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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Suediei
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Republicii So
cialiste
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri.

pe Nils Goran Rosenberg, care și-a
prezentat scrisorile de acreditare in
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Suediei in Re
publica Socialistă România. (Conti

nuare in pagina a V-a).

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul LIX Nr. 14 721

6 PAGINI-50 BANI

Sîmbătă 16 decembrie 1989

z In spiritul mărețelor obiective stabilite

DE CONGRESUL AL XIV-LEA AL PARTIDULUI

AMPLU $1 MOBILIZATOR PROGRAM PE DEZVOLTAM
SUSȚINUTA, MULTILATERALA A PATRIEI SOCIALISTE
în fireasca continuare a profun
delor dezbateri consacrate prefi
gurării dezvoltării economico-sociale a României socialiste, atmos
feră ce a cunoscut un moment de
virf in timpul desfășurării lucră
rilor Congresului al XIV-lea al
partidului — înaltul forum al co
muniștilor care a adoptat hotărin
istorice ce au înarmat partidul și
poporul cu un mobilizator program
de muncă și luptă revoluționară,
deschizînd ample perspective îna
intării ferme a patriei noastre pe
drumul construcției socialismului
și comunismului — Marea Aduna
re Națională a aprobat, în ședința
de joi 14 decembrie a.c., Legea
Planului național unic de dezvol
tare economico-socială, Legea pla
nului de dezvoltare a agriculturii,
industriei alimentare, silviculturii
și gospodăririi apelor și Legea bu
getului de stat pe anul 1990 —
documente legislative de maximă
importanță pentru munca și viața
întregului nostru popor in ultimul
an din actualul cincinal.
Elaborate sub directa conducere
și îndrumare clarvăzătoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, în
atmosfera de puternică eferves
cență revoluționară și deplină sa
tisfacție a întregului popor deter
minate de generoasele hotăriri ale
Congresului al XIV-lea, de reinvestirea în funcția supremă de se
cretar
general
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu — act politic de
importanță covîrșitoare, care asi
gură înfăptuirea cu succes a obiec
tivelor stabilite de marele forum
al comuniștilor români, continua
rea pe o treaptă nouă, superioară
a construcției socialismului în pa
tria noastră — cele trei legi con
țin prevederi ce sînt în deplină
concordanță cu interesele, cerin
țele și posibilitățile reale ale .eco
nomiei noastre pentru această pe
rioadă de dezvoltare a României.
Ele reflectă cu pregnanță concep
ția revoluționară a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tezele și orien
tările partidului privind necesita
tea îmbinării intereselor generale
de progres continuu al țării pe
calea socialismului cu valorificarea
inițiativei și forței productive a
unităților economice și teritorialadministrative, creșterii puternice,
în continuare, a proprietății socia
liste, a întregului popor și coope
ratiste — bază economică a orînduirii socialiste pe care o edifi
căm cu succes în patria noastră —
ridicării, pe această bază, a nive

lului de trai, material și spiritual
— țelul suprem al politicii Parti
dului Comunist Român.
Subliniind contribuția determi
nantă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la elaborarea

nalițate de excepție a lumii con
temporane care și-a consacrat via
ța împlinirii nobilelor idealuri ale
poporului român de independență
și suveranitate.
Se cuvine reliefat faptul că, în
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strategiei progresului economicosocial al țării, la inițierea și des
fășurarea acțiunilor de importanță
națională pentru înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare a patriei,
înaltul for legislativ a adus, cu
acest prilej, un fierbinte omagiu
președintelui Republicii, ctitorul
României socialiste moderne, apă
rătorul dîrz și consecvent al socia
lismului și comunismului, perso-

spiritul profundului democratism
existent in întreaga viață econo
mico-socială din tara noastră, pro
punerile de dezvoltare pentru anul
1990 au fost elaborate cu participa
rea unor largi categorii de oameni
ai muncii, ce iși desfășoară activi
tatea în întreprinderi, centrale, mi
nistere, alte organe economice cen
trale, în consiliile populare, care,
în cadrul adunărilor generale, des

0 acțiune de mare importanță pentru fundamentarea
pe baze riguros științifice a măsurilor și programelor

privind dezvoltarea puternică a zootehniei
în spiritul documentelor Congre
sului al XIV-lea al Partidului Co
munist Român, programul de dezvol
tare a zootehniei in perioada 1991—
1995 și în perspectiva anilor 2000—
2010 prevede creșterea însemnată a
efectivelor de animale în special de
bovine și ovine și o sporire simți
toare a produselor animaliere.
Așa cum se subliniază pe larg în
Raportul prezentat marelui forum
național al comuniștilor români de
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de la
nivelul
organe
lor agricole cen
trale
pînă
la
ultima unitate agricolă,
specia
liștii, cadrele de
conducere și con
siliile oamenilor
muncii
trebuie
să
se
acorde
în continuare o
atenție
deose
dezvoltării
bită
puternice a zoo
tehniei. Deși au
fost
realizate
prevederile pri
vind efectivele
de porcine și de
păsări, continuă
să se manifeste o anume răminere
în urmă în ce privește creșterea efectivelor de bovine și ovine, deși și
la aceste specii se înregistrează creș
teri însemnate. Tocmai de aceea, ul
timul an al cincinalului actual con
stituie-o bază importantă pentru re
alizarea în întregime a obiectivelor
din cincinalul următor privind creș
terea efectivelor de bovine la cel
puțin 11 milioane, din care 5 milioa
ne vaci cu lapte, și la cel puțin
30—35 milioane de oi, din care cel
puțin 25 milioane de oi-mame. Co
respunzător creșterii efectivelor de
animale, organele și organizațiile de
partid din agricultură, consiliile de
conducere din toate unitățile agri
cole trebuie să acționeze cu toată
hotărîrea pentru creșterea produc
ției de carne, lapte, lină, ouă, spre
a se asigura o bună aprovizionare a
populației, în conformitate cu cele
mai stringente cerințe ale științei
privind o bună alimentație a între
gului popor. în această direcție, de
cea mal mare Însemnătate este În

treprinderea unor măsuri hotărîte
pentru asigurarea unei puternice
dezvoltări a bazei furajere, pentru
valorificarea în mai bune condiții a
celor peste 4 milioane de hectare de
pășuni și finețe naturale, precum și
a circa 2—3 milioane hectare din
fondul forestier, ceea ce este de na
tură să creeze o bună bază dezvol
tării zootehniei.
în vederea fundamentării măsuri
lor tehnice și organizatorice ce se
impun pentru realizarea obiectivelor
în domeniul creșterii animalelor se

disponibilități necesare economiei
naționale. De aceea, cunoașterea evoiuției șeptelului este o necesitate
obiectivă în fundamentarea progra
melor de dezvoltare actuale și de
perspectivă, zootehnia urmînd să
dețină o pondere de cel puțin 50 la
sută din. valoarea producției globale
agricole.
In conformitate cu Legea Planu
lui de dezvoltare a agriculturii, in
dustriei alimentare, silviculturii și
gospodăririi apelor, adoptată în aces
te zile de Marea Adunare Naționa
lă, efectivele tre
buie să ajungă
la sfîrșitul anu
lui viitor la 9,5
milioane bovine,
18,0
milioane
porcine, 29,0 mi
lioane ovine și
90,0 milioane pă
sări ouătoare, pe
baza acestor creș
teri
asigurîndu-se în totali
realizarea
tate
prevederilor pro
gramului stabilit
de
conducerea
partidului și sta
tului nostru la
recenta Plenară
comună a Comitetului Central al
partidului, a Biroului Permanent și
birourilor secțiunilor Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și So
ciale.
Sporirea numerică a efectivelor,
creșterea randamentelor pe animal
se vor realiza, in continuare, prin
îmbunătățirea indicilor de natalita
te, ameliorarea continuă a raselor,
îmbunătățirea condițiilor de fu
rajare și îngrijire a animalelor, care
să conducă la sporirea producțiilor
de carne, lapte, lină, ouă, precum
și realizarea greutăților medii pre
văzute la tăiere.
Țara noastră are condiții deosebit
de favorabile pentru creșterea ani
malelor. Pe lingă cele peste 4 mi
lioane hectare de pășuni și finețe
naturale se mai cultivă anual 1 mi
lion de hectare cu plante furajere
In ogor propriu. La toate acestea sa
mai adaugă bogata tradiție și expe
riența pe care o are poporul nos-

în perioada 10-18 ianuarie 1990

Recensământul
animalelor

/

impune obținerea la Începutul anu
lui 1990 a unor informații detaliate
cu privire la numărul de animale,
precum și la potențialul productiv
al acestora, deținute de unitățile
agricole de stat și cooperatiste, de
alte unități și de gospodăriile popu
lației, informații care se pot asigura
numai pe baza recensămîntului ani
malelor.
Efectuarea recensămîntului
ur
mează să se desfășoare în întreaga
țară in perioada 10—18 ianuarie 1990.
Pe baza rezultatelor ce se vor ob
ține urmează ca in continuare să
fie luate măsuri atit la nivel națio
nal, cit și in profil teritorial pentru
realizarea prevederilor de plan ale
actualului cincinal, precum și pentru
crearea bazei tehnico-materiale a
cincinalului viitor și înfăptuirea
obiectivelor noii revoluții agrare.
Dezvoltarea puternică a zootehniei
stă la baza înfăptuirii sarcinilor de
creștere a producției de came. lapte,
ouă și alte produse pentru reali
zarea programelor de autoaprovizionare a populației și crearea altor

(Continuare in pag. a V-a)

fășurate în urmă cu două luni, au
stabilit măsurile de natură să
asigure dezvoltarea dinamică și
echilibrată a economiei naționale
și in anul viitor. în plus, proiec
tele de plan și de buget au fost
examinate și aprobate atit in Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. cit și in Plenara comună a
C.C. al P.C.R., a Biroului Perma
nent și birourilor secțiunilor Con
siliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale. Iată de ce, se
poate spune cu deplin temei că
legile care reglementează dezvol
tarea vieții economico-sociale in
anul care vine poartă practic girul
Întregului popor, constituind ema
nația voinței și intereselor sale
vitale.
Chiar și numai Ia o simplă tre
cere in revistă a principalelor pre
vederi pe care le conțin cele trei
legi, se impune frapant atenției
faptul că acestea asigură echilibru
trainic intre toate compartimentele
mecanismului
economico-social,
creind condiții pentru desfășura
rea neîntreruptă. în ritm susținut,
a reproducției socialiste lărgite de
tip intensiv. Avind la bază rezul
tatele remarcabile obținute de po
porul nostru in dezvoltarea econo
mico-socială a patriei în anul 1989,
prevederile asigură un trainic echi
libru intre industria extractivă și
prelucrătoare, între industrie și
agricultură, între toate ramurile
producției materiale, cît și între
veniturile și cheltuielile bugetare,
ceea ce asigură stabilitate și di
namism întregii economii. Deci, în.
condițiile în care există un puter
nic echilibru material, financiar și
valutar, evoluția economiei româ
nești va avea drept caracteris
tici esențiale în anul viitor, o
dată cu creșterea, modernizarea și
diversificarea producției materiale,'
utilizarea deplină, cu randament
superior a capacităților de produc-*
ție — în acest sens se prevede ca
alocarea resurselor de materii
prime și materiale
de bază să
asigure necesarul pentru folosirea
integrală a capacităților de pro
ducție din țară — ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al tuturor
produselor, economisirea severă și
valorificarea tot mai înaltă a re
surselor, sporirea accentuată a
productivității muncii, a eficienței
în toate sectoarele de activitate.
Tocmai
pe o asemenea temelie
trainică se va sprijini creșterea
(Continuare în pag. a III-a)

ARGEȘ : Succese
ale constructorilor
Puternic mobilizați de Istoricele
hotăriri ale Congresului al XIV-lea,
de înflăcăratele îndemnuri adresa
te de secretarul general al partidu
lui, oamenii muncii de la Antre
priza de Construcții Hidrotehnice
Argeș au îndeplinit principalii in
dicatori de plan și eficiență pe 4
ani ai cincinalului, asigurindu-se
astfel condiții ca pînă la sfîrșitul
anului să se obțină suplimentar o
producție in valoare de peste 230
milioane lei. Totodată, unitatea a
raportat și îndeplinirea planului
anual de producție. O mare atenție
acordă colectivul de aici pregăti
rii producției anului viitor, precum
și punerii în funcțiune la termen
și chiar în avans a obiectivelor de
investiții. (Gheorghe Cîrstea).

OAMENI
ȘI FAPTE
Să fii acum, în plină Iarnă,
Ia ceasul zăpezilor și al liniștii
pe Valea Buzăului înseamnă să
ai, ■ ca reporter, cel puțin două
motive serioase de a te bucura :
mai întii datorită peisajului
parcă desprins din basmele co
pilăriei și mai apoi grație plă
cerii de a cunoaște locuri și
mai ales oameni cu totul apar
te. Spun asta fiindcă, aidoma
multor altor zone din țară, Va
lea Buzăului cunoaște înnoiri
care au dat nu numai o confi
gurație modernă așezărilor pe
care le adăpostește, ci și pentru
că viața oamenilor a cunoscut
și cunoaște mutații importante,
grăitoare pentru devenirea so
cialistă a ultimelor două-trei
decenii, mutații concretizate aproâpe la tot pasul în pulsul
vieții sociale și culturale, în at
mosfera și climatul de aici —
toate pledind pentru racordarea
comunelor la ritmurile contem
porane de dezvoltare ale între
gii patrii.
Bunăoară, nu demult po
poseam intr-una din aceste așezări, devenită in urmă cu
multi ani celebră datorită fap
tului că aici s-a născut unul
dintre cei mai mari și mai interesanti scriitori ai noștri : Vasile Voiculescu, autorul unor ne
muritoare și inegalabile sonete
și ăl unor povestiri care-1 situ
ează in chiar prim-planul po
vestitorilor contemporani. Po
poseam, așadar, la Pîrscbv —
comună situată la poalele dea
lurilor subcarpatice, intr-o zonă
deosebit de pitorească, deseori
prezentă în poeziile ori paginile
memorialistice ale scriitorului
amintit, descrisă in culorile
nostalgiei după copilăria pier
dută, dar nu mai puțin în gricenușiul unei vieți amărîte a lo
cuitorilor ei — cei mai mulți
țărani care trăiau din munca în
livezi și pe cimp, într-o sărăcie
ce așeza localitatea cu multe
zeci, dacă nu cumva chiar sute
de ani în urma altor sate ale
țării. Soseam în locurile natale
ale scriitorului spre a participa
la un eveniment pe care îl con
sideram, într-o anume măsură,
simbolic pentru înnoirile pre
zentului și creșterea gradului de
civilizație al satului românesc
(inaugurarea bibliotecii comu
nale, deschisă intr-un local nou,
ridicat pe locul unde s-a aflat
casa scriitorului), dar șl cu gîndul, nemărturisit nimănui pînă
acolo, de a-mi stringe informa
țiile necesare unui reportaj
despre comunele de pe Valea
Buzăului.
Nu ningea încă (așa cum aș
fi dorit) prin acele locuri —
ceea ce nu înseamnă insă că
satele așezate de-o parte și de
alta a șoselei Buzău — Brașov,
din care se desprinde drumul ce
ajunge la Pîrscov, erau la acea
oră a începutului de iarnă lip(Continuare în pag. a V-a)

CONSTANȚA:

Produse de calitate superioară

Profesionalism, competență, înal
tă răspundere.
Așa ar putea fi
creionat portretul colectiv al celor
care reprezintă marca întreprinde
rii Mecanice Navale Constanța,
principalul furnizor de echipamen
te și accesorii navale pentru șantie
rele de profil din țară, una din cti
toriile „Epocii Nicolae Ceaușescu".
Profesionalism, competență, înal
tă răspundere. Trei atribute care
se întrupează intr-un mare și im
portant obiectiv — CALITATEA
PRODUSELOR. Ca să urce trep
tele acestor înalte exigențe, dat
fiind faptul că mai mult de jumă
tate din produse sînt destinate ex
portului indirect, întregul colectiv
s-a implicat în rezolvarea tuturor
problemelor de producție, căutind
în permanență soluțiile cele mai
adecvate, cele mai eficiente, in
măsură să contribuie la impulsio
narea întregii activități.

— Ceea ce se poate vedea astăzi
în unitatea noastră, mă refer la
dotarea șl la condițiile de muncă
existente — ne spune tovarășul
Valeriu Marcu, inginerul-șef al în
treprinderii — depășește cu mult
imaginația celor care au apucat
primii ani de activitate aici.
Rezultatele obținute pînă în pre
zent sînt materializate în înde
plinirea și depășirea principa
lilor indicatori de plan, asimila
rea de noi echipamente navale,
realizarea de produse necesare unor
programe prioritare ale economiei
naționale, rezultate obținute prin
aplicarea măsurilor prevăzute în
programul de perfecționare a or
ganizării și modernizare a produc
ției, creșterea productivității mun
cii, asimilarea și extinderea unor
procedee tehnologice noi. (Lucian
Cristea).

Poporul,
făuritor de cultură
Am copilărit într-o
vreme cind știința de
carte era tare subțire
și anemică. A scrie și
a citi era un privi
legiu. „Biblioteca" ță
ranului număra douătrei cărți de povești șl
tot pe-atitea broșurele
despre
agricultură.
Parcă le văd : un vo
lum terfelogit de mul
tă citire, semnat de
Ispirescu, niște „hai
duci" de-ai lui N. D.
Popescu, „Crișma lui
moș Precu" a lui Sadoveanu, alături de
acele broșurele din
„Biblioteca
săteanu
lui" pe care tata le ci
tea cu mare interes,
pentru că-1 învățau
-cum să-și îngrijească
oile și calul. De cite
ori era amărîtă ori i se
intimpla vreo nenoro
cire, mama mă punea
să-i citesc cite o car
te pe înțelesul ei. îi
plăceau cum sună cu
vintele acelea modeste,
cărora le lipsea, din
păcate, tocmai ceea ce
dorința ei de cunoaș
tere avea mai mare
trebuință. Asta era
cultura.
Am început cu această notație tocmai
ca să relev că acele
vremi trăite au rămas
departe, intr-un fel de
preistorie. Un ieri și
un azi care par a nu
mai avea nimic cor
mun. Dar eu, ca isto
ric și ca ins mai înde
lung trăitor, nu mă
pot exprima
decît
comparînd. Și compar
vremea cînd doar un
sfert din copiii oame
nilor săraci, mai ales
ai țăranilor, frecven
tau școala. Prea mulți,
chiar din cei care în

cepeau să învețe, de
prin clasele a II-a ori a
III-a „legau cartea de
gard" și treceau, alături
de părinți, la greaua,
muncă pentru existen
ță. A fost o mare vic
torie Legea din 1864,
cind Cuza vodă a hotărît învățămîntul pri
mar gratuit și obliga
toriu. Românii se mindreau atunci că au
cea mai populară, mai
democrată și mai bine
făcătoare școală. Dar
anii care au urmat au
venit cu atîtea piedici
in calea culturii po
porului, și în primul
rînd sărăcia, că legea,
așa de generoasă și
de progresistă, n-a pu
tut
da
rezultatele
scontate în problema
culturii întregului po
por : o cultură prin
popor și pentru popor.
Asta nu înseamnă însă
că românii nu și-au
făcut
cultura
lor,
populară și anonimă,
relevată prin felui
în
care au știut
să folosească forțe
le și darurile natu
rii, în arta splendidă
a sculpturii în lemn,
în poezie, prin opere ca
„Miorița" și „Meșterul
Manole". Elemente de
cultură și artă pe care
le-au relevat, cu me
tode științifice, socio
logii din școala lui Dimitrie Guști, într-o
vreme cînd și știința,
cultura și arta româ
nească înfloreau cu
numele lui Poni, Ma
rinescu, Coandă, Istrati, Lalescu, Alecșandri. Creangă, Eminescu, Enescu,
Paciurea, Arghezi, Blaga.
Orice popor tinde
spre
civilizație, ca

planta
spre soare;
dar nici un progres in
civilizație nu se poa
te înfăptui fără știință
și cultură. Filozofii
spun că orice formă
de cultură e un mijloc
de împlinire a omului
ca om, a poporului ca
popor. Cultura este
expresia cea mai vizi
bilă a existenței uma
ne. Este încă o formă
a conștiinței de sine.
Intr-o anumită măsură
toți oamenii sint crea
tori și vehiculatori de
cultură, căci, vrînd nevrînd. după capacitatea priceperii, talen
tului, dragostei de
muncă, de creație, de
frumos, toți participă
la cultură, fie zămis
lind opera culturală,
fie recepționînd-o, însușindu-și-o. Dar nu
mai
într-o
socie
tate
socialistă,
în
care omul este enti
tatea primă și ultimă,
în care cultura nu-i
privită ca un lux ori
ca un privilegiu, ci ca
o necesitate vitală a
tuturor, numai o so
cietate întemeiată pe
știință, pe gîndire și
pe rațiune, condusă de
o
forță înțeleaptă
izvorîtă din insușl
miezul ei obștesc poa
te duce la împlinirea
omului prin cultură.
Spiritul unei culturi
este indisolubil legat
de timp, de epocă,
de circumstanțe și,
mai ales, de poporul
care-i dă ființă. Prin
generalizarea învățămintului de douăspre
zece clase obligatorii,
România se va așeza
(Continuare
in pag. a IV-a)

Controlul să ajute, nu să răpească
din timpul de lucru al constructorilor!
In localitățile urbane, dar și în
așezările rurale din județul Ia
lomița, în ultimii 25 de ani s-au
construit pentru oamenii muncii aproape 26 000 de apartamente. Ve
chile tîrguri, care erau orașe doar
prin simbolurile de pe hartă — Slo
bozia, Fetești, Urziceni și Țăndărei
— s-au reconstruit din temelii. S-a
construit și se construiește intr-un
ritm alert și, o dată cu volumul
mare de lucrări, a sporit și calita
tea acestora.
Constructorii sînt mîndrl de mun
ca și eforturile lor, dar tot ei recu
nosc deschis că puteau construi mai
mult. Analizînd împreună cu mai
mulți factori cu munci de răspun
dere de la nivelul întreprinderii de
Antrepriză Construcții-Montaj Ia
lomița cum s-au desfășurat lucră
rile pe șantierele de locuințe In pe
rioada ianuarie-noiembrie 1989, am
reținut că numărul de apartamente
date în folosință putea fi mult mai
mare, că restanta de 396 de aparta
mente se datorește unor cauze su
biective, dan și obiective, cu efecte
negative asupra Întregii activități.
Din analizele efectuate au reieșit o
serie de lipsuri, multe din ele înlă
turate prin măsurile tehnico-organizatorice adoptate de organul co
lectiv de. conducere privind ordi

nea șl disciplina, folosirea fondului
de timp, a materialelor și utilajelor,
neajunsuri determinate și de modul
cum se exercită controlul și îndru
marea de către șefii de brigăzi, loturi
și formații. „Am analizat și am sta
bilit cum trebuie să acționăm pentru

exigent îndrumat șl controlat, mai
ales că dotarea tehnică existentă —
macarale, mijloace de transport de
Capacitate mare și mică, utilajele
pentru executarea mecanizată a unor
lucrări — au permis o eficiență eco
nomică ridicată și o activitate pro

Fapte și opinii care pledează pentru perfecționarea

activității în construcția de locuințe in Ialomița,
ca și in alte județe
asigurarea forței de muncă — defici
tară in cadrul unor brigăzi — ne
spunea economistul Gabriel Sava. El
argumenta, pe baza realizărilor înre
gistrate pe fiecare din cele 11 luni
din acest arf, faptul că atunci cind
au fost asigurate materialele nece
sare, printr-o organizare temeinică
a muncii în regim de șantier, și
la nevoie lucrind în două schim
buri — la turnări de betoane, mon
taje, prefabricate și finisaje inte
rioare — s-a realizat un volum mai
mare de lucrări, cu un personal
muncitor redus, dar bine organizat,

ductivă la nivelul indicatorilor de
plan.
La ora actuală sint restante 396
apartamente în municipiul Slobo
zia și orașele Fetești, Urziceni și
Țăndărei. Aceste rămîneri in urmă
s-au adunat din lunile ianuarie-mai,
cînd, din lipsa unor materiale, nu s-a
putut crea front de lucru pentru
structura ansamblelor a 176 aparta
mente în municipiu] Slobozia, 192
apartamente în Urziceni, 152 apar
tamente în Fetești și 57 apartamen
te în Țăndărei. Deși la aceste noi
spații locuibile fundațiile s-au tur

nat în termen — timpul favorabil
din ianuarie și februarie fiind de
un real ajutor, iar prin efortul sec
ției secundare de producție indus
trială s-au asigurat betoanele, armă
tura și plasa care înlocuiește rabițul — din lipsă de prefabricate, în
special panourile mari pe care tre
buia să le producă Fabrica de Pro
duse Ceramice Țăndărei, nu s-au
putut ataca lucrările pentru struc
tură. Restantele la prefabricate din
1988 necesare structurilor nu au fost
lichidate nici pînă la sfîrșitul pri
mului trimestru din 1989. Dar n-au
lipșit doar prefabricatele în sorti
mentul solicitat, ci și otelul beton,
iar în locul rabițului a trebuit să se
confecționeze plasele în atelierele
proprii, fapt ce a determinat creș
terea cheltuielilor cu 7,20 lei la mia
de lei producție".
Secretarul comitetului de partid,
tovarășul subinginer Bucur Stanciu,
care este și șeful compartimentului
C.T.C., activitate ce-i oferă posibi
litatea să fie permanent în contact
cu problemele tuturor colectivelor
de muncitori din cadrul unității, re
marca : „Avem posibilitatea să li
chidăm toate lipsurile ce ne apar
țin, să fim mai exigențl eu propria
(Continuare in pag. a II-a)
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Ce întreprinde între două adunări generale
biroul organizației de bază?
în spiritul documentelor adoptate de marele forum comunist din no
iembrie — care stabilesc, ca una din necesitățile de mare actualitate,
creșterea răspunderii organelor și organizațiilor de partid în întreaga acti
vitate de înfăptuire a planurilor și programelor de dezvoltare — tovarășul
Nicolae Ceaușescu a pus un accent deosebit, în cuvîntările rostite la șe
dința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 1 decembrie și
la recenta Plenară a Comitetului Central al partidului, pe îmbunătățirea
radicală a stilului și metodelor muncii politico-organizatorice.
Este firesc deci ca în acest context să crească considerabil sarcinile
ce revin organului de partid de la veriga cea mai direct implicată in
munca concretă Cu oamenii la locul lor de producție: biroul organizației
de bază. Ce preocupări are, ce activități întreprinde acesta in răstimpul
dintre două adunări generale de partid ? — a fost întrebarea pe care am
adresat-o, și de la care am pornit, în cîteva colective muncitorești.

Acțiuni concrete, eficiente
Ca unică producătoare de semănă
tori din țară, ÎNTREPRINDEREA
MECANICA CEAHLĂUL — PIATRA
NEAMȚ are de făcut față unor sar
cini deosebite în ceea ce privește
asigurarea necesităților economiei
naționale, cît și satisfacerea cerințe
lor la export. Iar pe fluxul de fa
bricație, secția a IlI-a deține un rol
cheie, întrucit realizează montajul se
mănătorilor și al grapelor, livrind
deci produsul final. Aici, o serie de
cauze au influențat negativ nivelul
rezultatelor, determinind acumularea
lună de lună a unor restanțe. Desi
gur, unele din cauzele acestora sînt
de natură obiectivă, altele însă au
stat în puterea comuniștilor să le în
lăture. Avem în vedere manifestarea
unor aspecte de indisciplină, execu
ția unor repere care nu corespun
deau exigențelor calitative, slaba
gospodărire a unor materiale, folosi
rea necoreșpunzătoare a timpului de
lucru. Iată deci tot atitea direcții
clare de acțiune în care birourile ce
lor trei organizații de partid trebuiau
să-și facă simțită prezența. Abia
după ce cele trei organizații de bază
s-au constituit intr-una singură, pu
ternică, avînd o sferă de influență
mai largă și mult sporită, noul birou
s-a considerat răspunzător de activi
tatea de partid nu numai in adună
rile generale, ci și în răstimpul din
tre acestea, in permanență.
Deși a trecut puțin timp, sînt sem
ne evidente ale unor schimbări în
bine. Constantin Pralea, secretarul
organizației de bază din schimbul C.,
Vasile Scutariu, Neculai Sava și Emilia Reiant, secretari adjuncți, aduc
argumente în sprijinul acestei afir
mații. Constatarea neajunsurilor amintite a fost urmată de stabilirea
unor măsuri, dar și a modalităților
de aplicare din „mers" a acestora,
care deja au început să-și vădească
eficienta în îmbunătățirea disciplinei, execuția unor repere de calitate ridicată, redistribuirea judicioasă a unor muncitori în secție și in
întreprindere.
Adevărul reieșit din cele de mai
sus — anume că prezența sistematică

a membrilor biroului organizației de
bază la toate locurile de muncă este
necesară, dar nu suficientă, trebuind
să fie și activă, și eficientă în solu
ționarea problemelor de zi cu zi —
este demonstrat și de experiența or
ganizației de partid de la atelierul
Generatori acetilenă din aceeași în
treprindere. Dacă în ultima perioadă
acest colectiv a obținut succese în
realizarea și depășirea planului, fap
tul se datorează și stilului dinamic,
metodelor de lucru eficiente uti
lizate de cei aleși de către comu
niști. „Este demnă de evidențiat —
ne spunea în această privință Niculina Adăscăliței, secretarul organiza
ției de partid — receptivitatea care
se manifestă In îndeplinirea unor
sarcini, in rezolvarea unor pro
bleme de actualitate — atit de către
birou, cît și de cei cărora li se adre
sează biroul. Așa am reușit să fa
bricăm în premieră pe țară ge
neratorul de acetilenă cu parame
tri foarte ridicați, mult solicitat de
beneficiarii noștri". Din discuțiile
purtate și cu alți membri ai birou
lui — Mihai Popa, Ionel Dumitrina,
Constantin Ciocîilan — dar mai ales
din constatările făcute la fața locu
lui am desprins că aici a fost
încetățenită prezența permanentă a
membrilor biroului organizației de
bază la toate locurile de muncă, iar
ca sarcină prioritară obținerea unor
produse de înalt nivel calitativ. Fap
tul că nu s-a înregistrat nici o reclamație, că se au tot timpul în
atenție buna gospodărire a materia
lelor, întreținerea în cele mai bune
condiții a utilajelor, că productivi
tatea muncii a ajuns la aproape
jumătate milion lei pe persoană
ilustrează și felul exemplar în care
membrii biroului acestei organizații
de bază asigură ca toți comuniștii
să-și îndeplinească zi cu zi sarci
nile încredințate — profesionale, po
litice, din activitatea cultural-educativă ș.a.

Ion TA1PA

corespondentul „Scinteii*

Experiența bună nu poate trece
prin zidul indiferenței față de nou
Ultima ședință a biroului organi
zației de partid din sectorul mccanoenergetic al ÎNTREPRINDERII DE
TEXTILE NEȚESUTE RÎMNICU
VÎLCEA n-a fost prevăzută în nici
un grafic sau plan de muncă, ea
fiind ' determinată — cum ne spune
maistrul Gheorghe Ungureanu, se
cretarul organizației — de necesita
tea rezolvării unei probleme care nu
suporta amînare. Concret ? Sectoru
lui respectiv îi fusese repartizat un
apartament și trebuia* discutat care
din cei trei muncitori aflați în frun
tea listei de priorități să-l primeas
că și care mai pot aștepta puțin.
Dialogul direct, sincer pe care bi
roul organizației de bază l-a purtat
cu cei trei muncitori, pînă cînd s-a
căzut de comun acord, n-a fost o ex
cepție. încă de la alegeri a intrat in
practica noului birou ca orice pro
blemă, orice sarcină politică sau de
cizie de natură tehnico-organizatorică și socială să fie in prealabil dez
bătută in biroul organizației de
partid împreună cu factorii im
plicați pentru ca, în felul acesta, să
se poată găsi și aplica cea mai po
trivită soluție. Din multitudinea
exemplelor care ar mai putea fi evo
cate ne mai oprim la unul. Un co
lectiv de specialiști din întreprindere
a definitivat tehnologia de fabricație
a unui nou produs destinat indus
triei de mobilă, care urmează să în
locuiască poliuretanul și alte mate
riale energointensive sau deficitare.
„Colectivului nostru — spune ingi-

(Urmare din pag. I)

noastră muncă. Dar eu cred că nu
este bine să fim făcuti răspunzători
și pentru nerealizările care au
cauze obiective. Sincopele în apro
vizionarea șantierelor cu materiale
stau la baza celor mai mari nerealizări ! în acest an nu am primit
panourile de fațade
pentru
250
apartamente, iar pentru secțiunile
în cadre lamelare,
proiect
tip
IPROCOM Iași, nu am găsit nici
pină acum furnizorul. în aceste con
diții, a trebuit să fie executat un
volum mare de zidărie. Dar și aici
au intervenit greutăți în asigurarea
materialelor necesare. Deși în județul
nostru sînt două fabrici de cără
mizi, în mod paradoxal propriile
noastre comenzi, conform contrac
telor, se onorează greu. De aici
înregistrarea decalajelor care au
la bază nerealizarea lucrărilor con
form tehnologiilor de construcție,
fapt ce a făcut ca unele formații
specializate să nu aibă front de lucru
în unele perioade, iar in altele să fie
pur și simplu sufocate de ritmul de
muncă pentru recuperarea restanțe
lor. Neprimirea la timp a materia
lelor a determinat montarea multor
panouri fără tîmplărie. au lipsit
materialele pentru instalații sanitare
și electrice, fapt ce a determinat în
toarcerea pe flux și executarea unor
lucrări complementare, cu cheltuieli
sunlimentare, pentru remedieri și
chiar reparații.
în prezent, activitatea în con
strucții este controlată și îndru
mată de colective complexe, de fel
și fel de inspectori din cadrul in
spectoratului teritorial de speciali
tate, băncii de investiții, centrului
județean de proiectări și încă alte
organisme. Sînt zile cind șefii de
brigăzi și de loturi se ocupă numai de
inspectorii care vin, constată și
pleacă, dar din păcate fără să se im
plice în necazurile pe care le găsesc
pe șantierele respective. Greutățile
pe care dumnealor le văd foarte bine

nerul Dumitru Harel, șeful sectoru
lui și membru în biroul organizației
de bază — îi revenea sarcina să se
ocupe de pregătirea și organizarea
liniei de fabricație în funcție de teh
nologia stabilită. Atunci a fost con
vocată o scurtă ședință de lucru a bi
roului. în care fiecare ne-am împăr
țit oamenii și specialiștii pe care să-i
consultăm. Bineînțeles că, laolaltă,
am găsit soluțiile optime, iar din
punctul nostru de vedere introduce
rea in producția de serie a noului
sortiment poate incepe chiar de azi".
ÎNTREPRINDEREA DE AȚA face,
practic, corp comun cu întreprinde
rea de Textile Nețesute Rîmnicu VIIcea, ele fiind despărțite doar printr-un simplu zid. Un zid care se do
vedește însă impenetrabil în ceea ce
privește schimbul de experiență în
muncă de partid. Să concretizăm.
Pentru că în primul caz ne-am oprit .
la activitatea biroului organizației de
bază din sectorul mecano-energetic,
am insistat ca și la întreprinderea
de Ață să efectuăm documentarea In
tr-un sector de activitate asemănă
tor : Energomontaj.
— Dacă ne-am mai întîlnit de la
ultima adunare generală ? — pare
surprins Eugen Măgureanu, secreta
rul organizației de partid. Nu, pen
tru că n-am avut de ce.
— Dar cum urmăriți îndeplinirea
măsurilor stabilite la ultima adu
nare ?
— N-avem ce urmări.
Un răspuns derutant, care ne-a o-

sînt transformate în justificări. în
hîrtii. Apartamentele nu se fac însă
cu justificări și note explicative".
Directorul I.A.C.M. Ialomița, in
giner Dinu Bozi. remarca : „Planul
la locuințe nu-1 realizăm în totali
tate, dar ceilalți indicatori îi înde
plinim și aceasta prin executarea
altor lucrări de construcții-montaj.
Să nu creadă cineva că îndeplinind
ceilalți indicatori sintem mulțumiți.
Menirea noastră, a constructorilor,
este să ridicăm case in care oame-

bligat să reconstituim modul in care
s-a desfășurat adunarea generală a
acestei organizații de partid în luna
noiembrie. La ordinea de zi, un
punct important : „Educația materialist-dialectică despre lume și viață —
principiu fundamental al muncii de
educație". Citim materialul o dată,
încă o dată și nu ne vine să credem,
în locul unor considerații teoretice
fundamentate, comuniștii au trebuit
să asculte o însăilare de fraze gene
rale ; în locul unor așteptate adap-1
țări practice la realitatea sectorului
și la munca efectivă de educație a
oamenilor din colectivul respectiv —
au fost oferite idei copiate trunchiat

și greșit interpretate. In această si
tuație era normal ca biroul organi
zației de partid să nu poată adopta
nici un program concret de măsuri
care să fie urmărit in răstimpul
dintre adunări.
...Părăsim sectorul Energomontaj
cu presupunerea că pentru activiza
rea biroului organizației de bază de
aci va interveni energic comitetul de
partid din întreprindere. Mai ales că,
din partea comitetului, răspunde de
acest colectiv însăși inginera Elena
Ghergu — directoarea întreprinderii.

Ion STANC1U
corespondentul

„Scinteii"

Condiții similare, rezultate diferite
La ÎNTREPRINDEREA „POLICOLOR" BUCUREȘTI, două organizații
de bază sînt nelipsite pentru exem
plificări — una in sens pozitiv și
cealaltă In sens negativ.
In privința preocupărilor pentru
îndeplinirea indicatorilor de plan
și soluționarea problemelor de
producție ce se ivesc : organiza
ția nr. 11 este mereu criticată,
iar organizația nr. 12 evidenția
tă. Adunările generale de partid :
la 11 sînt formale, lipsite de nivel
combativ — la 12, dimpotrivă. învățămîntul politico-ideologic : la 11 se
desfășoară monoton și se plutește în
generalități — la 12 se dezbat te
meinic problemele, aprofundindu-le
și legindu-le de specificul muncii.
Dacă ar fi luate în considerație și
informările politice, și munca poli
tică de la om la om, și convorbirile
individuale — exemplificările s-ar
repeta in aceiași termeni.
Surprinderea este cu atît mai mare,
cu cît cele două organizații de bază
nu numai că fac parte din aceeași
întreprindere, dar sînt asemănătoare
și ca mărime, și ca profil de muncă.
Organizația de bază nr. 11 (secretar :
Adrian Andreescu pînă la recentele
alegeri de partid ; Nicolae Gane —
în prezent) cuprinde comuniștii din
secția Rășini 1. Organizația de bază
nr. 12 (secretar — înainte și în pre
zent : Pantelimbn Necșoiu) este alcătuită din comuniștii de la secția
' Lacuri și vopsele 2.
„Cum se explică asemenea rezul
tate radical deosebite la două orga
nizații cu condiții de activitate simi
lare ?“ — l-am întrebat pe tovarășul
Ion Andrei, secretar adjunct al co
mitetului de partid din întreprinde
re, cit și pe alți tovarăși. Din dis
cuțiile purtate am înțeles că hotăritoare sint — și in activitatea de
partid, ca în orice domeniu — calită
țile pe care le întrunesc cei aleși să
conducă. La organizația nr. II, noul
secretar încearcă, se străduiește mal.
mult, dar are de depășit dificultățile
ce decurg din dispersarea forțelor
pe schimburi. Comitetul de partid,
cunoscînd situația, este preocupat să
ajute mai mult — și pe secretar, dar
mai ales biroul organizației de bază.
Cît privește organizația nr. 12. „se
cretul" constă în. faptul că exigența
față de activitatea comuniștilor
fiind In creștere, biroul muncește
susținut (în colectiv și prin fiecare
membru al său) în perioada dintre
adunările generale, In mod deosebit
la locurile de muncă ale oamenilor.
De altfel, în aceeași întreprindere,

activitatea organizației de bază nr.
4 Atelier mecanic — Proiectare ofe
ră un exemplu și mai concludent de
ceea ce poate și trebuie să facă un
birou de partid activ. Prezentăm un microinterviu cu secretarul acestui
birou — tovarășul Marin Neg, comunist cu bogată .experiență în
munca de partid.
— Ce face biroul de partid al cărui secretar sînteți in intervalul de
timp dintre două adunări generale ?
— Ce să facă, ce este prevăzut în
Statut : conduce activitatea organi
zației de bază între două adunări
generale.
— Cind se întrunește biroul 7
— Obligatoriu înaintea adunării
generale, pentru pregătirea referatu
lui. a informării politice și a celor
doi comuniști ce urmează de fiecare
dată să prezinte raport individual.
In plus, ne mai întîlnim — pro
gramat sau ad-hoc — de încă cel
puțin două ori pe lună. Ca să nu mai
vorbim că am început și convorbi
rile individuale — ceea ce face ca
întilnirile noastre să fie mai frec
vente.
— Si pe lingă ședințe 7
— Asta e, că dacă ne-am rezuma
la ședințe (pe care noi le vrem cit
mai puține și pe cît de operative pe
atît de eficiente) nu am face mare
lucru. Transpunerea în practică a
măsurilor hotărîte de birou ori de
adunarea
generală,
soluționarea
problemelor și sarcinilor ce apar
pe parcurs (în procesul de pro
ducție, în activitatea de partid) se
fac in afara ședințelor, fiecare mem
bru al biroului considerindu-se în
orice clipă implicat, aflîndu-se în
permanență printre comuniști, prin
tre oamenii muncii și intervenind la
nevoie. Aceasta este, de fapt, munca
politică de la om la om, desfășurată
permanent, și nu doar din cind in
cind.
...Realitatea arată, prin urmare, că
sprijinul, îndrumarea și controlul din
partea comitetului de partid, trebuie
să se facă simțite în toate organiza
țiile de bază, cu deosebire acolo
unde activitatea lasă de dorit. Pen
tru că un birou de partid activ5 tre
buie să dovedească receptivitate la
propunerile și problemele oamenilor,
să ufmăreaScâ în permahență în
deplinirea propriului plan de mun
că, să se considere angajat in
îndeplinirea sarcinilor nu numai cu
prilejul adunărilor generale, ci mai
ales in perioada muncii concrete din
tre adunările generale !

Gheorqhe MITROI

munelor In viitorul cincinal pre
văd
crearea
condițiilor
pentru
creșterea puternică a producției
industriei mici și a prestărilor de
servicii către populație. La înfăp
tuirea acestui vast program menit să
asigure ridicarea nivelului de trai al
țărănimii trebuie să aducă o contri
buție sporită și cooperația de la sate.
Nu de mult, consiliul CENTROCOOP
a dezbătut un amplu program de
dezvoltare și modernizare a unități
lor cooperației de la sate, in care
producția industriei mici și servi
ciile pentru populație ocupă un loc
de primă importanță. Utilizind mai
intens resursele locale de materii
prime, sursele de energie neconven
țională, materialele recuperabile și
refolosibile, vom realiza un volum
de producție și servicii superior ce
lui din acest cincinal. în ritm acce
lerat vor spori desfacerile unor pro
duse de confecții, textile, tricotaje,
încălțăminte, mobilier și alte bunuri
de larg consum solicitate de popu
lația din mediul rural.

cadrul acțiunilor ce se întreprind
pentru a diversifica sfera serviciilor
ne preocupă extinderea rețelei de
unități prestatoare — intre care spă
lătorii șl curățătorii chimice, pre
cum și alte profiluri menite să ușu
reze munca in gospodărie, mai ales
in centrele de reședință ale consi
liilor unice agroindustriale. Pe baza
prevederilor cuprinse In programele
de modernizare și dezvoltare a loca
lităților rurale vom asigura mărirea
fețelei unităților de construcții și
reparații locuințe și anexe gospodă
rești. Vom continua eforturile pentru
dotarea cu mașini, utilaje, instalații,
aparate de măsură și control, mobi
lier tehnologic atit a unităților nou
create, cit și a celor existente, po
trivit normativelor In vigoare, asigurînd îmbunătățirea calității produ
selor și a serviciilor către populație.
Redacția : Un obiectiv prioritar, de
evidentă însemnătate este asigurarea
calității serviciilor. în această direc
ție se manifestă încă neajunsuri,
prestările de servicii nu corespund
peste tot cerințe
lor
îndreptățite
ale populației. Ce
se face pentru aplicarea prevede
rilor Legii privind
asigurarea
calității serviciilor in toate seetoarele cooperației ?

Calitatea prestărilor de servicii
la nivelul cerințelor
și exigențelor cetățenilor

Paul Nagy: Cerințele atit de
imperioase
formulate de secre
tarul general al
partidului
pri
vind ridicarea ac
tivității prestări
lor de servicii pe
noi cote de cali
tate și eficiență
au avut un pu
ternic ecou in
' rîndurile lucrătorilor
cooperației meșteșugărești, Pentru
îndeplinirea acestora ne preocupă in
tensificarea procesului de moderniza
re a unităților prestatoare de servi
cii, concomitent cu extinderea ti
purilor de activități solicitate de
populație și crearea de unități am
plasate in noile cartiere ale orașe
lor și in orașele nou înființate. Au
fost stabilite măsuri ca volumul to
tal al prestărilor de servicii' — care
va fi, conform Planului național, cu
15 la sută mai mare față de
1989 — să fie în 1990 cu peste
80 la sută superior față“de realizările anului 1985, urmînd ca în 1995
să fie de trei ori mai mare decit
anul de bază menționat, Totodată,
pentru a contribui la rezolvarea com
pletă a problemei serviciilor, condu
cerea UCECOM a stabilit ca toate
cooperativele care produc bunuri de
larg consum să presteze și servicii
în profile apropiate. în orașele noi
se va crea cel puțin o cooperativă
cu profil mixt pentru ă asigura bu
nuri și servicii la nivelul cerințelor.
De asemenea, pe baza unei analize a
solicitărilor populației . a revederii
activităților in raport cu cele prevă
zute în nomenclator s-au adoptat
măsuri concrete privind asigurarea
spațiilor și dotarea unităților ce ur
mează să fie înființate.
Teodor Roman : Aș dori să subli
niez că acționind în spiritul orien
tărilor și indicațiilor cuprinse in do
cumentele celui de-al XIV-Iea
Congres al partidului, care subli
niază cerința de a spori volumul și a
rezolva problema prestărilor de
servicii pentru populație, lucrătorii
cooperației de producție, achiziții și
desfacerea mărfurilor acordă maximă atenție pentru diversificarea, in
continuare, a acestor activități, lărgirea rețelei de unități și îmbună
tățirea calității serviciilor prestate.
Așa cum se știe, programele de
dezvoltare economico-socială a co-
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Redacția : Ce se face In mod
concret pentru asigurarea unei largi
și diversificate sfere a serviciilor,
menite să asigure satisfacerea cerin
țelor cetățenilor in această privință ?

Paul Nagy : Ampla acțiune de
diversificare a prestărilor de servi
cii va conduce la creșterea numă
rului de tipuri de servicii organi
zate, astfel incit, pină in anul 1994,
să ajungem la circa 500 tipuri de
servicii. Pe baza unor studii între
prinse, a sondajelor asupra cerin
țelor cetățenilor vom intensifica ac
tivitatea de recondiționare și de mo
dernizare a unor obiecte de folo
sință îndelungată achiziționate de la
populație sau dezmembrarea lor
pentru valorificarea ca piese de
schimb șl subansamble. în acest do
meniu, volumul de servicii, in 1995,
urmează să fie de trei ori mai mare
decit în anul 1985. Apreciem că o
eficiență deosebită au acțiunile de
modernizare a unităților Încă din
faza de creare a acestora, pornind
de la proiectarea spațiilor destinate
cooperației meșteșugărești la parte
rul noilor blocuri de locuințe. Pină
acum s-au reproiectat spațiile de
la parterele blocurilor pentru 15 ti
puri de activități de prestări servi
cii, în mai multe variante de organi
zare a unităților specifice, asigurîndu-se dimensiuni adecvate și utili
zarea iluminatului natural.
Teodor Roman : Volumul de servi
cii pentru populație va crește de
2.3 ori in 1995 față de anul 1985.
în viitorul cincinal vor fl organizate
încă 5 000 de unități și puncte de lu
cru, in principal Ia profilurile sta
bilite prin normativul minimal obli
gatoriu. în acest context avem în
vedere să dezvoltăm cu priori
tate și să diversificăm rețeaua
de unități care repară bunuri de
o tehnicitate ridicată, în corela
ție cu dotarea gospodăriilor popu
lației de la sate cu frigidere, aspi
ratoare, mașini de spălat, televizoa
re, casetofoane, autoturisme etc. In

Paul Nagy: în
vederea creșterii
calității lucrărilor
executate, ca și
a productivității
muncii, vom mări
producția de uti
laje, scule și dis
pozitive specifi
ce unor activități
de prestări servi
cii, cara să com
pleteze
dotările
existente. între acțiunile lntreprin_____ _____
se se inscrie și înființarea cen
trelor de informare a publicului
In cadrul unor uniuni județene și
chiar al unor cooperative, acțiunea
urmînd să se generalizeze la nivelul
întregului sistem. Astfel, numărul
centrelor care oferă informații utile
populației asupra diferitelor servicii
organizate, adrese ale unităților
prestatoare etc. va crește la cel pu
țin 80 pină la finele anului in curs,
urmînd ca in 1995 să se ajungă la
220 centre. Unele dintre acestea vor
avea și funcții de dispecerat. Ținînd
seama de necesitatea îmbunătățirii
continue a calității serviciilor, a so
licitudinii față de cetățeni vom ac
ționa stăruitor pentru perfecționarea
și ridicarea nivelului de cunoștințe
ale lucrătorilor, pregătirea lor in
școlile UCECOM și prin cursuri de
policalificare pentru meserii speci
fice (ceasornicari, croitori, tîmplari,
cismari, frizeri, coafori, bijutieri etc.).
In anul viitor, prin școlile UCECOM
se vor califica 8 700 lucrători, iar
un număr de 7 200 meseriași vor fi
policalificați.

Teodor Roman : în primul rfnd
vom urmări cu toată
_____ _______
exigența
înfăptuirea măsurilor de întărire a
ordinii și disciplinei, a spiritului da
răspundere șl a solicitudinii lucră
torilor din domeniul prestărilor de
servicii către populație. Avem in ve
dere cuprinderea tuturor meseriași
lor In forme de pregătire pentru ri
dicarea nivelului de cunoștințe pro
fesionale și policalificarea lor, re
crutarea de noi tineri de Ia sate pen
tru a-i pregăti In licee și școli pro
fesionale, In meseriile necesare dez
voltării activității de prestări servi
cii în comune. Lucrătorii din coope
rația de producție, achiziții și
desfacere a mărfurilor vor face totul pentru a se achita cu cinste de
sarcinile încredințate.

C. BORDEIANU

O IDEE Șl VALOAREA El
MET"

O farmacie intr-un. fruct,
dar nu numai atît...
- 1
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Cartierul „Zorilor" din municipiul Cluj-Napoca

ția diverselor foruri ale consiliului
popular județean (de care aparținem
și noi; și unitățile amintite), ca și
sarcina încredințată (mai exact obli
gația) de a termina o serie de lu
crări începute de unitățile amintite,
dar nefinalizate din diferite motive,
ne creează foarte multe greutăți. Să
nu se creadă că vreau să camuflez
propriile noastre lipsuri, dar trebuie
să se înțeleagă o dată de către
toată lumea că I.A.C.M. Ialomița. în
momentul cînd se abate de la pro-

tru creșterea gradului de confort,
majoritatea apartamentelor sînt cu
3 și 4 camere, față de anii ’70, cînd
ponderea o aveau cele cu două ca
mere. Acum, în construcțiilb de lo
cuințe, prioritate o are zidăria, față
de panourile care se montau ope
rativ. Pentru toate aceste schimbări
noi sîntem organizați, dar pentru
materialele care sînt necesare
în
executare nu avem soluții
atunci
cind ele lipsesc. De altfel, din lipsă
de materiale, secțiile de prestări

Controlul să ajute, nu să răpească
din timpul de lucru al constructorilor!
nii muncii și familiile lor să aibă
un confort sporit. în 1981, unitatea
noastră realiza o producție de 155
milioane lei, cu pierderi de 89 mi
lioane. Se situa pe ultimele locuri
pe țară. Din 1983, an de an. valoa
rea producției a crescut, ajungind
acum la 500 milioane lei pe an și,
fapt pe care-1 consider pozitiv. în
această perioadă noi am înregistrat
beneficii în valoare de 74 milioane
lei. Cred că nu spun lucruri noi
față de cele care s-au desprins din
discuțiile purtate, dar I.A.C.M. Ialo
mița a devenit, totodată, și un fel
de furnizor care trebuie să livreze
var, ciment, beton, materiale pentru
instalații sanitare și electrice unor
unități (ale cooperației meșteșugă
rești, de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor, cooperativelor
agricole de producție și ale consi
liilor populare) specializate In con
strucții, dar care n-au repartiții de
materiale. Materialele pe care noi
le dăm acestor unități la interven-

In cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. din 1 decembrie a.c. se
subliniază că trebuie să revedem și
să îmbunătățim programul de dez
voltare a producției bunurilor de
larg consum, in general, ca și pro
gramul privind serviciile. Va trebui
ca anul viitor să aplicăm ferm mă
surile prevăzute pentru aceste do
menii și să realizăm cea mai mare
parte a lor. Am in vedere nu un
program de lungă durată, ci un pro
gram pe baza căruia — in maximum
2 ani — să rezolvăm problemele din
aceste sectoare. In legătură cu pre
ocupările pentru îndeplinirea aces
tei sarcini deosebit de importante,
ne-am adresat recent tovarășilor
Paul Nagy, vicepreședinte al Uniunii
Centrale a Cooperativelor Meșteșu
gărești (UCECOM), și Teodor Roman,
vicepreședinte al Uniunii Centrale a
Cooperativelor de Producție, Achi
ziții
și
Desfacerea
Mărfurilor
(CENTROCOOP).
Redacția :
Ce
măsuri întreprin
deți pentru a în
făptui
sarcinile
stabilite de con
ducerea partidu
lui privind re
zolvarea comple
tă, intr-un 1 timp
mai scurt a pro
blemei serviciilor
pentru populație?

gramul său pentru a ajuta altă uni
tate, nu face altceva decit să-și di
minueze posibilitățile de realizare
a propriilor sarcini de plan, a obli
gațiilor pentru care a fost creată
această unitate. Dacă am avea o
sarcină de plan fermă (fără alte
suplimentări ca urmare a neajunsu
rilor unora), dacă B.J.A.T.M. Ia
lomița ar asigura ritmic și sorti
mental materialele solicitate con
form contractelor Încheiate, noi am
putea nu numai să ne realizăm in
dicatorii de plan, dar și să-i de
pășim. în acest fel s-ar asigura con
tinuitate întregii activități, creșterea
productivității muncii și o puterni
că stimulare a întregii munci de pe
șantiere, prin folosirea eficientă a
timpului aferent producției. Am
reușit să mecanizăm o bună parte
din lucrări, să ridicăm productivi
tatea, dar, datorită lipsei unor ma
teriale pentru rebobinat electro
motoare, de exemplu, unele utilaje
nu pot fi folosite. In prezent, pen-

servicii în construcții din cadrul
C.P.A.D.M., C.A.P. și cooperativele
meșteșugărești nu-și pot desfășura
activitatea. De curînd s-a propus
și consider ideea bine venită ca la
nivelul de C.U.A.S.C. să se creeze
formații complexe de constructori,
iar cărămidăriile de la nivelul comu
nelor să-și intre din nou în atri
buții. Sîntem conștienți de faptul
că unele cauze ale nerealizărilor ne
aparțin exclusiv nouă, dar același
lucru trebuie să-l înțeleagă și uni
tățile furnizoare de materiale care
au mari restanțe față de noi. Pen
tru o deplină obiectivitate redăm
cîteva din materialele restante din
acest an, pină la data de 10 decem
brie : panouri mari tip BA produse
de Fabrica de Produse Ceramice
Țăndărei și I.M.C. Buzău, oțel-beton (diverse dimensiuni), tablă sub
țire, polistiren expandat, țeavă nea
gră de diverse dimensiuni, conductori
pentru instalații electrice interi
oare, tuburi fluorescente, plăci fa

Foto : S. Cristian

ianță, anvelope pentru mijloacele
de transport de mare șl mică ca
pacitate neprimite de la B.J.A.T.M.
Ialomița ; carton bitumat de la în
treprinderea de Materiale Izolante
Vaslui ; parchet de la I.F.E.T. —
Brașov și Pitești ; panouri tego de
Ia Combinatul de Prelucrare a Lem
nului Focșani ; plase sudate de la
I.S.P.S. Buzău și altele.
Vorbind despre materialele de
construcții, uneori se mai întimplă
spre exemplu și așa : I.A.C.M. Ia
lomița primește, la 17 iunie 1989,
adresa cu numărul 203379, cu urmă
toarea comunicare : „...Nu se vor
mai folosi țevi zincate la construc
țiile de locuințe". Semnează Comite
tul de Stat al Planificării și Apro
vizionării Tehnico-Materiale. Dar ce
se va folosi . în loc ? Țevile din înlo
cuitori nici nu începuseră să se fa
brice la data respectivă, iar des
pre repartiții pentru alte țevi nici
vorbă. în schimb, pe de altă parte
la 7 noiembrie -1989, cu numărul
12 430 este primită adresa din par
tea Comitetului pentru Problemele
Consiliilor Populare, în care se sta
bilește, pe bună dreptate : „Interzi
cerea recepționării și dării în folo
sință a locuințelor noi, executate In
anul 1989, Înainte de a fi asigurate
utilitățile necesare si racordarea
efectivă la rețelele de apă-canal,
încălzire, ană caldă menajeră, gaze
la bucătării și energie electrică".
Iată cîteva din greutățile cu care
se confruntă constructorii de locuin
țe din județul Ialomița și care, evi
dent, trebuie analizate operativ de
factorii de răspundere și soluționate
cu maximă promptitudine. Obiectivul
esențial care trebuie avut in vedere
îl reprezintă asigurarea tuturor con
dițiilor necesare pentru recuperarea
restanțelor și îndeplinirea- ritmică a
planului construcțiilor de locuințe și
in acest județ.

Mihai V1ȘO1U

corespondentul

„Scinteii*

Pe platforma industrială de vest
a
municipiului
Bistrița,
între
unitățile cu
marcă, există
o
incintă pe firma căreia se poate
citi : Secția de extracte plante
medicinale a Cooperativei meșteșu
gărești „Progresul". își desfășoară
activitatea aici un număr de 128 de
oameni care muncesc în cadrul a
trei ateliere. în majoritate slnt ope
ratori chimiști, dar și mecanici, elec
tricieni, instalatori, lăcătuși. Mai tre
buie să subliniem faptul că înaintea
împlinirii primului an de funcțio
nare, capacitatea proiectată a fost
deja atinsă, că întregul ansamblu al
dotărilor tehnice, ca și al tehnolo
giilor de fabricație au fost concepute
și realizate în țară.
„Purtăm această discuție, a ținut
să ne spună de la bun început șeful
unității, inginerul Teofil Chita, In
ceea ce am putea numi retortele
chimizării cătinei de munte (Hippophae rahnoides) sau, mai pe înțele
sul tuturor, cătina albă. O plantă
căreia cunoscutul profesor doctor
loan Brad i-a studiat tainele, vreme
de două decenii, determinindu-i în
mod științific structura și principiile
active, iar pe această cale miracu
loasele efecte terapeutice și energovitallzante. Dincolo de faptul că în
fructul de cătină se află concentrată
o întreagă farmacie, colectivul nos
tru a făcut dovada că în afară de
complexul preponderent de vitami
ne : Blt Bj, Bs, Bu. a vitaminelor
D și E, criptosantină, serotonină,
zeoxantină, cătina mai conține multe
alte elemente ce se pretează a fi
utilizate intr-o largă diversitate de
domenii".
încă în 1982 se punea cu insistență
întrebarea : cum se poate trece la
valorificarea cătinel albe 7 Căutînd
a da o rezolvare faptică unui ase
menea deziderat, bistrițenii »-au
apucat de treabă, astfel Incit la ora
actuală prețiosul ulei de cătină, betacarotenul (și spunem „prețios" nu
numai pentru că se vinde cu 1 160 lei
kilogramul, față de 10 Iei cit costă
aceeași cantitate de fructe, ci, mai
ales, pentru efectele sale terapeu
tice), constituie o realitate palpabilă,
la un nivel de producție de peste
10 tone anual.
Artizanul acestui succes la nivelul
unei producții industriale e fără în
doială inginerul Teofil Chita, care
s-a zbătut mult șl a reușit să În
vingă, prin argumente și demonstra
ții concrete, neîncrederea și scepti
cismul. Deopotrivă merită Insă men
ționat aportul colectivului de la In
stitutul de Chimie din Cluj-Napoca,
prin intermediul căruia au putut fi
omologate tehnologii de fabricație
originale, ca și al specialiștilor In
stitutului de Inginerie Tehnologică și

din București, autorii proiectelor de
execuție a instalațiilor tehnice.
Fără a intra în detalii vom spune
că, pină nu demult, aceste fructe ale
arboretelor din pădurile carpatine
fie că luau calea exportului in stare
conservată, fie că, prin simplă pre
sare, in cadrul unor ocoale silvice,
li se extrăgea doar sucul. Partea cea
mai valoroasă insă răminea in coajă
și semințe, care erau cel mult utili
zate ca furaj. Acum, la Bistrița, cu
ajutorul procedeelor de extracție
umedă și uscată, valorificarea este
totală. Experiențele au demonstrat
că și reziduurile de prelucrare pot
fi utilizate cu deosebită eficiență in
furajarea bovinelor și păsărilor, de
terminind Însemnate sporuri da
creștere.
Așa cum spuneam la început, deocamdată, betacarotenul se utilizează
în medicină, în scopul tratării
_______ ______
arsurilor, bolilor postoperatorii de cornee, a afecțiunii organelor interne,
ca și in cosmetică, la obținerea cre
melor emoliente, a săpunurilor de
toaletă, in procesul de fabricație a
margarinelor, drept colorant ali
mentar natural al produselor zaha
roase și de patiserie, precum și, într-o largă paletă de combinații,
la obținerea băuturilor răcoritoa
re. în scopul demonstrării prac
tice a virtuților subproduselor că
tinei albe au fost înființate, de
■altfel, și atelierele de producere a
săpunurilor, ca și cel al băuturilor
răcoritoare, și trebuie remarcat fap
tul că, mai cu Seamă pe plan local,
cererile de asemenea produse depă
șesc oferta. Dar, așa după cum ne-au
precizat interlocutorii noștri, căută
rile in domeniul valorificării sînt
încă în plină desfășurare, far nu
cleul de cercetare propriu s-a con
turat deja, astfel incit. Intr-un viitor
destul de apropiat, se întrevede o
lărgire impresionantă a utilizării vir
tuților cătinei albe.
Ținind seama de faptul că arbustul
în sine este unul dintre cei mai buni
fixatori pentru terenurile degradate
— de altfel tocmai pentru acest fapt
a și fost cultivat pe mai bine de
30 ha în zona comunei Șfntereag din
județul Bistrița-Năsăud — .dar mai
cu seamă că în perimetrele din Vrancea. Prahova sau Buzău crește In
mod natural pe suprafețe întinse de
dealuri, această specie, pînă nu de
mult nesemnificativă ca valoare eco
nomică pentru silvicultori, a devenit
deosebit de rentabilă. Deocamdată Ia
Bistrița se pot prelucra anual In Jur
de 400 tone de asemenea fructe. Ce
rerile sînt insă cu mult mai mari.
Din acest motiv au și fost asigurate
spațiile necesare in vederea extin
derii capacităților de producție.

Proiectare pentru Industria Chimică
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puternică a venitului național, cu
9—10 la sută, net superior celui
al produsului social — care, de ase
menea, va spori simțitor — cu 7—8
la sută.
Desigur, pentru asigurarea aces
tui puternic dinamism se va acor
da în continuare o maximă atenție
dezvoltării intensive a industriei
— ramura de bază a economiei
naționale, componentă fundamen
tală a politicii economico-sociale
a partidului nostru. în spiritul po
liticii consecvente promovate de
partid, prevederile planului urmă
resc asigurarea în cît mai mare
măsură a economiei cu resurse
materiale și energetice din produc
ția internă ; în acest scop se
prevede intensificarea eforturilor
pentru dezvoltarea mai rapidă a
bazei de materii prime, punindu-se
accent pe extinderea lucrărilor
pentru descoperirea de noi rezer
ve exploatabile, pe aplicarea unor
tehnologii moderne de extracție și
preparare, cît și pe utilizarea ma
ximă a capacităților din termocen
tralele pe cărbune, folosirea ra
țională a hidrocentralelor, sporirea
aportului surselor neconvenționale și refolosibile. Cît privește in
dustria prelucrătoare,
se
are
in- vedere
modernizarea,
în
continuare, a structurii de ramu
ră, prin realizarea unor ritmuri
superioare în domeniile de inaltă
tehnicitate, specializarea produc
ției, reducerea consumurilor speci
fice, valorificarea resurselor mate
riale și energetice in produse cu
grad avansat de prelucrare și ni
vel tehnic ridicat, funcționarea in
deplină siguranță, la inalți para
metri, a tuturor mașinilor, utila
jelor și instalațiilor. Suportul prin
cipal al înfăptuirii prevederilor de
plan pe anul viitor îl reprezintă
organizarea, specializarea și mo
dernizarea producției industriale
pe baza celor mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii în toate sec
toarele de activitate. în acest ca
dru se va urmări cu perseveren
ță specializarea producției. îndeo
sebi în industria orizontală, per
fecționarea activității de tipizare,
standardizare și normare tehnică a
consumurilor materiale și energe
tice in vederea creșterii perfor
manțelor constructiv-funcționale și
a fiabilității produselor, sporirii eficienței întregii activități econo
mice în unitățile industriale.
Orientarea netă spre dezvoltarea
unei economii de tip intensiv se
evidențiază deopotrivă și din sar
cinile ce stau in fața agriculturii
în anul care vine. în deplină con'cordanță cu obiectivele noii revo
luții agrare. , prevederile planului asigură in continuare creșterea in
tensivă și modernizarea agricultu
rii, ramură de bază a economiei,
care,' iri condițiile concrete din țara
noastră, și-a derhonstrat din plin
superioritatea, prin obținerea inacest an a unor producții-record de
cereale și alte culturi agricole. Ni
velurile prevăzute pentru anul vii
tor vizează sporuri importante, față
de acest an, la cereale, legume,
plante tehnice, fructe și altele, în
deosebi pe seama folosirii cu eficiența maximă a fondului fun
ciar, a tuturor mijloacelor tehnice
din dotarea unităților agricole, ex-.
tinderii tehnologiilor modeme, eficiente, de cultivare și . recoltare,
în ce privește zootehnia se va
urmări, cu precădere, creșterea efectiveior de animale, îmbunătă
țirea-materialului biologic, sporirea
randamentelor.
în contextul orientării puternice
spre modernizarea tuturor ramu
rilor economiei naționale, planul
anului viitor conferă un rol deo
sebit activității de cercetare știin
țifică și de introducere a tehni
cii noi, urmărind înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare intensivă,
de organizare, specializare și mo
dernizare a producției pe baza ce
lor mai noi cuceriri ale științei și
tehnicii, elaborate sub conducerea
nemijlocită a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu,
savant de largă recunoaștere inter
națională, prin a cărei contribuție
știința românească se afirmă tot
mai mult ca factor hotăritor al
progresului economico-social. Pre
vederile cuprinse in această im
portantă secțiune a planului na
țional unic de dezvoltare economico-socială evidențiază cu deosebi
tă forță sporirea rolului științei și
tehnicii în valorificarea superioa
ră a potențialului productiv al ță
rii. a resurselor materiale și ener
getice, în creșterea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, cit
și preocuparea de a asigura o cit

DINAMICA VALORII PRODUCȚIEI-MARFĂ
INDUSTRIALE
- IN PROCENTE -

CREȘTEREA INVESTIȚIILOR TOTALE
ÎN ECONOMIE
- IN PROCENTE -

SPORIREA VOLUMULUI

COMERȚULUI

EXTERIOR
- IN PROCENTE -

mai bună finalizare în producție
a obiectivelor de cercetare științi
fică și de introducere a tehnicii
noi, reducerea duratei ciclului cercetare-proiectare-producție.
Semnificativ este, de asemenea,
faptul că dezvoltarea dinamică, ar
monioasă și echilibrată a economiei
naționale in anul viitor se inte-

meiază pe promovarea. în conti
nuare, a unei rate înalte de acu
mulare. confirmată pe deplin de
rezultatele obținute pină acum în
dezvoltarea economiei, materializa
tă in realizarea unui mare volum
de investiții, totalizînd circa 290
miliarde lei. Acest mare efort fi
nanciar este orientat cu prio

LA ÎNTREPRINDEREA „1 MAI“ PLOIEȘTI

In fabricație, un nou utilaj de mare

productivitate
Este îndeobște cunoscut că, îna
intea prelucrării unor repere, este
necesară debitarea materialelor,
operație care se face în multe uni
tăți economice prin așchiere cu
pinze circulare și pinze-fierăstrău,
precum și cu discuri abrazive. Acest procedeu prezintă însă o serie
de dezavantaje. In primul rind. la
fiecare tăietură (zilnic se fac zeci
de mii de astfel de operații) se
pierd pină la 4 mm din materialul
tăiat, adică echivalentul lățimii
sculei de tăiere. în al doilea rind,
se înregistrează un consum ridi
cat de energie, datorat atit acțio
nării instalațiilor de debitare, cit
și faptului că la unele piese este
necesară operația de recoacere în
cuptoare de tratament termic spre
a se putea continua prelucrarea. în
al treilea rind necesită un consum
ridicat de scule, ținind seama de
faptul că, spre exemplu, un disc
abraziv se folosește la debitarea
a numai 40 piese. în sfîrșit, dar
nu în ultimul rind, productivitatea
muncii este destul de scăzută.
Toate aceste dezavantaje sînt
în bună parte eliminate sau dimi
nuate de noul utilaj realizat la
bine cunoscuta întreprindere de

Utilaj Petrolier „1 Mai" din Plo
iești. Este vorba de . mașina auto
mată de debitat prin forfecare
profile pline laminate, al cărei au
tor este subinginerul Gheorghe
Neagu, șeful atelierului de debitare
al întreprinderii, care ne-a pre
zentat avantajele și caracteristicile
noului produs, in comparație cu
metodele clasice de debitare :
— De la început trebuie să fac
precizarea că în debitare se mai
folosește metoda forfecării prin
âutostrîngere, dar ea se utilizează
numai la materialele dure și semidure, materiale cu o mică pon
dere, iar metoda este greoaie.
Noua mașină debitează materiale
laminate și trase din bare pline,
cu forme diferite în secțiune, pi
nă la dimensiuni de 60 mm, dezvoltind o forță de debitare de
200 tf. Apoi, are o mare viteză de
lucru : debitează o piesă pe secun
dă, fără deformare, precizia fiind
cuprinsă între 2—3 zecimi de mi
limetru pe lungime. Elimină com
plet consumul de metal la debi
tare, diminuează consumul de scu
le și energie electrică, economiile
realizate la nivelul întreprinderii

noastre fiind de 1,5 milioane lei
anual, iar productivitatea muncii
este de 6 ori mai mare, comparativ
cu metodele folosite pină acum.
— S-a realizat o singură mași
nă de acest tip ?
— Am executat pentru între
prinderea noastră prima mașină,
avind acum în lucru alte șapte,
destinate unor unități economice
din Buzău, Reșița, București, ClujNapoca și altele.
— Ce perspective sint pentru
lărgirea gamei de utilizare ?
— Desigur, avem in vedere ex
tinderea dimensiunilor de tăiere
pină la 80 mm. dotarea corespun
zătoare a mașinilor pentru a putea
tăia și materiale foarte moi (alu
miniu, bronz, cupru), cu lungimi
sub 0;5 din latură, precum și pen
tru debitarea unor profile speciale,
cum ar fi unele piese utilizate in
transportul feroviar ! Avem un
cîmp larg de acțiune și sintem
hotărîți să elaborăm toate solu
țiile necesare pentru a asigura
utilizarea rațională a materialelor,
în condiții de eficiență maximă.

Ioan MARINESCU

corespondentul „Scinteii"

ritate spre lărgirea bazei energetice și de materii prime, mo
dernizarea ramurilor economiei,
dotarea cu mașini și utilaje de ni
vel tehnic ridicat — redueîndu-se
substanțial, față de 1989, ponderea
lucrărilor de construcții — acce
lerarea punerii în funcțiune a noi
lor capacități de producții, asi
gurarea funcționării lor la para
metri proiectați.
Alocarea unui important volum
de resurse pentru dezvoltare se
realizează în condițiile sporirii ac
centuate a eficienței utilizării accstora. Corelațiile esențiale ale
planului — cea dintre venitul na
țional și produsul social, dintre
creșterea producției-marfă și a ex
portului, cît și cea dintre valoarea
producției globale industriale și
productivitatea muncii în industria
republicană — pun net în evi
dență această tendință. Este reve
latoriu faptul că productivitatea
muncii în industria republicană va
spori cu 7—8.5 la sută, iar costurile
totale de producție la 1 000 lei producție-marfă vor scădea cu 25 lei,
prin economisirea strictă și valori
ficarea superioară a resurselor. Se
vădește astfel clar preocuparea
partidului de a aplica în fiecare
unitate economică principiile autoconducerii muncitorești, autogestiunii economico-financiare și au
tofinanțării, astfel incit să se asi
gure, în cacțrul bugetului propriu
de venituri și cheltuieli, acoperi
rea cheltuielilor din resurse pro
prii și obținerea unui beneficiu
maxim pentru fiecare leu cheltuit.
Creșterile de producție și de efi
ciență prevăzute prin plan, reflec
tate sintetic în ritmul înalt de spo
rire a venitului național, asigură
majorarea fondului de consum, ri
dicarea permanentă a nivelului de
trai al întregului popor. Remarca
bil este faptul că sporirea venitu
rilor personalului muncitor și al
țărănimii se va realiza în condiții
le stabilității prețurilor la produ
sele de larg consum și a tarifelor
pentru servicii, a existenței unui
excedent bugetar, in condițiile in
care economia românească s-a scu
turat de greaua povară a datoriei
externe, reușind să asigure consti
tuirea și consolidarea rezervei va
lutare. O dată mai mult se ilus
trează consecvența cu care parti
dul nostru militează pentru înfăp
tuirea țelului suprem al construc
ției socialiste — ridicarea nivelu
lui de trai material și spiritual al
întregului popor.
Așadar, în condițiile în care nu
meroase popoare ale lumii sînt
strivite de povara datoriei exter
ne, cind chiar unele țări socialiste
.sînt confruntate cu aspre fenome
ne de inflație,'șomaj și dezechili
bru bugetar, țara noastră oferă,
prin succesele pe care le-a obținut,
succese ce vor fi simțitor amplifi
cate in anul viitor, o exemplară con
firmare a politicii realiste, științi
fice, de inaltă înțelepciune pro
movată cu neslăbită consecvență
de Partidul Comunist Român. într-o vreme în care economia mon
dială este bîntuită de grave feno
mene de recesiune, cînd pe arena
vieții internaționale se face simțit
atentatul la independența și suve
ranitatea unor state, cînd se exer
cită presiuni politice și economice
nevoalate, iese încă o dată în evi
dență, cu toată strălucirea, juste
țea politicii partidului nostru, in
fundamentarea, elaborarea și apli
carea căreia rolul determinant re
vine tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Peste numai citeva săptămini po
porul român va intra într-un nou
an de muncă, intr-o nouă etapă care
se va caracteriza prin noi realizări în
construcția socialistă. Pentru ca
tot ceea ce azi este doar proiect
de gind să Revină mîine faptă îm
plinită este necesar ca întreaga
națiune să acționeze cu hotărîre
neclintită, cu devotament și dărui
re patriotică, in spiritul istorice
lor hotărîri ale Congresului al
XIV-lea al partidului, a cerin
țelor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta Ple
nară a Comitetului Central al
partidului. Este de datoria organe
lor și organizațiilor de partid să
acționeze pentru perfecționarea
stilului și metodelor de muncă,
pentru aplicarea fermă a princi
piilor autoconducerii muncitorești
și autogestiunii economico-finan
ciare, pentru imprimarea unui pu
ternic spirit revoluționar, de răs
pundere, in îndeplinirea prevede
rilor planului, obținînd noi succese
pe drumul edificării construcției
socialiste. în patria noastră, liberă
și independentă.

Ritm susținut la extracție
în ciuda unui frig aspru, de de
cembrie, în cariera Bobota, excava
toarele, buldozerele, autobasculantele
lucrează din plin. Descopertat din
vreme, stratul de cărbune este luat
totuși cu deosebită grijă pentru a se
evita pe cît posibil luarea sterilului
în cupă, ținîndu-se însă pasul cu
viteza impusă de ritmul alert al de
plasării autovehiculelor. „Cît mai
multe mașini încărcate, cît mai mul
te curse efectuate — iată deviza sub
care lucrăm în aceste zile, ne spune
inginerul loan Iancău, șeful sectoru
lui transport, prezent în carieră.
Avem asigurat front de lucru sufi
cient, astfel că temperatura scăzută
de afară ne pune la încercări mai
grele doar dimineața, la pornirea
utilajelor. în general insă, pentru a
asigura ritmicitatea necesară, înce
pem activitatea cu excavatoarele
electrice pe care le avem în dotare,
pe parcurs intrînd în funcțiune și
celelalte".
Secvențe de muncă intensă, apri
gă, pe care le întîlnim și în celelalte
cariere : Zăghid, Ip, Zăuan. în sub
teran, totul decurge normal, ritmul
extracției fiind asigurat de buna
pregătire a fronturilor, prin execu
tarea în avans a lucrărilor de înain
tare. Fapt este că pe ansamblul în
treprinderii, la această dată, se înre
gistrează substanțiale depășiri la
lucrările de pregătire, respectiv 992
metri liniari în plus față de grafic
la spălare, iar la descopertă —
255 500 metri cubi, indicii de utili
zare fiind depășiți atît la combinele
de abataj, cit și la cele de înaintare.
De remarcat că tot pină la această
dată, prin mai buna organizare a
producției și a muncii, creșterea vi
tezei de înaintare in subteran, asi
gurarea funcționării Ia capacitate a
mașinilor și utilajelor tehnologice,
aplicarea măsurilor din programul
de perfecționare a organizării și
modernizare a procesului de produc
ție, colectivul de aici și-a realizat și
depășit angajamentul anual asumat

Jn secția prelucrări prin așchiere a întreprinderii de Scule
Hidraulice din Focșani

Foto : E. Dichiseanu

La export, produse peste plan
nice pe care le au, produsele cu
marca „TUMAG" sint tot mai in
tens solicitate la export, fapt do
vedit de numeroasele comenzi su
plimentare sosite pe adresa între
prinderii și care permit realizarea
pină la finele anului a unei pro
ducții de export peste plan în va
loare de peste 25 milioane lei.
Concomitent cu aceasta, colectivul
de aici acordă o atenție deosebită
bunei pregătiri a producției anului
viitor, cînd volumul exportului va
fi cu 20 la sută mai mare decît în
acest an. Rezultatele bune obținute
în acest an constituie garanția
îndeplinirii, în continuare, în cele
mai bune condiții a planului la
export de către
acest colectiv
muncitoresc. (Gheorghe Ioniță).

GALAȚI:.

Instalație modernă
La Combinatul Siderurgic Galați
a intrat în funcțiune o nouă capa
citate de producție — linia de brichetare a cocsului mărunt. Instala
ția contribuie la valorificarea su
perioară a acestui produs rezultat
din fluxul tehnologic principal al
Uzinei cocsochimice. Pină la apli
carea acestei soluții, cocsul mărunt
se acumula în cantități mari dato
rită imposibilității de a fi folosit
Brichetele obținute pe noua linie
de producție sînt dirijate către in
dustria mică, în sectoarele energe-

întreprinderea
Minieră Sărmășag
energie electrică, 441 tone oțel, 7,2
tone exploziv, importante cantități
de aluminiu, plumb și alte mate
riale. Totodată, prin recuperarea și
reutilizarea a 1 229 tone armături
metalice, s-au executat lucrări de
pregătiri pe 1993 metri liniari.
— Avansul înregistrat la lucrările
de pregătire il păstrăm printr-o
mobilizare susținută a minerilor, cu
deosebire pentru menținerea în
bune condiții de funcționare a tutu
ror utilajelor și mașinilor, corecta
și permanenta lor întreținere, efec
tuarea la timp și de calitate a revi
ziilor și reparațiilor — ne spune
ing. Nicolae Colțan, directorul ad
junct al întreprinderii. în acest fel
avem asigurat frontul de lucru pen
tru buna demarare a producției începind din primele zile ale lunii ia
nuarie. Practic, sub toate aspectele,
producția anului viitor este temeinic
pregătită. Sarcinile au fost defalcate
pe sectoare, brigăzi, fiecare colectiv
știind precis ce are de făcut. Con
comitent, acționăm pentru aprovizio
narea cu materialele și piesele de

schimb, necesare derulării cores
punzătoare a producției, pe întregul
ăn 1990, pentru finalizarea unor
contracte economice. Pregătim pu
nerea în funcțiune a două noi aba
taje la sectorul minier Ip, unul în
ianuarie și celălalt in februarie, iar
la sectoarele Sărmășag I și Sărmășag II se conturează punerea în
funcțiune, tot în anul viitor, a două
abataje cu complexe mecanizate.
Să mai notăm că toate sectoarele
miniere din cadrul întreprinderii în
registrează, în perioada care a tre
cut din acest an, depășiri la produc
ția fizică, printre fruntași situîndu-se sectoarele miniere Sărmășag
I, Chieșd și Ip. Peste tot se re-,
marcă o preocupare susținută pentru
respectarea tehnologiilor de extrac
ție, asigurarea locurilor de muncă
cu piesele de schimb și materialele
necesare pentru efectuarea reviziilor
și reparațiilor.
— în prezent, organizația de partid,
consiliul oamenilor muncii, întregul
colectiv
acționează pentru reali
zarea și depășirea planului la pro
ducția fizică, îmbunătățirea conti
nuă a calității cărbunelui extras din
subteran și cariere, livrarea la ter
menele stabilite a acestuia spre ter
mocentrale, pregătirea exemplară a
producției anului viitor — ne spune
Beniamin Coapși, secretarul comite
tului de partid. Comuniștii, toți oa
menii muncii din întreprinderea
noastră au înțeles să acționeze cui
fermitate pentru înfăptuirea obiecti
velor subliniate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în magistralul
Raport prezentat la Congresul al
XIV-lea al partidului, cu privire la
dezvoltarea bazei energetice și de
materii prime a țării, pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor de
plan ce ne revin.

Eugen TEGLAȘ
corespondentul „Scinteii"

la baza viitoarelor recolte
de legume - generalizarea
tehnologiilor intensive de cultură

BUCUREȘTI:
Ca urmare a organizării muncii
pe formații, linii, secții și fabrici
specializate în producția de export,
oamenii muncii din cadrul între
prinderii de Mașini Grele din Ca
pitală au obținut in perioada care
a trecut din acest an rezultate
deosebite in acest domeniu, înde
plinind planul anual încă de la
data de 15 noiembrie. în perioada
care a trecut din acest an au fost
livrate în peste 20 de țări ale . lu
mii un număr însemnat de produ
se de ‘înaltă complexitate tehnică,
competitive pe piața externă, cum
ar fi utilaje energetice, echipamen
te pentru centralele nuclearo-electrice și altele. Ca urmare a com
petitivității și performanțelor teh-

în întrecerea socialistă, fiind extrase
peste prevederi 20 000 tone cărbune
energetic de calitate superioară, fapt
confirmat de încasarea unor impor
tante sume drept bonificații de către
colectivul întreprinderii. Toate aces
te realizări au fost obținute în con
textul preocupărilor pentru înca
drarea strictă în normele de con
sum și utilizarea rațională a resur
selor materiale. Prin recuperarea,
recondiționarea și refolosirea mate
rialelor și pieselor de schimb, prin
gospodărirea judicioasă a acestora,
s-au înregistrat economii de 917 MWh

tice, la furnalele de capacitate re
dusă. Proiectul noii instalații apar
ține Institutului de Proiectări Me
talurgice București, iar execuția a
fost asigurată de către Antrepriza
Furnale-Cocserii din cadrul între
prinderii de Antrepriză pentru
Construcții, Montaje și Reparații
Siderurgice Galați. Utilajele sînt
de fabricație românească, la reali
zarea lor contribuind în mare par
te chiar unitățile de pe platforma
siderurgică a GalațiuluL (Dan
Flăeșu).

în legumicultura județului Me
cele mai mari beneficii. Bilanțul, la
hedinți s-a acumulat o experiență
care încă se lucrează, evidențiază
valoroasă. Cînd spunem aceasta adeja o depășire a veniturilor pla
vem în vedere atît modul cum a fost
nificate pe acest an cu 2,5 milioa
organizată activitatea în anul care se
ne lei. „Prima noastră grijă a fost
încheie, cît și rezultatele obținute.
să ne asigurăm din timp semințe
Asociațiile economice de stat și co
le necesare, în funcție de structu
operatiste horticole și cooperativele
ra de plan, pentru a realiza la timp
agricole de producție — se înțele
răsaduri viguroase — precizează in
ge, cele care au avut, plan în acest
ginerul Vergică Cioclov, directorul
domeniu — și-au realizat și depășit
asociației. Meseriașii noștri au adap
producțiile planificate. Pe ansamblul
tat centrala termică de pe combus
județului s-au realizat 378 200 tone
tibil lichid, pe combustibil solid.
legume, cu aproape 37 000 tone mai
Ne-am procurat, in același timp,
mult decît s-a prevăzut. Cum au
materialele necesare, iar in prezent
fost pasibile aceste rezultate și ce
reparăm solariile reci, transportăm
se întreprinde acum pentru a pre
și pregătirii amestecul de mraniță,
găti viitoarea producție de le
nisip și pămînt pentru a trece, pes
gume ?
te puțin timp, la însămințarea pri
„în primul rind — ne spune In
melor răsaduri".
ginerul Marin Durac, directorul
Concomitent cu aceste preocupări
Trustului județean al horticulturii —
aici se află în plină desfășurare încă
am sprijinit unitățile agricole în or
alte două importante acțiuni: in toa
ganizarea muncii, astfel încit să fie
te fermele se transportă in cîmp în
puse pe deplin în valoare condițiile
grășăminte naturale, iar echipe al
existente și baza tehnico-materială.
cătuite din lucrători ai asociației și
Cu toată fermitatea am urmărit ca
unității de profil din zonă au tre
in fiecare unita
cut la revizuirea
te să fie respec
instalațiilor
din
tată
structura
cadrul sistemului
culturilor stabili
de irigații.
Acțiuni și preocupări
tă prin plan, aîn fermele Acordind conduce
în unități din județul
sociației Hortico
rilor de unități
le Gruia, zilnic
sprijin în rezol
Mehedinți
se află la lucru
varea probleme
peste 200 de oa
lor care au apă
meni. Directorul
rut, in special in
,
_ ,
unității, ingine
asigurarea necesarului de semințe și
rul
Tudor Dinu, ne spune că
materiale. Menționez, de asemenea,
fiecare acțiune este coordonată de
că suprafețele cu legume au fost sta
cătrg un cadru de conducere. Obți
bilite numai în perimetrele sisteme
nerea de recolte mari pe cele peste
lor de irigații și in zona cu izvoa
2 000 hectare ce vor fi ocupate cu
re naturale. S-au fertilizat cu în
legume impune, de pe acum, ma
grășăminte naturale 876 hectare.
ximă răspundere în finalizarea,
Pentru realizarea și valorificarea epunct cu punct, a programului de
șălonată, pe tot parcursul anului, a
măsuri stabilit. Reținem că necesa
producțiilor din legumicultura s-a
rul de sămință și material lemnos
îmbunătățit, totodată, structura sor
s-a asigurat integral. Zilnic se fer
timentală, introdueîndu-se în cultură
tilizează și aici cu îngrășăminte na
soiuri de înaltă productivitate".
turale între 42—45 hectare, adminisîn anul viitor, județului ii revin
trîndu-se, în medie, pină la 40 tone
sarcini mult sporite in ce privește
la hectar. în cele patru asociații
sporirea producției de legume. Ex
horticole există 35 de atelaje pro
periența a dovedit că mai sînt re
prii, urmind ca. in perioada urmă
surse care n-au fost integral puse
toare acestea să” mai crească cu încă
în valoare și se mai mențin dife
10. ceea ce va permite ca cea mai
rențe de producție intre unități și
mare parte din cele 1 000 hectare
ferme cu aceleași condiții. în 1990
prevăzute a se fertiliza cu îngră
legumele vor ocupa 6150 hectare,
șăminte naturale să se realizeze în
din care 4 230 hectare în unitățile
perioada de iarnă cu aceste mij
socialiste. Ce măsuri s-au întreprins
loace, reducindu-se și pe această cale
cheltuielile de producție.
pină lă această dată și cum se ac
ționează pentru a se pune o bază
Lucrările de pregătire a viitoarei
sigură viitoarelor producții, care pot
recolte se desfășoară intens la aso
și trebuie să fie cu mult superioa
ciațiile horticole Șimian și Aurora,
re celor de pină acum ? Sarcinile de
în cooperative agricole care dețin
plan — considerabil sporite, cum
ferme legumicole, ceea ce de
este și firesc — s-au repartizat pe
monstrează că legumicultorii din
fiecare unitate în parte in funcție
județul Mehedinți sînt hotărîți să
de suprafața de teren pe care o deobțină producții mari in anul viiține. încă din toamnă au fost intor. Pretutindeni se are în vedere
sămințate 110 hectare cu salată, 180
generalizarea experienței valoroase
hectare cu spanac și 90 hectare cu
pe care au dobîndit-o unele unități
ceapă verde. Din cele 5 hectare sere
și ferme, astfel încit resursele ereci de la Șimian, Gruia și Auro
xistente să se regăsească in nive
ra, unde s-au cultivat salată, cea
luri tot mai ridicate de producție, în
pă verde, ridichi de lună, pătrun
creșterea mai accentuată a rentabi
jel pentru frunze, mărar, gulioare și
lității în acest sector. Pentru ca ac
morcovi, producția a început să fie
țiunile care se întreprind și măsu
valorificată. Pentru viitoarea recol
rile stabilite să-și găsească, la timp,
tă de legume timpurii se vor pro
finalizarea practică, este necesar ca
duce 68,3 milioane răsaduri. Produ
direcția de resort din Ministerul Acerea lor a fost organizată în cele
griculturii să asigure livrarea la timp
patru âsociații horticole și opt fer
a celor 211 tone folie necesare pen
me din cadrul cooperativelor agrico
tru cele 25 hectare solarii și 50 hec
le din zona de cimpie a județului,
tare răsadnițe calde. Cu atit mai
care au suprafețele amplasate în sis
mult cu cit în primăvara acestui an
tem irigat.
au fost întîmpinate o serie de greu
Pentru a cunoaște direct ce se face
tăți din cauza neasigurării foliei la
în aceste zile, ne-am oprit, mai înnivelul cerințelor județului.
tîi, la Asociația Horticolă Vînători.
VirgUiu TATARU
Dintr-un motiv anume : este unita
tea care, de cîțiva ani, realizează
corespondentul „Scinteii"

MUREȘ:

Acțiuni ample pentru creșterea
fertilității solului
în județul Mureș se desfășoară
acțiuni susținute în vederea extin
derii suprafețelor amenajate cu
lucrări de îmbunătățiri funciare și
creșterii, pe această bază, a ferti
lității solului. In acest an, lucră
torii întreprinderii de Execuție și
Exploatare a Lucrărilor de îmbu
nătățiri Funciare au realizat, între
altele, lucrări de desecări pe 1 844
hectare și de combatere a eroziunii
solului — pe 8 607 hectare. Alte lu
crări au vizat modelarea terenu
rilor alunecoase, nivelarea unor

suprafețe arabile, construirea de
terase banchetă și altele. De re
marcat că. la finele actualului cin
cinal, suprafața amenajată antierozional va ajunge, pe ansamblul
județului, la 37 768 hectare, iar cea
desecată — la 7 126 hectare; Cele
mai mari lucrări de acest gen au
fost efectuate în unitățile din con
siliile agroindustriale Bahnea, Gănești, Ungheni, Miercurea Nirajului, Sărmașu, Iernut, Band, Fărăgău. Suseni ș.a. (Gheorghe Giur
giu).
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APUCAREA FERMĂ A PRINCIPIILOR
REVOLUȚIONARE AEE SOCIALISMULUI
Procesul de edificare șl dezvoltare a Orînduirii socialiste în țara
noastră, aflat intr-o etapă superioară de afirmare, antrenînd profunde transformări în toate laturile
vieții sociale, economice și politice,
atestă pe deplin rezolvarea originală, creatoare de către
Partidul
Comunist Român a unor probleme
teoretice și practice fundamentale
ale socialismului științific. Constituie
un real prilej de mindrie pentru co
muniștii români conștiința faptului
că marile cuceriri revoluționare sînt
rodul nemijlocit al aplicării crea
toare a legităților generale ale mar
xismului la condițiile concrete din
patria noastră. „Este meritul istoric
al Congresului al IX-lea, arăta to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, la
marele forum național al partidului
din luna noiembrie a.c., de a fi pus
capăt concepțiilor și practicilor stră
ine socialismului, de copiere și plo
conire in fața a tot ce era străin,
de a fi renunțat cu hotărire la așalisul „model unic" obligatoriu pen
tru construcția societății socialiste
șl a fi proclamat principiul reali
zării socialismului pe baza legilor
obiective și a principiilor socialis
mului științific, corespunzător voin
ței și a realităților din patria noas
tră, pornind de la faptul că noua
orlnduire se realizează in mod dife
rit de la o țară la alta, de la o
etapă la alta".
Analiza stadiului actual de dezvol
tare a societății socialiste românești
— conținută în Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la Congresul al XIV-Iea al partidu
lui, în documentele adoptate de
Congres — a evidențiat in mod
consecvent
valoarea
principiului
edificării socialismului pe baza le
gităților obiective și a realităților
din patria noastră. Viața, reali
tatea, arăta secretarul general al
partidului, demonstrează cu pu
tere că numai și numai în condi
țiile socialismului poporul nostru a
putut lichida înapoierea moștenită
de la vechile orinduiri sociale și ca
rezultat al dominației străine, că
numai și numai socialismul repre
zintă garanția prezentului și a dez
voltării viitoare a societății noas
tre. Prin realizările obținute de po
porul nostru in etapele anterioare,
prin orientările dezvoltării viitoare a
patriei socialiste. Congresul al
XIV-Iea marchează trecerea Româ
niei la o nouă etapă de dezvoltare a
construcției socialiste, de înfăptuire
a principiilor fundamentale ale noii
orinduiri, de progres social-economic
susținut, de bunăstare a Întregului
popor.
întreaga activitate a partidului
consacrată dezvoltării multilaterale
a țării demonstrează convingător că
Înfăptuirea obiectivelor construc
ției socialiste se realizează cores
punzător particularităților șl condi
țiilor specifice țării, că nu există și
țiu poate exista un model unic în
această privință, că principiile și
legitățile general-valabile. de care
trebuie să se țină neapărat seama,
se înfăptuiesc in condiții concret-isr
torlce, diferite de la o țară la alta.
Transformarea socialistă a socie
tății este o operă istorică de o am
ploare și complexitate deosebită,
implicînd traducerea in viață a unui
Întreg ansamblu de principii gene
rale, între care experiența istorică
a evidențiat ca fiind hotăritoare
conducerea de către partid a întregii
opere de edificare a socialismului;
exercitarea puterii politice de că
tre clasa muncitoare, de întregul
popor ; unitatea dialectică dintre
rolul conducător al partidului și
dezvoltarea democrației socialiste ;
întărirea și dezvoltarea proprietății
socialiste ; eliminarea, pe această
bază, a oricărei forme de exploa
tare și asuprire ; înfăptuirea princi
piilor socialiste de repartiție ; dez
voltarea planificată și conducerea
unitară a întregii vieți economicosociale ; afirmarea conștiinței revo
luționare, formarea unui om nou.
Respectarea cerințelor legilor o-

biective în contextul condițiilor concret-istorice specifice, diferite de la
o țară la alta, orientarea fermă in
spiritul principiilor socialismului ști
ințific — așa cum atestă experiența
istorică — reprezintă premise fun
damentale pentru elaborarea unei
strategii politice revoluționare, adec
vate fiecărei perioade istorice, fie
cărei etape de dezvoltare a noii
orinduiri.
Experiența istorică a probat ade
vărul că legitățile generale, princi
piile concepției revoluționare des
pre lume și societate își dezvăluie
pe deplin potențialitatea doar printr-0 activitate practică deschisă, re
ceptivă Ia schimbări, la întreaga ex
periență națională și universală.
Partidul Comunist Român a desfă
șurat și desfășoară 'in acest spirit o
remarcabilă
analiză științifică a
dezvoltării socialiste a, țării noastre,
realizînd sinteza organică dintre ce
rințele generale ale dezvoltării social-economice și condițiile specifice
ale României.
Trăsăturile generale ale procesului revoluționar, principiile fundamentale ale socialismului sei regăsesc, în forme particulare ,diferite,
_________ revoluționare
.
ce au
în r
procesele
loc "in toate țările care trec la con
struirea noii societăți. Faptul că ge
neralul nu! există decît în șl prin
particular, că principiile de bază
ale socialismului se manifestă ele
însele în forme și modalități adec
vate condițiilor concret-istorice pre
supune, în același timp, respectarea
și aplicarea lor fermă de către fie
care partid revoluționar, care își
asumă sarcina istorică de a conduce
procesul de făurire a noii socie
tăți. „Pornind de Ia faptul că socia
lismul se realizează în condiții di
verse de la o țară la alta, că nu
există șabloane și «modele», subli
nia în acest sens tovarășul
Nicolae Ceaușescu, trebuie să avem
permanent in vedere că socialismul
nu se poate înfăptui decit pe baza
principiilor socialismului științific,
a înlăturării inegalităților și a asu
pririi omului de către om, prin rea
lizarea unor relații noi de produc
ție, a unei adevărate dreptăți so
ciale".
Profundele prefaceri revoluționare
care au avut loc în țara noastră, redimensionînd ^fundamental carac
terul relațiilor'sociale, nivelul de
dezvoltare a forțelor de producție,
înfățișarea de azi a României, remar
cabilele realizări obținute de poporul
nostru, experiența bogată dobîndită
de țara noastră oferă temeiuri pentru
a argumenta importanța adecvării
strategiilor revoluționare la situa
țiile din fiecare etapă istorică dată,
evidențiind totodată necesitatea aplicării ferme a principiilor funda
mentale ale socialismului științific
în condițiile politice, culturale — in
terne și internaționale — atît de di
verse în care acționează fiecare
partid angajat în conducerea proce
sului revoluționar. „Socialismul ști
ințific, sublinia secretarul general
al partidului în Expunerea la Plena
ra lărgită a C.C. al P.C.R. din 24—25
octombrie, trebuie permanent dez
voltat și Îmbogățit pe baza prac
ticii și experienței sociale, a noilor
cuceriri ale științei și cunoașterii
umane in general. Perfecționarea și
înnoirea socialismului nu trebuie
insă in nici un fel să deschidă
calea pentru forme capitaliste, antisocialiste, ci să ducă la accentuarea
laturilor esențiale ale socialismului
revoluționar, Ia afirmarea și mai
puternică a principiilor de muncă și
viață socialiste, a eticii și echității
socialiste".
Una din| aceste legități ale socia
lismului științific este aceea că
dezvoltarea și perfecționarea noii
orinduiri se pot asigura numai pe
temeiul proprietății socialiste asupra
mijloacelor de producție. Pe bună
dreptate, accentuînd generalitatea
acestei legități fundamentale a so
cialismului, secretarul general al
partidului nostru sublinia cerința

POPORUL, FĂURITOR DE CULTURĂ
(Urmare din pag. I)

In fruntea țărilor care
acordă științei, tehni
cii, culturii o impor
tanță capitală. Dar nu
numai obligativitatea
învățămîntului, ri și
îmbunătățirea condițiilor celor ce învață
in școli și facultăți,
dovada cea mai recen
tă fiind decretul de
majorare a burselor și
de acordare a acestora
tuturor fiilor de mun
citori și țărani coope
ratori care studiază in
învățămintul superior
de zi. Societatea noas
tră socialistă antre
nează,
prin însăși
esența ei, fiecare cetă
țean în marea operă de
civilizație și cultură,
mereu readaptată și
dezvoltată. Numai așa
poporul devjne creator
și consumator de civi
lizație
și
cultură.
Urmărind, de pildă,
manifestările încadrate
in „Cintarea Româ
niei", în care po
porul își arată nelimitatele-i valențe creatoare în știință, artă,
muzică, poezie, înțelegem marele proces
al culturii în care po
porul este și făurar, și
beneficiar. El are acea
unică și originală con
diție de a beneficia
de mirifica putere și
bucurie a creației,
pentru ca opera de
știință, de artă să se
întoarcă asupra crea
torului,
inspirîndu-i,
sporindu-i elanul, vo
ința, dorința, plăcerea
de a trăi frumos și
demn, transformîndu-i
și
purtindu-i
spre
culmi. Am văzut sute
de tineri țărani sau
muncitori din cele mai
diverse sectoare economice — și de cele
mai multe ori cu
munci grele și responsabilități mari
care, în timpul liber, activează în echipe artistice, fac
sport, citesc in biblio
teci publice. Evident :
cultura este o neîn-

treruptă
creare
și
transformare de va
lori ; ea pune pe om
in condiția de a făuri
și el noi valori ma
teriale și spirituale.
Cultura este clima
tul spiritual necesar
pentru manifestarea și
afirmarea unei gindiri
ji activități creatoare,
„împletind munca cu
creația, arată tovarășul
Nicolae Ceaușescu, se
poate realiza adevăra
ta cultură socialistă".
Și adevărata cultură e
aceea pe care o făureș
te și înțelege poporul,
care corespunde ne
voilor lui, care îi
creează
satisfacții,
bucurii înalte,
care
ușurează și-i înfrumu
sețează viața, care-i
întreține încrederea în
sine și plăcerea de a
trăi, care-i alimen
tează tonusul cel mai
bun și-l ajută să
creeze noi și noi va
lori de cultură și civi
lizație. Oare ce-i con
structivismul
epocii
noastre socialiste dacă
nu examenul cel mare
și a toate biruitor in
tru înlesnirea. îmbu
nătățirea, înfrumuse
țarea și apărarea vie
ții ? Oameni dotați cu
o cultură superioară,
folosind datele tuturor
științelor, crezînd în
puterea minții lor și
în capacitatea omului
de a îmblinzi natura
au creat și orașele
cele noi care ne împo
dobesc acum țara, și
hidrocentralele
care
dau forță și lumină,
și al doilea pod de la
Cernavodă, și metroul,
și canalele spre mare
și spre Dunăre, și în
tregul sistem de iriga
ții care va face ca apa
Șiretului să răcoreas
că șesul Buzăului, și
atîtea
alte
opere
uriașe, care dovedesc
eficiența practică a
științei și marile însu
șiri ale poporului de a
crea valori utile tutu
ror. Eminescu spunea,
acum un veac și mai
bine : „Cu cît omul e

mai stăpin pe vînt, pe
apă, pe abur, și-și
face din ele slugi
muncitoare, cu ațit
civilizația e mai înal
tă". Și o civilizație
înaltă nu poate rezul
ta decît dintr-o cultu
ră superioară, dintr-o
știință și o tehnică
mereu mai noi și
mai la îndemîna omu
lui. Cultura, ca și
munca, îl creează pe
om. Sint două date
structurale în existen
ța oricărui om, a ori
cărei societăți, dar cu
un potențial
înzecit
mai valoros
intr-o
societate ca a noastră.
Căci civilizația și cul
tura sint ambele fețe
ale societății socialiste
indisolubil
legate.
Ambele izvorăsc din
munca și talentul po
porului și, conjugate,
se întorc în ajutorul,
în folosul poporului,
îmbogățindu-i prezen- ■
tul și luminîndu-i
viitorul. Căci, în defi
nitiv, cultura este co
moara neprețuită a
valorilor materiale și
spirituale încorporate
în opere exemplare, în
modele perene, în fap
te esențiale de gindire
și artă. Și mai mult
ca în orice altă formă
de societate, în socia
lism cultura e prospec
tivă. Adică, întemeindu-se pe valorile
viabile din trecut,
creează altele noi, totdeauna
superioare,
care se transmit din
generație în generă
ție, încălzind și îmbu
nătățind viața oame
nilor și luminîndu-le
conștiința.
Cultura
este bobul cel
mai
roditor din cite a creat
ingineria genetică a
intelectului
uman.
Convins de aceasta,
partidul
nostru
îi
acordă cea mai mare
importanță, după pil
da grădinarului care-și
plantează arborii cu .
fața spre soare.

Dumitru ALMAȘ

de a pune cu putere în evidență
rolul fundamental, hotăritor al pro
prietății socialiste asupra mijloace
lor de producție, faptul că proprie
tatea cooperatistă reprezintă una
din cerințele vitale pentru realiza
rea noii orinduiri sociale. România
socialistă, prin tot ceea ce a reali
zat, demonstrează că nu poate exista
cale de întoarcere, că nu se poate
pune in nici un fel problema ca
marile construcții industriale, agri
cole, sociale, rod al muncii poporu
lui în ultimele patru decenii, să fie
„privatizate", folosind expresia ce
a devenit la modă astăzi în unele
țări și care înseamnă, de fapt, în
toarcerea la capitalism.
Concepția Partidului Comunist
Român, a secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în pro
blemele actuale ale perfecționării
noii orinduiri evidențiază că nu so
cialismul este cel care a dus la une
le stări de lucruri negative într-o
țară sau alta, ci încălcarea princi
piilor științifice ale socialismului,
nesocotirea cerințelor legilor obiec
tive, și in primul rind a necesității
dezvoltării continue a forțelor de
producție — factorul revoluționar
hotăritor pentru construcția so
cialismului, ca de altfel pentru dez
voltarea oricărei Orinduiri sociale.
Viața a demonstrat în mod con
cludent, cu forța de convingere a
faptelor, viabilitatea principiilor de
bază ale socialismului. Dezvoltarea
tezelor generale ale concepției revo
luționare pornind de la condițiile
social-istqrice concrete se întemeia
ză astăzi, ca întotdeauna în istoria
sa de un secol și jumătate, pe slu
jirea devotată a intereselor vitale
ale poporului, a aspirațiilor sale de
progres multilateral — singura for
mă viabilă de promovare în contem
poraneitate a spiritului viu, creator
al concepției revoluționare.
Istoria, experiența construcției so
cialiste demonstrează cu putere că
socialismul nu poate fi decît re
zultatul luptei clasei muncitoare, al
forțelor revoluționare progresiste
ale fiecărui popor ; el nu poate fi
impus din afară, după cum nu este
posibil ca el să fie oprit pe calea
unei intervenții contrarevoluționare
a forțelor externe.
In concepția partidului nostru, a
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, socialismul este
rezultatul aplicării creatoare a legi
tăților generale la condițiile concre
te ale fiecărei țări. De aceea, opera
de construire a noii orinduiri cere
cu necesitate respectarea fermă a
principiilor revoluționare ale socia
lismului, alegerea pe această bază a
căilor concrete de soluționare a
problemelor dezvoltării și perfec
ționării noii orinduiri. Din această
perspectivă, apar cu totul dăunătoa
re pozițiile care, sub pretextul per
fecționării socialismului, încearcă
să abandoneze principiile generale
sau să le limiteze importanța și sfe
ra lor de acțiune, apelînd la căi și
modalități capitaliste de organizare
și fonducere socială, deschizînd por
țile unor influențe stihinlce, irfipietind asupra desfășurării procesului
revoluționar.
Experiența poporului român, a
partidului său revoluționar demon
strează cu limpezime necesitatea ca
abordările și măsurile practice pri
vind perfecționarea construcției so
cialiste să se bazeze pe marile ade
văruri teoretice, pe realizările ob
ținute, pe cele mai noi cuceriri ale
revoluției tehnico-științifice, să asi
gure întreaga dezvoltare pe calea
luptei revoluționare, prin îmbinarea
cerințelor generale cu ceea ce expe
riența practică și condițiile economico-sociale specifice reclamă într-o
etapă sau alta.
Pozițiile consecvente ale Partidu
lui Comunist Român, ale secretaru
lui său general, t o v a r ă ș u 1
Nicolae Ceaușescu, în abordarea
principiilor de bază ale socialismului constituie tot atîtea contribuții
originale, de certă actualitate la
îmbogățirea teoriei și practicii con
strucției socialiste, probează în mod
elocvent preocuparea statornică de
a elabora o strategie de dezvoltare,
de perfecționare continuă a noii so
cietăți în spiritul legităților gene
rale ale socialismului.

Liceul Minier din Cimpulung
Muscel. Această unitate școlară
poate fi considerată ca parte integrantă a cunoscutei întreprinderi
miniere din localitate, pentru că ea
se află in teritoriul și sub patronajul
Întreprinderii și ii furnizează forța
de muncă necesară extracției cărbu
nelui. 950 de tineri sint pregătiți
anual aici, în profilurile minerit, electromecanic, mecanică. Elevii în
scriși beneficiază de o bază materială
puternică, creată și modernizată prin
efortul comun al școlii și întreprin
derii. Se distinge în acest sens
mina-școală, foarte utilă pentru pre
gătirea profesională a elevilor in
meseriile necesare în subteran. O
parcurgem împreună cu inginerul
Mihai $tefănescu, cadru didactic la
acest liceu. „Noi am numit-o mină
sau
simulator
tehnologic al pro
cesului de pro
ducție
dintr-o
mină, ne spune
interlocutorul nos
tru. De ce s-a
recurs la reali
zarea unui astfel
obiectiv ?
de
cum
se
După
știe, condițiile de
lucru din indus
tria minieră fac
ca elevii sub 18
ani să nu poată
intra în subte' ran. Mina»școală
le oferă cadrul
Optim de a învă
ța „pe viu" cum se execută In sub
teran o galerie cilindrică din zidărie,
cum funcționează o bandă de trans
port, o mașină de tăiat și încărcat, un
vagonet, cum se fac pușcarea și ar
marea, cum se lucrează cu o com
bină mecanizată". Să mai adăugăm
că mina a fost dotată cu utilaje
confecționate cu forțe proprii, din
materiale recuperabile. Liceul dispu. ne acum de clădire nouă, cu 21 săli
de clasă, precum și de 11 labora
toare și săli organizate pe specia
lități. (Recent a fost pusă in cir
cuitul funcțional o asemenea sală
pentru matematică). în cadrul aces
tora, elevii se familiarizează cu
procesul de producție, folosind di
ferite machete funcționale și o apa
ratură complexă destinată însușirii
meseriei și folosirii utilajelor din do
tarea minelor și carierei de supra
față, a întregului proces de producție.
în scopul obținerii de noi informâții privind activitatea școlară de
aici, stăm de vorbă cu profesorul
Ion Popa, directorul liceului, care
ne-a făcut cunoscute și alte realizări
și acțiuni menite să determine o
bună pregătire a forței de muncă.
— Transpunerea în viață, cu răs
pundere șl eficiență, spune interlo
cutorul, a indicațiilor și orientărilor
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, privind
pregătirea forței de muncă pentru
industria minieră, presupune o
seamă de factori determinanți pen
tru buna desfășurare a procesului
instructiv-educativ. în acest scop, a
fost creată o prețioasă bază mate
rială destinată pregătirii în meserie

Călin VÎLSAN
Alexe ANDRI Ș

Răspunzind necesităților unul
crescut efort de înnoire și poten
țare culturală, efort patronat de
încrederea în valorile umaniste ale
culturii românești, muzeele .noastre
oferă, din ce in ce mai des, prile
jul unor largi dialoguri ’ culturale
prin intermediul valorilor artei
plastice, valori ale patrimoniului
de aur sau ale contemporaneității,
Numeroase expoziții, mai ales re
trospective organizate în ultimii
ani, alături de o bogată activitate
cultural-educativă desfășurată de
muzee s-au dovedit a fi instru
mente formative fundamentale. Pa
siunea sporită a celor mai variate
categorii de public pentru fenome
nul plastic, accesul tot mai larg al
acestui public spre valorile artei
este un fenomen curent. Lucrări
aparținînd patrimoniului național
se dovedesc astfel capabile să co
munice, să prezinte trăsăturile unui curent sau ale unei persona
lități artistice în aspectele lor cele
mai evidente fără primejdia sim
plificării și a pierderii nuanțelor,
a înțelesurilor multiple ce caracte
rizează o activitate artistică. Ima
ginile create de Petrașcu, Pallady,
Șirato, Ressu, Iser, Ștefan Dimitrescu, Steriadi, Ghiață, Țuculescu,
Catargi au adus, în cadrul unor
ample prezentări, nu doar simple
armonii de linii și culori, ci mai
ales specificul pe care pămîntul ro
mânesc l-a conferit acestor armo
nii. Ele au dovedit, dincolo de inconfundabilfe diferențe stilistice,»
existența unui același climat ce se
naște dintr-o lumină care nu este
niciodată prea puternică, dintr-o
culoare care e viguroasă fără a fi
izbitoare, din limpezimea unor
concepții despre om și natură, din
pasiunea pentru pămintul româ
nesc. De altfel, exemplele cele mai
strălucite ale artei noastre atestă
această legătură profundă cu tra
diția printr-o înțelegere adincă,
plină de sensibilitate față de fru
musețea peisajului românesc, față
de frumusețea morală a oamenilor.
Patrimoniul nostru artistic, care
cuprinde numeroase asemenea exemple, își păstrează astfel un rol
formativ mereu actual. Sînt adevă
rate modele de Înaltă spiritualitate
față de care generații succesive de

a elevilor. Dar s-au creat și format
noi mentalități, noi opțiuni.
— înfățișați schimbarea, măsurile
concrete adoptate în acest sens.
— Desigur că este vorba, in primul
rînd, de măsurile adoptate de partid
pentru perfecționarea activității în
industria minieră,
îmbunătățirea
continuă a condițiilor de muncă și
viață ale minerilor, care și-au pus
amprenta și asupra opțiunilor șco
lare și profesionale ale elevilor, determinîndu-i să se orienteze in
număr tot. mai mare spre minerit și
asigurînd astfel liceului posibilitatea
de selecție. Opțiuni încurajate și
susținute de tot mai numeroase fa
milii de mineri, stimulate prin dife
rite acțiuni de popularizare a con
dițiilor existente azi în școlile care
pregătesc cadre pentru minerit. In-

De altfel, In adunările comuniști
lor și ale cadrelor didactice din li
ceu au fost evidențiate eforturile în
tregului colectiv pentru perfecțio
narea demersului didactic. în spirit
critic și autocritic, s-au reliefat atît
rezultatele bune, cît și unele neîmpliniri din activitatea cadrelor di
dactice din liceu. Astfel, profesorii
Constantin Moșteanu și Nicolae Poștoacă au remarcat faptul că o parte
dintre elevi vin cu lipsuri în pre
gătire, dar aceasta nu trebuie să
constituie o scuză, nici o explica
ție a unor rezultate mai slabe în
prima treaptă de liceu, ci trebuie lu
crat asiduu, metodic, cu fiecare co
lectiv sau elev în parte. Iar aceas
ta nu e posibil decît printr-o or
ganizare și planificare cit mai ju
dicioasă a materiei, a timpului de
predare și învă
țare, în care șco
larii să fie puși
in situația de a
lucra efectiv, și
nu doar de a
asista la lecțiile
ce sint predate.
Am stat de
vorbă, cu cîțiva
profesori, insistînd asupra mo
dalităților de ri
dicare a calită
ții procesului instructiv-șducativ.
Ștefan,
Valeria
profesoară
de
română,
limba
spunea „Trebuie
dustria minieră are nevoie de forță
să
depunem
eforturi
serioase
de muncă cu calificare temeinică,
pentru a face mai accesibile
capabilă să utilizeze cu înalt randa
lecțiile predate elevilor ; să eviment tehnica modernă pe care o are
tăm și suprapunerea, aglomerala dispoziție, iar a fi elev la liceul
rea lor cu noțiuni care le răpesc
din timpul ce ar trebui consacrat
minier este o calitate care implică,
aprofundării cunoștințelor. în clasă,
pe lingă aptitudini deosebite, inte
res pentru munca din mină, înțele
la lecții, in timpul liber, prin di
verse activități, ne străduim să le
gerea cerințelor pe care societatea
noastră le pune in fața tineretului.
îmbogățim orizontul de cunoaștere,
gustul pentru lectură, pentru o bo
Pentru extinderea argumentației
gată
viață spirituală". Mai multe ca-am cerut unor elevi să-și susțină •
dre didactice au insistat asupra fap
opțiunea pentru meseria în care se
tului că este necesar* să formeze epregătesc : miner, mecanic, electro
levilor un mai puternic interes pen
mecanic pentru' industria minieTă.
tru progresul tehnic, pentru nou in
Iată răspunsurile cîtorva viitori mi
procesul de producție din industria
neri : „Mi-am propus să urmez fa
minieră, „Tinerii trebuie bine pregăcultatea de profil din Petroșani,
tiți, atît din punct de vedere produpă care voi reveni în mină să
fesional, cît și politic, ne spunea
transmit noi cunoștințe celor rămași
profesorul de științe sociale Gelu
aici" ; „Mineritul e o meserie fru
Dilirici, pentru a Ie forma interesul
moasă, care cere curaj, bărbăție și
de a participa mai activ la viața în
talent" ; „După terminarea liceului,
treprinderii in care vor lucra, la
voi urma școala de maiștri mineri
continua
lor perfecționare profesio
de aici, pentru a fi tot mai util în
nală și la implinirea lor ca cetățeni
treprinderii" ; „Voi urma, ca și ta
cu înaltă conștiință, demni construc
tăl meu, meseria de miner și voi
tori ai societății socialiste".
rămîne in cadrul familiei" ; „Tatăl
Am desprins din discuțiile purta
meu este maistru electrician la sec
te în liceu hotărîrea fermă a colec
torul Pescăreasa și eu voi îmbrățișa
tivului de cadre didactice ca în
meseria de electrician de suprafață,
anul in curs, an în care se pun in
tot aici".
aplicare hotăririle Congresului al
XIV-Iea al partidului, să se asigure
Un factor principal pentru buna
un nivel tot mai ridicat de pregă
pregătire a viitorilor mineri îl retire generală și profesională a viito
prezintă cadrele didactice, apreciază
rilor mineri. în acest sens, colecti
comitetul de partid de la întreprin
vul e puternic angajat ca printr-o
derea minieră din Cimpulung Mus
susținută activitate să obțină rezul
cel. Aflăm că liceul minier dispune
tate superioare la toate capitolele
activității instructiv-educative, asi
de un corp profesoral cu înaltă ca
gurînd astfel o nouă calitate pro
lificare, atașat pregătirii pentru
cesului de învățămint.
muncă și viață a elevilor, a viito
rilor mineri, pasionat de propria me
Gh. CÎRSTEA
corespondentul „Scinteli"
serie de dascăl, de educator.

învățarea temeinică
a meseriei

Cum se desfășoară pregătirea profesională la Liceul
Minier din Cimpulung Muscel
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lași. Complexul muzeal „Minai Eminescu

artiști au parcurs o raportare me
reu mai încărcată de sensibil. Ei
au făcut posibil un efort, continuu
îbnoit, de clarificare, de transpu
nere in imagine artistică a minu
natelor realități pe care le oferea
pămintul românesc. Un exemplu
recent vine să se alăture unui lung
șir de inițiative care aparțin Mu
zeului de Artă al Republicii Socia
liste România. Este vorba de retro
spectiva Dimitrie Ghiață, deschisă

asupra întregii lui activități. Ele
arătau că Ghiață a știut să desco
pere acestei lumi dimensiuni, rit
muri și înțelesuri profund româ
nești. că a sondat zone de expe
riență umană cu fluența și clarita
tea cu care ne-au obișnuit clasicii.
Recenta expoziție din sălile Mu
zeului de Artă impune creația lui
Ghiață prin aceeași profundă apar
tenență la tradiția românească, lip
sită de stăruința ostentativă de a

Valorile culturii, la
întîlnirea cu publicul
Manifestări remarcabile la Muzeul
de Artă din Capitală
In generosul spațiu al Galeriei Na
ționale. Centenarul nașterii acestui
pictor a prilejuit această exempla
ră manifestare menită să pună din
nou in lumină valoarea unei ope
re care a trecut proba tim
pului devenind fapt de civiliza
ție românească.
„în arta lui
Ghiață îl vedem pe om, căci viața
acestui pictor se împletește cu lu
crările sale, se contopește cu ele și,
depășindu-1 pe individ, capătă o
semnificație socială" — afirma Mi
hai Ralea in 1955 în cuvintul de
deschidere la prima retrospectivă a
pictorului, expoziție care constituia
începutul unui bilanț al creației
sale. Peste aproximativ două dece
nii, in 1967, o altă mare expoziție
retrospectivă, deschisă în sălile
Muzeului de Artă al Republicii So
cialiste România, venea, o dată mai
mult, să demonstreze tuturor că
Ghiață era una din vocile cele mai
autentice din pictura românească.
Lucrările prilejuiau, ca și acum, o
cuprinzătoare privire de ansamblu

reprezenta motivele folclorice. în
fățișarea frecventă a țăranului, a
cărui stilizare aspră și gravă se
impune pregnant in multe din lu
crările lui, a fost filtrată parcă
printr-o sensibilitate puternică, or
donată de o logică pe care creato
rul și-a impus-o riguros. Omul nu
a reprezentat pentru Ghiață doar o
prezență corporală, apreciată pen
tru frumusețea înfățișării, ci mai
ales a însemnat o prezență spiri
tuală îhcărcată de o mare energie
vitală. „Prin arta mea — afirma el
adeseori — am dorit să-l apropii
pe om de înțelegerea frumosului,
sâ-i dau curaj, să aibă încredere
în sine, in darurile moștenite. în
muncă și să se simtă OM“. în con
sens cu aceste vorbe pe care Ie re
peta adeseori, lucrările sale ilus
trează profunda legătură care l-a
unit cu oamenii acestui pămînt.
Peisajul românesc, traseele numeroaselor călătorii pe care le-a intreprins — vizibile în multe din
lucrările prezentate acum — ne a-

Foto : Agcrpres

rată că Ghiață a fost un creator
in sufletul căruia rosturile lumii au
trezit înțelesuri și sentimente le
gate de vechi virtuți, ce-și trag
seva din lumea generoasă a Mehedjnțiului natal, in cadrele căreia
viața se mișca intr-o largă și în
ceată curgere temporală. Aici, în
zona plaiurilor Olteniei, iar mai tîrziu in Moldova, Transilvania sau
pe litoralul dobrogean, și-a aflat
personalitatea, firescul, autenticita
tea creației. Simțim în aceste pei
saje ecouri de doină, regăsim me
lancolia atît de minunat conținută
in creația populară a secolelor, do
rul și duioșia, aceeași înclinație
spre nuanță și discreție. Detaliile
deosebit de sugestive desprinse din
aceste călătorii nu pot fi însă se
parate de regimul de excepție con
ferit întregii sale opere. Căci mai
presus de toate, așa cum spunea
adesea pictorul, a stat atașamentul
față de pămîntul românesc. Pictu
rile expuse acum sint tot atîtca po
pasuri bogate nu numai în frumu
sețea peisajului, ci și în măiestria
cu care a înfățișat oamenii sau
florile, popasuri a căror amintire
se imprimă adînc în memoria vi
zuală a privitorului. Locuri și oa
meni, clipe de meditație și de con
templație în preajma lor, măreția
și demnitatea ancestrală a țărani
lor au, pentru privitorul de astăzi,
o fabuloasă încărcătură materială.
Pictorul a cutreierat ani de-a rîndul
ținuturile țării descoperind, cu ochiul veșnic avid de imagini ine
dite, aspecte care au surprins pei
sajul românesc în ceea ce are el
definitoriu, caracteristic. Atmosfera
care le reunește, în pofida varietă
ții tematice, este deosebit de omo
genă, de particulară. Le unifică aceeași lumină, aceeași bucurie a
culorii. O fac în egală măsură ier
nile atît de cunoscute, atît de com
plex evocatoare, florile sau natu
rile statice despre care s-a scris
atît de mult de-a lungul anilor.
Sint lucrări de mare frumusețe a
stilizării și forței de expresie, lu
crări care dezvăluie o dată mai mult
una din vocile cele mai autentice
ale picturii românești.

Marina PREUTU
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O copilărie
cît
eternitatea
Dacă Mihai Eminescu înseam
nă pentru sufletul nostru res
pirația supremă, in metru an
tic, Ion Creangă este hohotul
de ris proiectat în eternitatea
ființei românești. Două măști
bipolare, întregind chipul spi
ritual al neamului, gravitatea,
dar și robustețea lui emble
matice.
Iar dacă de dispariția lor bio
logică ne desparte o sută de ani,
copilăria lor, mereu jubiliară și
triumfală, tradusă în arta cuvintului, ne urmărește încă
asemeni unui luceafăr al dimi
neților tălmăcit intr-o eternă
limbă română.
Moldova e spațiul de grație
în care răsună, cu sporită re
verberație, murmurul acestui
„neam cintăreț", patria în al
cărei templu silvestru se dese
nează, uriaș-arborescente, silue
tele lui Eminescu, Creangă, Sadoveanu și Labiș pe fundalul cu
tremurător al Rapsodiei Româ
ne, zămislită tot aici de harul
enescian. în această patrie se
săvîrșește miracolul copilăriei,
cu pădurea ei cu tot, adiind
miresme de tei și rășină, zvon
de zăpezi fabuloase cu zurgă
lăi. Iarna este poate anotimpul
cel mai scump amintirilor din
copilărie, teritoriu al purității
guvernate de legile sărbătorii
pe care Ion Creangă le evocă
cu robustețea-i ghidușă de ță
ran moldav. Acest uriaș „suflet
al omului de munte printre ță
ranii moldoveni", cum îl defi
nea, în celebra-i caracterizare,
Garabet Ibrăileanu, a scris,
vorbindu-ne, cea mai curată
pagină de umor din literatura
română. Rîsul' care tonifică ori
mustră, din perspectiva unei
hitre pedagogii, ori șfichiuiește
fin, cu insinuarea estetă a ad
jectivului. Scrisul lui Creangă
ride ca un copil pentru că in
genuitatea firii i-a rămas in
tactă, expresie a tinereții și vi
talității uluitoare ale neamului
său. Același copil mare doje
nește, sfătos, denunțînd, cum
spunea G. Călinescu, o gindire
de popor pentru care „cuvintul
e bătrîn", presupunind o „ști
ință orală" cu nimic mai pre
jos decit cărțile. Iar dincolo de
dojana hitră, aflăm ironia savuros-vicleană ce aparține in
teligenței fecunde, aptă să se
ridice Ia înălțimea artei dura
bile. Acest „umanist al știin
ței sătești" reprezintă, așadar,
pentru noi bucuria de a ne re
găsi pe tărîmul neprimejduit al
copilăriei, dar și confirmarea
unor strălucite investituri etni
ce. „Poporul întreg a devenit
artist individual în Creangă",
observa Tudor Vianu, certificind, cu aleasa-i autoritate,
șansa noastră de a oferi uni
versalității un scriitor afin cu
arta expresivă a lui Franțois
Rabelais. Aceeași forță îl înru
dește cu epicul plin de plasti
citate al celebrelor pinze sem
nate de Breugel, in care oa
menii, chiar năpăstuiți și săr
mani, dorhină asprimea iernii și
veacului ca niște viguroase, re
zistente pete de culoare. x
Povestind, Ion Creangă pro
clamă universalitatea copilăriei
și tîlcurile sănătoase ale- vieții.
Așa eram eu la virsta cea fe
ricită, și așa cred că au fost toți
copiii. Virsta cea fericită în
seamnă de fapt inocența în
ochii căreia lumea dobîndește
culori și sensuri privilegiate.
Virsta guvernată de „povești și
doine, ghicitori, eresuri" „abia-nțelese, pline de-nțelesuri“. Me
moria noastră primă, refăcînd
universul după legile imagina
ției, după codul fără concesii al
candorii. O lume unde violența
și prostia nu au acces, ori sînt
pilduitor pedepsite pe tărîmul
moral al poveștii. Dincolo de
monumentala-i artă, universul
lui Creangă ne înfățișează o
umanitate tutelată de omenie
tulburătoare, sclipitoare prin
umor și profundă prin seva lui
sapiențială. Iar trăirea maximă
a acestei lumi aparține copilă
riei, pom cu roade de aur,
daurite de căldura și surîsul
soarelui atemporal.
Sub semnul acestei ierni so
cotim o sută de ani de cind,
prin Eminescu și Creangă, con
deiul românesc și-a dobîndit
dreptul la universalitate. Redeveniți copii, am spune că „FătFrumos din lacrimă" și „HarapAlb" își sărbătoresc, într-o fe
erie galactică, un centenar de
eternitate. Prin ei, frageda noas
tă fire, cum spunea un mare
cărturgr al neamului,
ride
printre lacrimi. Prin el, firea
noastră cea bună își laudă
virsta cea mai de preț. Iar lau
da înțeleaptă a copilăriei în
seamnă, mai întîi de toate, lau
da pămîntului care i-a consa
crat pe Eminescu și Creangă,
pămîntul împodobit cu umbrele
lor statuare.
Ninge acum peste patria lim
bii române, copilăria, tresare
limpede-n zvonul ninsorii, nin
ge pios peste două morminte
care, de-un veac, ne îmbogă
țesc întru veșnicie.

Smarantla COSMIN

IALOMIȚA : Sâptâmîna
științei și tehnicii
pentru tineret
în atmosfera de efervescență
creatoare generată de Istoricele do
cumente adoptate de marele forum
al comuniștilor, în organizarea Co
mitetului Județean Ialomița al
U.T.C., în municipiul Slobozia,
orașele Fetești, Urziceni și Țăndărei, în celelalte localități din
județ s-a desfășurat „Săptămina
științei și tehnicii pentru tineret",
manifestare înscrisă in Festivalul
național „Cîntarea României".
Dintre multitudinea de manifes
tări menționăm expunerile : „Dez
voltarea economico-socială .a ju
dețului Ialomița in anii Epocii
Nicolae Ceaușescu" ; „Contribu-ția originală a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu la dezvoltarea și îmbogă
țirea continuă a științei, învățămîn
tului și culturii românești"; „Anga
jare plenară pentru înfăptuirea
neabătută a hotăririlor adoptate de
Congresul al XlV-leâ al P.C.R.
pentru crearea unei largi emulații
muncitorești, pe linia creșterii ni
velului tehnic șl calitativ al produ
selor". (Mihai Vișoiu).
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Suediei
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
(Urmare din pag. I)
Inmlnind scrisorile de

acredita

re, ambasadorul Nils Goran Rosen
berg a transmis președintelui

Nicolae Ceaușescu, guvernului și
poporului român, din partea regelui
Suediei. Carl XVI Gustav, a guver
nului și poporului suedez, salutări
și cele mai bune urări.
Președintele NICOLAE CEAUȘESCU
• mulțumit pentru urările adresate
șl a transmis, la rindul său, regelui
Suediei și guvernului suedez salu
tări, Împreună cu cele mai bune

urări de bunăstare și progres pentru
poporul suedez.
în cuvintarea președintelui
Nicolae Ceaușescu se subliniază că
la baza raporturilor cu Suedia. —
ca, de altfel, cu toate statele lumii
—, România situează statornic prin
cipiile deplinei egajități în drepturi,
respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecul în tre
burile interne și avantajul reciproc.
Se apreciază că există posibilități
de dezvoltare a colaborării românosuedeze, de creștere a schimburilor
comerciale, a cooperării economice
și, tehnico-științifice. de întărire a
conlucrării pe plan internațional

pentru promovarea politicii de co
laborare și pace In Europa șl tn
lume.
Președintele Nicolae Ceaușescu
a urat noului ambasador succes in
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 solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
birea care a avut loc cu acest pri
lej au participat Ion Stoian, minis
trul afacerilor externe, și Dumitru
Apostoiu, secretar prezidențial și al
Consiliului de Stat.

Oameni și fapte
(Urmare din pag. I)
site de un anume pitoresc, derula
rea molcomă a dealurilor, orinduirea geometrică a numeroaselor case
noi de la Vernești sau Cindești,
prin care treceam, in line forfota
oamenilor specifică anei zile obiș
nuite de lucru dîndu-ți impresia
unui ritm de muncă și de viață
cu totul tonifiant, incitant și in
bună măsură stimulant pentru cel
ce pleacă de acasă cu gindul de a
găsi subiecte de reportaj. Nu nin
gea incă, vegetația iși mai etala
din depărtări arămiul de toamnă,
albia Buzăului se ascundea in vagi
haine de aburi, parcă pregătindu-se
pentru iama ce intlrziase, dar locu
rile către care mergeam — întoc
mai cum le descria, in urmă cu
mulți ani, scriitorul — mal aveau
ceva din farmecul anotimpului tre
cut.
După mai multe curbe (pe care
automobilul e nevoit să le par
curgă în mers lin, prilej de a ză
bovi cu privirile către indepărtații
Munți ai Buzăului, pierduți in
marginea orizontului dinspre mun
te) Pirscovul îți apare deodată ca
o așezare mare, puternică și cu
multe clădiri. Undeva pe dreapta,
chiar la intrarea in comună, citeva
siluete de blocuri tc înștiințează că
satul nu mal este demult ceea ce
a fost. Curînd, banda de asfalt te
aduce în chiar centrul așezării, iar
siluetele abia distinse din depăr
tare ale clădirilor iți apar deodată
doar la cîțiva pași, în toată „con
cretețea" și exactitatea lor : Con
siliul Popular, Centrul de cultură
și creație socialistă „Cîntarea Ro
mâniei", școala, ceva mai încolo
Centrul de legume și fructe și Fa
brica de conserve unde se valori
fică miile de tone de prune, de
caise și mere din întregul bazin
pom:col aflat In zonă.
Intr-un anume fel ziua în care
poposeam în comună era una de
sărbătoare, o sărbătoare a spiritu
lui si de aceea pe fețele celor ce
se îndreptau către sala Centrului
de cultură și educație socialistă
„Cîntarea României", tineri și bătrini. femei șl copii, puteai citi și
un f ’1 de respect și solemnitate, o
nedisimulată bucurie că vor parti
cipa Ia inaugurarea noii biblioteci
alături de un grup de scriitori și
oameni de cultură veniti din Ca
pitală spre a cinsti nu numai me
moria marelui scriitor, ci si dra
gostea pentru cultură, pentru carte
șl în general pentru cuvîntul tipă
rit a consătenilor de azi ai mare
lui poet și prozator.

O

Se înțelege aproape de la sine că
festivitatea (Un cadrul căreia s-au
făcut citeva expuneri, s-au destăi
nuit gînduri și impresii ale celor
invitați — intre care scriitorii Valeriu Râpeanu, Radu Cârneci, Laurențiu Ulici, Corneliu Ștefan, Du
mitru Ion Dincă ș.a. — și ale gaz
delor), urmată de vizitarea noii bi
blioteci (ce poartă, cum era și
firesc, numele lui V. Voiculescu),
cu mai multe săli de lectură, cu
secții de împrumut, una pentru adulți și alta pentru copii, benefi
ciind de un fond de carte de circa
10 000 de volume, a trezit un larg
interes pe tot parcursul desfășu
rării ei și că momentele de mare
emoție n-au fost deloc puține și
nici intîmplătoare.
Străbătind sălile noului lăcaș de
cultură din Pîrscov mi-am amintit,
între altele, de o remarcă pe care
o făcea Voiculescu vorbind (intr-un
manuscris aflat in arhiva familiei
scriitorului și pe care l-am dat pu
blicității, in urmă cu cîțiva ani,
prin intermediul revistei „Manuscriptum", intitulindu-1, după ideile
de acolo „Unealta și cartea") des
pre un meșter tîmplar care își în
tovărășea munca brațului cu lec
tura. „Cartea sau gindurile — zicea
scriitorul, referindu-se la cititoruițăran — să-l urmeze (pe locuitorul
satului, n.n.) pretutindeni. Această
întovărășire a culturii cu viața ar
trebui să o urmărească peste tot
cartea poporului, oricare ar fi
ea...".
...Și parcă anticipîndu-mi o idee
cu care voiam să incep dialogul cu
el, tovarășul Andrei Aureai, secreta
rul Comitetului Comunal de Partid
Pîrscov (care mă însoțea), mi-a
spus : „Ceea ce odinioară preconi
za acest mare fiu al localității
noastre, el însuși un beneficiar, în
copilărie, al stării înapoiate, din
punct de vedere cultural, a satu
lui românesc, a devenit o reali
tate pe care n-o mai poate con
testa nimeni. Anii socialismului au
însemnat și pentru comuna Pîrscov
perioada celei mai mari înfloriri
din istoria sa. Vreau să vă spun
că nivelul de dezvoltare la care
am ajuns — și mă refer nu numai
la dezvoltarea economică, ci și la
cea social-culturală ! — ne apro
pie tot mai thult de nivelul de
civilizație al orașului. Așezarea
noastră a pășit cu mult curai și
energic ne drumul unei dezvoltări
industrial-agrare remarcabile. în
Pîrscov funcționează o cooperativă
agricolă cu o producție globală anuală în valoare de circa 38 mi
lioane lei, un centru de legume

și fructe cu fabrică de conserve
pe profil, o secție de in și o alta
de trefilat sirmă (aparținind unor
unități industriale din Buzău) —
toate trei reușind să realizeze, tot
anual, o producție globală indus
trială de peste 139 milioane de Iei.
Atingerea unor asemenea perfor
manțe, de neconceput cu zececincisprezece ani în urmă, ne-a
permis și dezvoltarea social-cultu
rală a comunei în ritmuri remar
cabile. Astfel, astăzi, la Pîrscov
funcționează trei școli generale (in
cadrul cărora s-a trecut și la pri
ma treaptă de liceu — cu profil
agricol, de industrie ușoară și me
canic), un spital cu 220 de paturi
(cu secții de chirurgie și pediatrie),
3 grădinițe, un Centru de cultură
și creație socialistă „Cîntarea
României" ; pe de altă parte, am
făcut pași importanți și pe linia
executării unor lucrări de interes
public — cum ar fi asfaltarea șo
selelor (din care am realizat deja
25 kilometri), canalizarea cu apă
(J8 kilometri) etc., etc.".
Nu ningea incă la Pîrscov, dar
farmecul așezării nu era, parcă,
mai prejos nici la acel ceas al aș
teptării zăpezii. Nici acolo, in sa
tul natal al lui V. Voiculescu și
nici in comunele mai dinspre mun
te : Viperești, Cislău, Pătirlagele,
ori in noul oraș de la poalele mun
ților, Nehoiu — centru urban a că
rui biografie, cu totul nouă, s-a
derulat in anii de după Congresul
al IX-Iea, astăzi ajungînd să fie
unul dintre cele mai importante
„locuri" prin care industria buzoiană își înscrie numele in rindul
producătorilor de mobilă sculpta
tă, competitivă cu cele mai re
numite firme din lume.
Și la Nehoiu, ca și la Pătirla
gele. călătorul va fi puternic im
presionat, in aceste zile de iarnă,
de arhitectura nouă și zveltă (care
a valorificat cele mai bune tradi
ții din zonă, imbinîndu-le cu elemente moderne) a blocurilor de
locuințe recent date in folosință,
de aspectul îngrijit al ansamblu
rilor de construcții, ca și de frea
mătul vieții, de pulsul necontenit
al muncii — aceea care dă măsu
ra tuturor împlinirilor, atit co
lective, cit și individuale.
O călătorie pe Valea Buzăului aeum, in plină iarnă, nu este nu
mai tonifiantă, ci și edificatoare
pentru ritmurile socialiste de dez
voltare. de înflorire a patriei. Ceea
ce nu este nici puțin și nici întimplător.

Florentin POPESCU

acțiune de mare importanță

(Urmare din pag. I)
tru în acest domeniu de activitate
— garanția înfăptuirii obiectivelor
prevăzute in planul pe 1990 și pen
tru viitorul cincinal. în vederea în
deplinirii întocmai a acestor obiecti
ve trebuie subliniat puternicul spri
jin acordat de stat tuturor crescă
torilor de animale, care se materia
lizează prin prețuri de contractare
stimulatorii, acordarea de prime
pentru realizarea de indici sooriți de
natalitate și pentru vițeii obținuți,
produse agricole, asigurarea prin
comerțul de stat șl cooperatist a unei
game variate de mașini și unelte ne
cesare acestei Îndeletniciri, îngrășă
minte chimice și semințe de plante
valoroase, vînzarea de pui de o zi și
purcei pentru creștere, asigurarea
asistenței tehnice zooveterinare etc.
Actualul recensămînt, ca și cele
din anii trecuți, se desfășoară potri
vit prevederilor Decretului Consiliu
lui de Stat nr. 1 din anul 1982, în
care sînt stabilite norme precise de
desfășurare, acțiuni cu caracter uni
tar avînd la bază o metodologie
unitară.
Ținind seama de însemnătatea recensămintului este necesar să spo
rească considerabil răspunderea or
ganelor de stat și a celor agricole,
a tuturor deținătorilor de animale, a
Întregului personal angrenat în această acțiune de mare interes na
țional in ceea ce privește pregătirea

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala
mare) : Nu se știe niciodată — 18:
(sala Amfiteatru) :
Capcana — 18:
(sala Atelier) : Autorul e în sală — ’.9
• Filarmonica
„George Enescu*4
(15 68 73, Ateneul Român) : Concert
vocal-simfonlc. Dirijor: Cristian Mandeal. Solist : Sorin Petrescu. Maestru
de cor : Mihai Diaconescu — 18
• Opera
Română
(13 18 57) : Bal
mascat — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Con
tesa Maritza — 18
G Teatrul ,.Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Omul cu mlrțoaga — 18
• Teatrul Mic
(14 70 81) : Amurgul
burghez — 18.30
e Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
B&trina șl hoțul — 19
G Teatrul de comedie (16 64 60) :
Pețitoarea — 18
G Teatrul „Nottara- (59 31 03, sala
Magheru) : Burghezul gentilom — 18:
(sala Studio) : Dansul mor<ii — 18.30
G Teatrul Ciulești (sala
Majestic,

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter
valul cuprins intre 16 decembrie, ora
20 — 19 decembrie, ora 20. In țară :
Vremea se va menține deosebit de
caldă pentru această dată, iar cerul va

și organizarea lucrărilor pentru
efectuarea corectă a înregistrărilor.
In actuala etapă premergătoare recensămintului sînt deosebit de im
portante efectuarea din timp a tu
turor acțiunilor pregătitoare, popu
larizarea largă a importanței aces
tei acțiuni și a normelor legale.
Pentru cunoașterea exactă a evo
luției numerice și calitative a ani
malelor este necesar ca deținătorii
de animale să facă declarații exacte
și să înlesnească personalului ce efectuează recenzarea și organelor de
control să verifice Ia fața locu
lui realitatea datelor declarate. De
clararea de către unitățile socialiste
de stat sau cooperatiste a unui nu
măr de animale mai mic decit cel
real atrage preluarea fără plată, la
fondul centralizat al statului, a ani
malelor nedeclarate, prejudiciul ast
fel creat unității urmind a fi su
portat de persoana ce se face Vino
vată de încălcarea prevederilor sta
bilite in acest sens. De asemenea,
constituie infracțiune și se pedep
sește conform legii declararea unui
număr mai mare de animale decît
cel deținut în realitate.
Potrivit prevederilor legale, înre
gistrarea fiecărei unități agricole so
cialiste, gospodărie a populației, in
stituții, întreprinderi și a fiecărui
imobil locuit este obligatorie atit in
comune, cît și in gospodăriile din
orașe și municipii. Este necesar ca
personalul de control să verifice

14 72 34) : Pescărușul — 18; (sala Glulești, 18 04 85) : Așteptam pe altcineva
— 18
G Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy,
Savoy — 18: (sala Victoria, 50 58 65) :
Cavalcada Tisului — 18
G Ansamblul
artistic
..Raosodia
română" (13 13 00) : Concert susținut
de formațiile „Song44 și „Minisong"
— 18
G Teatrul „Ion Creangă4* (50 26 55) :
Terra II — 9
G Teatrul ..Țăndărică" (11 12 04, sala
Cosmonauților) : Visul unei nopți de
vară — 18
G Circul București (10 41 95): „Carna
valul circului44 (premieră) — 18,30

cinema
e Mircea PATRIA (11 88 25) — 9; 12;
16: 19
0 Cei care nlătesc cu viața î COTROCENI (81 68 83) — 15: 17; 19
A Există joi : SCALA (1’ 03 721 — 9;
li: 13: 15: 17; 19, COSMOS (27 54 051
— 9: 11; 13: 15: 17: 19. VOLGA
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

fi variabil mal mult noroa In zonele
vestice, centrale și nordice,
unde ne
alocuri vor cădea precioltații sub for
mă de oloaie. In celelalte zone oloi
slabe. VIntul va prezenta intensificări
în zona de munte cu viteze de peste 100
kilometri pe oră și temporar in restul
teritoriului îndeosebi in zonele vestice
și estice, cu viteze de pină la 35—40 ki
lometri pe oră. Temperaturile minime
vor fi cuprinse intre minus 2 șl plus 8

modul în care sînt respectate nor
mele de înregistrare a animalelor,
metodologia în care acestea sint în
cadrate pe specii, rase și vîrstă, ca
racteristicile biologice și economice,
prin numărarea acestora la fața lo
cului.
Numai respectîndu-se cu strictețe
prevederile decretului Consiliului de
Stat, recenzarea animalelor se va
desfășura in condiții corespunzătoa
re. iar concluziile reieșite vor putea
constitui o bază reală atît pentru analiza rezultatelor obținute, cît și
pentru jalonarea căilor de urmat, care
să asigure dezvoltarea zootehniei.
Această acțiune importantă, de in
teres național, constituie în același
timp o înaltă datorie civică și pa
triotică a tuturor crescătorilor de animale, a fiecărui cetățean de a con
tribui la buna desfășurare a recensămîntului, deoarece măsurile ce vor
fi luate ca urmare a concluziilor re
ieșite vor sta la baza fundamentării
programelor de dezvoltare continuă
a zootehniei în țara noastră, vor asi
gura realizarea mărețelor obiective
stabilite în acest domeniu de Con
gresul al XIV-lea al Partidului Co
munist Român și înfăptuirea neabă
tută a noii revoluții agrare.

Ferdinand NAGY

ministru secretar de stat
în Ministerul Agriculturii

O Rochia aibă de dantelă t AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Un studio in căutarea unei vedete
— 16; 12.15;
14,15,
Gala
filmului
studențesc din I.A.T.C. — 17,30 :
STUDIO (59 53 15)
A Un comisar acuză :
VIITORUL
(10 67 40) — 15: 17: 19
A Revanșa : LIRA (317171) — 9: 11;
13; 15: 17: 19
Enigmele se exnlică in zori t GRIVITA (17 08 58) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19,
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15:
17; 19
0 Nea Mărin miliardar: BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9: 11: 13: 15; 17; 19
0 Vinătorui de senzații : FESTIVAL
(15 63 84) — 9: 11: 13; 15; 17; 19
0 Program special pentru copil șl ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13;
15: 17: 19
0 Fără prieteni i TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9: 12: 15; 18
A Fotonul (III—IV) : UNION (13 49 04)
— 9: 11.30: 14; 16,30.; 19
0 Miss Arizona : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19
0 O seară de iarnă la Gagra : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
0 Ultima ninsoare :
POPULAR
(35 15 17) — 1S; 17: 19

grade, iar cele maxime intre 6 sl 16
grade. La București : Vreme deosebit de
caldă pentru această dată, cu cer va
riabil. favorabil ploii de scurtă durată.
Vîntul va sufla slab pină la moderat,
cu intensificări trecătoare cu viteze de
pină la 35 kilometri pe oră. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 1 și
4 grade, iar cele maxime Intre 9 șl 12
grade.

Importante succese in producție obținute
de oamenii muncii din județele Prahova și Alba
In telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, colective de oameni
ai muncii raportează obținerea
unor succese importante în înde
plinirea sarcinilor de plan pe pa
tru ani din actualul cincinal.
Comitetul Județean Prahova al
P.C.R. raportează că 62 de unități
economice au realizat Integral pre
vederile de plan pe primii patru
ani din actualul cincinal, ceea ce
va permite obținerea suplimentară
a unor însemnate cantități de pro
duse ale Industriilor extractive,'
chimice și petrochimice, mecanicii
fine, construcțiilor de mașini, pre
cum și bunuri de larg consum, in
valoare totală de peste 4 miliarde
lei. In același timp, 27 unități eco
nomice și-au îndeplinit planul la
export, creîndu-si astfel condiții
ca pină la sfîrșitul anului să li
vreze suplimentar partenerilor ex
terni produse în valoare de peste
322 milioane lei.
Comitetul județean Alba al

P.C.R. raportează că, pină in pre
zent, un număr de 23 de unități
economice au îndeplinit planul la
producția-marfă pe patru ani ai
actualului cincinal, ceea ce va per
mite pină la sfirșitul anului să ob
țină un spor de peste 700 milioane
lei, iar un număr de 12 unități au
realizat sarcinile de plan la pro
ducția-marfă industrială pe între
gul an 1989, asigurind obținerea,
pină la finele lunii decembrie, a
unui spor de producție în valoare
de 95 milioane lei,
în telegrame este exprimat an
gajamentul oamenilor muncii din
economia acestor județe de a ac
ționa cu hotărire și înaltă răspun
dere, cu abnegație și spirit revo
luționar
pentru
transpunerea
neabătută în viață a orientărilor și
indicațiilor date de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăp
tuirea neabătută a mărețelor sar
cini si obiective stabilite de Con
gresul a) XIV-lea al Partidului Co
munist Român.
(Agerpres)

Cronica zilei
însărcinatul cu afaceri ad-interlm
a! R. P. D. Coreene la București,
Zu Iăn Cian, a organizat, vineri
după-amiază o gală de film, urmată
de un cocteil, cu prilejul celei de-a
30-a aniversări a realizării repatrie
rii rezidenților coreeni din Japonia.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai
unor instituții centrale, activiști de
partid și de stat, oameni de cultură
și artă, ziariști.
(Agerpres)

Alteței Sale
ȘEIC ISSA BIN SALMAN AL KHALIFA
Emirul Statului Bahrein
MANAMA
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Statului Bahrein, am deosebita
plăcere de a vă adresa, în numele meu și al poporului român, sincere
felicitări, împreună cu urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare
și progres pentru poporul țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Domnului HISSENE HABRE
Președintele Republicii Ciad

N’DJAMENA
Cu ocazia realegerii dumneavoastră In funcția de președinte al Repu
blicii Ciad, îmi este plăcut să vă adresez cele mai sincere felicitări împreună
cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prospe
ritate poporului ciadian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii
Socialiste România

125 de ani de la înființarea Conservatorului

de muzică din București
Cu prilejul împlinirii, a 125 de ani
de la crearea Conservatorului de
muzică din București a avut loc O
adunare festivă în cadrul căreia ca
drele didactice și studenții acestei
instituții de învățămînt superior au

IN 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 solicitanților
bilete pentru odihnă și tratament
in cele mai renumite stațiuni bal
neoclimaterice ale țării. Intre aces
tea, se află stațiunea CălimăneștiCâciuiata, situată la 18 kilometri
de Rimnicu Vîlcea, la o altitudine
de 260 metri, avind o climă conti
nentală blinda. Stațiunea este re
comandată, in principal, pentru afecțiuni ale tubului digestiv, hepatobiliare, renale; boli metabolice și
de nutriție ; afecțiuni ale aparatu
lui locomotor, degenerative, infla
matorii, abarticulare, posttraumatice; afecțiuni ale sistemului, nervos
periferic și respiratorii.
Situată în Cimpia Bărăganului,
Ia 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, ppșttraumatice, 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 rindul său, Pucioasa
este o stațiune situată pe valea
riului Ialomița, la 21 kilometri de
municipiul Tirgoviște, la o altitu
dine de 350—400 metri, fiind reco
mandată pentru tratamentul afec
țiunilor aparatului locomotor, ale
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, posttraumatice, 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, dfe municipiul Bis
trița, este indicată pentru afecțiuni
ale tubului digestiv, hepatobiliare.

boli metabolice și de nutriție. Be
neficiind de o climă continentală,
de stepă, stațiunea Lacu Sărat din
Cimpia Brăilei este recomandată
pentru afecțiuni ale aparatului lo
comotor, ale sistemului nervos pe
riferic, ginecologice,^ dermatolo
gice, endocrine, boli profesionale,
iar pentru tratament eficace in
afecțiuni ale aparatului diges
tiv, hepatobiliare și ale căilor
respiratorii, boli metabolice și de
nutriție, ale rinichiului, ale siste
mului nervos periferic și posttraumatice se pot procura bilete la
stațiunea Slănic-Moldova. Pentru
stațiunea Băile Tușnad, situată la
poalele masivului vulcanic Harghi
ta, pe malul Oltului, la 32 kilo
metri de municipiul
MiercureaCiuc 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
in județul Mureș, la o altitudine de
530 metri, cu climat subalpin, este
recomandată, in principal, pentru
afecțiuni ginecologice, ale aparatu

lui locomotor și ale sistemului ner
vos periferic.
Important de reținut este faptul
că stațiunile balneare oferă în aceast.ă perioadă spații de cazare in
hoteluri moderne și in case de
odihnă confortabile. Servirea me
sei este asigurată in restaurante și
pensiuni, cu posibilități și pentru
meniuri dietetice. La CălimăneșltC’ăciulata, Sovata. Amara, Eforie
Nord, Sîngeorz-Băi, Lacu Sărat,
Băile Tușnad și altele, unele hote
luri au legătură directă, prin cu
loare acoperite, cu bazele de tra
tament. Acestea sint bine utilat»,
cu aparatură medicală modernă.
Un personal competent asigură
servicii de calitate.
Locuri pentru cură balneară sau
concediu de odihnă in 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.
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Telex
La sfirșlt de sftptămină
Săptămina politică
închiderea programului
Telejurnal 0 înfăptuim hotărirlle
marelui forum al comuniștilor ro
mâni I
19,25 Sub tricolor, sub roșu steag. Ver
suri patriotice, revoluționare
19.35 Teleenciclopedia
20,05 Meiodli, melodii. Emisiune muzi
ca 1-dlstractlvâ
20.35 Film artistic. „Miracolul”. Produc
ție a Casei de filme patru
22.05 Telejurnal
22,15 Crizantema de aur. Selecțiuni din
Concursul de interpretare a ro
manțe! — Tirgoviște, 1989
22.30 închiderea programului

INFORMAȚII SPORTIVE

INFORMAȚII DE LA C. E. C.
Depunerile la C.E.C.
prin consimțămînt 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 perseve
rent și s-a transmis din generație
in generație, căpătind noi valențe
și dimensiuni in condițiile actuale
ale societății românești.
Pentru realizarea acestui dezide
rat, Casa de Economii și Consemnațiuni pune la dispoziția popu
lației forme și instrumente de
economisire 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
consimțămint scris. Depunerile prin
această formă se pot efectua, la
alegere, pe libretul de economii
preferat sau în contul curent per
sonal, beneficiind atît de avanta
jele generale ale economisirii orga
nizate la C.E.CJ., cit și de avanta
jele specifice pe care C.E.C, le
acordă depunătorilor pentru fiecare
instrument de economisire.
Prin folosirea acestei forme de
economisire se asigură efectuarea
sistematică a depunerilor fără ca
depunătorul să se deplaseze de
fiecare dată la unitatea C.E.C.,
aceste operații fiind făcute de ser
viciul financiar al întreprinderii
sau instituției la care acesta lu
crează.
Dacă doriți să utilizați acest sis
tem practic de economisire, este
necesar să solicitați unității unde
sînteți încadrați ca să vi se depună
la C.E.C., chenzinal sau lunar, suma
pe care doriți s-o economisiți.
Sumele astfel economisite sint
înscrise în 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 in 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
mint efectuate lună de lună, la care

adresat o telegramă tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, in care se spune :
în aceste momente de sărbătoare
a muzicii românești, participant!! la
festivitatea dedicată aniversării a
125 de ani de ia crearea Conservato
rului din București — profesori, studenți, muncitori, toți slujitorii cul
turii muzicale românești —. absol
venți ai prestigiosului institut mu
zical bucureștean, ne îndreptăm gin
durile pline de dragoste și recunoș
tință către dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, ctitor de geniu
al României socialiste, personalitate
proeminentă a lumii contemporane.
Ne exprimăm mulțumirea fierbinte
față de noua și strălucită inițiativă a
dumneavoastră privind majorarea cu
10 la sută a tuturor burselor și acor
darea de burse tuturor studenților
— fii de muncitori și țărani. Vedem
in aceasta incă un exemplu al faptu
lui că partidul și statul nostru
pun permanent în centrul atenției
asigurarea celor mai bune condiții
de viață, învățătură și afirmare
pentru toți fiii patriei.
Noi, particlpanțli la festivitatea
sărbătoririi a 125 de ani de la crea
rea Conservatorului bucureștean, se
spune în Încheierea telegramei, ne
angajăm să contribuim, prin mijloa
cele specifice activității noastre, la
promovarea și afirmarea principii
lor nobile ale umanismului socia
list, la respingerea a tot ce contra
vine gîndirii înaintate a epocii
noastre, Ia creșterea generală a ni
velului de cultură și civilizație al
poporului.

de avantaje și de drepturi, în ca
drul cărora o categorie distinctă
este reprezentată de posibilitatea de
a împuternici și alte persoane, in
afara titularului, de a dispune da
economiile acestuia în timpul vieții
sale sau după deces.
Clauza de împuternicire este
prerogativa pe care titularul unui
Avantajele economisirii
instrument de economisire o acordă,
pe libretul de economii
cu prilejul depunerii inițiale sau al
unei depuneri ulterioare, la cel mult
cu depuneri pe termen
două persoane majore, de a dispune
de cel puțin un ași
în mod nelimitat de sumele econo
Libretul de economii cu depuneri
misite. Aceste persoane sint indi
pe termen de cel puțin un an se
cate in scris unităților C.E.C. și
emite pentru o depunere minimă de
înregistrate ca atare în libretele de
1 000 de lei de către oricare unitate
economii sau in conturile curente
C.E.C., precum și de către unități
personale, în rubricile special des
le poștale și cooperativele de credit
tinate acestui scop.
autorizate.
Introducerea clauzei de împuter
Operații ulterioare de depuneri
nicire se poate efectua și de către
și de restituiri, parțiale sau totale
persoanele
ce fac depuneri pe nu
(lichidări), se pot efectua de către
mele altor persoane, dar numai
unitățile C.E.C., precum și de uni
cu prilejul emiterii instrumentului
tățile poștale și cooperativele de
de economisire.
credit autorizate.
In baza acestor împuterniciri, per
Limita minimă a soldului libre
soanele respective pot efectua in
tului este de 25 de Iei.
timpul vieții titularului orice opera
La depunerile pe acest libret se
acordă o dobindă în numerar de ții de depuneri sau de restituiri din
instrumentul
de economisire res
3,5 la sută pe an, iar in cazul nerespectării termenului de păstrare pectiv, inclusiv lichidarea acestuia.
la C.E.C. de minimum un an se
Dispoziția testamentară se intro
acordă o dobindă de 1,5 la sută.
duce numai de către titular, atit cu
prilejul depunerii inițiale, cît și al
Fiecare depunere în libret se
constituie intr-un denozit separat, unor depuneri ulterioare, in favoa
rea unui număr nelimitat de per
înscriindu-se pe o filă distinctă in
soane fizice sau juridice. Cu pri
libret.
lejul introducerii dispoziției testa
La solicitarea depunătorilor, aces
mentare, titularul poate menționa
te librete se pot emite nominal sau
si cota din sold ce se va atribui
la purtător.
fiecărei persoane indicate de el.
La depunerea inițială pe un libret t
Dispoziția testamentară acționea
nominal, depunătorul poate intro
ză numai după decesul titularului,
duce clauză do împuternicire, iar
iar
persoanele împuternicite în atitularul poate introduce clauză de
cest scop pot să dispună de sumele
împuternicire și dispoziție testa
economisite, inclusiv de dobinzile și
mentară, atît cu prilejul depunerii
inițiale, cît și ulterior, .Modificarea
de ciștigurile cuvenite, pe baza pre
sau anularea clauzei de împuterni
zentării libretului de economii sau
cire și a dispoziției testamentare se
indicării numărului contului curent
pot realiza numai de către titular.
personal și a certificatului do deces
Titularii unor astfel de librete de
al titularului.
economii beneficiază de toate drep
în cazul în care titularul nu in
turile și avantajele generale ale
dică unităților C.E.C. cui să i se
păstrării banilor la Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni.
restituie soldul economiilor după
decesul său, de sumele respective
Dreptul de a împuternici
pot dispune moștenitorii legali sau
alte persoane sți dispună
testamentari -pe baza și in limitele
de sumele păstrate la C.E.C. stabilite prin certificatul de moște
nitor sau de hotărîrea judecăto
Casa de Economii și Consemna
rească definitivă.
țiuni oferă depunătorilor săi o serie

se adaugă sumele provenite din dobînzile în numerar și ciștiguril^
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
îndelungată.

FOTBAL : Tragerea la sorți
pentru sferturile de finală
ale cupelor europene

• In „Cupa cupelor", Dinamo
București va intîlni
pe Partizan Belgrad
Vineri s-a efectuat la Ztirich tra
gerea la sorți a meciurilor contind
pentru sferturile de finală ale cupe
lor europene de fotbal intercluburi.
în „Cupa cupelor", echipa Dinamo
București va intîlni (primul joc pe
teren propriu) formația Partizan
Belgrad.
Celelalte partide ale competiției
se vor desfășura astfel : Sampdoria
Genova — Grasshoppers Ztirich ;
Real Valladolid — A.S. Monaco ;
Anderlecht Bruxelles — Admira
Wacker Viena.
Iată și programul celorlalte două
cupe continentale : „Cupa campioni
lor europeni" : Sredeț Ț.S.K. Sofia —
Olympique Marsilia ; F.C. Malines
— A.C. Milan ; Bayern MUnchen —
P.S.V. Eindhoven ; Benfica Lisabona
— Dnepr Dnepropetrovsk ; „Cupa
U.E.F.A." : Fiorentina — Auxerre ;
F.C. Kdln — Anvers ; F.C. Liege —
Werder Bremen ; S.V. Hamburg —
Juventus Torino.
Meciurile primei manșe se vor
disputa la 7 martie, iar returul la
21 martie.
HANDBAL. în ziua a treia a Cam
pionatului balcanic de handbal
masculin, ce se desfășoară la Atena,
selecționata României a întrecut cu
scorul de 28—17 (15—10) formația
Turciei. într-un alt joc : Iugoslavia
— Grecia 23—18 (11—11).

ATLETISM. Cu prilejul Galei fes
tive a Federației Internaționale de
Atletism, desfășurată la Monte Carlo,
au fost stabilite clasamentele celor
mai buni atleți ai anului 1989. La
feminin, pe locul 1 a fost situată
cubaneza Ana Fidelia Quirot, ciștigătoare a trei medalii de aur la
Cupa mondială de la Barcelona (cu
1731 puncte), urmată de românca
Paula Ivan (1 656 puncte) și ameri
cana Sandra Farmer. La masculin,
locul I a fost ocupat de americanul
Roger Kingdom (1 857 puncte), urmat
de marocanul Said Aouita (1573
puncte) și cubanezul Javier Sotoma
yor (1 515 puncte).

TENIS DE MASA. La Jasztembe
(Polonia), în meci pentru „Cupa ligii
europene" la tenis de masă, selec
ționata Cehoslovaciei a întrecut cu
4—3 formația Poloniei. în partida
decisivă, Korbel a dispus eu 2—1
(16—21, 21-11, 22—20) de Kucharski.
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Lucrările sesiunii speciale
a Adunării Generale a 0. N. U.

consacrate apartheidului
Intervenția reprezentantului român
NAȚIUNILE. UNITE 15 (Agerpres). — La sediul din New York al
Națiunilor Unite au luat sfirșit lucrările celei de-a XVI-a sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate apartheidului fi conse
cințelor sale asupra Sudului continentului african.
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Intervenind în dezbaterile din cadrul sesiunii speciale a Adunării
Generale consacrate apartheidului și
consecințelor sale distructive in Africa australă, reprezentantul per
manent al țării noastre la O.N.U. a
prezentat poziția României de condamnare a politicii de apartheid și
discriminare rasială practicată de
regimul din Africa de Sud.
El a evidențiat consecințele desta
bilizatoare ale politicii de apartheid
pentru întreaga regiune a Africii
australe, efectele negative ale aces
teia asupra situației țărilor din zonă
și in primul rînd a celor din „pri
ma linie".
România — a spus el — se pro
nunță in mod constant pentru înfăp
tuirea dreptului tuturor popoarelor,
inclusiv ai poporului din Africă de
Sud, de a-și hotărî singure destine
le, de a-și alege instituțiile și siste
mul de guvernâmirit sub care doresc
să trăiască și să muncească împreu
nă pentru edificarea unei societăți
armonioase. Este esențial ca poporul
Africii de Sud să procedeze el în
suși la negocieri pentru a pune ca
păt sistemului de apartheid, conve
nind toate măsurile necesare pentru
transformarea țării intr-un stat unit,
nerâsial și democratic.
Declarația generală, adoptată prin
consens, relevă că reglementarea si
tuației de criză din Africa de Sud
reclamă : instaurarea unui stat de
mocratic unic și nerasial, egalitatea
★
PRETORIA 15 (Agerpres). —<
Vorbind în numele conducătorilor
regimului rasist de la Pretoria,
Roelof Botha, ministrul de externe
al guvernului sud-african, a arătat
că declarația sesiunii speciale a
Adunării Generale consacrate apart
heidului este „inacceptabilă". Referindu-se la substanța Declarației —
care cere printre altele,
in mod
firesc, eliberarea tuturor deținuților
politici, legalizarea organizațiilor
antiapartheid și ridicarea stării de
urgență. Roelof Botha găsește că do
cumentul O.N.U. este menit să întă
rească poziția Congresului Național
African, organizație scoasă în afara
legii în R.S.A, Este însă vorba de
o lege rasistă, care interzice activi
tatea politică a A.N.C., a altor orga
nizații ce reprezintă populația de
culoare, majoritară, lipsită de cele,
mai elementare drepturi în țara
apartheidului.

tuturor cetățenilor R.S.A. indiferent
de rasă, culoare, sex sau convingeri
politice, garantarea dreptului de ac
tivitate politică, crearea unui ase
menea sistem juridic care să garan
teze egalitatea tuturor cetățenilor în
fața legii și care să excludă orice
posibilitate de manifestare a siste
mului de apartheid și a practicilor
rasiale.
Documentul acordă o atenție deo
sebită creării climatului necesar în
vederea angajării dialogului între
părțile interesate, menit să ducă la
reglementarea situației de criză din
sudul continentului african. Este re
levată, în context, necesitatea anu
lării stării de urgență instituită în
țară, a interdicției impuse asupra
activității partidelor și organizați
ilor antiapartheid, retragerii efecti
velor militare ale regimului mino
ritar amplasate în localitățile locui
te de populația majoritară sud-africană.
Declarația subliniază necesitatea
reglementării problemei sud-africane pe cale pașnică, prin mijloace po
litice, intensificării ajutorului acor
dat luptei poporului din R.S.A. îm
potriva apartheidului, țărilor africa
ne din „prima linie", yictime ale
agresiunii militare ale Pretoriei, sis
tării livrărilor de arme și a cola
borării pe plan militar cu R.S.A.,
respectării Sancțiunilor economice
impuse actualului regim sud-african.
★
LUSAKA 15 (Agerpres). — Ziarul
zambian „Daily Mail", citind un
purtător de cuvint al oficiului Con
gresul Național African (A.N.C.), din
Lusaka, a făcut cunoscut că regimul
rasist de le Pretoria nu și-a schim
bat cu( nimic atitudinea față de li
derii populației de
culoare
din
Africa de Sud. Astfel, autoritățile
sud-africane nu au acordat viza de
ieșire din țară unor conducători ai
A.N.C. care urmau să sosească in
capitala Zambiei pentru convorbiri
cu membri ai Congresului Național
African aflați la Lusaka. Aceste
convorbiri erau consacrate adoptării
unui program de acțiune a organi
zației în vederea deschiderii unui
dialog politic cu autoritățile de la.
Pretoria pentru a; scoate țara din
criza cauzată de perpetuarea orînduielilor rasiste.

Situația din insulele Comore
NAȚIUNILE UNITE 15 (Ager
pres). — Intr-un memorandum difu
zat la sediul Națiunilor Unite,
grupul țărilor musulmane la O.N.U.
au solicitat înscrierea pe agenda ac
tualei sesiuni a punctului „Situația
gravă din insulele Comore", relatea
ză agenția T.A.S.S. Documentul re
levă că, datorită acțiunilor ilegale

Întreprinse de un grup armat de
mercenari străini, în Comore s-a
creat o situație de criză, care repre
zintă un pericol serios pentru viața
locuitorilor acestei țări, pentru pa
cea și securitatea internațională. Ce
rerea urmează să fie examinată de
Comitetul general al Adunării Ge
nerale.

O relicvă a „războiului rece“
BONN 15 (Agerpres). — Organiza
ția vest-germană Deutsche FriedensUnion (D.F.U.) a dat publicității la
Koln o declarație în care cheamă
guvernul federal și guvernele lan
durilor vest-germane să renunțe la
„scandaloasa" politică de interdicții

profesionale, prin care cei cu vederi
progresiste nu au permisiunea de a
ocupa anumite funcții de stat.
Această relicvă a „războiului rece"
afectează credibilitatea politicii gu
vernului vest-german, se arată în
document.

Necesitatea realizării de noi progrese
în tratativele pentru dezarmare
BONN 15 (Agerpres). — în fa
voarea renunțării de către guvernul
vest-german la iraționalele proiecte
de înarmare, cum este „Jager 90",
și a unei politici „locuințe în loc de
cazărmi" s-a pronunțat deputatul
social-democrat în Bundestag, Hel
mut Wieczorek. Potrivit agenției
A.D.N., intr-un articol publicat în

buletinul de presă al P.S.D., el a re
levat, totodată, necesitatei reali
zării de noi progrese in negocierile
de dezarmare. Sumele astfel econo
misite ar trebui alocate pentru com
baterea lipsei de locuințe și a șo
majului pe termen lung, a apreciat
deputatul vest-german.

Impas in negocierile consacrate
reglementării problemei cipriote
Consiliul de Securitate a aprobat prelungirea cu incă șase luni
a mandatului Forței O.N.U. de menținere a păcii in Cipru
NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate a aprobat,
la recomandarea secretarului general
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar,
prelungirea cu încă șase luni — pînă
Ia 15 iunie 1990 — a mandatului
Forței O.N.U. de menținere a păcii
în Cipru (U.N.F.I.C.Y.P.), care sta
ționează în această țară din anul
1964.
în raportul cu privire la activita
tea U.N.F.I.C.Y.P. înaintat Consiliu
lui de Securitate, secretarul general
al O.N.U. și-a exprimat regretul că
după convorbirile de la 29 noiembrie
și 4 decembrie cu liderii celor două
comunități cipriote nu au fost rea
lizate rezultate concrete în direcția
pregătiri^ unui acord general între
cele două părți și nu s-a ajuns la
uh consens asupra reluării negocie
rilor consacrate reglementării situa
ției din Cipru.
Consiliul de Securitate a cerut se
cretarului general al O.N.U. să con

tinue misiunea sa de bune oficii.
Membrii Consiliului de Securitate au
chemat, de asemenea, pe liderii celor
două comunități din Cipru să depună
eforturi pentru reglementarea pe
cale pașnică a situației din insulă
și să reia, in acest scop, negocierile
directe la începutul anului viitor.

ATENA 15 (Agerpres). — La în
cheierea vizitei sale oficiale la Ate
na, președintele Ciprului, Ghiorghios Vassiliou, a declarat că este
gata să reia fără condiții dialogul in
problema cipriotă, sub auspiciile
secretarului general al O.N.U.,
transmit agențiile de presă.
Convorbirile cu reprezentanții turco-ciprioților au fost întrerupte în
luna iulie, în perioada care a urmat
secretarul general al O.N.U., desfășurînd dialoguri separate cu liderii ce
lor două populații în vederea reluării
procesului de soluționare a problemei
cipriote.

Alegerile prezidențiale din Chile
Victorie a candidatului unic al forțelor democratice de opoziție
Patricio Aylwin
v
SANTIAGO DE CHILE 15 (Ager
pres). — Patricio Aylwin, candidatul
unic al forțelor democratice de opo
ziție — intre care și partidul comu
nist — a obținut, practic, victoria in
alegerile prezidențiale desfășurate,
joi, in phile, întrunind 55,2 la sută
din sufragii, după verificarea a 93
la sută din voturile exprimate —
informează agențiile de presă. Can

didatului din partea guvernului,
Hernan Buchi, i-au /revenit 29.4 la
sută din voturi, iar t celui de-al
treilea candidat la funcția supremă
de stat, Francisco Errazuriz — 15,4
la sută.
Președintele ales al Republicii
Chile va fi instalat oficial la 11 mar
tie 1990.

În sprijinul instaurării păcii în Nicaragua
MANAGUA 15 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega, a chemat S.U.A. să res
pecte voința șefilor de stat centroamericani, exprimată în cursul re
centei lor reuniuni, care au subli
niat necesitatea demobilizării forțe
lor contrarevoluționare antisandiniste — transmite agenția T.A.S.S. El a
arătat că Statele Unite nu trebuie
să pună obstacole în calea activității
O.N.U. și a Comisiei internaționale
de sprijin și verificare
(C.I.A.V.)
privind demobilizarea elementelor
„contras". Șeful statului nicaraguan
a subliniat că demobilizarea antisandiniștilor este o condiție necesară

pentru încetarea războiului și in
staurarea păcii in Nicaragua, dezi
derat al poporului nicaraguan și al
țărilor din întreaga lume.
MANAGUA 15
(Agerpres).
—
Vicepreședintele statului Nicaragua,
Sergio Ramirez, a conferit cu fostul
președinte al S.U.A., Jimmy Carter,
fostul președinte al statului Costa
Rica, Daniel Oduber. și fostul sena
tor american Daniel Evans. Cei trei
oameni politici se află în Nicaragua
în cadrul unei misiuni de observare
a procesului electorali care va cul
mina cu alegerile legislative de la
25 februarie 1990.

S. U. A. atentează la independența
Republicii Panama
Generalul Manuel Antonio Noriega, desemnat șei al guvernului
CIUDAD DE PANAMA 15 (Ager
pres). — Președintele provizoriu al
Republicii Panama, Francisco Rodnguez, a acuzat Statele Unite că atentează la independenta țării, recurgind la blocadă economică și
sancțiuni de natură politică, militară
și diplomatică — informează agenția
I.P.S. într-un discurs rostit la des
chiderea sesiunii Adunării Naționale
a Reprezentanților Magistraturilor
(for cu funcții legislative), el s-a
referit la ultimele acțiuni întreprin
se de Administrația americană, res
pectiv interzicerea ancorării în por
turile S.U.A. a navelor care arbo
rează pavilionul panamez și violarea

tratatelor privind Canalul Panama
prin desemnarea unilaterală a nou
lui administrator al căii interoceanice, începînd cu 1 ianuarie 1990.
Vorbitorul a relevat' că aceste din
urmă măsuri demonstrează încălca
rea de către S.U.A. a dreptului pa
namezilor de a fi o națiune inde
pendentă.
★
Adunarea Națională a Reprezen
tanților Magistraturilor l-a desemnat,
în unanimitate, pe șeful Forțelor de
apărare din Panama, generalul Ma
nuel Antonio Noriega, ca șef al gu
vernului țării — informează agenția
Prensa Latina.

„Declarația de la Dar es Salaam*
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• Primul ministru al Libanu
lui respinge încercările de
divizare a tării în ministate
• Noi incidente în sudul
Libanului și Ia Beirut
BEIRUT 15 (Agerpres). — Secre
tarul general adjunct al Ligii Arabe,
Lakhdar Ibrahimi, a sosit la Beirut,
după încheierea turneului întreprins
de membrii Comitetului tripartit al
Ligii Arabe cu privire Ia Liban, în
unele capitale arabe și vest-europene. Rezultatele acestui turneu au
fost prezentate de Lakhdar Ibrahimi
in cadrul unor întrevederi avute
după sosirea la Beirut cu președin
tele Adunării Naționale, Hussein El
Husseini, primul-ministru Selim AIHoss și ministrul energiei electrice,
Nabih Berri.
într-o declarație citată de agenția
M.E.N.A., secretarul general adjunct
al Ligii Arabe a spus că oficialită
țile din capitalele vizitate au sub
liniat necesitatea întreprinderii mă
surilor necesare pentru restabilirea
păcii in Liban șl reconstrucția țării.
Primul-ministru al Libanului, Se
lim Al-Hoss, a elogiat acordul de la
Taif subliniind că acesta poate con
tribui la realizarea păcii, stabilității
și unității în țară. El a subliniat că
reconstrucția și nu violența este ca
lea spre unificarea țării, dar a adăugat că guvernul pe care îl con
duce va recurge la forță dacă va fi
constrîns, pentru readucerea situa
ției din Liban la normal. într-o che
mare adresată libanezilor, în special
celor din Beirutul de est, Selim AlHoss a avertizat că guvernul nu va
tolera nici un act nesăbuit din par
tea celor care se opun legitimității
libaneze. Selim Al-Hoss a respins
încercările de divizare a Libanului
in ministate, apreciind că o împăr
țire a țării nu reprezintă o soluție,
ci proiectul unui război deschis.
Premierul libanez a relevat că
luptele care s-au desfășurat în pri
măvara și vara acestui an s-au sol
dat cu peste 1 000 de morți și aproa
pe 4 000 de răniți, fără a mai men
ționa miile de oameni rămași fără
locuință.

BEIRUT 15 (Agerpres). — în sudul
Libanului, aflat sub ocupația Israe
lului, au fost înregistrate noi inci
dente. în mai multe sectoare de la
est de Saida au avut loc ciocniri
intre milițiile așa-zisei „Armate
a Libanului de Sud" — creată și fi
nanțată de Israel —, și luptători din
rezistența libaneză, informează agen
ția M.E.N.A. Părțile au folosit arme
automate de mare calibru și piese
de artilerie.
Pe de altă parte, agenția T.A.S.S.
precizează că în cursul nopții de joi
au fost semnalate schimburi de
focuri in zona liniei de demarcație
dintre sectoarele de est și de vest
ale Beirutului între milițiile rivale.

Cea de-a patra „Convenție
de la Lome"
MASERU 15 (Agerpres). — Repre
zentanți din 68 de țări din Africa,
bazinul Caraibilor și zonă Oceanu
lui Pacific și respectiv ai celor 12
țări membre ale C.E.E. au semnat
vineri în capitala togoleză cea de-a
patra „Convenție de la Lome" —
informează agenția T.A.S.S. Cu pri
lejul semnării documentului, minis
trul economiei și planificării din Le
sotho, Michael Sefali, exprimind po
ziția țărilor în curs de dezvoltare,
semnatare ale convenției — a re
marcat că mijloacele alocate de
C.E.E. nu corespund, in mod evi
dent, nici așteptărilor legitime ale
acestor țări și nici scopului declarat
al Convenției. In acest sens, el a
înfățișat situația grea a țărilor în
curs de dezvoltare, împovărate de
mari datorii externe.

DAR ES SALAAM 15 (Agerpres).
— Rezolvarea problemelor economi
ce ale Africii
impune elaborarea
unei strategii alternative'de dezvol
tare, care să se bazeze pe valorifi
carea cit mai -completă a resurse
lor interne ale . țărilor africane, ca
și pe lărgirea colaborării internațio
nale și utilizarea eficientă a ajuto
rului din afară — se subliniază în
Declarația adoptată
la încheierea
Conferinței internaționale
consa
crată dezvoltării economiei africane,
ale cărei lucrări s-au desfășurat in
capitala Tanzaniei. La reuniune au
participat oameni de știință și spe
cialiști in diferite domenii, repre
zentanți ai cercurilor politice, sindi
catelor și organizațiilor de tineret
și studențești din țări africane, pre
cum și o delegație a Organizației
Internaționale a Muncii.

„Declarația de la Dar es Salaam"
relatată de agenția T.A.S.S. atrago
în mod expres atenția asupra înrău
tățirii serioase, din ultimul deceniu,
a situației economice din majorita
tea statelor africane, ilustrată și de
faptul că producția realizată pe un
locuitor al continentului a scăzut în
ultimii zece ani de la 752 de dolari
la 641 dolari. încercările de a re
dresa această situație, prin promo
varea așa-num'itelor programe de
modificări structurale și de refacere
economică, elaborate de Fondul Mo
netar Internațional și Banca Mon
dială, nu au dat rezultatele sconta
te — relevă documentul, menționînd
că la scara continentului african
există 8 milioane de șomeri, precum
și 10 milioane de oameni condam
nați să trăiască în sărăcie.

Prognoze economice deloc îmbucurătoare
pentru milioane de polonezi
relatează agenția T.A.S.S.
VARȘOVIA 15 (Agerpres). — După
cum relatează agenția T.A.S.S.. in
primele luni ale anului viitor, mili
oane de polonezi se vor confrunta cu
noi dificultăți ca urmare a măsurilor
drastice adoptate în vederea însănă
toșirii economiei — măsuri ce vor fi
aplicate în Polonia începînd de la
1 ianuarie 1990, la recomandarea
Fondului Monetar International. La
această concluzie neliniștitoare a
ajuns Ministerul de Finanțe polonez.
M. Dombrowski, secretar de stat la
acest minister, a declarat că deose
bit de dificile vor fi primele două
trimestre, cind scăderea veniturilor
reale ale populației va fi de cel pu
țin 20 la sută.
încă de pe acum este clar că prog
noza preliminară privind creșterea
prețurilor cu 43 la sută în luna ia
nuarie a fost în mare măsură nerealistă. De exemplu, prețurile la căr
bune vor fi majorate de 5—7 ori.
Reacția în lanț va duce la scumpi
rea altor agenti energetici și. prin
urmare, a tuturor mărfurilor și ser
viciilor. în anul 1990 este de aștep
tat o scădere a producției cu cel
puțin 5 la sută, iar a venitului na
țional — cu 2—3 la sută. Ca urmare
a falimentului întreprinderilor ne
rentabile, șomajul va afecta, potrivit
celor mai modeste estimări, aproxi
mativ 400 000 de persoane.
Aceste prognoze economice, deloc
îmbucurătoare — arată T.A.S.S. —
sporesc îngrijorarea maselor de oa
meni ai muncii. Cercurile conducă
toare ale țării sînt conștiente de
creșterea tensiunii sociale și încearcă
să împiedice pierderea de către gu
vern a încrederii opiniei publice. Li

derul „Solidarității", Lech Walesa,
s-a pronunțat pentru acordarea unor
împuterniciri speciale Consiliului de
Miniștri al R. P. Polone. Potrivit
opiniei sale, aceste împuterniciri ar
urma să Vizeze restructurarea eco
nomiei, schimbarea formelor de pro
prietate, demonopolizarea sectoarelor
de stat și cooperatist, sistemul im
pozitelor, funcționarea băncilor, mo
dificarea structurilor de stat, inclu
siv a organelor de autoconducera
teritorială.
Prima reacție la aceste propuneri
a constat în aprecierea că aplicarea
lor ar duce la limitarea considerabilă
a rolului Seimului și deputaților, ar
acorda guvernului dreptul de a adop
ta o serie de măsuri radicale — de
exemplu pe planul deznaționaliză
rii —, ignorînd parlamentul. Cititorii
ziarului „Trybuna Ludu" atrag aten
ția asupra faptului că pentru împu
terniciri extraordinare se pronunță
astăzi aceeași „Solidaritate" care,
pină nu de mult, era împotriva
acordării de asemenea împuterniciri
guvernelor lui Z. Messner și M. Rakowski. Unii dintre cititori — relevă
ziarul — califică acest demers drept
o manevră politică în vederea în
făptuirii — prin instituirea unui, fel
de „stare de asediu" în economie —
a unor schimbări care nu ar fac
decit să agraveze și mai mult situa
ția oamenilor muncii.
Recent, agenția P.A.P. a informat
că datoria externă a Poloniei se ri
dică la 38 miliarde dolari și 6 mi
liarde ruble transferabile, cel mal
mari creditori fiind țările occiden
tale.

Opinia publica îngrijorată de creșterea
agresivității grupurilor extremiste
VARȘOVIA 15 (Agerpres). —• într-o declarație făcută presei de pur
tătorul de cuvint al P.M.U.P. se re
levă că opinia publică este îngrijo
rată de excesele de stradă, de creș
terea agresivității grupurilor extre
miste, relatează agenția P.A.P. Oa
menii care apără legea și ordinea
sint supuși unor umilințe, răufăcă
torii răminind nepedepsiți. Se re
petă acțiunile de vandalism față de

monumente. Toate acestea subminea
ză cinstea și demnitatea polonezi
lor, se reflectă negativ în relațiile
cu țări vecine, reduc prestigiul in
ternațional al Poloniei. Există în
cercări de substituire a legii prin
acțiuni de pe poziții de forță șl ne
garea regulilor elementare ale -ci
vilizației politice, a relevat purtăto
rul de cuvint.

Intensificarea manifestărilor neofasciste în R.D.G
relevată de ziarul „National-Zeitung"
BERLIN 15 (Agerpres). — Ziarul
„National-Zeitung", din R.D. Ger
mană, își exprimă îngrijorarea în
legătură cu intensificarea manifes
tărilor neofasciste in R.D.G. — in
formează agenția A.D.N. Citind o
declarație a purtătorului de cuvint
al Partidului Național-Democrat din
Germania, ziarul arată : „în timp
ce in anul 1988 au fost înregistrate
44 de anchete ale poliției in legătură
cu acțiuni și acte de violență neo

fasciste, anul acesta, pină la sflrșîtul lunii noiembrie, s-au înregistrat
deja 144 de asemenea acțiuni". Da
asemenea, s-au intensificat contacte
le cu grupările skinhead și cu alte
formațiuni radicale de dreapta din
R.F.G. și s-a înregistrat o prolife
rare a afișelor, simbolurilor și scrie
rilor difuzate de o organizație auto
intitulată „Frontul național" din
Bielefeld (R.F.G.).

Simptome ale pericolului

Europa-imperativul garantării securității
depline pentru toate popoarele
Zile de activitate Intensă la Pa
latul Hofburg din Viena, unde,
din luna martie a acestui an, își
desfășoară lucrările două foruri
de negocieri consacrate întăririi
securității în Europa : intre sta
tele participante la Tratatul de
la Varșovia și statele membre
ale N.A.T.O., cu privire la forțe
le armate și armamentele conven
ționale și, pe de altă parte, în
tre toate cele 35 de state partici
pante la C.S.C.E. (Conferința pen
tru Securitate și Cooperare în Eu
ropa), avind ca obiectiv convenirea
de noi măsuri de creștere a încre
derii și stabilității pe continent. în
cadrul negocierilor dintre statele
celor două alianțe militare men
ționate au fost prezentate, chiar
în aceste zile, variante de proiect
al viitorului tratat cu privire Ia for
țele armate convenționale în Eu
ropa. Aceasta a fost posibil ca ur
mare a convergenței de poziții,
realizate în urma unor laborioase
negocieri, în probleme esențiale ce
formează obiectul tratativelor — sta
bilirea unor plafoane reduse, egale
pentru ambele alianțe militare și sub
limite regionale pentru 6 categorii
da forțe armate și armamente, pre
cum și în ce privește schimbul de
informații în legătură cu aceasta și
verificarea obligațiilor asumate. Pro
grese notabile s-au înregistrat și în
cadrul negocierilor cu participarea
tuturor celor 35 de state.
Negocierile în curs
constituie
dovada înțelegerii tot mai largi
că o Europă a securității depline
pentru toate popoarele continentu
lui nu poate fi clădită decît prin
diminuarea și eliminarea facto
rilor
de insecuritate
existenți.
Astăzi este unanim recunoscut că echilibrul atît de precar, statornicit
de-a lungul deceniilor pe spirala
înarmărilor, trebuie înlocuit cu un
echilibru real și stabil, ce nu poate
fi asigurat decît prin reducerea ra
dicală a forțelor armate șl arma
mentelor din spațiul european. în această privință, ca și în multe al

tele, România nu a trebuit să-și re
considere poziția de principiu, întrucît ea s-a pronunțat de mai
mult timp și în mod constant pen
tru adoptarea unor măsuri efec
tive de dezarmare in Europa. Este
bine cunoscut că, într-un mo
ment în care era respinsă categoric
însăși ideea ca în procesul C.S.C.E.
să fie luate în discuție aspectele
dezarmării, țara noastră s-a numă
rat printre puținele țări ce au insis
tat pentru includerea în Actul fi
nal de la Helsinki a unui capitol
distinct privind dimensiunea mili
tară a securității europene. Au fost
necesare eforturi perseverente pen
tru a determina depășirea concep
ției anacronice potrivit căreia pro
blemele dezarmării în Europa ar fi
rezervate exclusiv pentru două sau
mai multe puteri nucleare, autoinvestite cu „dreptul" de a decide asupra
destinelor
continentului.
Timpul a confirmat pe deplin că
„problema problemelor" în Europa
o constituie oprirea cursei înarmă
rilor, trecerea la măsuri efective de
dezarmare.
în acest spirit, țara noastră a acordat și acordă o deosebită aten
ție reducerii forțelor armate și ar
mamentelor convenționale în Eu
ropa, prin propunerile constructive
prezentate la începutul negocierilor
de la Viena, prin întreaga activitate
desfășurată în vederea realizării
unui acord corespunzător. De la
tribuna Congresului al XIV-lea al
partidului,
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia în
acest sens: „Considerăm că trebuie
să facem totul pentru a trece la re
ducerea tuturor armamentelor con
venționale, de orice fel, pentru li
mitarea maximă a posibilității unei
agresiuni împotriva vreunei țări, să
se ajungă la o reducere radicală a
cheltuielilor militare. Aceasta răs
punde pe deplin intereselor tuturor
popoarelor europene, ale Întregii
lumi și considerăm că este necesar
ca Europa să-și asume răspunderea
față de ea insăși și față de întreaga

lume, de a acționa pentru dezarma
re, pentru o lume a colaborării și
păcii
Constituie o realitate că, în pofi
da lecțiilor istoriei, în spațiul eu
ropean s-au acumulat imense stocuri
de armament conventional, care, adăugîndu-se armamentului nuclear,
reprezintă un factor generator de
grave primejdii la adresa păcii în
Europa și în lume.
Se impune menționat că, în lu
mina acestei realități, România
a propus încă din 1982 inițierea
de negocieri directe între sta
tele participante la Tratatul de la
Varșovia și statele membre ale
N.A.T.O. Are o deosebită importan
tă faptul că negocierile cu partici
parea celor 23 de state se află în
tr-o strînsă legătură cu negocierile
pentru noi măsuri de încredere, cu
participarea ansamblului statelor
semnatare ale Actului final de la
Helsinki, toate statele continentului
fiind astfel implicate în acest am
plu proces.
Constituie, fără îndoială, un ele
ment încurajator că, încă de Ia
început, s-a conturat un consens asupra necesității unor reduceri sub
stanțiale a forțelor armate și arma
mentelor, pornind de la principiul
de a se asigura un nivel tot mai
ridicat de stabilitate și securitate
printr-un nivel cit mai scăzut al
înarmărilor. Practic, prin propune
rile prezentate de România, de alte
țări participante, se are în vedere
o reducere de cel puțin 50 la sută
față de nivelul actual. în al doilea
rînd, se impune ca reducerile for
țelor armate și armamentelor să fie
însoțite de reducerea corespunzătoa
re a cheltuielilor militare, Susținind acest punct de vedere. Româ
nia, ca și alte țări, pornește nu nu
mai de la efectele practice ale unei
asemenea măsuri, care ar duce la
dezangajarea unor mari resurse ma
teriale și umane, în folosul dezvol
tării economice și sociale, ci și de
la realitatea că, altfel, reducerile
preconizate, în condițiile menținerii

nivelului actual al alocațiilor buge
tare, ar fi un nonsens. Experiența
a arătat că limitările cantitative au
declanșat de fiecare dată o cursă ca-'
litativă. Avind în vedere integrarea
tot mai accentuată a unora din cele
mai noi cuceriri științifice în .cursa
înarmărilor, s-ar ajunge rapid nu
la o diminuare, ci, dimpotrivă, la
o creștere a potențialului distructiv
prin posibilele perfecționări tehnolo
gice ale armamentului convențional.
Pe de altă parte, există păreri dife
rite asupra modalităților practice de
reducere a armamentelor conventio
nale. România, ca și alte țări parti
cipante, consideră că aceasta se poa
te face nu numai prin lichidarea fi
zică a armamentului și echipamen
telor corespunzătoare, ci și prin mo
dificarea definitivă a unora dintre
acestea în vederea utilizării în
scopuri pașnice. Respectiv, „reconversiunea" producției militare, existînd în această privință deja o bună
experiență ce s-ar putea extinde.
îp etapa următoare, negocierile
se vor concentra, pornind de la pro
iectele de tratat prezentate, asupra
unor aspecte tehnice — cifre și date
privind plafoanele pentru fiecare
stat în parte, verificarea îndeplinirii
măsurilor preconizate etc. Dezbate
rile sînt însă numai aparent tehni
ce. în realitate, elaborarea criterii
lor și principiilor care să guverne
ze calculele matematice trebuie să
ia în considerare situația specifică
a statelor participante, ca state su
verane și independente, astfel încît
măsurile ce vor fi adoptate să co
respundă imperativului garantării
unei securități egale pentru toate po
poarele continentului.
Asigurarea unui echilibru militar
real în Europa presupune, totodată,
luarea în considerare a tuturor tipu
rilor de arme existente în acest spa
țiu geografic. Este adevărat că, po
trivit mandatului convenit, negocie
rile de la Viena se referă doar la
armamentul convențional (șl nici acesta în întregime, pentru că, de

pildă, forțele navale nu constituie
obiect de negociere — concesie făcu
tă la vremea respectivă țărilor
N.A.T.O., care au preponderența ca
tegorică in acșst domeniu și care
acum refuză însăși ideea abordării acestui subiect într-un viitor apropiat);
nu formează obiectul negocieri
lor nici armamentul nuclpar. Or,
armele nucleare fac parte din
realitatea
Europei — și încă
partea cea mai amenințătoare. Cu
atît mai amenințătoare, cu cit în
cercurile N.A.T.O. se exprimă des
chis atașamentul la anacronica doc
trină a „descurajării nucleare" ca
orientare politică de perspectivă,
preconizîndu-se pe această bază
măsuri de modernizare a armamen
tului nuclear ce nu intră sub inci
dența acordului privind rachetele cu
rază intermediară de acțiune.
în ceea ce privește negocierile
pentru noi măsuri de creștere
a
încrederii și întărirea stabilității în
Europa, faptul cel mai semnificativ,
amplu comentat aici, la Viena, este
acordul cu privire la organizarea, in
perioada 16 ianuarie — 5 februarie,
a unui seminar asupra doctrinelor
militare, cu participarea reprezen
tanților tuturor statelor europene,
S.U.A. și Canadei, apreciat ca un
experiment inedit, ce ar putea să
slujească unei mai bune înțelegeri
reciproce și, prin aceasta, să con
tribuie la impulsionarea negocierilor.
în atenția participanților se află
în continuare o serie de propuneri,
intre care și propunerile României,
vizînd dezvoltarea măsurilor de în
credere convenite la Conferința de
la Stockholm. Ceea ce se are în ve
dere în primul rînd este nu numai
să se asigure — ca pînă în prezent
— o informare reciprocă asupra di
feritelor activități militare, ci
să
se ajungă la diminuarea intensității
și amploril unor astfel de activități.
Desfășurarea negocierilor de la
Viena confirmă importanța hotărîrii
adoptate ca cele două foruri să-și
desfășoare activitatea paralel și in
strînsă legătură, pornipdu-se de la
adevărul că orice progres pe linia
creșterii încrederii intre state este
de natură să favorizeze desfășurarea
negocierilor de dezarmare, cum, la
rindul lor, înțelegerile privind redu
cerea armamentelor vor marca de
cisiv climatul de încredere și stabi
litate în Europa.

Dumitra ȚINU

Viena, decembrie 1989.

spre

abaterii

Ungariei

dreapta

Un Interviu al lui Karoly Grosz
BUDAPESTA 15 (Agerpres). —
într-un interviu acordat săptămînalului „Magyarorszag", Karoly Grosz,
conducătorul Comitetului de organi
zare a Congresului al XIV-lea al
P.M.S.U., s-a referit la pericolul abaterii Ungariei spre dreapta, rela
tează agenția M.T.I. „Cu toate că ne

aflăm abia la începutul acestui
proces, a arătat el, unele simptome
le-am resimțit în timpul călătoriilor
mele in provincie, există semne care
indică incriminarea forțelor de stin
gă. După opinia mea însă nu poate
exista democrație fără forțe de
stingă".

AGENȚIILE DE PRESA

e scurt
PREMIERUL CONSILIULUI DE
STAT AL R.P. CHINEZE, Li Peng,
1 a primit, la Beijing, delegația pa
kistaneză condusă de A. S. Awan,
I ministrul de stat al informațiilor.
I De ambele părți s-a exprimat sa
tisfacția in legătură cu evoluția reIlațiilor bilaterale, precum și do
rința extinderii lor în continuare.

.

ÎNTREVEDERE SOVIETO — AFI GANA. Ministrul afacerilor exI terne al U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, a avut joi, la Moscova, o
| întrevedere cu ministrul de ex| terne al Afganistanului, Abdul
Wakil. Convorbirea s-a referit la
, aspecte ale reglementării problemei
afgane.
LA PANMUNJON a avut loc o
rundă de contacte de lucru intre
delegați din Nord și din Sud în
probleme sportive. Au fost discuta
te detalii privind problema alcă
tuirii unei singure echipe a Nordu
lui și Sudului Coreei pentru vi
itoarele Jocuri Sportive Asiatice,
care vor avea loc la Beijing, anul
viitor.

1
I
I

ta tea unei evoluții pozitive în sec- ■
toarele care asigură dezvoltarea I
multilaterală a țării.

LA SOFIA s-au încheiat lucrările sesiunii Adunării Populare a
R.P. Bulgaria. Au fost adoptate
proiecte de lege vizînd perfecționarea activității în diferite domenii ale vieții economice și so
ciale.

DECES. La 14 decembrie a încetat din viață academicianul An
drei Saharov, om de știință sovietic din domeniul fizicii nucleare,
laureat al premiului Nobel pentru
pace, deputat în Congresul Deputaților Poporului al U.R.S.S.
EPIDEMIE DE GRIPA. După
cum relatează agenția T.A.S.S., in
mai multe orașe din Uniunea So
vietică se înregistrează începutul
unei epidemii de gripă care afec
tează cel mai mult pe copii, ado
lescenți fi bătrini. La Moscova,
incepind cu ziua de luni se înre
gistrează zilnic 35 000 de cazuri de
gripă, dar acest „prag“ este depă
șit in 15 orașe între care și Le
ningrad.

I
CONSFĂTUIRE. La Havana s-a
| încheiat consfătuirea națională de
lucru a cadrelor de conducere ale
GREVA. Membrii celui mai mare
Partidului Comunist din Cuba. In
sindicat din Grecia — Confedera
cadrul reuniunii a fost analizat mo
ția Generală a Muncitorilor Greci
dul în cana sint îndeplinite pro
— au participat, joi, la o grevă de
gramele de dezvoltare economică șl
mai multe ore, revendicînd îmbu
I socială a tării. în cuvîntarea rosnătățirea condițiilor lor de viață și
de muncă. Această acțiune grevis
I tită la încheierea întîlnirii. Fidel
Castro, prim-secretar al C.C. al
tă a fost sprijinită
. .
și de alte cen|
P.C. din Cuba, a subliniat necesi- trale sindicale grecești.

I
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