nuclearo-electrice.

Gradul ridicat de complexitate a 
producției reclamă o permanentă 
nevoie de racordare la nou. Inves
tițiile care au fost alocate s-au ma
terializat în cîteva obiective de im
portanță deosebită : secția de utilaj 
metalurgic, turnătoria de oțel, fontă 
și neferoase, fabrica de lanțuri cu 
role, fabrica de elemente de struc
tură pentru centrale nuclearo-elec
trice. S-a constituit astfel o puterni
că platformă industrială. Efortul de 
creație al oamenilor s-a concretizat 
și în realizarea unității nr. 1 pentru 
Centrala nuclearo-electrică de la 
Cernavodă, în dotarea întreprinderii 
„23 August" din București cu cup
toare de inducție de mare complexi-

crescut de 100 de ori în perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al partidului, produsele noastre 
fiind exportate in peste 29 de țări 
ale lumii.

O vizită în această întreprindere, 
care este cel mai mare producător 
de vase , emailate din țară și din 
Europa, este edificatoare pentru 
modul responsabil in care se deru
lează programul de modernizare.

— Noi privim modernizarea ca un 
proces dinamic, în permanentă evo
luție, precizează inginer Valerian 
Havriciuc, directorul întreprinderii. 
Ceea ce este astăzi nou, mîine 
devine învechit. De aceea, la activi
tatea de modernizare am antrenat 
întregul colectiv. Am realizat schițe 
cu propunerile de modernizare ale

• întregul spor de producție realizat pe baza creș
terii productivității muncii

® In ultimii doi ani, indicele de creativitate pe 
ansamblul județului s-a dublat

• Programele de modernizare - înfăptuite riguros, 
cu eficiență superioară

a

rezultatele n-au in- 
arate. Creativitatea

tate și cu înalți parametri, a între
prinderii de Autoturisme din Pitești 
cu două linii de tratament termic. 
De asemenea, s-au realizat produse 
destinate unor importante obiective 
ale economiei naționale, printre 
care întreprinderile de rulmenți din 
Suceava, Slatina, Alexandria și Plo
iești, precum și utilaje metalurgice 
de cea mai mare complexitate.

La întreprinderea „Vitrometan" 
din Mediaș noutățile apar intr-un 
ritm cu adevărat trepidant : 2 000 de 
modele pe an, ceea ce echivalează 
cu 6—7 modele pe zi.

— O astfel de avalanșă a noului, 
ne spune ing. Emilian Bărbat, direc
torul întreprinderii, se datorează. 
Ideilor tehnice moderne, economice 
propuse de oamenii muncii. Organi
zația noastră de partid a pornit de 
la premisa că fiecare om poate veni 
cu o soluție nouă, interesantă. Am 
creat colective de largă cuprindere 
care iau spre rezolvare teme de 
imediată actualitate. Se fac propu
neri, se oferă variante, soluții. S-a 
imprimat astfel acțiunii de creație 
tehnică un caracter de masă. Efor
tul creator și-a confirmat via
bilitatea prin prioritățile tehni
ce, tehnologiile și procedeele 
noi de fabricație aplicate, care au 
schimbat înfățișarea fabricii și au 
impus-o ca o marcă de prestigiu pe 
plan internațional. Iată cîteva din 
soluțiile aplicate recent în procesul 
de producție : tehnologia de obți
nere a cristalului albastru ; execu
tarea instalației automatizate pentru 
lustruire chimică ; tehnologia de 
prelucrare pe mașini automate
pieselor pentru articolele de ilumi
nat, tehnologia de obținere a pro
duselor cu un grad mai mare de 
complexitate prin metode mecani
zate ; extinderea procedeului 
omogenizare a pastei de sticlă 
cuptor continuu pentru cristalul 
bastru ș.a.

Desigur, noutățile la care s-au 
ferit interlocutorii noștri se regă
sesc in creșterea productivității 
muncii și a calității produselor, ofe
rind, totodată, condiții pentru conti
nua diversificare a fabricației. As
pectele nu sint singulare. Sporurile 
de productivitate înregistrate de 
întreprinderile „Automecanica" Me
diaș, „Balanța", „Metalurgica", „Li
bertatea", „Dumbrava", „13 Decem
brie". întreprinderea de Mecanizarea 
Agriculturii din Sibiu, „Textila" Cis- 
nădie și altele confirmă — așa cum 
rezultă și din analizele efectuate de 
comitetele județean, municipale și 
orășenești- de partid — interesul ce 
se acordă creșterii mai accentuate a 
productivității muncii.

Documentele Congresului al XIV- 
lea al partidului situează in prim- 
plan perfecționarea organizării și 
modernizarea producției, amplu și 
cuprinzător proces declanșat din ini
țiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu.

O situație cu caracter statistic este 
edificatoare pentru modul în care 
comitetul județean de partid coordo
nează această importantă acțiune. 
Astfel, de la declanșarea acțiunii au 
fost realizate 7 725 de măsuri, au 

• fost aplicate 311 tehnologii noi, au 
fost asimilate și introduse în fabri
cație 377 produse noi și modernizate, 
iar cheltuielile totale au fost reduse 
cu 234,9 milioane lei.

— Ampla acțiune de perfecționare 
a organizării și modernizarea pro
ceselor de producție, etapă calitativ 
nouă de implementare a celor mai 
noi cuceriri ale revoluției tehnico- 
științifice in sfera producției mate
riale, a generat și în unitatea noas
tră mobilizarea puternică a specia
liștilor, a tuturor oamenilor muncii 
in vederea creșterii mai 
a productivității muncii, 
cheltuielilor și ridicării 
calitativ al produselor. 
Dumitru Tudoran, secretarul comite
tului de partid de la întreprinderea 
„Emailul Roșu" din Mediaș. Expresia 
concretă a acestei preocupări este 
dată de dinamica exportului, care a

de 
in 

al-

re-

accentuate 
reducerii 
nivelului 

precizează

BUCUREȘTI : Produse peste plan cu consumuri reduse
Ca urmare a atenției prioritare 

acordate înnoirii și modernizării 
fluxurilor de fabricație, creșterii 
productivității muncii, reducerii ci
clurilor de producție, in perioada 
care a trecut din acest an s-au 
realizat peste plan produse in va
loare de 4,4 miliarde lei. Demn de 
relevat este faptul că aceste rezul
tate remarcabile au fost obținute 
de oamenii muncii din Capitală 
în condițiile economisirii unor în
semnate cantități de energie elec
trică. combustibili, materii prime 
și materiale. Totodată, o atenție

deosebită s-a acordat refolosirii și 
reintroducerii in fabricație a ma
terialelor refolosibile menite să 
conducă la realizarea suplimentară, 
cu Costuri reduse, a unor însemnate 
cantități de produse destinate atit 
economiei, cit și exportului. Ca ur
mare a acțiunilor inițiate au fost 
reintroduse în circuitul productiv 
însemnate cantități de oțel, metale 
neferoase, materiale textile, sticlă 
și altele, ceea ce va conduce la 
valorificarea superioară a tuturor 
resurselor materiale și energetice, 
(Gheorghe Ioniță).

fluxurilor de producție, de la intra
rea pe poartă a materiei prime și 
pînă la livrarea produselor finite, 
pe care le afișăm în 
ateliere. De asemenea, 
jul adunărilor generale 
nilor muncii, în fiecare 
consiliului oamenilor muncii dezba
tem propunerile de modernizare. 
Dispunem de pe acum de un impor
tant portofoliu de idei noi, materiali
zat în tehnologii moderne, de mara 
productivitate ; tehnologii noi de e- 
mailare prin peliculizare pe mașini cu 
uscător înglobat ; tehnologia de de
corare a vaselor emailate pe email 
nears ; tehnologia de realizare a 
vaselor cu pereți subțiri ; tehnologia 
de realizare a noi tipuri de ema-< 
iluri cu parametri îmbunătățiți și 
multe altele. întreprinderea or
ganizează sesiunea anuală de comu
nicări științifice pe tema „Cercetare 
—modernizare—dezvoltare". mani
festare științifică cu participare na
țională ce a ajuns la a XVII-a edi
ție. Se impune aici să facem o pre
cizare : pentru generalizarea expe
rienței valoroase doh’ndite de o în
treprindere sau alta, ' comitetul ju
dețean de partid a organizat schim
buri de experiență, mese rotunde, 

comunicări științifice, 
creație tehnico-științi- 
acțiuni de propagandă

secții și 
cu prile- 

ale oame- 
ședință a

sesiuni de 
expoziții de 
fică și alte 
tehnico-economică prin care se im
primă o mai mare viteză de circula
ție informației tehnice și, în același 
timp, e facilitat transferul rapid de 
tehnologie.

Angajamentul asumat de organi
zația județeană de partid Sibiu în, 
chemarea la întrecere pe acest an 
adresată celorlalte organizații jude
țene de partid și municipiului Bucu
rești de a economisi 5 000 tone me
tal a fost deja realizat la sfîrșitul 
semestrului I, cu un plus de 1 790 
tone. De altfel, în perioada care a 
trecut din acest cincinal au fost 
economisite 20 578 tone metal, 30 523 
tone combustibil convențional și 
38 054 MWh energie electrică. Aceste 
economii — care au înregistrat o 
creștere substanțială mai ales în ul
timii doi ani — au fost posibile ca 
urmare a aplicării obiectivelor pre
văzute în programele de organizare 
și modernizare a producției, a Îmbu
nătățirilor constructive aduse unui 
număr însemnat de produse, a per
fecționării tehnologiilor de fabrica
ție, a reproiectării constructive și 
tehnologice a unor repere la produ
sele cu pondere mare în planul 
producției-marfă. De fapt, toate 
aceste obiective sînt cuprinse în pro
gramele speciale elaborate de comi
tetul județean de partid, programe 
a căror îndeplinire e urmărită, prin 
analize periodice, la nivel județean, 
municipal, orășenesc, cit și la nive
lul fiecărei unități industriale in 
parte.

— Acțiunea de reducere a consu
murilor specifice materiale — pre
cizează Cornel Roman, secretarul 
comitetului de partid de la între
prinderea Mecanică Mîrșa — con
stituie o preocupare permanentă a 
organizației de partid, a consiliului 
oamenilor muncii din unitatea noas
tră. Acestui comandament major îi 
subordonăm întreaga muncă politi- 
co-organizatorică și educativă din 
întreprindere. *

în mod concret, economiile de 
metal realizate în acest an în între
prinderea noastră sînt de 4,5 ori 
mai mari decît cele realizate anul 
trecut.

Exemplele, desigur, pot continua : 
la întreprinderea „Independența", 
prin reproiectarea constructivă și 
tehnologică a unor repere la pro
dusele cu pondere însemnată în pla
nul producției-marfă (utilaj meta
lurgic, chimic, unelte pneumatice) 
s-au obținut economii de metal ce 
totalizează peste 1 000 tone. La în
treprinderea de' Pieăe Auto, prin ex
tinderea tehnologiei de turnare sub 
presiune a aluminiului s-au econo
misit peste 30 de tone de aluminiu. 
De asemenea, arzătoarele autorecu- 
perative folosite Ia cuptoarele de 
încălzire de la întreprinderea de 
Mecanizare a Agriculturii, între
prinderea de Piese Auto și la între
prinderea Mecanică Mîrșa asigură 
reducerea cu 30 Ia sută a consumu
lui de gaze la instalațiile respective.

Ion Ontic NEMEȘ 
corespondentul „Scînteii”

Zilele trecute, In lipsa zăpezii, 
plantațiile de vii din județul Vran
cea erau împînzite de oameni. La 
Cooperativa Agricolă din Urechești 
continuau lucrările de tăiere ; la 
Asociația, Economică Intercoopera- 
tistă Cotești se desfunda terenul în 
vederea înființării de noi plantații ; 
la Stațiunea de Cercetări Viticole 
Odobești se transportau îngrășămin
te organice. Sînt doar cîteva sec
vențe de muncă din care rezultă că, 
în această perioadă, în podgoriile 
Vrancei continuă să se muncească 
intens.

„Lucrările care se efectuează acum 
în sectorul viticol au ca scop atît 
asigurarea condițiilor pentru înde
plinirea prevederilor din programul 
de plantări, cît și pentru obținerea 
de recolte mari de struguri in anul 
viitor — aprecia tovarășul Nicolae 
Balosin, secretar, al comitetului ju
dețean de partid. Acționăm astfel 
pentru a îndeplini sarcina formulată 
la Congresul al XIV-lea al parti
dului, de a realiza, în sectorul viti
col, producții stabile, la nivelul ce
rințelor noii revoluții agrare. Co
mitetul județean de partid și orga
nizațiile de partid acordă o mare 
atenție acestor lucrări. Și aceasta 
întrucît viticultura asigură 31 la sută 
din valoarea producției agricole a 
județului. De asemenea, viile din 
județul nostru reprezintă 8 la sută 
din suprafața viticolă a țării, iar 
producția de struguri — 13 la sută 
din cea realizată pe ansamblul țării, 
în vederea realizării prevederilor 
cuprinse în programele care există 
în această direcție și pentru creș
terea răspunderii oamenilor muncii 
în ce privește calitatea lucrărilor ce 
se efectuează in viticultură, la in
dicația și sub îndrumarea comite
tului județean de partid, periodic au 
loc, în două centre — Odobești și 
Panciu — Intîlniri cu specialiști șl 
alți lucrători din viticultură în care 
se analizează stadiul diferitelor ac
țiuni șl se stabilesc măsuri practice 
menite să asigure creșterea randa
mentului la producția de struguri.

în „Programul privind cultura vi
ței de vie și a pomilor fructiferi în 
perioada 1986—1990“ se prevede ca In 
județul Vrancea să se planteze 3 552 
hectare cu viță de vie. Din datele 
ce ne-au fost oferite de trustul hor
ticol rezultă că, in cel patru ani ai 
actualului cincinal, au fost făcute 
plantații noi de vii pe o suprafață 
de 3136 hectare. Datorită măsuri
lor luate de comitetul județean de 
partid, există condiții ca în 1990 să 
fie făcute plantații noi pe 970 hec
tare, ceea ce înseamnă că se vor de
păși simțitor prevederile din pro
gram pentru actualul cincinal. De 
altfel, pe 500 hectare s-a și făcut 
desfundarea terenului, iar lucrările

asemenea, la indicațiacontinuă. De 
comitetului județean de partid s-a 
întocmit un program de plantări 
pentru cincinalul viitor. în acest 
scop, au fost identificate suprafețe 
care însumează 3 000 hectare și s-a 
trecut și la întocmirea documenta
țiilor necesare. Ca urmare, patrimo
niul viticol al județului va creste 
simțitor. La organele de specialitate 
se apreciază că modernizarea viilor 
mai vechi s-a încheiat, desfășurîn- 
du-se ample lucrări de completare' 
a golurilor.

Așadar, în județul Vrancea au fost 
îndeplinite prevederile din progra
mul amintit în ce privește înfiin
țarea de plantații noi. Ce trebuie în
treprins ca și în actualele plantații 
să fie obținute producții la nivelul 
cerințelor noii revoluții agrare ? In
terlocutorii noștri apreciază că în 
podgoriile Vrancei -ț- Odobești, Co-

I

O investigație 
în unități 

din județul Vrancea

teștl, Pânciu — prin aplicarea unor 
tehnologii corespunzătoare, pot fi 
realizate randamente superioare la 
producția de struguri, atingînd 18— 
20 tone la hectar la cei pentru vin 
și 20—22 tone la cei de masă. Ce 
trebuie întreprins, practic, în ve
derea atingerii unor asemenea nive
luri la producția de struguri ? La 
această întrebare am primit urmă
toarele răspunsuri :

Alexandru Apostoiu, directorul 
trustului horticol județean. Este,ne
cesar ca în toate unitățile agricole 
să fie asigurate condiții materiale șl 
tehnice în vederea aplicării corecte 
a tehnologiilor. între acestea, un loc 
Important ocupă extinderea meca
nizării în viticultură, element de cea 
mal mare însemnătate de care de
pinde, în bună măsură, înpadrarea 
lucrărilor în termenele stabilite șl 
reducerea consumului de muncă ma
nuală. Or, în județul nostru, par
cel de. tractoare viticole este înve
chit și, de aceea, industria ar tre
bui să reia producerea lor. De ase
menea, să se asigure unele utilaje 
absolut necesare viticulturii, între 
care aș aminti mașina de retezat 
lăstarii, aparate de stropit care să 
distribuie substanțele în cantități 
reduse. Foarte utile ar fi cuplajele 
de mașini : cultivatoare și aparate 
de stropit sau prăfuit pare, la o 
singură trecere, să efectueze două 
sau mai multe operații. Întrucît se 
preconizează aplicarea de tehnologii 
care să asigure obținerea de recolte

Contractele pentru hîrtie au rămas,
în bună măsură /

doar pe hîrtie

sînt necesare combine de re- 
struguri. Ministerul Agricul-

— Planul de 
a fost realizat 
precizează ing.

pe 11 luni 
parțial, ne 

di- 
de

producție 
numai 

Ion Dobrescu, 
rector comercial la Combinatul 
Celuloză și Hîrtie Zărnești. Avem o 
dotare deosebită, dar mașina de fa
bricat hîrtie, din cauza lipsei de ma
culatură, a stat mai mult de jumăta
te din timpul de lucru planificat. 
Noi consumăm zilnic minimum 90 
tone de maculatură, iar prin pro
cesul tehnologic putem utiliza pînă 
la 70 la sută maculatură pentru 
fabricarea cartonului ondulat.

Cele peste 14 500 tone de macula
tură neprimită de la întreprinderile 
județene de recuperare și valorifi
care a materialelor 
diminuat 
mice ale 
mari au 
nu ne-a 
de maculatură, și Î.J.V.M.R. Harghi
ta, Timiș și Arad, fiecare cu o res
tanță de peste 1 200 tone de macu
latură.

— Ce ați întreprins In această si
tuație ?

— S-au deplasat cadre din condu
cerea combinatului, cît și alți dele
gați la întreprinderile menționate 
pentru a urgenta livrarea maculatu
rii. în prezent ne confruntăm cu o 
serie de probleme cu privire la 
transportul hîrtiei din depozitele Ji
lava ale I.R.V.M.R. București, unde se 
află stocată o importantă 
de hîrtie 
obligația 
lesne de 
înșine la 
și Telecomunicațiilor pentru a 
sprijiniți in soluționarea problemei 
transportului maculaturii.

— Și care a fost rezultatul ?
— în parte pozitiv. Se observă o 

oarecare înviorare. Dar din păcate 
ni se aduc ca argumente „alte ur
gențe". Un lucru este cert, sarcinile 
noastre de plan nu pot fi îndeplini
te decît parțial în asemenea condiții.

Un alt apel cu privire la volumul 
scăzut de maculatură primită ne so
sește și de la întreprinderea de 
Cartoane și Confecții (I.C.C.) Scă- 
ieni, județul Prahova.

— Peste 12 000 tone de maculatu
ră nu ne-au fost asigurate de către 
întreprinderile județene de recupe
rare și valorificare a materialelor 
refolosibile, ne spune economistul 
Marian Iancu, directorul comercial 
ăl unității. Aceste nerealizări ne-au 
obligat să înlocuim maculatura cu 
celuloză. Din cantitatea restantă de 
maculatură, mai bine de jumătate 
se localizează la I.R.V.M.R. Bucu
rești. Din discuțiile avute cu cadre 
de conducere de la această unitate 
avem unele promisiuni că vom primi 
ceva mai multă maculatură decît in 
perioadele anterioare, dacă se vor 
asigura vagoane pentru transportul 
ei. Oricum, restanțele sînt mari și

refolosibile au 
simțitor rezultatele econo- 
unității noastre. Restanțe 

I.R.V.M.R. București, care 
asigurat patru mii de tone

cantitate 
recuperată. Deși nu era 

noastră, dar, din motive 
înțeles, am intervenit noi 
Ministerul Transporturilor 

........  fi

este greu de presupus că vor putea 
fi recuperate.

Serioase restanțe în primirea de 
maculatură înregistrează și alte uni
tăți : întreprinderea de Hirtie Buș
teni, Combinatul de Celuloză și Hîr
tie Adjud, întreprinderea de Mate
riale Izolante Vaslui, Combinatul de 
Celuloză și Hîrtie ‘ ~
Severin și altele, 
a restanțelor se 
I.R.V.M.R. București ale 
vrări sînt cu circa 18 000 tone sub 
sarcina de plan.

Prezentăm toate aceste date con
ducerii întreprinderii de Recuperare 
și Valorificare a Materialelor Refo
losibile București.

— într-adevăr; zilnic primim zeci 
de telefoane de la beneficiarii noș
tri solicitînd să le livrăm cantitățile 
planificate — menționează econo
mistul Anton Peagu, director ad
junct al I.R.V.M.R. București. Dar 
cu toate insistențele noastre nu reu
șim să realizăm planul de colectare 
la hirtie. Multe din unitățile care 
înregistrează restanțe în predarea 
maculaturii motivează că planul nu 
este în concordanță cu posibilitățile 
lor. în ce ne privește, nu știm dacă 
au sau nu dreptate. Un lucru este 
insă cert. Din propriile noastre con
statări se poate spune că se risipeș
te încă multă hîrtie și nu de puține 
ori se arde sau ajunge la haldele 
menajere mai greu de recuperat. 
Printre întreprinderile șl unitățile 
ce înregistrează cele mai mari res
tanțe în predarea cantităților plani
ficate de maculatură se numără :

Drobeta-Turnu 
O bună parte 
localizează la 

cărei li-

întreprinderea de Pielărie și încăl
țăminte „Progresul" (545 tone), 
I.C.L. Alimentara 3 (326 tone), în
treprinderile „Electronica", „Textila 
2", de Confecții și Tricotaje, de Ți
garete, I.T.B. (fiecare cu circa 300 
tone) ș.a.

Constatăm în același timp — așa 
cum ilustrează și fotografiile alătu
rate — un fapt surprinzător : deși 
fabricile de hîrtie duc lipsă de ma
culatură, deși sînt mari restanțe in 
colectarea și predarea acesteia, to
tuși chiar acele cantități existente 
în depozitele I.R.V.M.R. Bucu
rești nu sînt livrate cu operativitate 
unităților prelucrătoare. în depozi
tele Militari și Jilava ale întreprin
derii bucureștene se află în stoc 
peste 350 tone de maculatură.

— Avem pregătite pentru expedi
ție 70 tone de maculatură, iar alte 
80 de tone urmează să fie sortate 
și balotate, ne spune Elena Tamaș, 
șefa secției de prelucrare hirtie a 
depozitului Militari. Zilnic ar trebui 
să primim 4 vagoane pentru a expe
dia maculatura. Dar în luna octom
brie din cele 140 de vagoane progra
mate am primit numai 90. Situația a 
rămas neschimbată și în luna noiem
brie.

O situație aproape similară am In- 
tîlnit-o și la secția de prelucrare 
hîrtie Jilava. Aici, mormane de hîrtie 
aflate sub cerul liber sînt sortite de
gradării dacă nu sînt expediate de 
urgență. Se invocă lipsa de vagoane 
pentru transportul acesteia.

Ce explicații dau cei doi șefi de 
gară de la Ciorogîrla și Jilava ?

— Dacă analizăm programele lu
nare de vagoane ce trebuiau asigu
rate de către noi, menționează ing. 
Emil Giurgea, șef stație Ciorogîrla, 
se constată că pînă în luna septem
brie ele au fost în general respec
tate. îndeosebi în lunile octombrie 
și noiembrie a fost o perioadă mai 
dificilă datorită solicitării de vagoa
ne pentru i 
transport de 
Constanța.

— O bună 
goale au fost 
prin direcția de specialitate din mi
nister, ne spune Mihail Nicolae, șef 
stație Jilava.

La Regionala de Căi Ferate Bucu
rești se recunoaște această stare 
de lucruri și primim asigurări că în 
perioada următoare lucrurile vor 
intra pe făgașul lor normal, asigu- 
rindu-se ritmic necesarul de vagoane 
stabilit prin programele încheiate 
cu I.R.V.M.R. București. Există ast
fel posibilitatea ca în cel mai scurt 
timp stocurile de hirtie de la cele 
două depozite să fie lichidate.

Se poate spune același lucru șl cu 
privire la recuperarea restanțelor 
mari în ceea ce privește colectarea 
maculaturii ? Pentru a răspunde, 
ne-am propus să analizăm situația 
și preocupările pentru colectarea 
hîrtiei în cîteva județe și localități 
care înregistrează 
țe. Constatările — 
viitor al ziarului.

agricultură 
minereu

și pentru 
din portul

parte a
dirijate in mod direct

vagoanelor

asemenea restan- 
într-un număr

Ion LAZAR

mari, 
coltat 
turii ar trebui să revadă suprafața 
de vie ce revine pe tractor viticol, 
care este de 60 hectare, 
oadele de vîrf, cu acest 
tor nu pot fi efectuate 
rile la termen; Deci 
lească o încărcătură 
35—40 hectare. Ar trebui apoi create 
condiții pentru permanentizarea me
canizatorilor care lucrează în viti
cultură. Aceasta presupune revi
zuirea tarifelor de plată, care di
feră mult intre unitățile agricole 
de stat, asociațiile viticole și coope
rativele agricole. Prin tarife de pla
tă echitabile s-ar putea asigura 
permanentizarea mecanizatorilor. Lu- 
crînd in acord global, ei ar face nu 
numai lucrări mecanizate, ci tăieri, 
legarea viei. Adică să formăm 
mecanizatori-viticultori. Rezolvarea 
acestor probleme presupune, în pri
mul rînd, să ne întoarcem cu fața 
spre viticultură.

Coste! Tică, inginer-șef la Stațiu
nea de Cercetare și Producție Vi
ticolă Odobești : „în podgoriile 
Vrancei pot fi obținute producții 
mari de struguri la hectar. Impor
tant este să se cultive soiuri de 
mare producție, care să fie rezisten
te la boli și dăunători. Dintre crea
țiile stațiunii se remarcă soiul 
„Plăvaie 16", la care, în condițiile 
din acest an, strugurH nu au fost 
atacați de mucegai, 
baza unui program, 
extinderea soiurilor 
boli. Dar vița de vie din actualele 
soiuri aflate în cultură trebuie pro
tejată prin stropiri pe care
trebuie să le facem. în acest 
scop, este necesar ca industria chi
mică să producă substanțe de com
batere în cantitățile necesare și de 
bună calitate. Or, chiar piatra vînă- 
tă, al cărui preț a crescut de cîteva 
ori, nu are concentrația stabilită 
care să garanteze eficiența lucrării 
de stropit. Trebuie produse substan
țe de combatere care să protejeze 
vița de vie cel puțin pe timp de 
două săptămîni, să nu polueze solul 
și produsele, iar aplicarea lor să se 
realizeze cu un consum redus de 
carburanți.

Violeta
Cooperativa
Cooperativa _ ___ _ ,__ __
hectare cu vii, fiind cea mai mare 
unitate cultivatoare de viță de vie 
din județ. La vița de vie, mal mult 
decît la alte culturi agricole, este 
necesar să crească răspunderea oa
menilor pentru calitatea lucrărilor 
efectuate pe suprafețe angajate în 
acord global. La noi munca este or
ganizată în acord global cu plata la 
mia de lei producție realizată. Con
form 
putea 
dar, 
vechi, 
sau vinifica 
al doilea 
stabilite nivelurile de producție dife
rențiate și revăzute haremurile de 
cheltuieli. Nu se poate realiza o 
producție de 15 000—18 000 kg stru
guri la hectar cu o cheltuială de nu
mai 7 000 lei. Încadrîndu-ne in aceas
tă sumă, ar însemna să facem doar 
tăierile, legatul, sapa mare, o pra- 
șilă și 2—3 stropiri. Așadar, se cere 
revizuirea atentă a lucrărilor nece
sare pentru a 
recoltelor mari

Se 
dețul 
luate 
cole, 
din program în ce privește organi
zarea de plantații noi și moderni
zarea celor existente. Pentru obți
nerea de recolte mari, la nivelul ce
rințelor noii revoluții agrare, este 
necesar să se acționeze cu mai multă 
răspundere și in ce privește apli
carea tehnologiilor. De aceea, con
comitent cu măsurile ce se între
prind la indicația comitetului jude
țean de partid referitoare la per
fecționarea organizării producției șl 
a muncii, în unitățile agricole culti
vatoare de viță de vie trebuie re
zolvate unele probleme care țin 
competența organelor centrale 
specialitate, cum ar fi dotarea 

• tractoare și utilaje, asigurarea 
materiale de susținere șl substanțe 
de combatere. Toate aceste probleme 
trebuie analizate și rezolvate 
prompt, astfel incit în viticultura ju
dețului Vrancea să se obțină recolte 
de struguri tot mai mari.

Or, în peri- 
tip de trac- 
toate lucră- 
să se stabi- 
de cel mult

De altfel, pe 
se urmărește 
rezistente la

Terchescu,
Agricolă 

noastră

contabil-șef,
Urechești. j 

deține 958 i

indicațiilor, retribuirea s-ar 
face și cu plata in natură, 
potrivit reglementărilor mai 
cooperatorii nu pot valorifica 

strugurii obținuți. In 
rînd, este necesar să fie

se asigura obținerea 
prevăzute.
concluzia că, în ju- 
în urma măsurilor

desprinde
Vrancea,
de organele de partid și agri- 
au fost îndeplinite prevederile •

de 
de 
cu 
de

loan HERȚEG

Unicul vagon aflat la încărcare
Foto : S. Cristian

Mii de tone de maculatură se degradează in aer liber, in așteptarea 
mijloacelor de transport

1 â 1
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„Comunismul înseamnă știință 1 
Știință la nivelul cel mai înalt !“. 
Este o strălucitoare afirmare, emo
ționantă prin adevărul și claritatea 
ci, rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sintetizînd prin 
aceasta esența documentelor și 
programelor adoptate de cel de-al 
XIV-lea Congres — documente ce 
prefigurează luminos dezvoltarea 
în continuare a României pe ca
lea socialismului și comunismului.

Larga deschidere a cîmpului de 
investigație, fruc
tificarea tuturor 
valorilor umane, 
despovărarea de 
inhibări dogmati
ce, viziunea asu
pra culturii ca e- 
lement indispen
sabil în ampla o- 
peră de făurire a 
unui om nou, în 
dezvoltarea eco- 
nomico-sociaîă a 
României repre
zintă garanția îm
plinirii geniuliti 
creator românesc, 
a voinței poporului 
mari eforturi să poarte cu demni
tate în circuitul neîntrerupt al va
lorilor materiale și spirituale măr
turiile elocvente ale muncii și in
teligenței lui.

Și pentru literatură, care este o 
luminoasă forță materială dăruită 
semenilor, activîndu-le gîndirea, 
conștiința, umanismul, nu tot ști
ința, bogăția unei vaste culturi fer
tilizează talentul ? Nu tot știința 
dezvoltării umane ajută cercetarea 
unei personalități literare să son
deze adîncul vieții, să știe, să vadă, 
să aleagă, realizînd apoi sinteza, 
dezvăluind esența relațiilor între 
oameni, natura lumii și a societă
ții ? Trecerea prin propria conști
ință este un drum ce leagă talen
tul și expresia artistică de timbrul 
specific al individualității artistu
lui. Cunoașterea este . știință, setea 
de cunoaștere caută izvoarele vie
ții și ale cărților, amplifică talen
tul, trezește simțul limbii în care 
germinează o nouă lume artistică 
născută și nu făcută. Știința aju
tă la descifrarea acelor realități, în 
viață, care durează, sau le proiec
tează dialectica devenire. Atitudi
nea față de realitate, poziția ideo
logică, convingerile filozofice, for
ța prin care exprimă creatorul

particularitățile firii propriului po
por, specificul lui național, istoric, 
psihologic, nu pot fi despărțite de 
personalitatea scriitorului și nici de 
știința lui de a spune ceea ce are 
de spus. Cu fiecare carte nouă 
un adevărat artist își exprimă în
totdeauna și o latură inedită a 
personalității sale, îmbogățită de 
cercetările și descoperirea lui con
tinue. El poate fi altul și râmi ne 
totuși el însuși, are un stil al lui. 
Numai inepuizabila varietate a rea-'

lea Congres, „Trebuie ■& »e reali
zeze noi opere literare, cu un Înalt 
conținut patriotic, noi filme, pie
se de teatru, care să oglindească 
viata, realizările poporului nostru, 
să fie puternic pătrunse de înal
tele idealuri ale umanismului re
voluționar, socialist, să sădească 
în conștiința tineretului, a între
gului popor, dragostea fată de pa
trie, fată de socialism, de partid, 
fată de interesele generale ale în
tregii națiuni".

REALITATEA PATRIEI,
IZVORUL VIU AL ARTEI

nostru care face lității îmbogățește opera unul scrii
tor. Literatura este un lung drum 
în lume, un lung urcuș către sine, 
o scufundare în profunzime și re
întoarcere în lume. Fiecare scrii
tor are eternitatea sa, unicatul ex
presiei personalității creatoare. Ta
lentul lui este o moștenire speci
fică, tezaur al unei comori mile
nare, dar este și un rezultat com
plex al căutărilor lui, personalita
tea creatoare fiind pînă la urmă 
tot un produs al societății. în căr
țile noastre, lumea morală a oa
menilor noi, viața cu frămîntări- 
le și răsturnările ei dramatice,, ima
ginea vie, reală a umanismului so
cialist marchează timpul și spațiul 
existenței noastre.

Nu există altă cale către opera 
durabilă decît adînca implicare în 
viața poporului, cunoașterea oame
nilor cu împlinirile și aspirațiile 
lor. în acest spirit, scriitorii, toți 
oamenii de cultură și artă sînt che
mați să soarbă din izvoarele vii, 
mereu proaspete ale vieții și mun
cii constructorilor noii noastre so
cietăți, să redea în limbajul spe
cific artei adevărul epocii pe care 
o trăim, valorile caracteristice so
cietății noastre. Așa cum sublinia 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în Ra
portul prezentat la cel de-al XIV-

Izvorul originalității este realita
tea nouă, ineditul problemelor so
cial-morale în viziunea dialectică a 
umanismului socialist. Cercetind 
cultura constatăm că întregi epoci 
istorice dovedesc originalitatea li
teraturii și artei lor, exprimind fie
care nu numai timpul, ci și spațiul 
geografic specific, spațiul spiritual 
al fiecărui popor. Literatura care se 
scrie în țara noastră, astăzi, o li
teratură de aleasă calitate, cu au
tori de o mare forță spirituală, ce 
au și cunoștința vieții și știința 
marii culturi a țării noastre și a 
lumii, este o literatură cu un ca
racter deosebit nu numai față de 
epocile anterioare, ci și față de 
literatura ce se scrie In alte părți 
ale lumii. Este originală nu prin 
excentricitate și nici prin copieri 
sau ploconiri față de creații ce co
respund altor viziuni și concepții 
despre lume și realitate, Idealul și 
rîvna scriitorului român, poet, pro
zator sau dramaturg, constau în 
căutarea, prin harul minții și cu 
talentul propriu, a căii de umani
zare a omului contemporan, potri
vit orientărilor și concepției uma
niste, socialiste. Să înalțe în lumi
nă eroismul omului din țara lui. 
Și, astfel, opera de calitate, pur- 
tînd marca spațiului românesc, 
poate fi real universală.

întîmplnarea anilor ce vin cu 
noi opere care să ne îmbogățeas
că tot mai mult literatura pe care 
am adăugat-o patrimoniului cultu
rii este o datorie de înaltă onoare 
și demnitate atît a scriitorilor con- 
sacrați, cit șl a celor în plină afir
mare. Adevărata literatură place 
nu prin bizarerii, ci prin învio
rarea ce ți-o dă in clipa ostenită, 
prin umplerea cu lumină a sufle
tului. Este vibrația puternică în 

universul lăun
tric, înălțare spi
rituală. De cite 
ori nu se numesc, 
nu se recunosc 
oamenii după nu
mele unor perso
naje din cărți ? 
De cîte ori nu se 
contemplă frumu
sețea naturii cu 
ochii și cuvintele 
poetului ? Sau 
dragostea, sau a- 
mărăciunea. Mu
tațiile în conști
ință se produc 

uneori lent, alteori ca 
ger se ciocnesc ideile.

un ful- 
Intrebă- 

rile, demnitatea, bunul simț și rîv
na de a nu trece prin viață ori
cum se nasc și prin 
pune pe gînduri, prin 
emoționează. Desigur, 
expresie artistică sînt 
viața, și altă secvență 
alt om sau oameni pot redescoperi 
altfel același scriitor reprezentativ. 
Fiecare carte își așteaptă ziua de 
naștere, fiecare operă are un ceas 
al ei, simțit de autor și negrăbind 
prematur iscarea operei, dar nici 
trăind fără să lucreze cu știință la 
căutarea miezului ei spiritual și a 
sensului ei. Viața fiecăruia, talen
tul, cultura și convingerile fiecă
ruia nasc expresia artistică unicat 
a realității artistice unicat, încăr
cată de inteligență artistică, idei, 
sentimente, atitudini. Forța scrută
rii cuvintelor trezite din praful 
uzurii se bazează pe studiu, cău
tare, știință. Orice valoare trebuie 
să fie demnă în confruntarea ei 
cu aspirațiile umane, cu adevăru
rile umane : adevărurile și aspi
rațiile lumii noastre în această 
epocă de mari înfăptuiri socialiste.

cuvîntul 
cuvîntul 
formele 
nuanțate 
de timp sau

ce 
ce 
de 
ea

Violeta ZAMFIKESCU
i.

IALOMIȚA

Manifestări 
cultural-educative 

în toate localitățile din județul 
Ialomița s-au organizat și se organi
zează o gamă bogată de manifestări. 
La centrele de creație și cultură so
cialistă din Fetești, Urziceni, Țăndă- 
rei și Slobozia, din comunele Adîn- 
cata, Grindu, Săveni și Movila au 
avut loc spectacole, expuneri, sim
pozioane. La complexul C.F.R. Fe
tești a fost organizată o expunere- 
dezbatere, iar oamenii muncii de. 
la întreprinderea de Execuție 
și Exploatarea Lucrărilor de 
îmbunătățiri Funciare Ialomița 
au luat parte la simpozionul 
,.Documentele Congresului al XIV- 
lea al partidului, temelii trainice, 
mărețe perspective pentru ridicarea 
patriei 
fires și 
țeană împreună cu consiliile comu
nale de educație politică și cultură 
socialistă din Săveni, Adîncata, 
Grindu și Movila au organi
zat prezentarea volumului „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — puternică afir
mare a României în conștiința lu
mii". Pentru fruntașii în producție 
de pe Platforma Combinatului Chi
mic Slobozia Centrul de creație și 
cultură socialistă Cîntarea României 
al sindicatelor din municipiul Slobo
zia a organizat seara cultural educa
tivă „Tinerețea ne e dragă". (MIHAI 
VIȘOIU).

partidului, temelii trainice,

noastre pe noi culmi de pro- 
civilizație". Biblioteca jude-

Aoz valori din rîndul Biblioteca Centrului de cultură 
și creație „Cîntarea României" 

din municipiul Satu Mare

teatr
0 Teatrul Național 
mare) : Titanic Vals — 18; 
fiteatru) : Capcana — 18; 
lier) : Ultimul set — 18 
ij Filarmonica „George 
(15 68 75, Ateneul Român) : 
Orchestrei de cameră 
București". Dirijor : Horia Andreescu. 
Solist : Mihaela Ursuleasa 
a Opera Română (13 18 57) 
— 18 
fl> Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu, 
Omul cu mirțoaga — 18 
fi) Teatrul Foarte Mic 
Noapte bună, mamă — 19 
0 Teatrul de , comedie 
Cînd comedia era rege — 
® Teatrul „Nottara" 
Magheru) : Necazurile 
gostit — 18; (sala Studio) : Sculptură 
>n os —' 18,30
® Teatrul 
14 72 34) : 
— 18 
î» Teatrul satiric-muzical 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : 
mea știe fotbal ! — 18 
0 Ansamblul artistic 
română" (13 13 00) : Dacă 
spectacol — 18 
0 Teatrul „Ion Creangă" 
Muzicanții veseli — 15 
•» Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Dumbrava minunată — 10: 
Aventurile Iul Plum-Plum — 15: (sala 
Cosmonauțllor, 11 12 04) : O fetiță mai 
cu moț — 15

(14 71 71. sala 
(sala Am- 
(sala Ate-

Enescu"
Concertul 

.Virtuozii clin

— 13 
: Nabucco

Bulandra"
14 75 46) :

(16 64 60) :
18

(59 31 03, sala 
unui îndră-

Giulești (sala Majestic, 
Ar fi fost o mare iubire

„C. Tăna- 
Toată lu-

„Rapsodla 
e mărfi, e

(50 26 55) :

cine a
® Există joi : SCALA (11 03 72) — 9: 
11; 13; 15: 17; 19, COSMOS (27 54 95)
— 9; 11; 13 ; 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26)
— 9: 11; 13; 15: 17: 19
& Enigmele se explică în zori : GRI- 
VITA (17 08 58) — 9: 11; 13; 15; 17; 19, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
© Un studio în căutarea unei ve
dete : STUDIO (59 53 15) — 10; 12,15; 
14,30: 16,45; 19 ‘

Nea Mărin miliardar : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
O Revanșa : LIRA (317171) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19

Cei care plătesc cu viața : CO- 
TROCENI (81 68 88) — 15; 17; 19
O Un comisar acuză : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
$ Rochia albă de dantelă : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
<© Mircea: PATRIA (11 86 25) — 9; 
12,30; 16; 19
# Vînătorul de senzații : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11: 13; 15; 17; 19

Program special pentru topii și 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19

Fără prieteni : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 12: 15; 18
Q Nu e ușor cu bărbații î FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: 11 : 13: 15: 17; 19
© Potopul (III—IV) î UNION (13 49 04)
— 9: 12; 15; 18
O Miss Arizona î DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
O O seară de iarnă la Gagra : FLO- 
'REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15:
17; 19
® Ultima ninsoare ! POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19

celor mulți
La frumoasa 

ție a literaturii 
ne de a se împrospă
ta prin filtrul ca
lificat al cenaclului li
terar, începind cu 
„Junimea", cu „Semă
nătorul", cu „Litera
torul", cu „Sburăto- 
rul“, cu alte și altele 
în decursul timpului, 
astăzi se adaugă per-, 
spectiva mult amplifi
cată și eficientă a sis
temului de cenacluri 
literare sub arcul de 
lumină al cuprinză
torului Festival națio
nal „Cîntarea Româ
niei". Dacă ne-am 
propune o hartă a ce
naclurilor din țară, 
majoritatea cu vechi
me și bune rezultate, 
ar rezulta o rețea de 
lumini, in ansamblu o 
autentică și întinsă 
constelație spre care 
privim cu satisfacție 
și încredere.

Ca să ne susținem 
afirmația cu exemple 
ne-ar fi necesar un 
spațiu mult mai cu
prinzător răminînd 
totuși pîndiți de 
riscul să nedreptă
țim pe cineva sau să 
ne scape vreun nucleu 
de valoare în raport 
cu numeroasele cena
cluri funcționind în 
orașe sau în comune, 
in centre de creație 
și cultură socialistă 
„Cîntarea României", 
în întreprinderi, u- 
nități de învățămînt 
de toate gradele, in 
alte așezăminte cul
turale. O seamă din
tre acestea sînt în 
stadiul realizărilor e- 
ditoriale, echivalentul 
împlinirii sarcinii fun
damentale, aceea de 
a descoperi și propul
sa în mișcarea literară 
contemporană (astăzi, 
ca și in trecut) vi
goarea nouă a unor 
talente și valori ră
sărite din mase. Ma
joritatea contribuie, 
de asemenea, prin for
me specifice, cu fan
tezie, inițiativă și dă
ruire, la tensiunea spi
rituală la care au as
tăzi dreptul nu numai 
cîteva mari orașe și 
centre de cultură ale 
țării, ci, foarte larg, 
orașele șl comunele 
din toate județele 
patriei unde se des-

Foto : S. Cristian

tradi- 
româ-

fășoară o 
activitate 
baza forțelor proprii, 
a talentelor aduse 
lumină de 
festival al 
creației.

In viața 
clu nu-și 
gustarea și 
lizarea. I_____
caracterul de bază — 
literatura —, cenaclu
lui îi sînt necesare 
largi deschideri spiri
tuale și organizatori
ce. Mi se pare normal 
ca dezbaterile de lucru 
să departajeze valo
rile, autenticul, nu 
însă In numele unei 
unice sau unei anumi
te modalități. își au 
frumusețea atît grădi
nile în care se cultivă 
un singur soi de floa
re, dar și cele în care 
înfloririle sint variate 
și se disting prin cu
lori și parfumuri deo
sebite. Esențială este 
luarea în discu
ție cu același dis- 
cernămînt și răs- 
Dundere a tuturor sti
lurilor și modalităților, 
cu condiția ca ele să 
acopere sau să tindă 
spre culoare și auten
ticitate. La fel de jus
tificată este poziția 
față de originalitate, 
în contradicție cu mi
marea sau chiar imi
tarea marilor valori 
literare sau cu în
scrierea comodă în 
modalități artistice în 
vogă într-un moment 
sau altul.

Este evident că lu
mina cenaclului atra
ge și fascinează aripi 
literare încă în for
mare. implicînd o sus
ținută activitate în 
jurul lor destinată 
să-i apropie de cura
jul necesarelor desco
periri de sine, în lec
ții de zbor care nu 
sînt nici simple și nici 
ușoare. Este necesară 
la acest punct eviden
țierea continuității în 
viața cenaclului. Ar 
fi de zis că intr-o șe
dință de cenaclu 
se poate rosti 1 
deci nu se poate la 
sfîrșit trage o linie 
sub care să se Înscrie 
neapărat o concluzie. 
Dimpotrivă, impresia 
finală trebuie să fie 
aceea de „ceva" rămas

permanentă 
culturală pe

la 
marele 

muncii și

de cena- 
au loc în- 
unilatera- 

Păstrîndu-șl

i nu 
totul,

t V

ușor 
tot ; 
lea- 
co-

de spus, „ceva" ce va 
trebui formulat și 
reformulat necontenit 
întru desăvirșire și a- 
devărata împlinire.

Referirile de mai 
sus vizează opinia cri
tică a cenaclului, și 
nu avem în vedere 
exclusivitatea unuia 
singur, a „criticului 
de profesie" nu 
de găsit peste 
gîndul nostru se 
gă de substanța
lectivă și principială a 
purtării discuțiilor, a 
analizelor, acolo unde 
funcția critică se cere 
exercitată cu bun 
simț și răspundere, cu 
un profund respect 
față de idealul estetic 
și principial. Acolo 
unde se împart laude 
sau se practică parti- 
zanatul ostentativ, a- 
colo unde nu sînt ar
gumente, nu poate fi 
vorba de spirit critic. 
Corectitudinea dezba
terilor în ședințele de 
lucru (și nu numai) 
asigură cenaclului 
demnitate și sens în 
armonie cu spirituali
tatea contemporană, 
cu direcțiile și tendin
țele literaturii în an
samblu.

Toate acestea con
cură conjugat la for
marea unor valori li
terare de ținută și la 
îndeplinirea rolului 
cultural al cenaclului 
literar în mediul în 
care-și desfășoară ac
tivitatea. Căci una 
dintre deschiderile 
cele mai benefice ale 
cenaclului este aceea 
către ceilalți, către 
iubitorii de frumos, 
către beneficiarii 
tului de cultură, 
aceeași măsură 
care „filtrează"
petent și responsabil 
noi valori pentru li
teratură, cenaclul con
temporan îndeplineș
te și funcția de placă 
de rezonanță spiritua
lă în întreprinderea 
sau localitatea în care 
există și devine re
prezentativ. Contactul 
cu „marele public" are 
aceeași valoare ca și 
descoperirea și afirma
rea de noi talente.

19,00 Telejurnal 0 înfăptuim hotârlrile 
marelui forum al comuniștilor 
români !

19,50 Trăim decenii de Împliniri mărețe. 
Versuri șl cîntece patriotice, revo
luționare

20.20 Să trăim șl să muncim In spiritul 
normelor eticii șl echității socia
liste o Exigența — condiție a cali
tății muncii

20,40 Puternică mobilizare pentru Înde
plinirea exemplară a planului pe 
luna decembrie și pe Întregul an 
O Creșterea producției de energie 
electrică

21,00 Ctitorii ale Epocii de Aur. „Vocația 
construcției"

21.20 Frumusețea muncii, roadele mun
cii. Documentar

21,35 Telejurnal
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Multe interferențe, 
ciații și simetrii se 
descoperi între lumea 
teranului energetic și 
mantica lirismului,
poezie și minerit. Oamenii 
scrisului au avut nevoie de 
cărbune și mai tîrziu chiar 
de mină de creion ; după 
cum minerii nu ascund că 
meseria 
coerent 
spective 
și alții 
minerii, 
mîntești 
luminii prometeice, ceilalți 
căutători de diamante în 
străfundurile de conștiință 
ale umanității.

O mai armonioasă co
existență nu se putea 
Imagina decît la Tîrgu-Jiu 
unde funcționează o 
treagă serie de 
toate alcătuite 1 
mare măsură 
Spiritualitatea i 
oltenească — 
spiritualitatea 
— descoperă o bogată mină 
genuină, o amplă experien
ță de viață transmisibilă 
prin canalele scrisului li
terar. Să mai adăugăm re
zonanța tradiției repre
zentate de două personali
tăți : Tudor Arghezi (origi
nar din Tîrgu Cărbunești) 
și Constantin Brâncuși, 
deși primul poet, iar al 
doilea sculptor, rămîn oa
meni de mină și de căr
bune.

Să enumerăm cfteva din 
aceste laboratoare de crea
ție în care și-au făcut u- 
cenicia cîțiva dintre cei 
mai cunoscuți creatori gor- 
jeni : Columna, cenaclul

lor se deschide, 
și din multe per- 
scrisului. Și unii 

sînt prospectori : 
ai adîncurilor pă- 
pentru susținerea

în- 
cenacluri, 

în cea mai 
din mineri, 
gorjeană și 
și prin ele 
românească

Centrul de cultură și creație „Cintarea României" al întreprinderii de Mașini Grele din Capitală

Dezvoltarea multilaterală a României
argument edificator al forței 
și viabilității socialismului

(Urmare din pag. I)

trecerea la 
în deplin 
țării, cu 
științific, 

al Con- 
tovarășul 

pus capăt 
practicilor străine 

în istoria României,

sa muncitoare, în alianță cu țără
nimea, cu intelectualitatea progresis
tă, suia conducerea partidului comu
nist, a făcut posibilă naționalizarea 
principalelor mijloace de producție, 
inițierea procesului de cooperativi
zare a agriculturii, procese majore 
care aveau să lichideze bazele ex
ploatării, să creeze condiții econo
mice și politice pentru edificarea 
noii societăți.

Cum o atestă faptele acelor ani, 
în prima etapă a construcției so
cialiste a trebuit să se facă față 
unor mari greutăți, s-au manifestat 
și greșeli. Partidul a avut însă forța 
necesară de a lichida aceste stări 
de lucruri, de a asigura 
edificarea noii societăți 
consens cu realitățile 
principiile socialismului 
„Este meritul istoric
greșului ai IX-lea, arăta 
Nicolae Ceaușescu, de a fi 
concepțiilor și 
socialismului".
Congresul al IX-lea ăl partidului a 
constituit un eveniment de impor
tanță epocală.

Datorită suflului înnoitor pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a im
primat întregii vieți economico-so- 
ciale a patriei noastre, datorită spiri
tului revoluționar șl gîndirii sale 
creatoare, profund științifice, poporul 
român, deținătorul puterii politice și 
economice, a înțeles xît de mare 
este forța lui. A înțeles că prin 
propriile sale puteri, valorificînd in
tegral resursele interne, în condiți
ile proprietății socialiste, poate 
asigura progresul continuu al țării. 
Și a muncit cu abnegație revoluțio
nară, patriotică pentru ca, an de an, 
țara să fie mai bogată, mai puter
nică.

Expresia cea mal sintetică a forței 
șl vitalității unei economii o consti
tuie valoarea nou creată. Este sem
nificativ, in acest sens, faptul că 
avuția națională va fi, în 1990, 
ultimul an al actualului cincinal, de 
5 660 miliarde lei, față de numai 
252 miliarde lei în 1945 și 810 miliar
de lei în 1965. Sînt puține acele țări 
ce pot să înfățișeze lumii o astfel 
de dinamică. Sînt puține acele țări 
care au reușit, într-o perioadă isto
rică scurtă, asemenea României so
cialiste, să depășească stadiul sub
dezvoltării și să se înscrie pe co
ordonatele progresului multilateral.

La baza acestor mărețe înfăptuiri 
se află concepția revoluționară a 
partidului nostru, a secretarului său 
general cu privire la continuitatea 
întăririi și dezvoltării proprietății 
socialiste, de stat 
După Congresul al 
aproape 25 de 
Nicolae Ceaușescu 
încetare, militează 
pentru ritmuri tot mai 
creștere economică, 
ductivitate a muncii 
mare, pentru o calitate superioară a 
produselor, pentru o tot mai ridicată 
eficiență. Toate aceste cutezătoare 
țeluri se împlinesc, în practica acti
vității economice, în condițiile apli
cării cu deplină consecvență a unei 
politici înțelepte de repartizare a 
valorii nou create, de menținere a 
unei rate înalte, de circa 30 la sută, 
a acumulării, in condițiile perfec
ționării necontenite a sistemului 
conducerii științifice, pe baza planu
lui național unic.

și cooperatiste. 
IX-lea, de acum 
ani, tovarășul 
a militat fără 
în continuare 

intense de 
pentru o pro- 

mereu mai

Este limpede că proprietatea so
cialistă, în continuă dezvoltare, po
litica științifică de repartizare a 
venitului național pentru acumulare 
și consum, perfecționarea neîncetată 
a conducerii planificate a economiei 
naționale românești, a întregii so
cietăți sînt factori determinanți ai 
ridicării patriei pe trepte tot mai 
înalte de progres, de civilizație, in 
anii de după Congresul al IX-lea al 
partidului. Și este limpede că numai 
în aceste condiții au putut fi elabora
te obiectivele strategice ale dezvoltă
rii viitoare a României, ce au fost 
adoptate de Congresul al XIV-lea al 
Partidului Comunist Român. Socia
lismul și-a 
concret, în 
viabilitatea.

Nu a fost 
străbătut. Ș-au impus în mod obiectiv 
eforturi uriașe — materiale, financiare 
și umane. A fost înfăptuită indus
trializarea țării. La sfîrșitul actualu
lui cincinal, industria patriei noastre 
va fi, față de 1945, de peste 145 de ori 
mai mare ; creșterea cea mai impor
tantă, de 128 de ori, s-a produs după 
Congresul al IX-lea al partidului. 
S-a trecut la îndeplinirea obiective
lor noii revoluții agrare. Față de 
1945, s-a realizat o creștere de peste 
10 ori a producției agricole. Cea mai 
mare pondere a acestei creșteri, de 
peste " ’ ‘ ... _
1965.

S-a asigurat progresul fără pre
cedent al științei, învățămîntulul 
și culturii. Au fost intensificate, în 
același timp, preocupările pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață.

Din vara anului 1965 șl pînă în 
prezent. România a străbătut un 
drum eroic de grandioasă construc
ție revoluționară. De fapt, a străbă
tut un drum de muncă, de împliniri 
ce se regăsesc, azi, în noul tablou 
economic al țării, în noul climat po
litic, social și cultural de după Con
gresul al IX-lea. S-ar fi putut oare 
ajunge aici, pe această înaltă treaptă 
de progres și civilizație, dacă între
gul nostru popor nu ar fi Înțeles, în 
esența lor, principiile socialismului 
științific, legile obiective ale dezvol
tării sociale ? Și dacă nu le-ar fi 
aplicat cu fermitate și consecvență ? 
Răspunsul e limpede. Simpla com
parație între ce a fost în trecut, în 
condițiile dezvoltării capitaliste, șl 
înfăptuirile de astăzi, cînd în Româ
nia se construiește cu succes socialis
mul, este pe deplin edificatoare. Și 
este limpede că nici proiecția cute
zătoare a viitorului, conturată in 
documentele Congresului al XIV-lea, 
nu era posibilă fără toate aceste în
făptuiri.

Fără să se fi înfăptuit Industriali
zarea, pe baza proprietății socialiste, 
astăzi nu s-ar fi construit la noi in 
țară moderne întreprinderi, impu
nătoare combinate și unități indus
triale, care produc motoare electrice, 
aparatură electrică și electronică, rul
menți de diferite tipodimensiuni, 
calculatoare electronice, avioane etc. 
In concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, făurirea unei 
Industrii moderne s-a înscris ca 
o necesitate istorică obiectivă pen
tru România. Ca o unică șan
să a țării noastre de a lichida rămî- 
nerea in urmă. Și, de fapt, numai 
pe calea industrializării s-a asigurat 
valorificarea superioară a resurselor 
materiale și umane. Numai așa i 
s-au putut imprima României rit-

dovedit astfel în mod 
condițiile României,

deloc ușor drumul

6 ori, s-a înregistrat după

muri accelerate de dezvoltare econo- 
mico-socială, de înaintare pe calea 
progresului și civilizației. Pe această 
bază s-a dezvolt agricultura, s-a 
trecut la înfăptuirea obiectivelor noii 
revoluții agrare. Pe această bază s-a 
asigurat continua perfecționare a ști
inței, învățămîntului și culturii, a 
întregii societăți, creșterea bunăstării 
întregului popor. Acum, așa cum pre
văd documentele Congresului al 
XIV-lea, se vor moderniza în conti
nuare uneltele de muncă. Se vor 
perfecționa roadele muncii. în aces
te condiții se vor dezvolta neîncetat 
industria, agricultura, întreaga eco
nomie națională, se preconizează noi 
progrese în domeniile științei, învă
țămîntului, culturii, ridicarea conti
nuă a nivelului de trai.

Partidul, secretarul său general vor 
promova, așa cum a hotărît Congre
sul al XIV-lea, forme superioare de 
conducere științifică a tuturor sec
toarelor de activitate. Problema pro
gresului societății socialiste româ
nești este abordată, în documentele 
Congresului, într-un mod științific, 
în deplină concordanță cu legitățile 
obiective ale progresului patriei, cu 
posibilitățile reale existente în țara 
noastră. La baza acestui proces se 
află înțelegerea adevărului că pro
prietatea, producția și repartiția 
constituie „plăcile turnante" ale pro
gresului societății.

De fapt, relațiile de proprietate, 
rolul producătorului în societate și 
poziția lui față de mijloacele de pro
ducție, felul în care sînt repartizate 
roadele muncii vor defini și de aici 
Înainte întreaga activitate de cons
trucție a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Dintotdeauna, de-a lungul istoriei, 
acest raport a ilustrat trăsăturile 
fundamentale proprii oricărei socie
tăți. Contemporaneitatea insă, prin 
diversificarea orînduirilor sociale, 
prin existența concomitentă a socia
lismului șl capitalismului, a adus 
noi probe prin care întărește acest 
adevăr. Așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in magistralul 
Raport prezentat la Congresul al 
XIV-lea, așa cum se reliefează in 
întreaga sa operă social-politică, 
sint numeroase aspectele prin care 
noua orînduire socială își manifestă 
superioritatea față de capitalism. 
Dar poate că cel mai important din
tre ele il constituie relațiile de pro
prietate. Are profunde semnificații, 
in acest sens, faptul că în societa
tea noastră proprietatea socialistă a 
asigurat condițiile absolut necesare 
pentru o puternică dezvoltare a avu
ției țării. Poporul își folosește drep
tul de proprietar în scopul dezvol
tării neîncetate a propriei lui averi, 
în același timp, proprietatea socia
listă a determinat schimbarea a 
insuși statutului omului in societa
te. Pentru că pe baza ei a fost în
lăturată exploatarea, s-a instaurat 
dreptatea socială. Omului i s-a re
dat demnitatea la care avea dreptul 
prin condiția lui morală.

Prin toate aceste înfăptuiri, socia
lismul iși confirmă, așa cum a sub
liniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de la tribuna Congresului, forța și 
superioritatea. Și se dovedește a fi 
cu adevărat orînduirea 
mai dreaptă și umană 
cunoscut omenirea pînă 
socialistă de dezvoltare 
sibilă.

socială cea 
din cite a 

acum. Calea 
este irever-

Adrian VASIUESCU

centrului municipal de 
cultură șl creație (cu două 
secții : umor și științifico- 
fantastic), Litua, al cen
trului de cultură și creație 
al tineretului ; Orizonturi 
(la întreprinderea de Ma- 
șini-Unelte), Azur (de la 
Casa Pionierilor și Șoimi
lor Patriei), cenaclul Căr
bune și lumină (Rovinari),

drian Frățilă, muncitor, 
Spiridon Popescu, energe- 
tician, Constantin Oprița, 
lucrător P.T.T., Victor Bar
bu, lucrător comercial, Titu 
Rădoi, profesor, Ion Popes
cu, ziarist, Ion Cănavoiu, 
metodist cultural, și 
mulți alții. Acestea 
nume cunoscute deja, 
lingă ele apar altele,

încă 
sint 
iar 
ale

CONSEMNĂRI

al creației a căpătat In ul
timii ani noi dimensiuni".

Tudor Voinea, muncitor, 
remarca faptul că reviste
le fac prea puțin pentru 
•provincie, că se simte ne
voia de materializare prin 
publicistică a unei intense 
activități de laborator. 
„Cenaclul e un mediu de 
afirmare și confruntare.

DIAMANTELE CONȘTIINȚEI
Lumini motrene, Miorița 
(Novaci), Ion Minulescu 
(Sadu), Flacăra (Țicleni).

Activitatea cercurilor șl 
cenaclurilor literar-artisti- 
ce are un caracter unitar 
și de continuitate, înregis- 
trînd multe ieșiri în public, 
prin participarea alături de 
alte genuri de manifestări 
artistice sincretice. Litera
tura, mai pregnant decît 
alte genuri, interferează la
tura psihologică cu cea 
ideologică ale creației este
tice, antrenînd și amplifi- 
cînd eficiența educativă 
a artei. Dintre poeții 
la Tîrgu-Jiu cîțiva 
ajuns la notorietate : 
publicat în marile 
viste literare, au avut 
cluri in plachete sau 
tipărit în volume de 
but colectiv, cîțiva au scos 
chiar cărți. Printre aceștia: 
Artur Bădița, profesor, A-

de 
au 
au 

re- 
ci- 
au 

de-

unor debutanți de care am 
luat cunoștință cu prilejul 
unui Cenaclu al Cenaclu
rilor gorjene, în care 
biectele principale au 
condiția creatorului 
provincie, polivalența 
naclului, deschiderea 
oameni. Dintre vorbitori, 
cițiva au actualizat proble
me de acută actualitate și 
de un mai larg interes.

Ion Sanda, vicepreșe
dinte al C.J.C.E.S., poet 
el însuși, sublinia că aceas
tă eflorescentă de tineri 
creatori se manifestă pe 
un teren pregătit, deoare
ce „publicul gorjan gustă 
poezia, de aceea se impu
ne să aducem cu mai frec
vente ocazii pe poeți în 
fața oamenilor. Ar trebui 
ca editurile, revistele să 
se reorienteze spre provin
cie, unde pulsul muncii și

su- 
fost 

de 
ce- 

spre

Din competiția ce se naște 
aici pot ‘ " 
autorii, 
editurile 
ales pe 
orașe".

Nicolae 
menta 1 
spirituale", a mediului de 
creatori, care dezvoltă un 
limbaj de o anumită fac
tură care esențializează 
stări suprasensibile și re
descoperă profunzimile ex
primării prin cuvînt. „In 
calitate de activist cultu
ral și organizator de ce
naclu anf observat, de
pildă, că la mina Lupoaia 
minerii ne ascultau cu
deosebită atenție, chiar 
dacă la un moment dat 
li s-a citit o poezie eu iz 
experimentalist. Oamenii 
nu trebuie acuzați că nu 
vin la spectacole, trebuie 
să meargă poezia la ei, să

cîștiga nu numai 
dar și revistele, 
care publică mai 
cei din marile

i Vînătoru argu- 
necesitatea „bazei

ne cunoaștem mal bine 
prin puterile regeneratoare 
ale cuvintului. La Școala 
populară de artă ar trebui 
să se înființeze un curs 
de poezie, ca instrument 
cultural pornind de la ni
velul minim de profesio
nalizare. La noi în județ 
chiar s-a concretizat o ini
țiativă cu totul inedită : 
poetul Artur Bădița a ți
nut la cenaclul din Rovi
nari un curs de inițiere în 
poezie care s-a bucurat de 
un real succes".

Mariana Renghiuc, mun
citoare, deplingea absența 
din cenaclu a 
profesioniști, a 
de specialitate, 
lor competenți 
nosc atît teoria, cit și prac
tica literară pentru că, de 
obicei, teoreticienii se do
vedesc creatori sterili, iar 
poeții amatori, realmente 
talentați, nu depășesc un 
anumit nivel de informație 
estetică, tinzînd să rămînă, 
dacă ne este permis să fo
losim aici un paralelism 
„poeți naivi".

Iată numai un eșantion 
din bogata gamă proble
matică dezbătută la întîl- 
nirea de la Tîrgu-Jiu a 
cenaclurilor gorjene, fina- 
lizînd o manifestare mal 
largă, Dialogurile muncii 
și creației, inițiate de Co
mitetul județean de cultu
ră și educație socialistă.

In Gorj se scot cărbuni 
șl se scrie poezie cu a- 
celași sentiment al utili
tății 
gere 
tică.

scriitorilor 
criticilor 

a oameni- 
care cu-

sociale, din convin
și cu implicare poli-

Aureliu GOCI
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NI COL A E CEAUȘE SCU
Cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul Republicii Populare Angola
(Urmare din pag. I)

Inmînînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Evaristo Domingos 
Kimba a transmis președin
telui Nicolae Ceaușescu, din par
tea tovarășului Jose Eduardo dos 
Santos, președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președintele Repu
blicii Populare Angola, călduroase 
salutări împreună cu urări de pros
peritate și bunăstare poporului 
român.

De asemenea, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost trans
mise cordiale felicitări pentru re
alegerea sa în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Co
munist Român, iar poporului român 
urări de succes în îndeplinirea isto
ricelor hotărîri adoptate la cel de-al 
XIV-lea Congres al P.C.R. din par
tea militanților M.P.L.A. — Partidul 
Muncii și a poporului angolez.

în cuvîntarea prezentată de am
basador este exprimată dorința țării

(Urmare din pag. I)

înminînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Julio Francis Ri- 
beira a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Republicii India, Ra- 
maswamy Venkataraman, a guver
nului și poporului indian, calde fe
licitări cu prilejul reînvestirii sale 
în înalta funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român, îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de progres și 
prosperitate poporului român.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador se dă o deosebită apreciere 
succeselor obținute de poporul ro
mân în dezvoltarea economico-socia- 
lă a patriei, apreciindu-se că există 
noi perspective pentru dezvoltarea 
cooperării dintre India și România 
în toate domeniile de activitate, co

Importante succese ale oamenilor 
muncii din județul Bihor

într-o telegramă adresată tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, Co
mitetul Județean Bihor al P.C.R. 
raportează că 37 unități economice 
au realizat cu două decade in de- 
vans prevederile de plan la prq- 
ducția-marfă pe acest an. Au fost 
create, astfel, condiții, ca aceste 
unități să depășească pînă la 
sfîrșitul anului planul cu peste 
400 milioane lei, concretizate în 
livrarea suplimentară a însemnate 
cantități de lignit, energie electri
că, produse de mecanică fină, alu
mină, calcar pentru industria si
derurgică, mobilier din lemn, con
fecții textile. Acest succes, se a- 
rată în telegramă, se datorează

TULCEA : Economii de metal
Prin reorganizarea fluxurilor de 

fabricație, reproiectarea navelor și 
utilajelor ce se construiesc la în
treprinderea de Reparații Nave și 
Utilaje din Tulcea, consumul de 
metal a fost redus în acest an, față 
de anul trecut, cu 40 la sută ia 
laminate și cu 12 la sută la me
talul utilizat in activitatea de re
parații. Totodată, prin intensifica
rea asimilării, recuperării, recon- 
diționării și refolosirii unor piese

ÎN STAȚIUNILE BALNEOCLIMATERICE

Condiții optime pentru odihnă și îngrijirea sănătății
în această perioadă, oficiile ju

dețene de turism și I.T.H.R. Bucu
rești asigură tuturor solicitantilor 
bilete pentru odihnă și tratament 
în cele mai renumite stațiuni bal
neoclimaterice ale tării. Intre aces
tea se află stațiunea Călimănești- 
Căciulata, situată la 18 kilometri 
de Rimnicu Vîlcea, la o altitudine 
de 260 metri, avînd o climă conti
nentală blîndă. Stațiunea este re- 
comandată, in principal, pentru a- 
fectiuni ale tubului digestiv, hepa- 
tobiliare, renale ; boli metabolice și 
de nutriție ; afecțiuni ale aparatu
lui locomotor, degenerative, infla
matorii, abarticulare, posttraumati- 
ce ; afecțiuni ale sistemului .nervos 
periferic și respiratorii.

Situată în Cîmpia Bărăganului, 
la 6 kilometri de municipiul Slo
bozia, stațiunea Amara are o cli
mă continental-temperată de stepă 
și este recomandată pentru afec
țiuni ale aparatului locomotor, de
generative, inflamatorii, abarticu
lare, posttraumatice, ale sistemului 
nervos periferic și ginecologice.

Stațiunea Borsec din apropiere 
de, localitatea Toplița, județul Har
ghita, aflată la o altitudine de 
900 metri, cu climat subalpin, este 
indicată pentru afecțiuni cardio
vasculare, endocrine, ale tubului 
digestiv, hepatobiliare, nevroză 
astenică. La rîndul său. Pucioasa 
este o stațiune situată pe valea 
riului Ialomița, la 21 kilometri de 
municipiul Tîrgoviște, la o altitu
dine de 350—400 metri, fiind reco
mandată pentru tratamentul afec
țiunilor aparatului locomotor, afla 
sistemului nervos periferic și cen
tral. afecțiuni respiratorii, O.R.L. și 
dermatologice.

Situată între țărmul Mării Negre 
și Lacul Techirghiol, la 14 kilo
metri de municipiul Constanța, 
stațiunea Eforie Nord este reco
mandată pentru afecțiuni ale apa
ratului locomotor — degenerative, 
inflamatorii, abarticulare, posttrau
matice. afecțiuni ale sistemului 
nervos periferic și central, gine
cologice. dermatologice și respira
torii. iar stațiunea Sîngeorz-Băi, 
situată la poalele munților Rodna, 
la 53 kilometri de municipiul Bis
trița, este indicată pentru afecțiuni 
ale tubului digestiv, hepatobiliare. 

sale de a întări, în continuare, și de 
a strînge tot mai puternic legăturile 
de prietenie și cooperare care unesc 
popoarele noastre, legături făurite 
încă de la începuturile luptei po
porului angolez pentru eliberarea 
națională.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru urările și senti
mentele exprimate și a transmis, la 
rindul său, președintelui M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președintele Repu
blicii Populare Angola, Jose Eduardo 
dos Santos, un salut prietenesc îm
preună cu cele mai bune urări de 
fericire personală, de pace, progres 
și prosperitate poporului angolez.

Totodată, au fost transmise tuturor 
membrilor și militanților M.P.L.A. — 
Partidul Muncii calde mulțumiri 
pentru felicitările adresate.

în cuvîntarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu este subliniat ro
lul determinant pe care l-au avut 
întîlnirile și convorbirile româno-an-

Ambasadorul Republicii India
respunzător potențialului economic 
în creștere al celor două țări.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru felicitările și 
urările transmise' și a adresat, la 
rîndul său, președintelui Republicii 
India, Ramaswamy Venkataraman, 
salutul său călduros, urări de sănă
tate și fericire personală, de pace și 
prosperitate pentru poporul indian 
prieten.

în cuvîntarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu sînt evidențiate 
bunele raporturi de prietenie și cola
borare care se dezvoltă între Româ
nia și India, subliniindu-se că țările 
noastre dispun de multiple posibili
tăți pentru extinderea și diversifica
rea lor in continuare pe diverse pla
nuri.

în cuvîntare se arată că România, 
participînd activ la viața internațio
nală, acționează cu fermitate pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru

mai bunei utilizări a capacităților 
de producție, creșterii productivi
tății muncii ca urmare a aplicării 
măsurilor din programele de orga
nizare, specializare și moderniza
re a producției.

Vă încredințăm, mult iubite și 
stimate toyarășe Nicolae Ceaușescu, 

s«e arată în încheierea telegramei, 
că locuițbril Bihorului, asemenea 

■întregului nostru popor, nu cunosc 
gind și crez mai înalt d’ecît’ acela 
de a vă urma pe dumneavoastră, 
marele erou al națiunii, ce în
truchipați vocația constructivă și 
hotărîrea nestrămutată a națiunii 
române de a merge neabătut pe 
calea socialismului, de a trăi liber 
și independent, într-o lume a păcii 
și colaborării.

și subansamble necesare la repa
rarea navelor, a mașinilor și uti
lajelor agricole ce lucrează în 
Delta Dunării, prin adoptarea de 
noi tehnologii de turnare s-au di
minuat consumurile de oțel și de 
materiale neferoase, s-au redus 
cheltuielile totale și cele materiale, 
cu efecte în sporirea corespunză
toare a beneficiului realizat de 
unitate. (Adrian Vasilc).

boli metabolice și de nutriție. Be
neficiind de o climă continentală, 
de stepă, stațiunea Lacu Sărat din 
Cîmpia Brăilei este recomandată 
pentru afecțiuni ale aparatului lo
comotor, ale sistemului nervos pe
riferic, ginecologice, dermatolo
gice, endocrine, boli profesionale, 
iar pentru tratament eficace în 
afecțiuni ale aparatului diges
tiv, hepatobiliare și ale căilor 
respiratorii, boli metabolice și de 
nutriție, ale rinichiului, ale siste
mului nervos periferic și posttrau
matice se pot procura bilete la 
stațiunile Slănic-Moldova. Pentru 
stațiunea Băile Tușnad, situată la 
poalele masivului vulcanic Harghi
ta, pe malul Oltului, la 32 kilo
metri de municipiul Miercurea- 
Ciuc și la 69 kilometri de munici
piul Brașov, pot opta cei care vor 
să se trateze pentru afecțiuni ale 
sistemului nervos, nevroză asteni
că și afecțiuni cardiovasculare. 
Renumită pentru efectele sale tera
peutice, stațiunea Sovata, situată 
în județul Mureș, la o altitudine de 
530 metri, cu climat subalpin, este 
recomandată. în principal, pentru 
afecțiuni ginecologice, ale aparatu

goleze la nivel Înalt și îndeosebi 
concluziile și acordurile la care s-a 
ajuns cu prilejul vizitei efectuate la 
Luanda în martie 1987, care au de
monstrat că există largi posibilități 
de dezvoltare a relațiilor dintre 
România și Angola în toate sectoa
rele de activitate, inclusiv în dome
niul schimburilor comerciale și al 
cooperării economice.

în cuvîntare se arată, de aseme
nea, că România acordă un loc deo
sebit amplificării raporturilor cu sta
tele din Africa și sprijină activ lupta 
popoarelor de pe acest continent 
pentru înlăturarea totală a colonia
lismului și neocolonialismului, pen
tru consolidarea independenței lor 
politice și economice.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat noului ambasador succes deplin 
în îndeplinirea misiunii ce i-a fost 
încredințată și l-a asigurat de între
gul sprijin al Consiliului de Stat, al 
guvernului și al său personal.

dezarmare, și în primul rînd pentru 
dezarmare nucleară, pentru încetarea 
conflictelor militare și soluționarea 
tuturor problemelor litigioase dintre 
state numai și numai pe cale pașni
că, prin tratative, pentru lichidarea 
subdezvoltării și realizarea unei noi 
ordini economice internaționale, pen
tru făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat succes noului ambasador indian 
în îndeplinirea misiunii ce i-a fost în
credințată și l-a asigurat de întregul 
sprijin al Consiliului de Stat, al gu
vernului și al său personal.

★
La solemnitățile de prezentare a 

scrisorilor de acreditare și la convor
birile care au avut loc cu acest prilej 
au participat Ion Stoian, minis
trul afacerilor externe, și Dumitru 
Apostoiu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

PRAHOVA : A intrat
în probe un nou produs 

românesc
La întreprinderea de Reduc- 

toare „Neptun" din orașul Cim- 
pina, unitate care a realizat 
numeroase utilaje în premieră, 
atît pentru industria națională, 
cît și pentru export, a intrat în 
probe un nou produs destinat 
industriei petroliere, chimice, 
petrochimice, siderurgic'-, altor 
domenii de activitate industria
lă. Președintele consiliului oa
menilor muncii, Nicolae Popa, 
ne-a prezentat cîteva caracte
ristici tehnice.

— Noul utilaj, compresor 
elicoidal pentru presiuni de 
10 bari, asigură un debit de 
5 mc pe minut. Conceput de 
specialiștii întreprinderii și 
realizat în exclusivitate cu 
componente românești, compre
sorul înlocuiește importul în 
condiții cel puțin similare cu 
cele produse de renumite firme 
din lume. Concomitent cu reali
zarea celui de-al doilea produs 
de acest tip, s-a trecut la pro
iectarea și realizarea instalației 
de comprimare, care cuprinde 
și acest compresor, astfel încît, 
în primul trimestru al anului 
viitor, să le putem livra sche
lelor de foraj din țară, (loan 
Marinescu).

lui locomotor șl ale sistemului ner
vos periferic.

Important de reținut este faptul 
că stațiunile balneare oferă în a- 
ceastă perioadă spații de cazare în 
hoteluri moderne și în case de 
odihnă confortabile. Servirea me
sei este asigurată în restaurante și 
pensiuni, cu posibilități și pentru 
meniuri dietetice. La Călimănești- 
Căciulata, Sovata, Amara. Eforie 
Nord, Singeorz-Băl, Lacu Sărat, 
Băile Tușnad și altele unele hote
luri au legătură directă, prin cu
loare acoperite, cu bazele de tra
tament. Acestea sînt bine utilate, 
cu aparatură medicală modernă. 
Un personal competent asigură 
servicii de calitate.

Locuri pentru cură balneară sau 
concediu de odihnă în stațiuni se 
obțin de la agențiile oficiilor ju
dețene de turism, filialele I.T.H.R. 
București și comitetele sindicatu
lui din întreprinderi și instituții.

Este de reținut faptul că agen
țiile oficiilor județene de turism 
și filialele I.T.H.R. București au 
pus în vinzare bilete de tratament 
pentru primul trimestru al anu
lui 1990.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia realegerii în funcția de secretar general al Partidului Co
munist Român doresc ca, în numele Comitetului Central al Uniunii Na
ționale Africane din Zimbabwe — Frontul Patriotic (Z.A.N.U-F.P.), al 
poporului Republicii Zimbabwe, precum șl în numele meu personal, să vă 
adresez calde și cordiale felicitări. Realegerea dumneavoastră în cea mai 
înaltă funcție din partid reprezintă o dovadă clară a uriașei încrederi și 
devotamentului pe care poporul român le are în calitățile dumneavoastră 
de conducător.

Ne alăturăm națiunii dumneavoastră in a vă ura mult succes în în
deplinirea sarcinii deosebite care v-a fost încredințată de poporul român.

Comitetul Central al Partidului Z.A.N.U.-F.P. și poporul din Zimbabwe 
dau o înaltă prețuire relațiilor cordiale care există între partidele noastre. 
Partidul nostru s-a bucurat de un mare sprijin din partea dumneavoastră 
încă din zilele luptei pentru independență, iar în prezent raporturile din
tre partidele noastre se amplifică tot mai mult.

Prețuind în mod deosebit solidaritatea existentă între cele două partide 
vă asigurăm de înalta stimă pe care o avem față de idealurile pe care le 
promovați și pe care le împărtășim și noi.

Folosesc această ocazie pentru a vă adresa urări de sănătate personală, 
de progres și prosperitate poporului dumneavoastră.

Vă rog să primiți, tovarășe secretar general, asigurarea celei mai inalte 
considerațiuni. *

ROBERT GABRIEL MUGABE
Președinte și prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Z.A.N.U.—F.P.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a XX-a ani

versări a Declarației asupra pro
gresului și dezvoltării în domeniul 
social și a marcării Zilei interna
ționale a drepturilor omului, sub 
egida Asociației Române pentru Na
țiunile Unite (A.N.U.R.O.M.), Aso
ciației Tineretului și Studenților din 
România pentru Națiunile Unite 
(T.S.R.N.U.) și Asociației de Drept 
Internațional și Relații Internațio
nale, luni a avut loc în Capitală 
simpozionul cu tema „Poziția Româ
niei, concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România.i cu pri
vire la dezvoltarea economică și so
cială, ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al poporului, 
lărgirea continuă a democrației 
muncitorești-revoluționare și parti
ciparea activă a întregului popor la 
conducerea societății".

Comunicările prezentate au evi
dențiat modul’ în care s-au înfăptuit 
în România drepturile fundamen

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul cuprins intre 12 decembrie, ora 
20 — 15 decembrie, ora 20. în țară : 
Vremea va continua să se încălzească 
treptat. Cerul va fi variabil cu înno- 
rări mai accentuate în regiunile din 
vestul, centrul și nordul țării. Vor că
dea precipitații mai ales sub formă de 
ninsoare la început, apoi șl sub formă 
de lapoviță și ploaie pe arii relativ 
extinse în vestul, centrul și nordul ță
rii și pe alocuri în restul teritoriului. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele intensificări în vestul țării, 
precum și in cele din nord-est cu vi
teze de 30—45 kilometri pe oră, iar la 
mupte pînă la 60—70 kilometri pe oră. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se, în prima noapte, între minus 12 și 
minus 2 grade, local mai coborîte în 
depresiuni, apoi în, creștere între.minus 
7 și 3 grade, iar maximele vor fi cu
prinse între zero și 10 grade, mat cobo
rîte în prima zi în depresiuni, dar mai 
ridicate în a doua parte a intervalului 
în zonele de deal. Se va forma polei 
mai ales în centrul șl vestul țării, iar 
în prima zi în sud se va semnala cea
ță. La București î Vremea va continua 
să se încălzească treptat. Cerul va fi 
variabil, favorabil precipitațiilor mixte 
în a doua parte a intervalului cînd vor 
fi condiții de polei. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 8 
și plus 6 grade, în prima noapte, apoi 
în general pină în jurul valorii de zero 
grade, iar cele maxime vor fi cuprinse 
între 4 și 8 grade.

Depunerile la C.E.C. 
prin consimfămlnt scris

Deprinderea de a fi economi și de 
a avea spirit de prevedere este o 
trăsătură de caracter a poporului 
nostru, care s-a cultivat perseverent 
și s-a transmis din generație în ge
nerație. căpătînd noi valențe și di
mensiuni în condițiile actuale ale 
societății românești.

Pentru realizarea acestui dezide
rat, Casa de Economii și Consem- 
națiuni pune la dispoziția popu
lației forme și instrumente de eco
nomisire variate.

Una dintre cele mai practice și 
mai eficiente forme de economisire 
cu caracter permanent, lună de lună, 
o reprezintă depunerile la C.E.C. 
prin virament pe bază de consimță- 
mint scris. Depunerile prin această 
formă se pot efectua, la alegere, pe 
libretul de economii preferat sau în 
contul curent personal, beneficiind 
atit de avantajele generale ale eco
nomisirii organizate la C.E.C., cît și 
de avantajele specifice pe care 
C.E.C. le acordă depunătorilor pen
tru fiecare instrument de economi
sire.

Prin folosirea acestei forme de 
economisire se asigură efectuarea 
sistematică a depunerilor fără ca 
depunătorul să se deplaseze de fie
care dată la unitatea C.E.C., aceste 
operații fiind făcute de serviciul fi
nanciar al întreprinderii sau insti
tuției la care acesta lucrează.

Dacă doriți să utilizați acest sis
tem practic de economisire, este ne
cesar să solicitați unității unde 
sinteți încadrați ca să vi se depună 
la C.E.C., chenzinal sau lunar, suma 
pe care dorici s-o economisiți.

Sumele astfel economisite sînt În
scrise in libretul de economii la 
ghișeul C.E.C. de la locul de muncă 
sau la unitatea C.E.C. unde s-a virat 
depunerea. înscrierea în contul cu
rent personal a sumelor virate se 
efectuează automat de unitatea 
C.E.C.- la care este deschis contul, 
ceea ce face ca acest instrument de 
economisire să fie cel mai avanta
jos pentru depunerile prin virament.

Deoarece depunerile la C.E.C. au 
un caracter strict voluntar, suma 
consimțită să fie virată poate fi ma
jorată sau micșorată după dorința 
depunătorului, care poate să dispu
nă și anularea consimțămîntului.

Depunerile pe bază , de consimță- 
mînt efectuate lună de lună, la care 
se adaugă sumele provenite din d - 
bînzile în numerar și cîștigurile 
acordate de C.E.C., oferă depunăto
rilor posibilitatea realizării intr-un 
termen mai scurt a dorințelor per
sonale privind procurarea obiectelor 
de valoare mare și de folosință în
delungată. 

tale ale omului, preocuparea per
manentă a partidului și statului 
nostru pentru afirmarea deplină a 
personalității umane, pentru asigu
rarea egalității in drepturi a tuturor 
cetățenilor tării.

Au fost înfățișate, totodată, con
cepția României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, privind promo
varea și respectarea drepturilor fun
damentale ale popoarelor de a trăi 
în pace, de a-și alege singure căile 
și formele dezvoltării lor politice, 
economice și sociale, fără nici un 
amestec din afară.

în cadrul manifestării. Ottorino 
Jannone, coordonator rezident al 
programelor de activități ale O.N.U. 
în România, a prezentat mesajele 
secretarului general al O.N.U. în le
gătură cu cele două aniversări.

Au participat membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Exter
ne. cadre didactice universitare, cer
cetători, juriști, ziariști.

(Agerpres)

FOTBAL : Meciurile disputate du
minică in ultima etapă — a 17-a — 
a turului campionatului diviziei A 
la fotbal s-au încheiat cu următoa
rele rezultate :

F.C. Farul — Dinamo 0—3 (0—3). 
F.C. Olt — Steaua 0—1 (0—1) ; Uni
versitatea Craiova — Corvinul Hu
nedoara 4—0 (1—0) ; Victoria Bucu
rești — S.C. Bacău 2—2 (1—1) ;
Sportul studențesc — Politehnica 
Timișoara 2—2 (1—0) ; F.C.M. Bra
șov — Jiul Petroșani 2—0 (1—0) ; 
Flacăra — F.C. Inter Sibiu I—0 
(0—0) ; Universitatea Cluj-Napoca — 
F.C. Argeș Pitești 4—3 (1—0) ; F.C. 
Bihor — Petrolul Ploiești 1—0 (0—0).

La încheierea primei părți a cam
pionatului, pe primul loc al clasa
mentului se află echipa Dinamo 
București, cu 32 puncte, urmata de 
formațiile Steaua București — 29 
puncte și Universitatea Craiova — 
24 puncte.

VOLEI • în meci retur pentru 
turul II al „Cupei confederației eu
ropene" la volei masculin, echipa 
T.S.V. Berlinul Occidental a întrecut 
cu scorul de 3—1 (15—5, 9—15, 
16—14, 15—9) formația C.S.M. Mi- 
naur Baia Mare șl s-a calificat in 
faza următoare a competiției. BAS
CHET. • Rezultate înregistrate în 
etapa a 9-a a campionatului diviziei 
A la baschet masculin : I.C.E.D. 
București — Steaua 69—102 (36—63) ; 
Academia Militară Mecanică Fină 
București — Metalotehnica Tg. Mu

INFORMAȚII
Avantajele economisirii 
pe libretul de economii 
cu depuneri pe termen 

de cel pufin un an
Libretul de economii cu depuneri 

pe termen de cel puțin un an se 
emite pentru o depunere minimă de 
1 000 de lei de către oricare unitate 
C.E.C., precum și de către unități
le poștale și cooperativele de credit 
autorizate.

Operații ulterioare de depuneri și 
de restituiri, parțiale sau totale (li
chidări), se pot efectua de către 
unitățile C.E.C., precum și de uni
tățile poștale și cooperativele de 
credit autorizate.

Limita minimă a soldului libretu
lui este de 25 de lei.

La depunerile pe acest libret se 
acordă o dobîndă în numerar de 3,5 
la sută pe an, iar în cazul nerespec- 
tării termenului de păstrare la 
C.E.C. de minimum un an se acordă 
o dobîndă de 1,5 la sută.

Fiecare depunere în libret se con
stituie intr-un depozit separat. în- 
scriindu-se pe o filă distinctă în 
libret.

La solicitarea depunătorilor, aces
te librete se pot emite nominal sau 
Ia purtător.

La depunerea Inițială pe un libret 
nominal, depunătorul poate intro
duce clauză de împuternicire, iar 
titularul poate introduce clauză de 
împuternicire și dispoziție testamen
tară, atît cu prilejul depunerii ini
țiale, cît și ulterior. Modificarea sau 
anularea clauzei de împuternicire si 
a dispoziției testamentare se pot 
realiza numai de către titular.

Titularii unor astfel de librete de 
economii beneficiază de toate drep
turile și avantajele generale ale păs
trării banilor la Casa de Economii 
și Consemnațiuni.

Avantafele economisirii 
pe libretul de economii 

pentru turism
Din varietatea instrumentelor de 

economisire puse la dispoziția popu
lației de către Casa de Economii și 
Consemnațiuni, libretul de econo
mii pentru turism oferă posibilita
tea obținerii prin trageri la sorți a 
unei excursii organizate în străină
tate de Ministerul Turismului.

La depunerile pe acest libret se 
acordă o dobîndă de 2 la sută pe 
an, care se atribuie prin redistribui
re în cadrul tragerilor la sorți tri
mestriale, organizate în prima lună 
a trimestrului următor celui pentru 
care se efectuează tragerea.

La trageri participă libretele care 
In tot cursul trimestrului au avut 
un sold minim de 3 000 de lei, pro
venit din depuneri anterioare tri
mestrului pentru care se efectuează 
tragerea la sorți.

Titularii libretelor de economii

Domnului DANIEL TOROITICH ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya

NAIROBI

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Kenya imi este deosebit de 
plăcut să vă adresez sincere felicitări împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul 
kenyan prieten.

Exprim convingerea că, acționînd și pe mai departe în spiritul înțelege
rilor convenite cu prilejul întîlnirilor noastre de la București și Nairobi, 
raporturile de prietenie și colaborare dintre România și Kenya vor cu
noaște o dezvoltare tot mai amplă spre binele poporului român și al po
porului kenyan, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAME
Primul-ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu, a tri
mis o telegramă președintelui Gu
vernului Republicii Socialiste Ceho
slovace, tovarășul Marian Calfa, cu 
ocazia învestirii în această funcție, 
în care îi adresează, în numele gu
vernului și al său personal sincere

★

Primul-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Constan
tin Dăscălescu, a trimis o telegramă 
președintelui guvernului spaniol, 
Felipe Gonzalez Marquez, cu prile
jul reînvestirii in funcție, în care îi 
adresează calde felicitări și cele mai

BACĂU : Premieră tehnică
La întreprinderea Mecanică Ba

cău a fost realizată o linie teh
nologică pentru asamblarea meca
nizată a armăturilor miniere. Pro
iectul aparține specialiștilor de la 
Institutul de Cercetări Tehnologi
ce și Construcții de Mașini din 
București, iar materializarea aces
tuia, specialiștilor și muncitorilor

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
reș 99—100 (50—52) ; Dinamo Bucu
rești — Rapid București 119—88 
(61—48) ; Universitatea Metalul Roșu 
Cluj-Napoca — Dinamo I.M.P.S. O- 
radea 88—78 (50—44) ; Elba Timișoa
ra — Farul C.S.Ș. 1 Constanța 75—71 
(38—38) ; Balanța C.S.U. Sibiu — 
Oțelinox Tîrgoviște 105—67 (55—29). 
© HANDBAL. Camnionatul mon
dial feminin de handbal (grupa B), 
desfășurat în Danemarca, a fost ciș- 
tigat de selecționata R.F. Germania, 
care a întrecut în finală cu scorul 
de 20—18 (7—8) formația Suediei.

In partida pentru locurile 3—4, re
prezentativa R.D. Germane a dis
pus cu 25—23 (10—9) de formația
României.

Rezultate înregistrate in meciurile 
pentru clasament : locurile 5—6 : 
Austria — Polonia 24—23 (10—11)'; 
•locurile 7—8 : Danemarca — Bulga
ria 19—18 (10—9); locurile 9—10: 
Franța — Cehoslovacia 30—29 (după 
prelungiri) ; locurile 11—12 : Japonia 
— Olanda 27—26 (13—11).

Pentru grupa A a campionatului 
mondial, ale cărei întreceri se vor 
disputa anul viitor, s-au calificat e- 
chipele R.F. Germania, Suediei, R.D. 
Germane, României, Austriei, Polo
niei, Danemarcei, Bulgariei și Fran
ței.

RUGBI. La Edinburgh s-a desfă
șurat meciul internațional amical de 
rugbi dintre echipele Scoției și 
României.

DE LA C.E.C.
pentru turism ieșite cîștigătoare be
neficiază de excursii in străinătate, 
cu îndeplinirea formalităților în vi
goare. De excursiile organizate de 
către Ministerul Turismului pot be
neficia, in locul titularului libretu
lui de economii ieșit cîștigător, 
soțul, soția sau unul dintre copiii 
minori ai ac'estuia, iar în cazul titu
larului minor, unul dintre părinți.

Emiterea libretelor de economii 
pentru turism nominale se efectuea
ză de sucursalele, filialele și agen
țiile C.E.C., precum și de unitățile 
P.T.T.R. autorizate.

Libretele de economii pentru tu
rism la purtător sînt emise numai 
de sucursalele, filialele, precum și 
de agențiile C.E.C. autorizate.

Depunerile ulterioare și restitui
rile de pe libretele de economii 
pentru turism nominale se pot face 
la unitățile C.E.C., precum și la ofi
ciile poștale autorizate.

Pe libretele de economii pentru 
turism la purtător, operațiile se 
efectuează numai la unitatea care a 
emis libretul.

Avantajele economisirii 
pe libretul de economii 
cu dobîndă și cîștic/uri

Modalitatea cea mai sigură de 
păstrare a economiilor bănești ale 
fiecărui cetățean o constituie depu
nerile pe instrumentele de econo
misire puse la dispoziția populației 
de Casa de Economii și Consemna- 
tiuni.

Cetățenii care doresc să economi
sească pe un libret care, pe lingă 
dobîndă anuală în numerar, le acor
dă șansa de a obține prin trageri 
la sorți trimestriale și ciștiguri în 
numerar, Casa de Economii și Con- 
semnațiuni le pune la dispoziție li
bretul- de economii cu dobîndă și 
ciștiguri.

Avantajul specific al depunerilor 
pe acest libret constă în faptul că. 
din dobîndă anuală de 2 la sută, 1,5 
la sută se acordă în numerar fie
cărui titular prin înscrierea acesteia 
In libret, iar 0,5 la sută se atribuie 
prin redistribuire sub formă de cîș- 
tiguri în numerar.

Cîștigurile, cu valori cuprinse 
intre 50 000 și 500 de lei, se acordă 
prin trageri la sorți trimestriale, la 
care participă libretele care au un 
sold mediu trimestrial de cel puțin 
50 de Iei și nelichidate în cursul 
trimestrului pentru care se efec
tuează tragerea la sorti.

Cîștigurile ieșite la sorti se acordă 
integral libretelor de economii care 
au un sold mediu trimestrial egal cu 
cel puțin 10 la sută din valoarea 
cîștigurilor. Dacă soldul mediu tri
mestrial este mai mic de 10 la sută 
din valoarea cîștigului, se atribuie 
un ciștig de zece ori mai mare decît 
soldul mediu trimestrial al libre
tului. 

felicitări și urări de succes în acti
vitate. Totodată, este exprimată con
vingerea că guvernele țărilor noas
tre vor conlucra și în viitor pentru 
extinderea și aprofundarea relațiilor 
de prietenie și colaborare reciprocă, 
în interesul popoarelor român și 
cehoslovac, al cauzei socialismului 
și păcii.

*

bune urări. In telegramă se expri
mă convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Spania se vor dezvolta con
tinuu, pe toate planurile, in folosul 
celor două țări, al păcii și coope
rării internaționale.

întreprinderii băcăuane. De men
ționat că această premieră tehni
că a fost finalizată cu 50 de zile 
mai devreme față de prevederile 
planului. Prin punerea în func
țiune a acestei linii tehnologice, 
productivitatea muncii sporește cu 
aproape 10 la sută. (Gheorghe 
Baltă).

Partida s-a Încheiat cu scorul de 
32—0 (9—0) în favoarea gazdelor.

Sala dg jocuri a complexului 
sportiv „23 August" a găzduit, în 
cadrul ultimei etape a diviziei A de 
judo din acest an, întrecerile finale 
contînd pentru ocuparea primelor 
cinci locuri. Invincibilă practic de-a 
lungul actualei ediții a campiona
tului national, echipa Dinamo Bucu
rești (antrenori Iacob Codrea și 
Constantin Nicolae) și-a adjudecat 
locul I și titlul de campioană, după 
vicțoria decisivă în fața echipei 
„Steaua", care s-a situat pe locul II 
al clasamentului. Pe locul III s-a si
tuat Dinamo Brașov, urmată da 
Strungul Arad și Rapid București.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO 2 
DIN 10 DECEMBRIE 1989

Extragerea I : 12 2 64 34

Extragerea a Il-a : 61 67 91

Extragerea a IlI-a : 52 53 3 55

Fond de ciștiguri : 504 617 lei.

De retinut că emiterea, depuneri
le ulterioare și restituirile pe libre
tele de economii cu dobindă și cîș- 
tiguri se pot efectua la oricare uni
tate proprie C.E.C. sau mandatară 
autorizată.

Dreptul de a împuternici 
alte persoane să dispună 

de sumele păstrate la C.E.C.
Casa de Economii și Consemna

țiuni oferă depunătorilor săi o serie 
de avantaje și de drepturi, în ca
drul cărora o categorie distinctă 
este reprezentată de posibilitatea de 
a împuternici și alte persoane, în 
afara titularului, de a dispune de 
economiile acestuia în timpul vieții 
sale sau după deces.

Clauza „ de împuternicire este 
prerogativa pe care titularul unui 
instrument de economisire o acordă, 
cu prilejul depunerii inițiale sau a 
unei depuneri ulterioare, la cel mult 
două persoane majore, de a dispune 
în mod nelimitat de sumele econo
misite. Aceste persoane sînt indi
cate în scris unităților C.E.C. și în
registrate ca atare în libretele de 
economii sau in conturile curente 
personale, în rubricile special des
tinate acestui scop.

Introducerea clauzei de împuter
nicire se poate efectua și de către 
persoanele ce fac depuneri pe nu
mele altor persoane, dar numai 
cu prilejul emiterii instrumentului 
de economisire.

In baza acestor Împuterniciri, per
soanele respective pot efectua în 
timpul vieții titularului orice opera
ții de depuneri sau de restituiri din 
instrumentul de Economisire res
pectiv, inclusiv lichidarea acestuia.

Dispoziția testamentară se intro
duce numai de către titular, atît cu 
prilejul depunerii inițiale, cît și al 
unor depuneri ulterioare, în favoa
rea unui număr nelimitat de per
soane fizice sau juridice. Cu prile
jul introducerii dispoziției testamen
tare, titularul poate menționa și 
cota din sold ce se va atribui fie
cărei persoane indicate de el.

Dispoziția testamentară acționea
ză numai după decesul titularului, 
iar persoanele împuternicite in a- 
cest scop pot să dispună de sumele 
economisite, inclusiv de dobînzile și 
de cîștigurile cuvenite, pe baza pre
zentării libretului de economii sau 
indicării numărului contului curent 
personal și a certificatului de deces 
al titularului.

în cazul în care titularul nu indi
că unităților C.E.C. cui să i se res
tituie soldul economiilor după dece
sul său, de sumele respective pot 
dispune moștenitorii legali sau tes
tamentari pe baza și în limitele 
stabilite prin’ certificatul de moște
nitor sau de hotărîrea judecătoreas
că definitivă.



Schimb de mesaje la nivel inalt 
romăno-mauriianian

NOUAKCHOTT 11 (Agerpres). 
— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a tost 
transmis președintelui Comitetului 
Militar de Salvare Națională, șef al 
statului Republica Islamică Maurita
nia, colonel Maaouya Ould Sid’Ah
med Faya, un mesaj prietenesc de 
salut, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire persona
lă, de pace și prosperitate poporului 
mauritanian prieten.

Mulțumind călduros pentru mesaj 
șl urările adresate, președintele Co
mitetului Militar de Salvare Naționa
lă, șef al statului Republica Islamică 
Mauritania, a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut și urări de sănătate și 
fericire, de succes deplin in activi
tatea consacrată bunăstării poporu
lui român prieten, progresului și 
prosperității României.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către șeful sta
tului mauritanian a tovarășei Paula 
Prioteasa, ministrul industriei ali
mentare, care s-a aflat în R. I. Mau
ritania, In cadrul Intîlnirilor periodi

ORIENTUL MIJLOCIU
• Declarația președintelui Statului Palestina • Situația din 
teritoriile arabe ocupate de Israel • Noi contacte diploma
tice privind căile și mijloacele de soluționare a coniliatului 

din regiune
WASHINGTON 11 (Agerpres): — 

Președintele Statului Palestina, Yas
ser Arafat, a declarat, intr-un in
terviu acordat rețelei americane de 
televiziune „NBC“, că Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei este sin
gura îndrituită să-și desemneze re
prezentanții la negocierile referitoa
re la viitorul teritoriilor de pe Ma
lul de vest al Iordanului și Gaza.

TUNIS (Agerpres). — Liga Arabă 
■ cerut tuturor statelor lumii, pre
cum și Consiliului de Securitate al 
O.N.U. să adopte măsuri imediate 
și decisive pentru a apăra poporul 
palestinian și a-i permite să-și exer
cite dreptul la autodeterminare, in
dependență și suveranitate — rela
tează agenția Q.N.A. în cadrul unei 
sesiuni extraordinare care a avut loc 
la Tunis, cu prilejul marcării a doi 
ani de la declanșarea revoltei pa
lestiniene in teritoriile ocupate de 
Israel, Consiliul Ligii Arabe a sa
lutat realizările obținute prin efor
turile și demersurile poporului pa
lestinian și a reafirmat sprijinul ma
terial și moral — al tuturor țărilor 
membre ale organizației față de 
lupta acestuia.

Cel puțin trei palestinieni au fost 
uciși, iar alți 40 răniți în ultimele 
24 de ore, in teritoriile arabe ocupa
te de Israel. în orașele Gaza, Nablus 
și El-Khalil s-au consemnat cioc
niri violente intre demonstranții pa

Rezoluții adoptate de Conferința pentru 

un viitor democratic în Africa de Sud
PRETORIA 11 (Agerpres). — La 

Johannesburg s-au încheiat lucrările 
Conferinței pentru un viitor demo
cratic in Africa de Sud. în rezolu
țiile adoptate se subliniază necesita
tea continuării luptei antiapartheid 
pînă la crearea în sudul Africii a 
unui stat democrat, fără discrimi
nări rasiale.. Participanții s-au pro
nunțat pentru crearea unei adunări 
constituționale, cu participarea re
prezentanților tuturor cetățenilor 
sud-africani indiferent de rasă, care 
să elaboreze noua constituție a ță
rii, pentru izolarea pe plan mondial 
a regimului de la Pretoria. Ei au re
levat că reformele anunțate de regi
mul minoritar nu elimină cauzele

Lichidarea apartheidului în dezbaterea 
sesiunii speciale a O.N.U.

Astăzi, la sediul Națiunilor Uni
te din New York, se deschide se
siunea specială a Adunării Genera
le a O.N.U. pentru examinarea pro
blemei apartheidului și a consecin
țelor sale destabilizatoare în sudul 
Africii.

Faptul că forul mondial consacră 
— timp de cîteva zile — o reuniu
ne extraordinară combaterii uneia 
dintre cele mai odioase forme de 
rasism ilustrează creșterea cu
rentului de opinie împotriva politi
cii de apartheid, conștientizarea po
poarelor lumii în legătură cu perico
lul pe care îl reprezintă perpetuarea 
acestui flagel. Căci, în ciuda unor 
evoluții înregistrate in ultimul timp, 
ca acceptarea rezoluției Consiliului 
de Securitate privind decolonizarea 
Namibiei și cîteva măsuri „cosme
tice" pe plan intern, Republica Sud- 
Africană rămîne mai departe un 
stat al rasismului. Circa 26 milioa
ne de negri sint lipsiți de cele mai 
elementare drepturi. în același timp, 
asupra statelor vecine continuă să 
planeze primejdia unor incursiuni 
armate, cu consecințe dintre cele 
mai nefaste pentru independența, 
suveranitatea și integritatea lor te
ritorială.

Desfășurată intr-un asemenea 
context, actuala dezbatere capătă o 
semnificație deosebită, înscriindu-se 
ca un moment important in activi
tatea Națiunilor Unite, în lupta ge
nerală pentru lichidarea aparthei
dului, pentru deplina emancipare a 
Africii.

Poporul român, care s-a pronun
țat întotdeauna și sprijină cu fer
mitate lupta popoarelor africane, a 
tuturor popoarelor pentru lichidarea 
deplină a colonialismului și neoco- 
lonialismului, acordă o atenție deo
sebită acestui eveniment. Așa cum 
se știe, țara noastră a condamnat 
și condamnă cu toată fermitatea po
litica de apartheid și de discrimi
nare rasială practicată de regimul 
de la Pretoria, susținind, totodată, 
pe multiple planuri, luota desfășu
rată de Congresul Național African 
(A.N.C.), principala organizație a 
populației de culoare din R.S.A., de 
alte mișcări de eliberare națională 
pentru eradicarea acestei politici, 
considerînd că este de datoria sta

ce ale celor doi miniștri de resort, 
convenite Ia nivel inalt.

în timpul convorbirii, au fost 
evocate intîlnirile și înțelegerile 
convenite cu președintele României, 
care au deschis ample perspective 
dezvoltării relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări și 
popoare, precum și conlucrării din
tre ele pe arena internațională. A 
fost evidențiată hotărîrea de a se 
acționa in continuare pentru extin
derea și diversificarea activității în 
domeniul pescuitului și prelucrării 
peștelui.

★
Tovarășa Paula Prioteasa a fost 

primită de It. col. Mohamed Le- 
mine Ould N’Diayane, secretar per
manent al Comitetului Militar de 
Salvare Națională, și a avut între
vederi cu colonel Mohamed Sidina 
Ould Sidiya, ministrul pescuitului și 
economiei maritime; și maiorul 
Cheikh Sid'Ahmed Ould Babă, mi
nistrul afacerilor externe și coope
rării.

Au fost abordate aspecte ale dez
voltării relațiilor bilaterale româno- 
mauritâniene.

lestinieni și forțele de ocupație is- 
raeliene. In același timp, autorită
țile isrăeliene au introdus restricții 
de circulație in toate taberele de 
refugiați palestinieni din Cisiorda
nia. în sectorul Gaza au fost închise 
din nou școlile. (Agerpres)

AMMAN 11 (Agerpres). — La 
Amman a avut loc o întrevedere în
tre regele Hussein al Iordaniei, și 
președintele Egiptului, Hosni Muba
rak, transmite agenția PETRA. în 
centrul atenției s-au aflat aspecte 
ale relațiilor interarabe, o serie de 
probleme internaționale șl ultimele 
evoluții ale situației din Orientul 
Mijlociu, căile și mijloacele de so
luționare a conflictului din regiune.

SANAA (Agerpres). — R.A. Ye
men va sprijini ferm lupta poporu
lui palestinian care urmărește înce
tarea ocupației isrăeliene șL crearea 
unui stat propriu sub conducerea 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, a declarat primul-ministru al 
acestei țări, Abdel Aziz Abdel Gha
ni. Vorbind la un miting Ia care a 
luat parte și președintele Statului 
Palestina, Yasser Arafat, la Sanaa, 
Abdel Aziz Abdel Ghani a chemat 
celelalte țări arabe, alte state ale 
lumii să sprijine poporul palestinian 
în lupta sa dreaptă al cărei obiec
tiv este redobindirea drepturilor na
ționale legitime.

crizei din această țară și au subli- 
hiat că președintele R.S.A. trebuie 
să-și demonstreze in practică disponi- 
bilitatea pentru un dialog democra
tic asupra viitorului țării. Conferin
ța a adopțat Declarația de la Ha
rare aprobată în august de sesiunea 
Comitetului special al O.U.A., drept 
platformă a relațiilor cu guvernan
ții de la Pretoria. Documentul 
cheamă la convorbiri între minorita
tea albă și majoritatea africană, ri
dicarea „stării de urgență", elibe
rarea deț.inuților politici și elabo
rarea unei noi constituții care să 
prevadă principiul electoral ,',un' om 
— un vot".

telor șl popoarelor lumii, a comu
nității internaționale să acționeze e- 
nergic in-acest scop. ■

Această poziție consecventă și-a 
găsit expresie în numeroase docu
mente ale partidului și statului nos
tru, în activitatea României la 
O.N.U. șl în alte foruri internațio
nale, a fost reafirmată cu prilejul 
multiplelor întilniri ale secretarului 
general al partidului, președintele 
Republicii cu conducători ai mișcă
rilor de- eliberare de pe continen
tul african, inclusiv cu conducători 
ai Congresului Național African. 
Vorbind de la inalta tribună a Con
gresului al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU declara: 
„Ne pronunțăm cu toată fermitatea 
împotriva politicii de apartheid și 
considerăm că trebiiie făcut totul 
pentru a se pune capăt ’ cu ' desă- 
virșire acestei politici !“.

In același sens se înscrie și mesa
jul adresat în aceste zile . de Con
siliul Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste partici- 
panților la Conferința de'la Johan
nesburg pentru, un viitor deihocratic 
in Africa de Sud. Fără îndoială, a- 
ceăstă conferință, alături de sesiu
nea specială a O.N.U., este menită 
să dea un puternic impuls acțiuni
lor consacrate, consolidării unității 
forțelor democratice ți patriotice 
din R.S.A., în vederea realizării de 
prefaceri radicale în .viața politico- 
economică a țării, mesajul F.D.U.S., 
ca expresie a sentimentelor de so
lidaritate ale poporului român, re- 
efirmînd necesitatea realizării unui 
stat democratic, în care populația 
majoritară să beneficieze de drepturi 
corespunzătoare.

îhtr-adevăr, a sosit de mult mo- 
mehtul ca Africa australă să înlă
ture dominația cercurilor rasiste. Cu 
atît mai mult cu cit situația popu
lației majoritare sud-africane con
tinuă.-să rămînă dramatică. In în
cercarea de a menține neștirbită pu
terea minorității albe, regimul de 
la Pretoria a instaurat în 1986 
starea de urgență,, lntensifi- 
cînd și mai mult represiu
nile împotriva persoanelor care cer 
crearea unei societăți democratice. 
Numărul celor arestați în ultimii trei

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Adoptarea unui document inițiat de România privind 
soluționarea tuturor conflictelor pe cale pașnică

NAȚIUNILE UNITE 11 (Ager
pres). — Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat în ședință plenară 
documentul inițiat de România pri
vind recurgerea la o Comisie de 
bune oficii, mediere sau conciliere 
in cadrul O.N.U. și a rezoluției refe
ritoare la reglementarea pașnică a 
diferendelor dintre state.

Documentele dau expresie con
cepției de excepțională însemnătate 
și actualitate și inițiativelor to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, privind . necesitatea eliminării 
forței și amenințării cu forța din

Un interviu al președintelui Franței
PARIS 11 (Agerpres). — „Granița 

Oder-Neisse trebuie să rămînă in
tangibilă", iar popoarele celor două 
state : germane vor trebui „să țină 
seama de tratate, de vecini și de 
raporturile care s-au stabilit între 
aceste țări și Uniunea Sovietică" — 
a declarat președintele Franței, 
FranțOis Mitterrand, intr-un interviu 
televizat. El a subliniat că „nu exis
tă nici o rațiune să nu fie respec
tate frontierele, indiferent de relați

IN ȚĂRI DIN EUROPA OCCIDENTALĂ

Demonstrații de protest împotriva recrudescenței
elementelor de

BONN 11 (Agerpres) — Printr-o 
acțiune de masă a tinerilor antifas
ciști din Bonn s-a pus capăt încer
cării de a se organiza un marș al 
neonaziștilor în capitala R.F.G. 
Membrii mișcărilor antifasciste și ai 
Forumului pentru pace din Bonn au 
împiedicat, de asemenea, desfășu
rarea unei reuniuni a neonaziștilor.

PARIS 11 (Agerpres) — Mai multe 
mii de tineri au participat duminică, 
în localitatea franceză Les Arcs la 
o demonstrație împotriva rasismu
lui, a creșterii influenței organizații
lor de extremă dreapta, pentru 
colaborare și solidaritate a cetățeni
lor francezi de diferite naționalități.

„Situația locurilor de muncă 
pe plan mondial"

Dezvăluirile unui Raport al O.I.M. privind evoluția șomajului 
și condițiilor de viată ale salariafilor

GENEVA 11 (Agerpres). — In pofi
da unor indicii vizibile de relansare 
economică în numeroase țări indus
trializate și in țări în curs de dezvol
tare, șomajul se menține la niveluri 
inacceptabile în majoritatea regiuni
lor lumii, se relevă intr-un raport al 
Organizației Internaționale a Muncii 
(O.LM.), intitulat „Situația locurilor 
de muncă pe plan mondial".

în țările membre ale Organizației 
pentru Cooperare și Dezvoltare Eco
nomică, care grupează principalele 24 
de țări capitaliste, șomajul se men
ține la un nivel foarte ridicat. In 1988, 
totalul șomerilor a fost de 28 mili
oane. Potrivit previziunilor, rata șo
majului ar. urma să rămînă Ia acest 
nivel și în anul 1990. în majoritatea 
țărilor membre ale C.E.E., rata șoma
jului a fost în 1988 de două ori mai 
ridicată decit în 1979.

în țările O.E.C.D., salariile au în
registrat o creștere moderată, cu ex
cepția Australiei și Noii Zeelande, 
unde puterea de cumpărare a sala
riilor în sectorul industrial a scăzut 
cu 8 și, respectiv, 18 la sută între anii 
1983 și 1987.

în majoritatea țărilor industrializa
te-cu planificare centralizată din Eu
ropa răsăriteană, salariile reale au în
registrat o ușoară creștere. între anii 
1982 și 1987, creșterile salariilor au 

ani se ridică la 30 000. Din cele 1 850 
de sentințe la pedeapsa capitală, pro
nunțate din 1970. aproximativ 97 la 
sută au vizat populația de culoare. 
Numai în anul trecut au fost execu
tați 117 sud-africani. Frontul Demo
cratic Unit, care reunește circa 700 
de-organizații antiapartheid și alte 
grupări de masă, a fost interzis. în 
temnițe zac peste 200 de prizonieri 
politici, in frunte cu remarcabilul 
lider al A.N.C., Nelson Mandela.

In același timp, acțiunile de desta
bilizare ale autorităților de la Pre
toria . împotriva statelor africane ve
cine au avut și au grele urmări. Ope
rațiunile militare desfășurate de Pre
toria ;pe teritoriile Angolei și Mozam- 
bicului, incursiunile împotriva altor 
state, Zambia, Botswana etc., spriji
nul acordat unor bande contrarevo
luționare s-au soldat cu moartea, ră
nirea sau dezrădăcinarea a circa 1,5 
milioane de persoane, cu uriașe dis
trugeri materiale. într-un memoran
dum adresat în aceste zile Organi
zației Națiunilor Unite, guvernul de 
la. Luanda arată că totalul pagubelor 
produse Angolei, începind din 1975, 
se. ridică la circa 16 miliarde dolari, 
numai daunele înregistrate în anul 
1988 reprezentind 4.5 miliarde dolari.

Statele din sudul continentului afri
can au toate motivele să fie preocu
pate de persistenta rînduielilor rasis
te în R.S.A., ca și de actele de forță 
ale căror victime sînt aceste state, 
poziția lor fiind larg sprijinită de 
opinia publică mondială. Ca urmare 
a izolării crescînde in care se află, 
regimul de la Pretoria a anunțat, în- 
tr-o declarație făcută de ministrul 
apărării, Magnus Malan, că de acum 
înainte trupele sud-africane nu vor 
mai efectua raiduri dincolo de gra
niță. Această declarație a fost salu
tată în țările africane vecine. „Oa
meni nevinovafi ai statelor din prima 
linie — declara ministrul de externe 
al Republicii Zimbabwe, Nathan Sha- 
muyarira — vor răsufla ușurați aflind 
că tfupele R.S.A. nu-i vor mai hărțui 
și ucide. Sistemul internațional nu 
poate fi stabilizat niciodată dacă u- 
nele state își vor trimite trupele pes
te graniță pentru a ataca alte state".

Rămîne de văzut dacă intențiile de 
reforme interne anunțate de autori
tățile sud-africane, ca și promisiuni

viața Internațională șl soluționarea 
tuturor conflictelor și problemelor 
litigioase numai prin mijloace paș
nice.

Prin conținutul lor, cele două do
cumente constituie, în fapt, un nou 
apel adresat de Adunarea Generală 
a O.N.U. tuturor statelor privind 
respectarea și aplicarea în practică a 
principiilor coexistenței pașnice și 
sint apreciate ca o contribuție utilă 
la creșterea rolului Organizației Na
țiunilor Unite în reglementarea pe 
cale politică, prin tratative a dife
rendelor și promovarea legalității 
internaționale.

ile dintre cele două state germane" 
— relatează agenția A.N.S.A.

Reafirmîndu-și poziția in ce pri
vește politica militară a țării sale, 
președintele Mitterrand a relevat că 
nu intenționează să procedeze Ia 
diminuarea potențialului francez și 
nici a arsenalului nuclear al Fran
ței, decît dacă evenimente de im
portanță fundamentală îl vor deter
mina să ia din nou în considerare 
această problemă.

extremă dreaptă
în sprijinul acestei acțiuni s-au pro
nunțat Partidul Comunist Francez, 
Partidul Socialist, o serie de organi
zații sindicale și obștești.

BERNA 11 (Agerpres) — în mal 
multe orașe din Elveția — Berna, 
Basel, Lausanne și Freiburg — au 
avut loc mari demonstrații împotri
va rasismului și manifestărilor de 
extrema dreaptă. La Berna, demon
stranții au cerut ca poliția să renun
țe la atitudinea „bine voitoare față 
de forțele de extrema dreaptă", ati
tudine care a permis membrilor așa- 
numitului „Front Patriotic" să dis
trugă sediul unor muncitori imi
granți din localitatea Steinhausen.

atjns 1 pînă la 2,5 la sută, adică mai 
puțin decit creșterile înregistrate în 
anii ’60 și ’70.

în Polonia, salariile au înregistrat 
însă o scădere vertiginoasă, de ordi
nul a 25 la sută, ca urmare a situa
ției sociale și politice interne.

„Este greu de prevăzut eventualul 
impact pe care reformele economice 
din Europa răsăriteană il vor avea 
asupra locurilor de muncă", se men
ționează în raport. Pe măsură ce în
treprinderile și administrația publică 
își vor reduce efectivele, oamenii 
muticii vor fi concediați.

Situația este apreciată ca fiind foar
te sumbră în Africa subsahariană 
unde, ca urmare a „crizei celei mai 
lungi și mai serioase din ultimul 
timp", nivelul de trai și salariile rea
le au scăzut drastic din 1980 încoace.

Potrivit raportului, angajații din ser
viciile publice au cunoscut o scădere 
cu peste 50 la sută a veniturilor lor 
reale în ultimii zece ani. „în nume
roase țări, scăderea salariului de bază 
al funcționarilor guvernamentali a 
fost mai mare decît scăderea produ
sului national brut real pe locuitor, 
ceea ce înseamnă că funcționarii pu
blici suportp o parte importantă din 
povara ajustării structurale a econo
miei".

le de încetare a incursiunilor împo
triva statelor africane vecine își vor 
găsi cu adevărat aplicarea in viață. 
Un rol important este chemată să 
joace in aceste împrejurări actuala 
sesiune specială a Adunării Generale 
a O.N.U., ale cărei dezbateri vor pri
lejui, neîndoios, o dată cu condam
narea practicilor rasiste și ale apart
heidului,, reafirmarea sprijinului acor
dat de comunitatea internațională 
luptei pentru drepturi egale a popu
lației majoritare sud-africane, pentru 
transformarea Africii australe într-o 
zonă a conviețuirii pașnice între po
poare libere și egale în drepturi.

în interviul acordat nu de mult re
vistei „Times International", din 
Nigeria, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat, încă o dată, cu putere, în
crederea poporului român că poporul 
Africii de Sud va deveni pină la 
urmă stăpin în propria țară. Poziția 
consecventă a tării'noastre, solidari
tatea militantă a poporului român 
se bucură, după cum se știe, de cele 
mai calde aprecieri din partea forțe
lor democratice, antiapartheid din
R.S.A. în mesajul adresat celui de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Comu
nist Român de Congresul Național 
African se spune : „Vom fi de-a 
pururi îndatorați contunității interna
ționale, a cărei componentă dinamică 
este poporul român și partidul său, 
pentru sprijinul neabătut, frățesc și 
pentru solidaritatea cu lupta noastră 
împotriva apartheidului, pentru o 
Africă de Sud democrată, nerasistă, 
unită, care-și va ocupa, indemnita
te și libertate, locul său de' drept in 
comunitatea națiunilor libere. Vă 
mulțumim, tovarăși, acum, cind sintem 
mai siguri ca oricind că zorile viito
rului nostru au inceput să mijească".

Sint cuvinte care se constituie în
tr-o recunoaștere elocventă a con
secventei și statorniciei cu care po
porul român. România socialistă s-au 
situat întotdeauna de partea po
poarelor care luptă pentru afirmarea 
drepturilor lor imprescriptibile la 
existență liberă și suverană, hotări- 
rile Congresului al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român constituind 
chezășia că această poziție va fi ur
mată și în viitor cu aceeași fer
mitate.

Nicolae N. LUPU

Reuniunea președinților țărilor din America Centrală
SAN JOSE 11 (Agerpres). — La 

San Jose se desfășoară lucrările unei 
reuniuni extraordinare a președin
ților țărilor centroamericane — Cos
ta Rica, Guatemala, Honduras, Ni
caragua și Salvador . — consacrată 
continuării eforturilor în direcția in
staurării păcii in regiune — infor
mează agenția Prensa Latina. Prin
cipalele puncte înscrise pe agendă 
— definitivată anterior de miniștrii 
relațiilor externe ai celor cinci sta
te — se referă la problema demo
bilizării' forțelor „contras" staționa
te pe teritoriul hondurian și conflic
tul armat din Salvador.

într-un mesaj adresat întilniri! Ia 
nivel înalt Frontul Farabundo Marti 
pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) 
a propus o încetare a focului în 
Salvador, sub supraveghere interna
țională, pronunțîndu-se în favoarea 
negocierilor de pace între forțele in
surgente și guvernul Salvadorian.

Formarea noului guvern 
cehoslovac

PRAG A (Agerpres). — Noul gu
vern cehoslovac, condus de pre
mierul Marian Calfa, a depus dumi
nică jurămîntul, transmite agenția 
C.T.K. în acest cabinet, care nu
mără 20 de membri, funcțiile de 
prim-vicepreședinte au fost încre
dințate Iui Valtr Komarek și Jan 
Carnogurskii, în timp ce Frantișek 
Pitra și Josef Hromadka au devenit 
vicepreședinți ai guvernului, Jiri 
Dinstbir deține portofoliul Ministe
rului de Externe, iar Miroslav Ve- 
cek — pe cel al apărării.

In aceeași zi, printr-o scrisoare 
adresată Prezidiului Adunării Fede
rale a R.S.C., președintele R.S. Ce
hoslovace, Gustav Husak, și-a anun
țat demisia din această funcție, 
transmite agenția C.T.K.

Convorbiri 
chino-americane

BEIJING (Agerpres). — Secre
tarul general al C.C. al P.C. Chinez, 
Jiang Zemin, l-a primit pe Brent 
Scowcroft, trimis special al pre
ședintelui G. Bush, consilier prezi
dențial pentru problemele securită
ții naționale din Statele Unite. Au 
fost discutate aspecte ale relațiilor 
chino-americane, alte probleme care 
interesează cele două țări. Totodată, 
relatează agenția China Nouă, tri
misul special american a fost primit 
de premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, Li Peng, și de Deng 
Xiaoping.

Premierul indian 
despre opțiunile 

de politică externă 
ale guvernului

NEW DELHI 11 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat revistei a- 
mericane ,,Time“, primul-ministru 
al Indiei, Vlshwanath Pratap Singh, 
a reafirmat atașamentul guvernului 
indian la mișcarea de nealiniere și 
hotărîrea de a promova, în conti
nuare, relații prietenești cu statele 
învecinate.

IRAN: Dezbateri în jurul 
unor proiecte de dezvoltare 

economico-socială
TEHERAN 11 (Agerpres) — Adu

narea Națională Consultativă irania
nă (Majlisul) a început duminică 
dezbaterile asupra primului plan de 
dezvoltare economică, socială și cul
turală pe cinci ani al Republicii Is
lamice Iran. Documentul urmărește 
ca, pină la încheierea lui, deficitul 
bugetar să fie lichidat. Planul cinci
nal prevede încheierea construcției 
proiectelor de dezvoltare care nu au 
fost finalizate și a căror valoare se 
ridică Ia 5 000 miliarde de riali. Se 
preconizează o impulsionare a ex
porturilor prin utilizarea corespun
zătoare a ramurilor industriale.

După aprobarea planului pe cinci 
ani, guvernul Iranului urmează să 
prezinte, intr-un interval de o lună, 
planul pentru anul iranian viitor, 
care începe în martie 1990, transmite 
agenția I.R.N.A.

ILE DE PRESA
e scurt

CONVORBIRI. La Dresda au 
avut loc convorbiri între primul- 
ministru al R.D. Germane, Hans 
Modrow, șl premierul landului 
vest-german Baden-Wiirttemberg, 
Lothar Spăth. La discuții a parti
cipat și primarul orașului Dresda, 
Wolfgang Berghofer. Părțile au 
subliniat necesitatea inițierii unei 
colaborări regionale, relevîndu-se, 
în acest sens, că există condiții ca, 
între landul Baden-Wiirttemberg și 
Dresda să se realizeze o conlucra
re mai strînsă în diferite domenii 
— informează agenția A.D.N.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
DANEMARCA. La Copenhaga 
s-au desfășurat lucrările plenarei 
C.C. al Partidului Comunist din 
Danemarca, în cadrul căreia au 
fost examinate, între altele, aspec
te ale colaborării partidului cu 
alte forțe de stînga, probleme ale 
dezvoltării democrației interne, si
tuația financiară a partidului. 
Plenara a hotărît, totodată, convo
carea unui Congres extraordinar 
al partidului în perioada 20—21 
ianuarie 1990, care va analiza si
tuația din partid și unele proble
me de cadre.

DUPĂ ALEGERILE DIN URU
GUAY. La Montevideo a avut loc 
plenara C.C. al Partidului Comu
nist din Uruguav, care a trecut 
în revistă rezultatele alegerilor 
generale desfășurate in țară la

Perfecționarea socialismului - un proces 
necesar, dar nu prin abandonarea 

principiilor sale esențiale
Cuvîntarea tovarășului Fidel Castro la adunarea populară 

de la Havana
HAVANA 11 (Agerpres). — Așa 

cum s-a mai anunțat, Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
Cubei, a rostit Ia Havana, cu prile
jul unei adunări populare, un im
portant discurs.

Prezentind pe larg acest discurs, 
agenția Prensa Latina relatează că 
Fidel Castro a subliniat faptul că 
distrugerea sistematică a valorilor 
socialismului, acțiunea de subminare 
pusă la cale de imperialiști, corelată 
cu erorile, au accelerat procesul de 
destabilizare a unor țări socialiste 
din Europa răsăriteană. S-a procla
mat că socialismul ar trebui să fie 
perfecționat, a spus vorbitorul. Ni
meni nu se opune acestui principiu 
care este , inerent și aplicat constant 
la orice operă umană. Dar. abando- 
nînd oare cele mai elementare prin
cipii ale marxism-leninismului se 
poate perfecționa socialismul ? Pen
tru ce așa-numitele reforme se în
dreaptă spre un sens capitalist, dacă 
asemenea idei se doresc să aibă un 
caracter revoluționar, cum pretind 
unii, și pentru ce primesc sprijinul 
unanim și exaltat al conducătorilor 
imperialismului ? Sub pretextul per
fecționării socialismului, a arătat 
conducătorul cubanez, au fost luate 
măsuri apreciate de unii drept revo
luționare, dar care generează o mare 
euforie în S.U.A. și în țările capita
liste cele mai dezvoltate. Niciodată 
o idee revoluționară, a subliniat el, 
nu ar fi primit sprijin din partea 
șefului imperiului american. S.U.A., 
celelalte state occidentale nu-și di
simulează euforia in legătură cu 
schimbările care au loc în diferite 
țări socialiste, premiul oferit aces
tora urmînd a fi o parte din bunu
rile jefuite de la lumea a treia, sursă 
de bogăție pentru societățile de con
sum. Capitalismul, economia sa de

MOSCOVA: Plenara
MOSCOVA (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc, sîmbătă, o 
plenară a C.C, al P.C.U.S., în ca
drul căreia au fost examinate, între 
altele, probleme privind Congresul 
al II-lea al deputaților poporului 
din U.R.S.S., crearea Biroului rus 
al C.C. al P.C.U.S., precum și Apelul 
C.C. al P.C.U.Sj adresat poporului 
sovietic, comuniștilor.

Plenara a soluționat, totodată, o 
serie de probleme organizatorice și 
de cadre. Astfel, Vladimir Ivașko, 
primul-secretar al C.C. al P.C. din 
Ucraina, a fost ales membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S.,

Lucrările Plenarei
SOFIA 11 (Agerpres). — La Sofia 

au început, luni, lucrările plenarei 
C.C. al P.C. Bulgar. în raportul pre
zentat plenarei, secretarul general

ULAN BATOR
încheierea lucrărilor Plenarei C.C. al P.P.R.M.

ULAN BATOR 11 (Agerpres). — 
La Ulan Bator s-au desfășurat lu
crările plenarei C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol. Ra
portul la plenară cu privire la în
făptuirea politicii economice și so
ciale a partidului a fost prezentat 
de Jambîn Batmunh, secretar gene
ral al C.C. al P.P.R.M., președintele

MOZAMBIC: Plenara C.C. al Partidului FRELIMO 

reafirmă necesitatea rolului conducător al partidului
MAPUTO 11 (Agerpres). — Intr-o 

rezoluție adoptată de plenara C.C. 
al Partidului FRELIMO din Mozam- 
bic, publicată în ziarul „Domingo", 
se subliniază că FRELIMO conduce 
țara pe calea consolidării unității 
naționale, a asigurării independen
ței, integrității teritoriale și pro
gresului economic și social. Rezolu
ția reafirmă necesitatea rolului con
ducător al partidului în societatea 
mozambicană și relevă cerința dez

sfîrșitul lunii trecute, a analizat 
situația politică creată în urma 
scrutinului și sarcinile comuniști
lor in noile condiții. Plenara a ho
tărît convocarea celui de-al XXII- 
lea Congres ordinar al Partidului 
Comunist din Uruguay in luna 
septembrie 1990.

REUNIUNE. In districtul Naheo, 
din Thailanda, a avut loc o reu
niune a Comisiei militare mixte 
laoțiano-thailandeze, în cadrul că
reia au fost abordate modalitățile 
de întărire a relațiilor de priete
nie, pace și bună vecinătate din
tre cele două țări. Partea laoția- 
nă a propus investigarea în comun 
a zonei demilitarizate de frontie
ră, propunere care va fi exami
nată de partea thailandeză. Vii
toarea reuniune a comisiei mențio
nate va avea loc in luna ianua
rie, anul viitor.

CINCI PARTIDE POLITICE NA- 
MIBIENE au organizat, la Wind
hoek, o ceremonie comună In me
moria celor care au căzut victime 
unui masacru, comis în urmă cu 
30 de ani, de autoritățile colonia
le. Cu acest prilej, s-a reamintit 
că forțele polițienești au forțat 
mii de locuitori să-și părăsească 
locul natal și să se mute în zona 
Katatura, moment care a declan
șat acțiunea sîngeroasă a colonia
liștilor. Consecința imediată de a- 
tunci a fost exodul unor patrioți 

piață, valorile sale, categoriile și me
todele sale nu pot fi niciodată in
strumentele prin care socialismul să 
fie eliberat de actualele dificultăți, 
a subliniat vorbitorul. în unele din 
țările Europei răsăritene se află a- 
cum echipe complete, formate din 
americani, inclusiv consilieri ai pre
ședintelui S.U.A., care întocmesc 
programe de dezvoltare capitalistă, a 
arătat el.

Ni se vorbește de pace, insă ce fel 
de pace ? Pacea între marile puteri, 
in timp ce imperialismul își rezervă 
dreptul de a interveni direct și de 
a iniția agresiuni împotriva țărilor 
lumii a treia ? Exemple sint nenu
mărate, a spus F. Castro, relevînd 
amestecul S.U.A. în treburile inter
ne ale țărilor subdezvoltate și, în
deosebi, ale celor din America Cen
trală. Tocmai acest guvern al S.U.A., 
care cere încetarea oricărei solida
rități cu revoluționarii din Salva
dor, acordă ajutor guvernului aces
tei țări și ii trimite trupe speciale 
de luptă, susține contrarevoluția ni- 
caraguană, organizează lovituri de 
stat în Panama și pune la cale asa
sinarea conducătorilor ei.

In continuare, conducătorul cuba
nez a relevat că nu este posibil ca 
un proces de îndreptare a neajun
surilor să fie realizat calomniind so
cialismul, distrugînd valorile sale, 
știrbind prestigiul partidului, demo- 
ralizind avangarda, renunțind la ro
lul său conducător, lichidînd disci
plina socială, semănînd haosul și a- 
narhia în toate părțile. în acest fel 
poate fi promovată o contrarevolu
ție, însă nu pot ,fi înfăptuite schim
bări revoluționare.

în Cuba, socialismul l-au edificat 
cubanezii, într-o autentică și eroică 
luptă: în Cuba, revoluția, socialis
mul și independența națională sînt 
indisolubil legate, a subliniat vorbi
torul, în încheiere.

C.C. al PC. U.S.
Iar Ivan Frolov a fost ales secretar 
al C.C. al P.C.U.S. și confirmat in 
funcția de redactor-șef al ziarului 
„Pravda".

In cadrul lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.

La Moscova a avut loc luni șe
dința Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. După cum relatează a- 
genția T.A.S.S., în cadrul ședinței 
au fost discutate probleme legate de 
desfășurarea Congresului Deputaților 
Poporului al U.R.S.S., care își reia 
marți lucrările la Moscova.

C.C. al P.C. Bulgar 
al C.C. al P.C.B., Petăr Mladenov, 
a propus convocarea Congresului 
P.C. Bulgar pentru data de 26 mar
tie 1990.

Prezidiului Marelui Hural Popular 
al R.P. Mongole.

Vorbitorul a subliniat cu acest 
prilej importanta pe care o are ac
tivitatea partidului în rindul poporu
lui. Comuniștii — a spus , el — tre
buie să țină seama că partidul este 
avangarda politică a societății mon
gole.

voltării cuprinzătoare a democrației 
în cadrul partidului, ca și in în
treaga societate, care oferă posibi
litatea exprimării unei diversități 
de opinii asupra tuturor probleme
lor și participarea cetățenilor la 
conducerea țării.

In cadrul plenarei a fost exami
nat și aprobat proiectul planului și 
bugetului de stat pe anul 1990, care 
urmează să fie supuse forului le
gislativ al țării.

namibieni in străinătate, in rindul 
lor numărindu-se și liderul
S. W.A.P.O., Sam Nujoma. I

CONFERINȚA. Conferința la |
nivel înalt a celor opt state, din 1 
Africa centrală șl australă consa
crată reglementării situației din ■
Angola urmează să aibă loc la 
Luanda, la 27 decembrie, a anun- ' 
țat agenția ANGOP, citată de
T. A.S.S. Pe agenda conferinței vor I
figura noile propuneri ale guver
nului angolez privind instaurarea 
păcii in țară. .

GUVERNUL THAILANDEZ va ' 
lua măsuri pentru a pune capăt ra
colării de către alte țări a cadre
lor tehnice naționale, a arătat pri- I 
mul-ministru al Thailandei, Chati- 
chai Choonhavan, la o întîlnire cu | 
cadre didactice din învățămîntul su- | 
perior. Pentru realizarea programe
lor sale de dezvoltare — a spus el ■ 
— Thailanda are nevoie de tot mal 
multe cadre cu pregătire superi- 1 
oară.

POPULAȚIA NEPALULUI nu
mără circa 18 milioane de locui
tori. Un purtător de cuvînt oficial ■ 
a precizat că populația în vîrstă de | 
pqște 16 ani se ridică, în prezent, 
la 10 174 000. .

POLIȚIA ITALIANA a descope- I 
rit. într-un club sportiv din Na
poli, cadavrele a patru persoane, i 
Investigațiile efectuate au dovedit 
că a fost vorba despre victimele | 
unei noi răfuieli între membrii a 
două clanuri ale Mafiei. Grupări- . 
le mafiote napolitane rivale des
fășoară o luptă acerbă între ele • 
pentru controlul activităților frau
duloase in diferite cartiere ale ora
șului — notează agenția A.N.S.A. '
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