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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a făcut o vizită de lucru
în unități industriale din Brașov
Întîmpinat cu sentimente de profundă dragoste și aleasă prețuire, oamenii
muncii din Brașov au adus un vibrant omagiu secretarului general al partidului
cu prilejul împlinirii a 50 de uni de activitate revoluționară și apropiatei
aniversări a zilei sale de naștere

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Ijepublicii
Socialiste România, a primit, marți,,
la Predeal, pe. Janusz Obodowski,
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și președinte al Comisiei de
Planificare a R.P. Polone.
La intrevedere a luat parte Ște
fan Birlea. președintele Comitetului
de Stat al Planificării.
A fost de față Boleslaw Koperski,
ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești.
Oaspetele, exprimînd vii mulțumiri
pentru primire, a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un cald sa
lut și cele mai bune urări din par
tea tovarășului Wojciech Jaruzelski,
prim-secretar al C.C. al Partidului
Muncitoresc Unit Polonez, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se transmită
tovarășului Wojciech Jaruzelski sa
lutul său călduros și cele mai bune
urări.
în timpul convorbirii âu fost sub
liniate bunele relații de prietenie șt
colaborare existente intre P.C.R. și
P.M.U.P., intre țările și popoarele
noastre și s-a exprimat convingerea
că, pe baza inț.elegeriior stabilite în
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Wojciech Jaruzelski, aceste raporturi
se vor amplifica continuu in diferite
domenii de interes comun. A fost
exprimată dorința de a dezvolta re
lațiile economice între cele două
țări, evidențiindu-se că există nu
meroase domenii de colaborare re
ciproc avantajoasă. S-a relevat că
extinderea raporturilor româno—po

lone pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și in alte do
menii de activitate este in interesul
celor două țări și popoaț-e, al cau
zei generale a socialismului, a păcii,
securității și independenței naționa
le, cooperării și colaborării în Eu
ropa și în întreaga lume.
A avut loc, de asemenea, un
schimb de păreri cu privire la evo
luția vieții politice internaționale,
în acest cadru s-a reafirmat hotărirea României și Poloniei de a ac
ționa împreună cu celelalte state de
pe continent, de a face totul pentru
a-și aduce intreaga contribuție la
politica de pace și dezarmare, de
destindere, respect al independenței
tuturor popoarelor, de înțelegere și
colaborare internațională.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă tovărășească.

Trimișii speciali ai ziarului japonez „Nihon Keizai Shimbun"
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român,, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, marți,
la Predeal, pe trimișii speciali ai

ziarului japonez „Nihon Keizai
Shimbun", Mitsuo Murase, directorul
oficiului pentru
Europa, și YozO
Hasegawa, corespondent special.
La primire a participat tovarășul

Eugen Florescu, adjunct de șef de
secție, la C.C. al P.Q.R.
Cu acest prilej, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a acordat un interviu
pentru ziarul japonez „Nihon Kei
zai Shimbun".

GlNDIREA §/ ACȚIUNEA REVOLUȚIONARĂ
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
- remarcabilă contribuție la îmbogățirea teoriei socialismului
științific, a practicii construcției socialiste

privind dezvoltarea și modernizarea
forțelor productive ale societății
„Viața demonstrează cu putere că numai dezvoltarea for
țelor de producție asigură condițiile necesare pentru ridicarea
nivelului de trai al poporului, pentru progresul științei, învățămîntului, culturii, pentru un grad superior de civilizație al în
tregii societăți; numai pe această bază se asigură întărirea
forței materiale și spirituale a patriei, independența și suveran
nitatea ei”.

NICOLAE CEAUȘESCU

Din toata Inima, flori conducătorului Iubit

La

începutul

celui

de-al treilea an al
cincinalului, tovarășul

Nicolae Ceaușescu
a analizat la fața
locului, împreună cu

muncitori și specia
liști, probleme majo
re ale dezvoltării și
modernizării produc
ției, modul cum se
acționează pentru
realizarea ritmică a
sarcinilor economice

Vizita a avut loc In această primă
lună a lui 1983, cînd colectivele de
rriuncă, însuflețite de îndemnurile
cuprinse în Mesajul adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul
Anului nou, tuturor cetățenilor pa
triei. acționează cu abnegație șl dă
ruire pentru înfăptuirea neabătută a
hotăririlor Conferinței Naționale a
partidului, care au găsit și aici, ca
pretutindeni in țară, un profund
ecou in conștiința oamenilor, consti
tuind pentru ei un program de in
tensă și rodnică activitate consacrată
progresului și prosperității continue
a României socialiste.
tn această atmosferă de muncă
avintată a început și s-a desfășurat
noua vizită — a 25-a întilnire de
lucru a secretarului general al
partidului cu oamenii muncii din
Brașov. Ea a prilejuit o analiză te
meinică, exigentă atît a realizărilor
obținute, cit și a posibilităților și căi
lor prin care industria brașoveană

poate să-și aducă o contribuție spori
tă la realizarea prevederilor actualu
lui cincinal, a obiectivelor stabilite de
Congresul al XII-lea și de Confe
rința Națională ale P.C.R.
In ultimii 18 ani — perioada cea
mai fecundă, cea mai bogată in îm
pliniri din istoria României — mu
nicipiul și județul Brgșov au cunos
cut, asemenea întregii țări, o puter
nică dezvoltare pe toate planurile,
datorită politicii partidului, concep
ției Înnoitoare, atotcuprinzătoare și
de largă perspectivă, promovată cu
fermitate revoluționară de secreta
rul general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Tradițiile industriale și
potențialul tehnic ale Brașovului au
fost puse in valoare și amplificate
in cadrul vastului proces de indus
trializare a patriei. Semnificativ in
acest sens este faptul că județul
realizează astăzi 6,7 la sută din vo
lumul total al producției industriale

pe acest an, pentru
înfăptuirea hotărîrilor
Conferinței Naționale
a partidului
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socia
liste România, a făcut marți,
18 ianuarie, o vizită de lucru
in municipiul Brașov.
Conducătorul partidului și
statului a fost însoțit de to
varășul
Gheorghe Oprea,
membru al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., prim
viceprim-ministru al guvernu
lui, precum și de tovarășul
Marin Enache, membru su
pleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim-secretar al Comitetului
județean Brașov al P.C.R.

a României, ocupînd, tn această pri
vință, locul al doilea, după capitala
țării, și impunindu-se ca primul
furnizor de tractoare, autocamioane,
coloranți, pigmenți organici, motoare
cu ardere internă, rulmenți și alte
produse destinate pieței interne și
exportului.
Pornindu-se de la locul Important
pe care județul Brașov il deține in
ansamblul economiei naționale, tn
cadrul dialogului de lucru purtat de
secretarul general al partidului cu
reprezentanții organelor locale de
partid și de stat, cu muncitori și
specialiști au fost examinate temei
nic, și stabilite măsuri concrete, efi
ciente, menite să asigure îndeplinirea
integrală a sarcinilor de plan pe 1983.
Desfășurată in preajma unei
scumpe sărbători pentru țară, pen
tru întregul popor — omagierea îm
plinirii a 50 de ani de activitate re(Continuare in pag. a II-a)

Concepția secretarului general al
partidului nostru despre locul pe
care forțele productive îl ocupă și
rolul pe care ele îl îndeplinesc în
funcționarea și dezvoltarea societă
ții a constituit unul din elementele
cele mai importante în elaborarea
și fundamentarea strategiei și tac
ticii de înălțare a edificiului noii
societăți în patria noastră, de con
solidare și dezvoltare neîntreruptă
a acesteia. Aplicînd îti mod creator
adevărurile universale la condițiile
concrete din România, partidul
nostru a elaborat, cu aportul
hotăritor al tovarășului Nicolae
Ceaușescu, un model propriu, origi
nal de dezvoltare și modernizare a
forțelor productive. Acest model a
prefigurat obiectivul principal ce
trebuie urmărit — Crearea bazei
materiale a socialismului, caracte
risticile ei cantitative și. calitative
în fiecare perioadă, funcțiile, direc
țiile, căile și mijloacele de acțiune
pentru a asigura crearea și dezvol
tarea acesteia.
în concordanță cu necesitățile
obiective ale societății omenești,
partidul nostru, stabilind direcțiile
principale in care se va acționa
pentru
edificarea socialismului
multilateral dezvoltat, a înscris în
programul său ca primă direcție :
„creșterea puternică a forțelor de
producție pe baza cuceririlor revo
luției
tehnico-științifice,
astfel
incit să se poată asigura sporirea
continuă a producției de bunuri
materiale și spirituale in vederea
satisfacerii largi a necesităților de
consum ale întregului popor, dez
voltarea multilaterală a societății".
INDUSTRIALIZAREA ȚARII —
CALEA PRINCIPALA DE CREA
RE A BAZEI TEHNICO-MATERIALE. Studiind dezvoltarea forțe
lor productive, a producției indus
triale in condițiile tehnice mași
niste, sintetizînd învățămintele ei,
secretarul general al partidului a
desprins adevărul că industria a
constituit și constituie calea prin
cipală de făurire a bazei tehnicomateriale a producției și reproduc
ției socialiste, că industria repre
zintă factorul principal care asi
gură sporirea avufiei naționale, ri
dicarea standardului de viață al po
porului, progresul tuturor domenii
lor vieții naționale. Radiografia
istoriei economice a lumii atestă
cu forța de convingere proprie fap
telor că țările care se situează in
primele rînduri ale dezvoltării for
țelor productive sînt acelea care au
făcut și fac,din industrie „locomo
tiva dezvoltării lor", care au făcut
și fac din industrie, in general, și
din ramurile sale industrializate, In
special, „coloana vertebrală" a eco
nomiilor lor naționale.
Necesitatea obiectivă * indus
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trializării României este profund
și cuprinzător demonstrată în opera
teoretică a tovarășului Nicolae
Ceaușescu. Cu argumente deosebit
de concludente, tovarășul Nicolae
Ceaușescu demonstrează că prin
industrializare economică națio
nală dobîndește capacitatea de
autoînzestrare a tuturor ramurilor
și sectoarelor sale cu tehnica îna
intată, își amplifică simțitor capa
citatea de autodezvoltare și de ac
celerare a acesteia ; în cazul țărilor
rămase in urmă din punct de ve
dere economic, cum a fost — și
Intr-o anumită măsură mai este —
și România, se creează posibilități
pentru reducerea și lichidarea de
calajelor. Industria avansată con
tribuie la folosirea rațională a re
surselor naturale și a forței de

Prof. univ. dr.
Aurel NEGUCIOIU
muncă, la dezvoltarea multilaterală,
echilibrată a economiei naționale,
în profil vertical și orizontal. Ea
mărește posibilitățile de participare
eficientă a țării la circuitul econo
mic mondial, la sporirea venitului
național și a bogăției naționale, la
ridicarea generală a nivelului de
civilizație materială și spirituală.
Reflectînd cuprinzător și veridic
realitatea, opera științifică a secre
tarului general al partidului abor
dează industrializarea nu numai in
6ensul noțiunii de creare a indus
triei mașiniste ca ramură a econo
miei naționale și de transformare
a acesteia în ramură conducătoare
și botărîtoare, ci și intr-un sens
mult mai cuprinzător, ca formă
istoricește determinată a progre
sului economico-social. ca proces
tehnic, economic, social istoricește
determinat care cuprinde : produ
cerea și folosirea mașinilor, a teh
nicii și tehnologiilor avansate în
toate ramurile producției materiale,
ca și în celelalte sectoare și dome
nii de activitate ; crearea și dez
voltarea mai accelerată a ramurilorcheie, a industriilor industrializante
de care depinde promovarea pro
gresului tehnic în intreaga econo
mie națională ; asigurarea rezerve
lor de resurse energetice și a bazei
de materii necesare funcționării
optime a complexului economic ;
eliberarea procesului de producție
de proporțiile, puterea și ritmul
muncii manuale ; așezarea rațio
nală a forțelor productive pe în
tregul teritoriu al patriei ; indus
trializarea întregii producții ma

teriale și a altor activități sociale ;
transformări sociale corespunză
toare în modul de muncă șl de
viață al membrilor societății. O
asemenea industrializare integrează
organic industria in structura și
mecanismul de funcționare și dez
voltare a economiei naționale și
asigură dezvoltarea complexă, mul
tilaterală a forțelor productive și
crearea bazei tehnico-materiale,
CONFIRMAREA DE VIAȚA.
DE ISTORIA CONCRETA. înțelegînd în toată profunzimea sa acest
adevăr, călăuzindu-se după învă
țătura marxist-Ieninistă, pornind
de la realitățile țării noastre și
sprijinindu-se pe forțele poporului
român, sub inrîurirea gîndirii clar
văzătoare a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, partidul nostru a pus —
așa cum se precizează în Progra
mul său — în centrul politicii sale
industrializarea țării ca bază a
progresului economiei și culturii,
ridicării nivelului de viață al po
porului, dezvoltării multilaterale a
societății, asigurării independenței
și suveranității naționale. Această
concepție teoretică și politică eco
nomică a trecut cu deplin succes
examenul istoriei, a dus la edifi
carea noii orinduiri în România.
După cum se cunoaște. România
burghezo-moșierească era o țară
cu o economie agrar-industrială In
care forțele productive aveau un
nivel scăzut de dezvoltare, fiind
neechilibrat șl nerațional reparti
zate pe teritoriu. în anul 1938, in
dustria a produs doar 30,8 la sută
din venitul național, tn timp ce
agricultura a contribuit cu 38,1 la
sută. în același an, ramurile indus
triale producătoare de mijloace de
producție dădeau doar 45,5 la sută
din producția globală industrială a
țării. Așa cum recunoșteau autorii
Enciclopediei României, „industria
mijloacelor de producție nu este
intr-atit de dezvoltată in țară la
noi și, ca atare, importul utilajului
nostru industrial rămine pe primul
plan de importanță". România,
țară preponderent agrară și pe care
unii ideologi ai claselor dominante
o doreau „eminamente agrară", nu
producea la acea vreme nici cel
puțin seceri și coase.
Aceasta a fost deci moștenirea lă
sată ; de aici a început de fapt noul
drum istoric al poporului român. în
cei aproape 40 de ani care au tre
cut de la declanșarea revoluției de
eliberare națională și socială în au
gust 1944, poporul nostru a străbă
tut, sub conducerea partidului, mai
multe etape și a urcat tot atîtea
trepte istorice pe drumul edificării
noii societăți : a lichidat vechea
orînduire, a înfăptuit transformă(Continuare în pag. a V-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

voluționară a tovarășului Nicolae
Ceaușescu și aniversarea zilei sale de
naștere — vizita a constituit pentru
toți cei ce trăiesc pe meleagurile Bra
șovului — români, maghiari, germani
— un fericit prilej pentru a exprima,
direct și cald, celui mai iubit și
stimat fiu al poporului, sentimentele
lor de nețărmurită dragoste, stimă și
recunoștință, împreună cu urarea
fierbinte de viață îndelungată, în
deplină sănătate și putere de muncă,
de ani mulți în fruntea partidului și
statului, spre binele și fericirea po
porului, spre gloria și măreția
României socialiste.
Aceste profunde simțăminte și-au
găsit o vibrantă expresie încă din
primele momente ale vizitei. La so
sirea în incinta ÎNTREPRINDERII
DE AUTOCAMIOANE “ pri‘
mul obiectiv vizitat — tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost salutat de
tovarășii loan Drăghici, prim-secretar al Comitetului municipal Brașov
al P.C.R., loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini,
Manole Sechi, directorul general al
centralei industriale de resort, de
membri ai conducerii unității.
O formație alcătuită din membri ai
gărzilor patriotice și ai detașamente
lor de pregătire a tineretului pentru
apărarea patriei a prezentat onorul.
Tineri și tinere au oferit tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu buchete de
flori.
Deosebit de onorați de faptul ca
tovarășul Nicolae Ceaușescu a început
seria vizitelor de lucru in 1983, ca și
în anii precedenți, tot în întreprin
derea lor, numeroși muncitori l-au
întîmpinat pe secretarul general al
partidului, încă de la sosire, cu bucu
rie în inimi. Ei scandau îndelung, cu
dragoste și prețuire : „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“,
„Ne mîndrim cu tot ce face.
Ceaușescu pentru pace !“, „Ceaușescu
— La multi ani 1“.
familia autocamioanelor cu motor
întilnirea de lucru a secretarului
diesel s-au realizat 977 de agregate
general al partidului cu acest destoi
complexe, care acționează 30 000 de
nic colectiv muncitoresc brașovean a
scule diverse, economisindu-se, ast
pus în centrul discuției aspecte esen
fel, 800 milioane lei-valută.
țiale ale activității întreprinderii și
Pe tot parcursul vizitei, tovarășul
centralei de specialitate.
Nicolae Ceaușescu a fost primit cu
O problemă abordată cu prioritate
nețărmurită dragoste și stimă, cu
a fost aceea a creșterii gradului de
urări adresate din adîncul inimilor
modernizare și diversificare a pro
conducătorului iubit al partidului și
ducției. In acest sens, directorul uni
statului nostru cu prilejul împlinirii
tății, Ion Stoica, a prezentat preocu
a 50 de ani de activitate revolu
pările colectivului pe linia proiectă
ționară și aniversării zilei sale de
rii și fabricării unor autovehicule de
naștere — muncitorii — tineri și
mare capacitate, cu consumuri spe
vîrstnici . — scandau neîntrerupt
cifice reduse și cu puteri sporite,
„Ceaușescu — La mulți ani !“.
preocupări care s-au materializat în
Răspunzind acestor calde mani
asimilarea unor noi agregate, subanfestări de înaltă stimă și prețuire,
piese
de
schimb
cu
casamble și
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a în
racteristici superioare, ceea ce a
treținut cu numeroși constructori de
reducerea continuă a
contribuit la ------mașini, interesîndu-se de rezultatele
importurilor. A fost, astfel, pre.
pe care ei le-au obținut în primele
zentat, ca un succes deosebit, moto
două săptămîni ale lunii ianuarie,
rul de 360 CP, care va fi utilizat la
de condițiile lor de muncă și viață.
echiparea unor autobasculante și au
Secretarul general al partidului le-a
tocamioane, tractoare și excavatoare,
urat noi succese în activitatea lor,
a altor mașini grele. Realizat la indi
multă sănătate și fericire.
cația tovarășului Nicolae Ceaușescu,
In încheierea vizitei, la uzina de
el face parte din a doua generație de
autocamioane, secretarului general
motoare cuprinse între 240—410 CP,
al
partidului i-a fost prezentată o
urrnînd ca, în acest an, să intre în
cuprinzătoare expoziție, care oferă o
producția de' serie. Gazdele au ară
imagine elocventă a realizărilor jntat, totodată, că au fost introduse în
fabricație cutiile de viteze, punțile și ■ dustriei noastre de autovehicule. La
afte repere necesare producerii auto
loc de frunte eta expusa^famdia
autovehiculelor echipate cu motorul
vehiculelor dotate cu motoare de
de 360 CP. autotractorul c Alpin, cu
360 CP.
sarcină utilă de ! peste 40 tone,
Reamintind cu satisfacție1 sarcina
autocamionul cu sarcină de 21,5
Încredințată de secretarul general al
tone, autoremorchere, autovehiculul
partidului de a introduce în fabrica
de teren cu o autonomie de 600 km.
ție și unele mașini agricole, specia
In expoziție se aflau, de aseme
liștii au precizat că întreprinderea
nea, microautobuze și autobuze mo
va trece în curînd la realizarea a
derne pentru transportul urban
două tipuri de tractoare — A 2 400 și
și interurban, autoutilitare, auto
A 1 800 — dotate cu motoare de mare
basculante de 55 tone și multe alte
putere și cu transmisie hidrodinamiautovehicule, care și-au cîștigat un
că. Ele vor putea fi echipate cu plu
bun renume în țară și peste hotare.
guri — cu lățime variabilă șl fixă și
care au 8 sau 10 brăzdare, grapă
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a acu discuri pentru adîncimi de 18—24
preciat buna organizare a muncii
cm, agregate complexe de prelucra
în întreprindere, calitatea produselor,
re a solului și de semănat, screpere
rezultatele obținute în direcția mo
și alte agregate. In aceeași arie de
dernizării și diversificării producției,
preocupări se înscrie realizarea unor
a cerut conducerii întreprinderii, în
tractoare agricole pe roți cu puteri
tregului colectiv să acționeze cu toa
de 110 și 125 CP.'la fabricarea că
tă energia pentru realizarea, pînă la
rora se folosesc elemente auto. Tot în
finele trimestrului trei, a 2 000 de
acest an, cunoscuta unitate brașo
combine C6P, pentru fabricarea celor
veană va livra agriculturii combina
4 000 de motoare de 360 CP, pre
C6P de recoltat porumb, care va avea
cum și a tuturor produselor înscrise
un motor de 360 CP.
în planul pe acest an. Secretarul ge
neral al partidului a indicat, totoda
Larg analizată a fost, de asemenea,
tă, să se ia toate măsurile tehnice și
problema recuperării și recondiționăorganizatorice pentru îndeplinirea in
rii diferitelor piese și subansamble.
tegrală a sarcinilor de export.
In acest cadru, a fost evidențiat
Ministrul industriei construcțiilor
faptul că întreprinderea a realizat,
de mașini, cadrele de conducere, spe
prin refolosirea unor autobasculante
cialiștii centralei și întreprinderii
destinate casării, remorci cu sarcini
l-au asigurat pe tovarășul Nicolae
Uiile superioare. S-a informat despre
Ceaușescu că vor denune eforturi
atenția acordată utilizării cît mai ra
susținute pentru înfăptuirea exem
ționale a metalului, materia primă de
plară a indicațiilor date pe parcursul
bază pentru unitate. Specialiștii au
vizitei sale de lucru, pentru îndepli
arătat că prin aplicarea largă a unor
nirea la toți indicatorii a prevederi
procedee tehnice moderne, cum ar fi
lor de plan pe 1983, pentru realiza
extrudarea, la cald și la rece, s-a
rea unor produse cu performante
ajuns la un coeficient de folosire a
tehnico-functionale cît mai înalte și
metalului de 98—99 la sută.
competitive pe piața externă, pentru
în cadrul analizei s-a subliniat că,
ridicarea întregii activități la un ni
pe lingă realizarea in bune condiții
vel superior de eficiență și calitate.
a producției de bază — autovehicu
Vizita a continuat la ÎNTRE
lele — colectivul are în vedere ex
tinderea fabricației de mașini-unelte
PRINDEREA
MECANICĂ
și agregate pentru necesitățile pro
prii, cît și pentru alte unități indus
NR. 2 puternică unitate industriatriale. S-a arătat că numai pentru

In timpul vizitei la întreprinderea mecanică nr. 2

lă a Brașovului și a economiei națio
nale, care ilustrează prin produsele
de inalt nivel tehnic și de bună ca
litate pe care le realizează — carbu
ratoare și filtre pentru autovehicule
și tractoare — preocuparea constan
tă a colectivului de aici pentru creș
terea eficienței întregii activități,
pentru modernizarea continuă a pro
ducției.
La sosire, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a fost salutat de Alexandru Necula, ministrul industriei de
mașini-unelte, electrotehnică și elec
tronică, Cornel Olaru, directorul ge
neral al centralei de resort, de re
prezentanți ai conducerii întreprin
derii.
Vizita — cea de-a patra pe care
secretarul general al partidului o
face la această întreprindere brașo
veană — începe în fața machetei
unității, a unor grafice și a unei re
prezentative expoziții reunind pro
dusele ce se realizează aici. Se in
formează că indicațiile date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu ocazia
precedentei întîlniri cu acest puter
nic colectiv muncitoresc s-au mate
rializat : au fost puse în funcțiune
trei noi secții — de fabricație a car
buratoarelor, de sculărie și de me
ucanică fină, precum și o mare și
mod€rnă magazie,
Prezentind realizările întreprinde
rii, ing. Olimpiu Munteanu, directo
rul unității, arată că aici sînt pro
duse toate tipurile de carburatoare
necesare economiei naționale — toa
te caracterizate prin performanțe
tehnice și funcționale deosebite, ce
asigură importante reduceri de car
buranți. La întreprinderea mecani
că nr. 2 se produc, de asemenea, aproape toate tipurile de filtre pen
tru ulei și motorină. Pomindu-se de
la varietatea gamei de produse, în
ultimul timp s-a acordat o mare
atenție dezvoltării capacităților de
fabricație prin autoutilare. De ase
menea, colectivul întreprinderii șl-a
intensificat eforturile pentru redu
cerea consumului de metal.
Dinamica principalilor indicatori
al planului pe perioada 1965—1985
dovedește că și această importantă
unitate industrială s-a dezvoltat în
ritmul cunoscut de întreaga noastră
economie națională. Urmare direc
tă a atenției deosebite acordate creș
terii eficienței economice a întregii
activități, întreprinderea brașoveană
a înregistrat o depășire cu peste 30
la sută a beneficiilor planificate.
In cadrul dialogului de lucru, se
cretarul general al partidului a in
dicat să se acționeze pentru spori
rea producției prin folosirea mai efi
cientă ■ a capacităților existente și
pentru realizarea prin eforturi pro
prii a unor agregate complexe, de
înaltă productivitate.
La secția de sculărie, a cărei ca
pacitate va crește pînă în 1985 cu
80 la sută, tovarășului Nicolae
Ceaușescu îi sînt prezentate dispozi
tive și unelte de o complexitate și
precizie ridicate, între care matrițele
de turnare sub presiune și de pre
sare a maselor plastice, produse cu
performanțe superioare realizate în

întreprindere. Dialogul de lucru con
tinuă la secția carburatoare — secție
nouă, modernă, construită la indica
ția secretarului general al partidului
in perioada scursă de la vizita din
ianuarie 1980.
Felicitind colectivul muncitoresc
brașovean pentru rezultatele sale de
pînă
acum,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu cere să se realizeze rit
muri mai mari de creștere a produc
ției, să se acorde o atenție sporită
realizării de mașini și agregate de
mare tehnicitate și productivitate.
Mulțumind pentru indicațiile pre
țioase de care au beneficiat și cu pri
lejul acestei noi vizite de lucru a
secretarului general al partidului,
oamenii muncii de la această între
prindere s-au angajat să facă totul
pentru creșterea continuă a calității
și eficienței muncii lor, să acțio
neze cu fermitate pentru transpu
nerea in viață a hotăririlor Congre
sului al XII-lea șl ale Conferinței
Naționale a partidului.
Pe întreg parcursul vizitei, mun
citorii l-au înconjurat pe secretarul
general al partidului cu deosebită
dragoste, i-au mulțumit din inimă
pentru grija pe care le-o poartă. Sînt
sentimente de înaltă vibrație patrio
tică, de apreciere deosebită pentru
activitatea revoluționară neobosită
desfășurată de tovarășul Nicolae
Ceaușescu în cei peste 50 de ani puși
în slujba celor mai fierbinți idealuri
ale națiunii noastre de indeoendență,
suveranitate, prosperitate și pace.
O primire deosebit de caldă a fă
cut tovarășului Nicolae Ceaușescu
șl colectivul ÎNTREPRINDERII
„HIDROMECANICA",
una
dintre cele mai vechi unități con
structoare de mașini din țara noas
tră, care, în prezent, datorită extin
derii și modernizării ei, îndeosebi
din ultimii ani, poate fi considerată,
cu justificat temei, o unitate nouă
ce ilustrează cu pregnanță nivelul
tot mai înalt atins de industria noas
tră socialistă.
Vizita de lucru efectuată de
tovarășul Nicolae Ceaușescu în anul
1971 în această unitate a marcat
punctul de plecare pentru așezarea
întregii producții pe o bază modernă.
Apreciind măiestria și tradiția profe
sională a colectivului de muncă,
secretaruNgeneral al partidului a dat
atunci indicații prețioase care să
ducă la valorificarea mai bună a
capacității și priceperii acestui co
lectiv, la sporirea aportului lui la
progresul economiei noastre na
ționale, Aceste îndemnuri și-au găsit
materializarea, în anii din urmă, in
dezvoltarea si modernizarea capaci
tăților de producție prin crearea
unei unități noi — „Hidromecanica
2“ — precum și prin însușirea în
fabricație a unor produse de înaltă
complexitate și tehnicitate.
La sosirea în întreprindere, to
varășul Nicolae Ceaușescu a fost
Întîmpinat de Alexandru Mărgăritescu, directorul general al Centra
lei de utilaj tehnologic și material
rulant, și de membrii conducerii
întreprinderii. Mîndri de realizările
lor, muncitorii, inginerii, tehnicienii
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1-au întîmpinat pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu cu cele mai calde sen
timente de dragoste, stimă și recu
noștință pentru tot ce a făcut în
direcția dezvoltării și modernizării
acestei întreprinderi. Scandînd cu în
suflețire ‘.Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu
— La mulți ani !“ —ei au dat expre
sie sentimentelor de aleasă stimă și
prețuire ce le nutresc față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu — cel mai
iubit și stimat fiu al națiunii noastre
— și acum, la împlinirea a 50 de ani
de activitate revoluționară și aniversarea zilei sale de naștere,
Directorul întreprinderii. Viorel
Metea, informează asupra modului
cum se înfăptuiesc indicațiile date
de secretarul general al partidului
cu prilejul vizitei de anul trecut,
arătind că recomandările făcute cu
acel prilej au ajutat colectivul să
depășească, în anul 1982, principalii
indicatori de producție. Referindu-se la sarcinile unității pe anul
1983, gazdele arată că întreprinderea
are, în continuare, de realizat o pro
ducție sporită și diversificată în
funcție de necesitățile economiei
noastre naționale, precum și de ce
rerile la export. Se evidențiază fap
tul că numai sarcinile pentru export
sînt în acest an cu 70 la sută mal
mari față de anul trecut.
' Pe parcursul vizitei sint prezen
tate cîteva produse din fabricația
curentă —familiile de turbosuflante
pentru supraalimentarea motoarelor
diesel cu puteri între 100 și 4 500 CP
și motoarelor diesel rapide cu pu
teri de la 100 la 1 500 CP. Cu acest
prilej, specialiștii întreprinderii re
liefează preocuparea lor de realizare
a unor repere și subansamble prin
recondiționarea unor piese din com
ponența produselor scoase din func
țiune. Prin folosirea acestui proce
deu, numai la fabricarea unui singur
tip de turbosuflantă s-au economisit,
în 1982, peste 8 milioane lei. Pentru
extinderea acestei metode la cît mal
multe produse, întreprinderea „Hi
dromecanica" a stabilit legături di
recte cu bazele de piese de schimb
din întreaga tară în vederea recupe
rării unor repere sau subansamble
din componența produselor scoase
din funcțiune, urrnînd ca acestea să
fie recondiționate și reintroduse în
componența unor agregate si instalății noi.
Urmărind în continuare procedeele
moderne de fabricație, tehnologiile
de vîrf folosite, ca și produsele ex
puse în standuri sau mici expoziții,
secretarul general al partidului exa
minează o serie de produse reproiectate a căror greutate a scăzut consi
derabil, paralel cu sporirea randa
mentului. Se arată că se află în curs
de proiectare o nouă familie de
transmisii hidraulice pentru locomo
tive care va conduce, de asemenea,
la reducerea consumului de metal la
aceste produse cu circa 30 la sută.
Printre creațiile întreprinderii, apre
ciate pentru performantele lor deo
sebite, se mai numără și transmisiile
hidromecanice care echipează trac
toarele grele pe pneuri și șenile,
autobasculantele, autogrederele, autoscreperele și multe alte utilaje grele
de 25, 50 și 100 tone.

în timpul vizitei, tovarășul Nicolae
Ceaușescu este informat că. în con
formitate cu programul general de
dezvoltare a întreprinderii „Hidro
mecanica", pînă în anul 1987, pro
ducția de transmisii hidromecanice
va crește cu circa 50—60 la sută, iar
la unitatea nr. 1 a întreprinderii se
vor realiza anual circa 40 000 de turbosuflante pentru supraalimentarea
motoarelor diesel, față de 26 600 cit
se fabrică în prezent. Se informează,
de asemenea, despre asimilarea unor
componente pentru produse care
pînă acum se aduceau din import.
Secretarul general al partidului a
apreciat realizările obținute în pro
movarea progresului tehnic, in di
versificarea producției și realizarea
unor produse competitive pe plan in
ternațional. Totodată, a indicat con
ducerii întreprinderii și ministerului
de resort să acționeze in continuare
pentru grăbirea procesului de asimi
lare a unor repere sau subansamble
care se aduc încă din import, pen
tru extinderea procesului de reali
zare a unor piese prin recondiționarea anumitor repere din componența
instalațiilor scoase din funcțiune.
S-a cerut, de asemenea, să se aibă
în vedere reducerea continuă a con
sumurilor specifice de materii prime
și materiale și generalizarea unor
tehnologii moderne care s-au dovedit
eficiente în procesul de producție.
Pretutindeni, pe parcursul vizitei,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
primit cu bucurie și satisfacție. Mun
citori aflați la lucru i-au oferit flori,
adresîndu-i din inimă mulți ani în
fruntea partidului și statului, pentru
a conduce cu aceeași înțelepciune și
strălucire destinele națiunii noastre
pe calea luminoasă a socialismului
și comunismului.
Colectivul de conducere al între
prinderii a mulțumit tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru noua vizi
tă de lucru, pentru indicațiile și
orientările date activității de viitor și
l-au asigurat că vor acționa cu dă
ruire și pricepere pentru a îndeplini
în mod exemplar sarcinile ce revin
întreprinderii în acest an și pe între
gul cincinal.
Vizita tovarășului Nicolae
Ceaușescu în municipiul Brașov a
continuat Ia ÎNTREPRINDEREA

DE CONSTRUCȚII AERO
NAUTICE, unitate creată la in
dicațiile secretarului general al par
tidului pentru a răspunde cerințelor
dezvoltării economiei noastre națio
nale. Prin înființarea acestei importante unități aeronautice la Brașov,
se continuă, în fapt, o veche tradiție
în acest domeniu de vîrf al tehnicii
și tehnologiei românești ce a dat,
de-a lungul anilor, constructori talentați de avioane, care au dus faima
„aripilor românești" în multe colțuri
ale lumii.
Profilată pe fabricarea planoarelor,
motoplanoarelor, avioanelor ușoare și
elicopterelor, uzina brașoveană, be
neficiară a unei vechi experiențe și
dotată cu mijloace tehnice de prim
rang, a reușit să-și diversifice per
manent gama produselor sale în con
formitate cu cerințele variate și exi
gente ale solicitărilor din țară, pre

cum și ale partenerilor externi. Tot
măi multe produse aeronautice rea
lizate aici sint folosite în agricultură,
transport, sport, turism etc, fiind, dd
asemenea, exportate în multe țări cu
tradiție in construcția aviatică.
La sosire, constructorii de avloane au făcut tovarășului Nicolae
Ceaușescu o primire deosebit de căl
duroasă. exprimîndu-și sentimentele
de nemărginită dragoste și prețuire
pentru tot ceea ce a făcut și face
pentru progresul și prosperitatea pa
triei și a fiilor ei. Cel prezenti au
scandat cu însuflețire „Ceaușescu —
La multi ani!" — alăturîndu-se urării
pe care toți brașovenii, întregul nos
tru popor o face în aceste zile tova
rășului Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani de activi
tate revoluționară și aniversării zilei
sale de naștere.
Vizita la renumita uzină brașo
veană, dialogul de lucru purtat de
secretarul general al partidului cu
factorii de răspundere din ministerul
și centrala de resort, cu cadrele de
conducere ale întreprinderii au avut
ca obiect prioritar sporirea eficien
tei întregii activități prin creșterea
producției și productivității muncii,
reducerea importurilor, scăderea
consumurilor de materii prime și
materiale, de energie și combustibili.
Cu ajutorul unor panouri și gra
fice, gazdele au prezentat realizările
obținute de la vizita precedentă a
secretarului general al partidului pe
linia asimilărilor și integrării în fa
bricație, a modernizării și creării de
noi produse cu performanțe tehnicofuncțlonale mult îmbunătățite, care
să răspundă într-o măsură sporită
cerințelor tehnicii contemporane.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
apreciat eforturile depuse în această
direcție și a recomandat colectivului
6ă accelereze procesul de asimilare
și integrare a fabricației de noi pro
duse in vederea reducerii efortului
valutar. In acest sens, s-a indicat
ca la fiecare minister care participă
la realizarea produselor uzinei să se
creeze secții specializate, care să ac
ționeze pentru asimilarea produselor
amintite pe baza unor programe spe
ciale. După ce a analizat posibilită
țile tehnico-organizatorice și capaci
tățile de fabricație pentru unele ti
puri de produse, secretarul general al
partidului a indicat să se ia măsuri
pentru sporirea, pe spațiile existente,
a producției acestora. S-a apreciat că
uzina poate răspunde acestor cerințe.
In continuare, directorul general
al Centrului Național de Aeronauti
că, Teodor Zamfirescu, și directorul
uzinei. Dumitru Barbu, au prezentat
rezultatele acțiunii de folosin . nlocuitorilor, respectiv a mai. jlor
plastice și fibrelor de sticlă in con
strucția unor repere, ceea ce asigură
eliminarea folosirii unor materiale
costisitoare din import.
In hala de montaj sînt Înfățișate
noi repere aflate în curs de asimilare, precum și ultimele produse rea
lizate de constructorii de avioane
brașoveni. Este prezentat avionul
I.A.R.-825 — avion de școală și de an
trenament — cu motor turbopropulsor, competitiv pe plan internațional.
Colectivul întreprinderii și al institu
tului de specialitate au realizat, de
asemenea, avionul agricol modern
I.A.R.-827, turbopropulsor, cu posibi
lități de creștere a încărcăturii utile.
Cea mai nouă realizare a colectivului
este avioneta I.A.R.-28 MA, caracte
rizată printr-o construcție simplă, ro
bustă, cu fiabilitate crescută și care
economisește importante cantități de
combustibili și lubrifianți.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
apreciat realizările obținute, fellcitînd
călduros colectivul de oameni ai
muncii de aici, și a recomandat să se
continue acțiunea de diversificare a
producției, de realizare a unor apa
rate de zbor de concepție proprie, de
înaltă competitivitate, valorificindu-se astfel experiența construc
torilor români de avioane, condițiile
tehnico-materiale de care dispune
acest colectiv, inteligența tehnică a
inginerilor și tehnicienilor ce lucrea
ză acum în uzină.
La plecare, un grup de șoimi ai pa
triei l-au înconjurat cu dragoste pe
tovarășul Nicolae Ceaușescu. înmînindu-i buchete de flori, urîndu-i să
nătate și multă putere de muncă,
pentru fericirea celor mai tineri cetă
țeni ai patriei și a părinților lor.
„Ceaușescu — La mulți ani I" — au
scandat ei cu multă emoție în gla
suri. Grupuri de pionieri și tineri au
inmînat flori tovarășului Nicolae
Ceaușescu, urindu-i la multi ani,
multă sănătate cu prilejul împlinirii
a 50 de ani de activitate revoluționa
ră și aniversării zilei sale de
naștere.
Cei prezenți au ovaționat pe secre
tarul general al partidului, i-au ex
primat hotărirea lor fermă de a face
totul pentru înfăptuirea recomandă
rilor sale, a hotăririlor Congresului al
XII-lea și ale Conferinței Naționale
ale partidului, de a-și aduce contribu
ția la înflorirea multilaterală a pa
triei socialiste.
In această atmosferă insuflețitoare,
elicopterul prezidențial a decolat din
municipiul Brașov, îndreptîndu-se
spre Predeal.
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PE BARICADELE LUPTEI,
TINEREȚEA UNUI EROU
ara întreagă trăiește acum un moment
de puternic avînt creator. Oamenii săi,
J liberi, demni, stăpini pe propriul destin
istoric, acționind intr-o unitate indestructibilă
de voință și simțire, cu o impresionantă dă
ruire revoluționară, îmbogățesc mereu cununa
de împliniri a țării’. Este un moment care
pune tot mai puternic în relief rolul condu
cător al partidului, partid eroic, ale cărui
rădăcini se găsesc adine implintate în solul
realităților românești, artizanul de ieri și de
□zi al demnității și libertății patriei.
întreaga națiune omagiază acum, in ia
nuarie, la împlinirea a 50 de ani de acti- I
vitate revoluționară a tovarășului Nicolae
Ceaușescu și la aniversarea zilei sale de 1
naștere, marele său exemplu patriotic, perso
nalitatea exemplară de militant comunist.
Pilduitoarea biografie revoluționară a to
varășului Nicolae Ceaușescu se împletește
strins cu însăși viața și lupta partidului I
comunist, cu înseși destinele clasei noastrp
muncitoare. Această integrare a personalită
ții sale in viața partidului, în istoria poporului
nostru, această întrepătrundere dintre voința,
dirzenia, curajul său și activitatea partidului
comunist reliefează de la înălțimea celor
mai impunătoare valori biografia unui revo
luționar neînfricat', profund atașat idealului
comunist, din care și-a făurit un nestrămutat
crez, o conduită unică de trăire la cota celei
mai înalte dăruiri revoluționare. Abnegația cu
care a acționat, în condițiile grele ale ilega
lității, împotriva opresiunii sociale, a nedrep
tăților unei societăți nedrepte, pentru apăra
rea și promovarea a tot ceea ce reprezintă
adevăr, echitate și umanism, pentru împli
nirea idealurilor de libertate ale poporului,
pentru suveranitatea și independența patriei
se constituie in piscuri semețe de lumină ale
istoriei eroice, a partidului nostru comunist,
care vor călăuzi.și însufleți generațiile de azi
și de mîine in opera istorică de înălțare a
României pe noi trepte de izbînzi.
Format la școala aspră a luptei revolu
ționare ilegale, tinărul Nicolae Ceaușescu a
evoluat și s-a maturizat politic in procesul
creșterii șf maturizării Partidului Comunist
Român, al ancorării tot mai puternice a aces
tuia în realitățile vieții social-politice româ
nești.: Biografia sa revoluționară reprezintă,
deopotrivă, un strălucit exemplu de ceea ce
o însemnat partidul în existența celor care
s-au înrolat în el, și-au legat speranțele,
dezideratele, însăși viața de lupta sa eroică.
In cadrul mișcării revoluționare, bogată in
momente de mare tensiune și dramatism, dar
și de mari împliniri și victorii, tinărul militant
comunist Nicolae Ceaușescu și-a dezvoltat

înalte virtuți de conducător, rod al unor
acumulări neîntrerupte, al unui statornic efort
de autodepășire, al însușirii a tot ceea ce a
fost mai valoros și durabil în activitatea
partidului, a poporului, al identificării cu cele
mai inalte idealuri ale națiunii noastre.
A venit la București - marele oraș al țării pe cind avea 11 ani, purtînd in suflet durerea
milioanelor de țârani exploatați și jefuiți, re
volta lor împotriva unui regim nedrept și spo
liator, speranța lor de mai bine. Sosea în Ca
pitală atunci cind țara era angrenată în vîrtejul unei îndelungi și grele crize eco
nomice, care a afectat dureros con
diția socială a maselor de oameni ai
muncii. Descoperă și aici, în București, pe
cind învăța meserie, aceleași dramatice ine
chități sociale, mizeria și nedreptatea. Era
avid de cunoaștere, li plăcea mult poezia și
dovedea un mare respect pentru valorile
culturii naționale, ca și pentru valorile perene
ale civilizației ; nutrea o temeinică convin
gere, sprijinită pe suportul argumentelor, că
nu există act de cultură in afara politicii,
așa cum nu poate exista o activitate politică
fără un solid postament de cultură. In îm
prejurările activității revoluționare pe care o
va desfășura, curînd se va remarca prin
solidele sale cunoștințe în domeniul eco
nomiei și politicii, prin pasiunea cu care
căuta să descifreze fenomenele vieții.
înăr fiind, a descoperit că, în acea lume
o inegalităților sociale, exista o forță
puternică - muncitorimea
că exista
un partid al acțiunii și speranței, un partid ce
reprezenta interesele celor mulți. ale maselor
de lucrători cu brațele și cu mintea - partidul
comuniștilor și că aici, în acest partid, ii este
locul. în anul 1933, pe cind muncitorimea se
afla angrenată in mari bătălii sociale, s-a înca
drat în Uniunea Tineretului Comunist. Evocînd
acest moment memorabil al strălucitului
său drum revoluționar, tovarășul Nicolae
Ceaușescu arăta : „Aceste împrejurări în care
am intrat in mișcarea revoluționară sindicală,
iar apoi, în 1933, în Uniunea Tineretului Co
munist - dată ce marchează și calitatea de
membru al partidului - au pus o puternica
amprentă asupra vieții și activității mele re
voluționare și politice. Această perioadă de
avînt revoluționar, caracterizată prin puternice
mișcări de mase, demonstrații, greve, care au
cuprins zeci de mii de oameni ai muncii și
au atins nivelul cel mai înalt în 1933 prin
marile mișcări revoluționare din Valea Praho
vei, din București - printre care și Grivița și din alte centre importante aie României,
a determinat contopirea, ca să spun așa, a

Casa din comuna Scornicești — Olt
in care s-a născut tovarășul Nicolae
Ceaușescu

Fotografie a tovarășului Nicolae
Ceaușescu din 1933, anul intrării sale
în U.T.C.
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vieții și activității mele cu mișcarea revoluțio
nară. Toate acestea m-au făcut să înțeleg că
pentru un revoluționar, pentru un fiu al țăra
nilor și muncitorilor nu există altă cale decit
calea luptei împotriva asupririi, pentru răstur
narea jugului burghezo-moșieresc, pentru o
lume mai dreaptă și mai bună".
La o virstă tînărâ, tovarășul Nicolae
Ceaușescu activa deja neobosit, cu tenacitate
și energie, infruntind cu demnitate și curaj
toate greutățile vieții, precum și pe cele ale
luptei revoluționare, dovedind deopotrivă ca
racter ferm, alese însușiri de militant comu
nist : capacitate organizatorică, profunzime in
gîndire ca și in acțiune, motive pentru care
și-a atras prețuirea tovarășilor de luptă, o
conducerii Partidului Comunist Român.
ra în anul 1933, anul în care partidul a
luat inițiativa constituirii Comitetului
Național Antifascist, cu menirea de
a strînge toate forțele sănătoase ale na
țiunii într-un larg front antifascist care
să stăvilească ascensiunea cercurilor de
extremă dreapta, fasciste, puternic încu
rajate de venirea lui Hitler la putere în
Germania. Apreciind calitățile deosebite
ale tînărului muncitor comunist Nicolae
Ceaușescu, conducerea partidului l-a desem
nat să reprezinte Uniunea Tineretului Comu
nist in comitetul de conducere al acestei
organizații.
<
Evocînd întîlnirea cu tînărul muncitor de
atunci, academicianul Petre Constantinesculași scria : „Un tinăr cu părul negru, cu
trupul firav - un copil cuminte, liniștit și
cuviincios fără să se ploconească in fața ni
mănui dintre noi, ditai bărbați in toată firea,
bătrini pentru el, profesori universitari - ni
s-a prezentat în calitatea in care a fost trimis.
I s-a dat apoi cuvîntul și a vorbit cu o
hotărire care pornea din sinceritatea sa, din
convingerea justeței tezei pe care o susținea,
din insuși crezul său, căruia, se vedea lesne,
i se dăruise".
La scurt timp devine cunoscut în cadrul
mișcării antifasciste datorită pasiunii revolu
ționare, energiei neostoite și marii sale pu
teri de muncă, datorită adîncii convingeri în
justețea drumului pe .care îl alesese. Curind,
in noiembrie 1933, făcea cunoștință pentru
prima dată cu închisoarea și cu o instanță
judecătorească - Parchetul Tribunalului Ilfov,
sub acuzația de incitare la grevă și răspîndire de manifeste. Arestarea avea să-l facă
să înțeleagă mai exact riscurile, primejdiile
activității revoluționare, ale apartenenței la
partidul comunist. Dar tînărul de nici 16 ani
nu ezită, nu este timorat - va merge mai
departe pe calea luptei.
Iar partidul ii încredințează noi și noi mi
siuni. Cind in vara anului 1934, la Tribunalul
militar de la Craiova, începea procesul con
ducătorilor luptelor din februarie 1933, Corni- A
tetul Național Antifascist a trimis pe adresa
Corpului I a'mată din această localitate, pe
diverse căi, oroteste purtînd peste 10 000 de
semnături. Printre cei desemnați qp strîngerea lor, cu inminarea listelor la proces a
fost
și
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
Autoritățile luaseră insă severe măsuri de
securitate. In vecinătatea Tribunalului militar
de la Craiova, Nicolae Ceaușescu împreună
cu alți tineri revoluționari gu fost arestați.
Asupra lor s-au găsit 15 liste de subscripție,
7 proteste ale muncitorilor șomeri din Bucu
rești, precum și un memoriu al Comitetului
Regional Antifascist din Cluj, semnat de 200
muncitori și intelectuali. Interogat de comisarul-șef al Direcției generale a poliției, în
legătură cu scopul sosirii la Craiova, tînărul
comunist Nicolae Ceaușescu a răspuns
răspicat și demn că venise pentru „a face
declarații in favoarea acuzaților", arătînd că
„muncitorimea se solidarizează cu ei".
Era începutul unui strălucit și exemplar
drum de militant comunist și patriot, a cărui
viață se va împleti organic și pilduitor cu
insăși istoria luptei revoluționare a partidului
nostru comunist.

E

Florian TANASESCU
cercetător științific la Institutul de
studii istorice și social-politice de
pe lîngă C.C. al P.C.R.

CTITORUL 1NVĂTĂM1NTULUI
ROMÂNESC MODERN
Este un adevăr incontestabil că
tot ceea ce s-a realizat in învățămintul românesc în ultimii 17 ani
privind pregătirea în profil larg,
creșterea ponderii liceelor de spe
cialitate și a învățămîntului su
perior tehnic, îmbinarea armoni
oasă dintre instrucție și educație,
întrepătrunderea logică a activi
tăților din învățămînt cu cele din
cercetare și producție, accentuarea
necontenită a calității procesului de
pregătire și de perfecționare a ca
drelor poartă amprenta puternicei
personalități a secretarului general
al partidului, reflectînd gîndirea sa
cutezătoare și originală, stăpînirea
profundă a dialecticii, receptivi
tatea permanentă față de fenome
nele noi, contactul nemijlocit cu
viața, cu practica socială. La baza
întregului învățămînt românesc se
află concepția originală, profund
științifică și novatoare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu privind rolul
școlii în viața societății, pregătirea
noilor specialiști, integrarea orga
nică a învățămîntului cu cerceta
rea și producția. Este concepția
luminoasă a unui învățămînt activ,
implicat în rezolvarea unor cerințe
ale dezvoltării economico-sociale.
Institutul politehnic din Bucu
rești, cea mai puternică citadelă a
învățămîntului superior din țara
noastră, în care se pregătesc prin
muncă și pentru muncă peste 28
mij. de studenți și doctoranzi și
peste 900 tineri de pe me
ridianele globului, a beneficiat
și beneficiază necontenit de îndru
marea și sprijinul nemijlocit al
tovarășului Nicolae Ceaușescu, al
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu. Cu ocazia nu
meroaselor vizite cu care am fost
onorați de-a lungul anilor s-au
desfășurat profunde analize ale
activității de pregătire a viitorilor
specialiști, am fost sprijiniți în
realizarea unor obiective științifice
de prestigiu și am primit noi
imbolduri și încurajări. Asemenea
vizite de lucru, dialoguri cu oame
nii muncii din industrie și cerce
tare, din agricultură și învățămînt
ilustrează stilul de lucru dinamic,
revoluționar, democratic al secre
tarului general al partidului, preo
cuparea sa permanentă față de
dezvoltarea tuturor sectoarelor de
activitate, tn ultimii trei ani, in
stitutul nostru a fost vizitat de
două ori, ultima vizită mareînd
deschiderea actualului an de învă
țămînt sub auspiciile concentrării
eforturilor tuturor universitarilor
pentru realizarea unei noi calități
a pregătirii studenților, așa cum
ne-a cerut tovarășul Nicolae
Ceaușescu. De fiecare dată, condu
cătorul iubit al partidului și statu
lui nostru a angajat un dialog viu,
constructiv cu comuniștii, cu stu
denții și cadrele didactice, trasind
noi direcții de dezvoltare și mo
dernizare a procesului da învățămint, subliniind importanța decisi
vă a pregătirii cadrelor pentru
perfecționarea pe mai departe a

întregii vieți economice și sociale
din patria noastră. De aceea, in
pas cu dezvoltarea impetuoasă a
industriei. Politehnica din București
a cunoscut, în ultimele aproape
două decenii, puternice mutații pe
toate laturile de activitate. Ea be
neficiază acum de un edificiu nou,
care îmbogățește și luminează pei
sajul urbanistic al Capitalei, dis
pune de laboratoare și ateliere cu o
dotare modernă, de un valoros corp
profesoral. Institutul nostru pre
gătește specialiști in ramuri de
virf ale industriei : mașini-unelte
cu comandă numerică, chimia și
metalurgia materialelor speciale,
automatizări și tehnică de calcul,
aeronave, electronică, microelec
tronică și mecanică fină, tehnologia
compușilor
macronțoleculari
și
multe altele. In același timp, in
stitutul a fost dotat cu un modern
Prof. univ. dr. ing.
Voicu TACHE
rectorul Institutului politehnic
din București

complex social reprezentînd un
mic orășel studențesc cu peste
12 000 locuri de cazare și de masă,
cu dotări care se constituie într-un
model de referință privind condi
țiile de viață ale tineretului studios
din patria noastră. Pentru toate
aceste condiții minunate de muncă
și de viață, 'create cu eforturi
mari din partea societății, oferite
cu generozitate institutului nos
tru, ' studenții, cadrele didactice,
întregul personal muncitor iși
exprimă marea lor recunoștință
și aduc calde mulțumiri condu
cerii partidului și statului, personal
tovarășului Nicolae Ceaușescu. De
sigur, sint condiții de studiu și de
activitate concretă care ne obligă
pe noi toți să fim la înălțimea în
crederii ce ni se acordă, să depu
nem eforturi mereu mai mari spre
a fructifica în folosul societății, al
poporului nostru energia și inteli
gența, spiritul creator și talentul
tehnic al tinerelor generații.
Procesul înnoitor, început cu
aproape 15 ani în urmă, de inte
grare a învățămîntului cu acti
vitatea de cercetare și cu produc
ția — proces inițiat și perseverent
urmărit șl îndrumat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ctitorul învă
țămîntului românesc modern — a
condus la mai buna mobilizare
a întregului potențial uman și
material al învățămîntului supe
rior, la angajarea mai responsa
bilă a acestuia în rezolvarea sar
cinilor rezultate din programul
partidului, din istoricele hotăriri
ale Congresului al XII-lea și ale
Conferinței Naționale. Așa se
explică faptul că în ultimii ani
cadrele didactice și studenții insti
tutului nostru, într-o colaborare

strînsă cu specialiștii din cercetare,
proiectare și producție, au reușit
să rezolve probleme de importanță
majoră pentru economia națională.
Dezvoltarea și modernizarea con
tinuă a bazei materiale, afirmarea
tot mai puternică a unor școli știin
țifice de tradiție polarizează acum
in jurul institutelor de învățămint
superior activitatea specialiștilor
din cercetare și producție, măresc
gradul de abordare multidisciplinară a cercetărilor, adincesc proce
sul de integrare, asigură o mai lar
gă participare a studenților la ac
tivități comune de investigare, spo
resc contribuția școlii superioare
lâ afirmarea științei și tehnicii ro
mânești.
Dealtfel, gradul de modernizare
și de integrare a invățămintului su
perior tehnic poate fi apreciat și
prin prisma timpulu^pecesar adapr
tarii, tînărului absolvent la viata
inginerească. Realitatea demon
strează că marea majoritate a abm
selvenților primesc in prezent o
instruire superioară, că prin per
fecționarea și adincirea procesului
de instruire și educare prin muncă
și pentru. muncă — singurul și cel
mai eficient proces de educare pa
triotică, revoluționară — se ampli
fică pregătirea de specialitate, iar
absolvenții depășesc mult mai ușor
pragul psihologic de trecere într-o
nouă activitate, cu cerințe și exi
gențe specifice.
Exprimînd și pe această cale ata
șamentul fierbinte al comuniștilor,
al colectivului de studenți și cadre
didactice din Institutul politehnic
bucureștean la politica profund
științifică a partidului și statului
nostru, impulsionați continuu de
luminosul exemplu de muncă și dă
ruire revoluționară, profund pa
triotică al secretarului general al
partidului, colectivul nostru este
ferm hotărît să perfecționeze și să
intensifice procesul de pregătire a
specialiștilor cu un larg orizont
tehnico-științific, cu un înalt nivel
politico-ideologic, cu temeinice
convingeri și aptitudini de integra
re rapidă în efortul general al în
tregului nostru popor pentru trans
punerea în viață a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea și ale Confe
rinței Naționale.
Cu prilejul împlinirii a 50 de ani
de activitate revoluționară a tova
rășului Nicolae Ceaușescu și aniverșârii zilei sale de naștere, conștienți că toate marile progrese
realizate în perioada de după
Congresul al IX-lea sînt legate in
disolubil de prodigioasa activitate
a celui mai iubit fiu al poporului
nostru, de contribuția sa decisivă
la elaborarea și aplicarea politicii
științifice a partidului, de spiritul
înnoitor promovat in toate sferele
vieții sociale, îi adresăm din adincul inimii cele mai calde urări de
sănătate, de putere de muncă, de
viață îndelungată, spre binele și
fericirea națiunii noastre, spre glo
ria României socialiste.

Omul, patriotul, revoluționarul
Permanent, însuflețitor
îndemn la autodepășire
Cind, la puțin timp după consti
tuirea județului, secretarul general
al partidului a vizitat Tulcea, „ca
pitala Deltei" avea aspectul unui
t.irg. Azi, aici se produc alumină,
feroaliaje, se construiesc vapoare,
s-au înălțat zeci de mii de aparta
mente. Ne mindrim cu marele nos
tru combinat metalurgic, care este
o unitate de pionierat pentru eco
nomia românească. El a fost con
struit la indicația expresă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Cind se
săpau fundațiile la prima uzină de
feroaliaje, secretarul general a ve
nit in mijlocul nostru, apoi a re
venit aproape in fiecare an. M-am
aflat la fiecare vizită în preajma
tovarășului Ceaușescu. Pot spune
că a "trăit alături de colectivul
nostru principalele momente ale
nașterii metalurgiei tulcene. De
fiecare dată ne-a ajutat să rezol
văm unele probleme mai dificile
și — poate faptul cel mai impor
tant — ne-a invățat să gindim eco
nomic, să ne concepem munca in
perspectivă.
Una dintre vizite, de exemplu, a
avut loc îndată după punerea in
funcțiune a primelor cuptoare de

feroaliaje. Asistînd la turnarea
unei șarje, ne-a sugerat să schim
băm sistemul de turnare, să mecanizăm lucrările. Am aplicat întoc
mai ce ni s-a indicat, iar la urmă
toarea vizită discuțiile au pornit
tocmai de la ce hotărîsem, împreu
nă cu dinsul. la vizita precedentă.
Am putut astfel raporta că, schimbind sistemul de turnare, produc
tivitatea muncii a crescut de 10 ori.
Apoi a urmat o discuție pe teme
tehnice, dar. de fapt, intr-o mult
mai amplă viziune și vreau să spun
că tocmai asta m-a impresionat cu
totul deosebit. Ne-a spus că avem
o bază tehnică modernă, dar că asta
încă nu-i de-ajuns. Important este
cum o folosim, pentru a ridica în
treaga activitate la un nivel supe
rior de economicitate și eficiență,
în viziunea sa de ctitor al unei
economii socialiste moderne, noi
trebuie să ne comparăm nu cu noi
îrțșine, ci cu ceea ce este mai
avansat pe plan tehnic și economic
la nivel mondial.
La una dintre vizite a dorit să
urmărească procesul de topire a
metalului. Ne-a cerut să ne gin
dim dacă prin etgnșarea cupto

rului nu putem reduce consu
mul de energie electrică și de ma
terii prime. Indicațiile date atunci
le-am aplicat și la cea de-a doua
uzină de feroaliaje, aflată pe atunci
în construcție, astfel că producti
vitatea obținută la noul tip de
cuptor aproape că s-a dublat. Ideile
și indicațiile sale au însemnat pentry noi, concret, o ridicare la pu
tere a activității combinatului nos
tru, o ascensiune spre performanțe
de mare productivitate și eficien
ță. „Acum, uzina de feroaliaje
este aproape gata — ne-a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu la vi
zita din anul 1981. Trebuie să ne
gindim cum să producem mai multe
feroaliaje, consumind însă mai puți
nă energie". Ne-a cerut atunci să
recuperăm resursele energetice se
cundare, praful de feroaliaje și
zgura. A fost încă o idee și încă
un îndemn spre mai departe.
Acum putem raporta tovarășului
secretar general că lucrările de in
vestiții Ia instalațiile de recuperare
a energiei gazelor arse, a prafului
de feroaliaje și a zgurii au inceput.
în acest an vom pune în funcțiune
prima instalație
de recuperare a
căldurii, Prin acest procedeu vom
asigura anual importante econo
mii, ceea ce ne va permite termoficarea municipiului Tulcea fără
a consuma combustibil. Specialiștii
noștri au găsit soluții de utilizare
a prafului de feroaliaje la produ

cerea fontei, a îngrășămintelor
chimice, la realizarea unor prefa
bricate. Deci, primele rezultate au
apărut. Așa cum ne-a cerut pre
ședintele țării in cadrul vizitelor
de lucru, așa cum ne îndeamnă pe
toți să muncim mereu mai efi
cient, mai cutezător pentru a
realiza obiectivul strategic al si
tuării României printre țările cu o
economie modernă, avansată.
Acum, cîhd poporul nostru, cu
nespusă bucurie, omagiază împli-

nirea a 50 de ani de activitate revo
luționară a tovarășului Nicolae
Ceaușescu și îi aniversează ziua de
naștere, noi, metalurgiștii tulceni,
ne indreptăm cu recunoștință gindul spre iubitul nostru îndrumător
si prieten și ii urăm din adincul
Inimilor noastre ani mulți de viață
și de împliniri.

Inq. Cristian BOIANGIU
directorul
Combinatului

metalurgic Tulcea

Lecția înaltei competențe
si a marii răspunderi
îmi amintesc ca și cum totul
s-ar fi întimplat cu citeva minute
in urmă.
...Era spre sfirșitul lunii decem
brie a anului 1981 cînd am fost
înștiințat că sînt invitat Ia o dis
cuție de lucru a secretarului ge
neral al partidului. La București
am aflat că tovarășul Nicolae
Ceaușescu voia șă se consulte, cu
un număr de specialiști, pre
ședinți de cooperative agricole de
producție și șefi de ferme din în
treaga tară. înaintea adoptării
unor importante documente pri
vind creșterea eficientei în agricul
tură. Și-a spus fiecare părerea.

deschis, liber, fără nici o reținere.
Din cînd in cînd ni s-a cerut să
argumentăm cite o idee, o opinie.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a
ascultat cu mare atenție si cind
ni se adresa ne spunea fiecăruia
pe nume. Deci ne reținuse nume
le — românești, maghiare, germa
ne — după o simplă prezentare. Dar
și mai impresionat am fost de
faptul că atunci cînd făcea refe
riri la unitățile agricole reprezen
tate de participants la acea discu
ție, secretarul general al partidu
lui aducea elemente concrete din
fiecare unitate, reconstituindu-și
impresiile și observațiile din

timpul vizitelor de lucru efectuate.
Unui cunoscut specialist din ținu
tul ialomițean i-a propus să ex
tindă experiența proprie și pe ce
lelalte sole ale cooperativei agri
cole și nu doar pe tarlaua... și a
rostit cu precizie numele tarlalei."
Cu președintele unei unități agri
cole dobrogene a discutat pe larg
despre unele terenuri ale căror
structură și conformație le cunoștea
în amănunt. Iar unui inginer din
părțile Banatului i-a amintit, cu lux
de amănunte, valoroasa tradiție din
partea locului în creșterea și îngrășarea porcilor nu doar pe sea
ma concentratelor ș.a.m.d.
Vă spun drept, m-am întors de
acolo răscolit de ginduri : dacă
omul de la cirma țării cunoaș
te atit de profund resursele și
disponibilitățile agriculturii țării,
acest fapt se impune cu strictă
necesitate, cu atit mai mult, pentru
fiecare specialist din agricul
tură, in aria sa de activitate.
întors în comună n-am ținut
Impresiile și gîndurile doar pentru
mine. Le-am prezentat pe larg in
pleiiul comuniștilor din comună,
în adunările cooperatorilor pe fer
me și brigăzi, pe unitate. în alte
împrejurări. După care. împreună
cu conducerea cooperativei, am
trecut la acțiune. Am controlat, la
metru pătrat, starea de fertilitate
a tuturor suprafețelor cooperati
vei. Discuțiile cu cooperatorii au

pus în valoare tradițiile locale, pe
rioadele optime de semănat, de
întreținere a culturilor, în funcție
de condițiile climatice ale fiecărui
an. Consultarea în stabilirea indi
catorilor de plan începe la nive
lul fiecărei echipe, iar drept urma
re, angajamentul anual adoptat pe
anul trecut — superior tuturor
prevederilor de plan — a fost sub
stanțial depășit. Acum, continuind
ceea ce am inceput cu un an in
urmă, avem în vedere o folosire și
mai temeinică a potențialului pro
ductiv al pămîntului, a priceperii
și hărniciei cooperatorilor. Ceea
ce am realizat noi aici la Stănceni
dovedește că spiritul novator, ști
ințific promovat de cătr<> tovarășul
Nicolae Ceaușescu reprezintă un
permanent izvor de idei, de soluții
și inițiative în toate domeniile.
întîlnirea de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la care am
avut fericirea să particip consti
tuie o lecție vie, de neuitat. Este
una din marile lecții pe care ni le
oferă întreaga viață, întreaga ac
tivitate revoluționară a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, dăruită oameni
lor. poporului, înfloririi României
socialiste.
îi urăm din inimă ani mulți și
fericiți ‘1

Griqore ZAINEA
inginer-șef al C.A.P. Stănceni,
județul Botoșani
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Istoria popoarelor și națiunilor s-a
desfășurat și se desfășoară în jurul
unor coordonate esențiale, care au
constituit și constituie adevărate co
loane de susținere a edificiului lor
național. între» coordonatele ce stră
bat istoria popoarelor, ca un fir roșu,
de-a lungul secolelor, un loc și un
rol de însemnătate 'primordială au
avut ideea și dorința de libertate și
dreptate socială și națională. în ca
zul unor popoare și națiuni, precum
poporul nostru, care, din pricina unor vicisitudini istorice, au cunoscut
opresiunea și dominația străină ori
au fost silite să trăiască despărțite
prin granițe artificiale, idealurile de
libertate și dreptate se întregesc cu
altele, tot atit de nobile și de impor
tante : independenta și unitatea național-statală. Se întregesc, de aseme
nea, coordonatele-permanente ale is
toriei poporului român cu alte
le, de aceeași valoare și însemnătate.
Mai întîi legătura indestructibilă,
contopirea oamenilor cu locurile, cu
glia strămoșească, apoi vigoarea do
vedită în păstrarea ființei naționale,
dirzenia și temeritatea cu care po
porul român și-a înfruntat răuvoito
rii și neprietenii, înțelepciunea cu
care a știut să învingă momentele de
răscruce. Asemenea permanențe ex
plică tendințele neîntrerupte, firul
roșu călăuzitor, de la formarea sa
și în toate timpurile după aceea, de
unitate politico-statală.
Mai întîi a fost ideea unității, care
sălășluia în mintea și conștiința oa
menilor, cărturari și oameni de rind.
Și este un adevăr cunoscut și recu
noscut, acela anume că atunci cind
o idee dreaptă pătrunde în conștiința
oamenilor cu greu poate fi smulsă
din conștiința acestora. Iar cind for
te potrivnice o împiedică in manifes
tarea , ei fățișă, continuă să trăiască
în stare latentă, pentru a se manifes
ta cu putere cind împrejurările sint
prielnice. Ce înseamnă altceva decît
conștiința unității paralelismul pro
cesului de formare a statelor româ
nești de sine stătătoare și aportul ro
mânilor din Transilvania la consoli
darea și apărarea independentei ce
lorlalte două state românești, de la
sud și est de Carpați ? Adevăruri
magistral sintetizate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general
ai partidului, președintele României
socialiste, care afirma, cu îndreptă
țire deplină, că „datorită omogeni
tății structurii economice, sociale și
culturale a întregului teritoriu lo
cuit de români, limbii unitare, pre
cum și puternicei conștiințe a ori
ginii comune a locuitorilor, intre
cele trei state s-au dezvoltat perma
nent contacte și legături multilate
rale intense. Necontenit au avut loc
schimburi de bunuri materiale, o
puternică circulație de idei, de ope
re de cultură și artă și mai presus
de orice s-a închegat conștiința ne
cesității luptei unite împotriva co
tropitorilor, a dușmanilor comuni".
Ideea se transformă treptat în ten
dințe de realizare a unității, atunci
cind condițiile sint favorabile. Ase
menea tendințe au fost o realitate în
întreg evul mediu. Așa cum s-a întimplat in vremea marilor voievozi
și" vrednici conducătpri de oști, Iancu
dă Hunedoara, voievodul Transilva
niei, socotit de contemporani voievod
și: căpitan și al Valahieî (Tătîi Ro
mânești), și pe care domnii Moldo
vei îl considerau „părinte al lor";
Ștefan cel Mare și Bun, domnul Mol
dovei care, la rîndul său, socotea
Moldova și Muntenia două „Valahii".
Tendințele se transformă pe măsura
dezvoltării conștiinței și a imperati
velor politice în năzuințe spre unita
tea celor trei țări românești. Ceea
ce se și realizează prin mintea ageră
și sabia neînvinsă a lui Mihai Vitea
zul, primul unificator al tuturor te
ritoriilor locuite de români in anii
1599—1600. Ajutat și de țăranii ro
mâni din Transilvania, încrezători în
ușurarea situației lor, dar și din soli
daritate cu domnul „din neamul lor",
se putea împodobi marele voievod
cu titlul real de „domn al Țării Ro
mânești, al Ardealului și a toată Țara
Moldovei“. Unirea țărilor române la
pragul de trecere de la secolul al

în legătură cu opiniile și observa
țiile directorului întreprinderii „Avi
cola" din Titu, publicate în „Scînteia" din 23 decembrie 1982, privind
calitatea furajelor pentru păsări, am
avut o discuție la Institutul de bio
logie și nutriție pentru animale de
la Balotești. Interlocutorul — tova
rășul George Enăchescu, șeful secției
biostimulatori, secție in care se pro
duce practic zoofortul pentru toate
fabricile de nutrețuri combinate din
țară. După cum se știe, zoofortul
este un produs care include în el
toate vitaminele, microelementele și
sărurile minerale, substanțe absolut
indispensabile pentru dezvoltarea
normală a păsărilor crescute in sis
tem industrial.
— Tovarășe George Enăchescu. sint
corecte, reale opiniile Și criticije for
mulate de directorul de la întreprin
derea din Tițu la adresa producători
lor de furaje'?
— Da, ni se reproșează calitatea
necorespunzătoare a furajelor. Abso
lut tot ce a spus acest apreciat prac
tician este exact. Vreau insă, să se
aibă în vedere următorul aspect : cu
ani în urmă, și chiar în cea mai
mare parte a anului 1981, nu existau
reproșuri cu privire la calitatea aces
tor furaje. Deci s-a dovedit, ani de-a
rîndul, că sintem capabili să facem
furaje de foarte bună calitate.
Cum se explică atunci că de un an
încoace beneficiarii noștri ne repro
șează o serie de abateri grave de la
normele științifice și legale care duc
la scăderea calității furajelor? Șe
poate oare spune că au slăbit exi
genta, capacitatea profesională a cer
cetătorilor din domeniul nutriției
animalelor? Nici una, nici alta. De
la început precizez că ne confruntăm
cu un număr, nu mic, de greutăți
care influențează direct calitatea fu
rajelor și, implicit, randamentul
scăzut pe care administrarea aces
tora îl are asupra producției de
carne de pasăre, și nu numai asupra
acestui produs. Să ni se dea ceea ce
trebuie — nu cerem decît strictul
necesar — și vă asigur că nu va
exista nici un reproș cu privire la
calitatea furajelor.
Cerîndu-i să-și concretizeze afir
mațiile de mai sus, am aflat și de la
interlocutorul nostru (pentru că, în
paranteză fie spus, multe, foarte mul
te alte lucruri le aflasem înainte, în
cursul investigațiilor făcute în com
plexele zootehnice) unele fapte, si

Acad. Ștefan PASCU
XVI-lea la al XVII-lea, a constituit
o prețioasă moștenire, care a dominat
mereu mințile și conștiințele.
Sint prezente străduințele și nă
zuințele de unitate in intensificarea
legăturilor economice și culturale,
politice și spirituale, în proiectele
unor domni și principi mai clarvăză
tori, de constituire a unui „regat al
Daciei", prin unirea celor trei țări
românești ; sint prezente in concep
ția, devenită doctrină politică, a ma
rilor cronicari și istorici, de la Grigore Ureche la Dimitrie Cantemir, de la
Miron Costln la stolnicul Cantacuzino. Miron Costin demonstra că „locul
acesta unde este acum Moldova și
Țara Muntenească este de drept Da

nale din a doua jumătate a secolu
lui al XVIII-lea, care învederează,
totodată, existența conștiinței națio
nale active. Revoluția lui Horea ur
mărea răsturnarea orînduirii sociale
învechite, eliberarea țăranilor și
ștergerea privilegiilor feudale și ur
mărea, în același timp, solidaritatea
cu țărănimea din Moldova și Mun
tenia.
Din aceeași sorginte Iși extrage
substanța și „Supplex Lîbellus Valachorum", din 1790—1791, rod al cola
borării celor mai prestigioase perso
nalități române din Transilvania. Me
moriul — elaborat în numele na
țiunii române din Transilvania — era
expresia unui conștient spirit de so

124 de ani de la mărețul act
al Unirii Principatelor

Mihai Viteazul, intilul domn al Unirii, a rămas prin vreme ca un perpetuu
îndemn la luptă pentru înfăptuirea unității naționale

(Basorelief de pe monumentul înălțat la Guruslău — Sălaj
Autor .• Victor GAG A)

cia, cum și fot Ardealul eu Maramoroșul și cu Țara Oltului". Iar savan
tul domnitor Dimitrie Cantemir, vor
bind de daci și romani, declara că
aceștia „sint moșii și strămoșii noș
tri, a moldovenilor, a muntenilor, a
ardelenilor și a tuturor oriunde se
află, a românilor".
Constituirea națiunii române și
transformarea conștiinței de neam in
conștiință națională a însemnat, tot
odată, șt transformarea tendințelor
in luptă activă și conștientă pentru
unirea politică a tuturor teritoriilor
locuite de poporul român. încă din
prima jumătate a secolului al XVIIIlea, temerarul vlădică Inochentie
Micu, unul din cei mai de seamă re
prezentanți ai mișcării de emancipare
națională și socială a românilor ar
deleni, înainta o serie de memorii
și petiții, un adevărat program na
țional, întemeiat pe argumente de
caracter istoric, etnodemografic, fis
cal, militar etc. Poporul român e cel
mai vechi în aceste locuri ; poporul
român e cel mai numeros, poporul
român plătește cele mai multe con
tribuții, de două ori mai multe decît
toate celelalte neamuri laolaltă ; po
porul român dă cei mai mulți soldați,
mai mulți decît toți ceilalți locuitori
la un loc. Este deci drept, spunea
neînfricatul vlădică, ca cei ce poartă
greutățile, să le simtă și binefacerile
(„qui sentit onus, sentiat et commodum"). Programul lui Inochentie
constituie izvorul de inspirație pen
tru toate mișcările sociale și națio

lidaritate națională; el constituia un
program concret care întruchipa as
pirațiile drepte ale poporului român.
Supplex-ul a fost respins, dar nu au
putut fi anihilate idealurile și aspi
rațiile poporului român. Acestea au
constituit programul de luptă a
multor generații, pină Ia înfăp
tuirea revendicărilor juste, pînă la
realizarea unității politice a întregu
lui neam.
Revoluția de la 1821 de sub con
ducerea lui Tudor Vladimirescu în
scrie în programul său : înlăturarea
dominației otomane, eliberarea mase
lor populare de sub povara servituti
lor feudale, unirea forțelor antifeu
dale din cele trei țări românești în
lupta pentru emancipare socială și
națională. Asemenea principii sint
înscrise și in programul socie
tăților culturale, ca, de pildă,
„Societatea literară", înființată la
1827 de boierul muntean cu idei
înaintate Dinicu GolesCu și de
învățatul cărturar loan Heliade Rădulescu. în programul ardelenilor,
sintetizat atit de plastic de juristul
și omul de cultură Damaschin Bojincă, cel ce vedea „binele, cinstea
și norocirea nației noastre in aduna
rea cugetelor intr-o unire". în pro
gramele boierilor munteni sintetiza
te in memoriul înaintat diplomaților
întruniți la Adrianopol, in 1829, în
care cereau ca „Valachia și Moldavia
să se impreune și să facă împreună
un principat", neatîrnat de vreo altă
putere. Ideea unirii apare și

în alte programe politice, intre
care Constituția „partidei națio
nale" de sub conducerea lui loan
Cîmpineanu, din 1838, continuată de
programul societății „Frăția". Sînt
subliniate tendințele și năzuințele de
unitate de asemenea în foile și revis
tele cultural-politice progresiste, care
prin titlul însuși însemnau un pro
gram : „România", publicată chiar în
acei ani, 1837—1838, de profesorul ar
delean stabilit la București Aron
Florian, împreună cu Gheorghe Hill,
„Dacia literară", apărută, după doi
ani, sub îndrumarea lui Mihail Kogăîniceanu, „Arhiva Românească" de
sub conducerea aceluiași, „Gazeta de
Transilvania" și „Foaie pentru min
te, inimă și literatură"; publicate la
Brașov sub conducerea lui George
Barițiu, revista istorică de la Bucu
rești „Magazin istoric pentru Dacia",
inițiată și condusă de ardeleanul Au
gust Trebontu Laurean și munteanul
Nicolae Bălcescu etc. Toate urmă
reau imperativul deșteptării „unui
duh de unire mai de aproape intre
toate ramurile neamului românesc și
un interes mai viu pentru nație și
patrie", cum spunea Mihail Kogălniceanu, la 1843, în lecția de deschi
dere a cursului de istorie națională
de la Academia Mihăileană din Iași.
Revoluția de la 1848, una și nedes
părțită în cele trei țări românești, iși
înscrie în programul său reconsti
tuirea „Daco-României" „prin unirea
întregului neam românesc". O ase
menea înfăptuire istorică trebuia să
fie hotărîtă de acel „Congres general
al tuturor românilor", proiectat a se
întruni la București în vara anului
1848, „Pentru ca întreaga națiune ro
mână să alcătuiască un singur stat,
un singur popor de frați", spre „vii
torul fericit al României întregi",
cum proclamau foile revoluționare
„Poporul suveran" și „Pruncul ro
mân".
Revoluția a fost înfrîntă prin cola
borarea forțelor represive externe,
habsburgice, țariste și otomane, cu
cele conservatoare din interior. Nu
au putut fi înăbușite însă marile
idei și idealuri proclamate de revo
luție : dreptate, libertate, indepen
dență și unitate. Acestea nu numai
că au continuat să trăiască, dar au
înregistrat progrese însemnate, pătrunzînd tot mai mult în conștiința
mulțimilor : țărani, muncitori, inte
lectuali, meseriași, boierime și bur
ghezie cu gîndire înaintată. Pentru o
„Românie întregită, liberă și nedes
părțită" luptau revoluționarii români
în emigrație ; pentru o „Republică
Română" se străduiau revistele edi
tate de emigrație în acest timp :
„România viitoare" și „Republica
Română". Iar proclamația emigranților români din septembrie
1850 adresată „poporului român".
după ce afirma încrederea în
viitorul României, statornicea țe
lurile revoluției viitoare,
care
nu se putea mulțumi cu liber
tatea dinăuntru și din afară, ci pre
tindea unirea românilor „intr-o sin
gură nație", pe baza originii, a lim
bii, religiei, obiceiurilor, sentimente
lor, a poziției geografice, a trecutului
și a nevoii de „a se păstra și mintui". Unitatea națională „fu vrerea
iubită a voievozilor noștri cei viteji,
a tuturor bărbaților noștri cei mari".
Dacă această unire a fost împiedica
tă de interesele egoiste ale forțelor
conservatoare, din țară și din afară,
ea va fi înfăptuită de voința mulți
milor care vor să instituie, in noua
țară, unită, „domnirea democrației,
domnirea poporului prin popor".
Pe temeiul acestei voințe nestră
mutate, unirea de fapt era o reali
tate în conștiința poporului român.
Ceea ce s-a înfăptuit în ianuarie 1859
nu a fost decît concretizarea, pe plan
politic-statal, a unirii. Unire care —
așa cum subliniază cu deplin temei
tovarășul Nicolae Ceaușescu — a
fost rod al luptei maselor populare,
o victorie remarcabilă a mulțimilor
de țărani, meșteșugari, lucrători și
tîrgoveți, a cărturarilor progresiști și
care a marcat un moment istoric de
importanță crucială în viața poporu
lui român.

Măsuri necesare pentru buna
funcționare a cabinetului tehnic
Buna pregătire profesională a
muncitorului de azi presupune, fără
doar și poate, și studierea sistema
tică a unei literaturi tehnice „la
zi", inerente domeniului de activi
tate în care lucrează fiecare, lite
ratură ce este pusă la dispoziția
oamenilor muncii și prin cabinetele
tehnice ale unităților economice.
La Depoul de locomotive din
Craiova însă acestei activități nu
i se acordă atenția cuvenită. O do
vedește faptul că deși există un
cabinet tehnic care are afișat, ca
program de funcționare, primele
2—3 ore ale dimineții, este, de fapt,
mai tot timpul închis. Nu se știe
exact cine este responsabilul, cine
trebuie să se ocupe de buna sa
funcționare, pe lingă, bineînțeles,

respectarea
programului.
Tre
buie să se întreprindă ceva și
în ce privește împrospătarea și
îmbogățirea fondului de documen
tare al cabinetului tehnic. Docu
mentația veche, despre locomotive
cu abur, nu mai poate fi utilă
ceferistului de azi, care deservește
locomotive moderne.
Așteptăm deci măsurile cores
punzătoare pentru ca. într-adevăr,
cabinetul tehnic să devină un real
punct de sprijin în perfecționarea
pregătirii profesionale a lucrăto
rilor din cadrul depoului nostru.
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Fruntașele
I „Mondialei"
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Ion CEACIRU

muncitor,
Depoul C.F.R. — Craiova

stradă. Și totuși... Eu am fost
intr-o vreme șeful serviciului apro
vizionare' la Fabrica de țigarete
Iași. Ei bine, pot spune și pot
demonstra că. anual, pentru îm
pachetatul țigărilor se consumau
120 000 kg hîrtie. Un întreg colț de
pădure tăiată in acest scop, din
care noi refolosim o parte infimă.
Personal am colectat in 1980, din
propria gospodărie 22 kg hîrtie,
în 1981 — 27 kg, :ar în 1982 — 30
kg. Am propus la o ședință cu
colocatarii să strîngă fiecare mi
nimum 10 kg hîrtie. Am aflat că
in alte blocuri de locuințe au
fost făcute propuneri similare.
Pentru stimularea unor aseme
nea acțiuni socotesc necesar să se
insiste mai mult prin metode
educative, dar și să fie trași la
răspundere, aplicindu-se ferm pre
vederile legale, cei care aruncă
hirtiile pe străzi sau sînt depistați
dind foc la hirtii în zona gropilor
de gunoi. în același timp, între
prinderile comerciale, școlile, alte
instituții și organizații obștești
trebuie determinate să-și realizeze
strict planul de colectare și predare
a maculaturii.
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Mai multă grijă pentru recuperarea
și valorificarea hirtiei
Este o datorie patriotică pentru
fiecare cetățean să recupereze
materialele refolosibile, in care au
lost înglobate materii prime, mun
că, energie.. Se cunoaște că in
această privință se desfășoară nu
meroase acțiuni, 3e fac mari efor
turi. Uneori insă se constată și
situații de neglijență, de dezinte
res, care trebuie ferm combătute.
Se știe că întreprinderile comer
ciale au planuri precise de colectat
și predat hirtie, insă cel puțin la
noi în Iași, nici una nu-și reali
zează aceste sarcini și nimeni nu
e tras la răspundere. In schimb, la
gropile de gunoi ale municipiului
se poate vedea dintr-o privire că
circa 50 la sută sînt... resturi de
hirtie. Nici nu s-ar putea altfel,
dat fiind dezinteresul celor care
ar trebui să se ocupe de colectarea
acestor materiale, care au presupus
doborirea multor hectare de pă
duri. Risipa de hirtie, tipărită sau
de ambalaj, începe de multe ori din
propriile noastre cămine : practic
e aruncată la gunoi odată cu res
turile menajere. Oare nu s-ar
putea depozita separat într-o cutie
anume, amenajată
la fiecare
bloc ? Oare sintem așa de bogați
îăcît socotim hîrtia gunoi ? Nimeni
nu dă importanță banalului pachet
golit de țigări. 11 aruncă, uneori, pe
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PE SCURT, DIN SCRISORI

I

• „Tot mecanic de locomotivă m-aș face dacă ar trebui să-mi
realeg profesia" — a declarat Romulus Somoșfăleanu cu prilejul sărbă
toririi ieșirii sale la pensie de la Depoul de locomotive C.F.R.-Cluj. Pe
parcursul celor 35 de ani lucrați ca mecanic de locomotivă, el a muncit
cu pasiune și răspundere, fiind martor al întregului proces de moderni
zare a căilor ferate, de la semnalele cu petrol la cele luminoase, de la
locomotivele cu abur la cele diesel și electrice etc. (Teodor Balmoș, șeful
Stației C.F.R. Piatra Craiului, județul Cluj) • Un bilanț... dulce. Asocia
ția crescătorilor de albine din județul Argeș a obținut în anul 1982, față
de anii precedenți, succese deosebite. Iată bilanțul demn de toată lauda :
70 000 kg de miere, 10 000 kg de ceară și peste 30 kg propolis. Colectivul
apicultorilor din Argeș e hotârît ca anul acesta să obțină produse cu cel
puțin 10—15 la sută mai mult decît In anul trecut. (Florea Tistuleasa, teh
nician, Pitești) • Produse în premieră. Continuînd seria succeselor in
muncă, efortul de a asimila în fabricație noi mașini-unelte de înaltă
tehnicitate și performanțe funcționale ridicate, tînărul colectiv de muncă
de la întreprinderea de mașini-unelte pentru presare și forjare din muni
cipiul Tg. Jiu consemnează în aceste zile noi realizări de prestigiu :
omologarea foarfecii ghilotine tip FDT 16X3150 cu elemente hidraulice
indigene, afișaj electronic al cotelor, utilaj ce rivalizează cu produse simi
lare din import. (Ion Tarbac, muntitor) 9 înfăptuirea propriilor propu
neri. în lumina legii de gospodărire a localităților patriei, cetățenii din
orașul Bocșa au trgcut la desfășurarea unor ample acțiuni. Iată în acest
sens unul din multiplele exemple care s-ar putea da : în circumscripția
electorală nr. 7, prin contribuția cetățenilor s-a introdus rețea de apă
potabilă pe străzile : Mihai Viteazul, Gheorghe Doja, Teilor. Lucrarea
executată prin muncă voluntară este evaluată la peste 100 000 lei. (loan
Rotărescu, corespondent voluntar, orașul Bocșa) • I 150 000 lei economii
prin rcfoiosirea materialelor. Colectivul de oameni ai muncii din cadrul
întreprinderii de construcții siderurgice Hunedoara duce o muncă susți
nută în ceea ce privește colectarea și predarea materialelor refolosibile.
Au fost colectate și predate 935 tone fier vechi, 150 tone fontă, 1,7 tone
cenușă de plumb, 11 tone hîrtie și 281 kg textile. (Vasile Grigoraș, mun
citor — Hunedoara).
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tuații doar aparent obiective, care
impietează asupra rezolvării cores
punzătoare a problemei aflate în dis
cuție.
De fapt este vorba de lipsa unor
componente din zoofort, ătît in can
titatea. cît și de calitatea corespun
zătoare. lipsă care se suprapune

de fabricație pe baza materiilor pri
me și ingredientelor existente în
stoc. Cum se realizează acum în
practică această echilibrare în vita
mine, săruri minerale și proteină ?
Se procedează cum greu ar fi de
crezut dacă nu ar fi adevărat. Re
cepturile de fabricație se întocmesc

După publicarea articolului: „Calitatea furajelor — problemă ce

asimilarea acestor substanțe, trebuie
să spunem deschis că este vorba și
de o mentalitate dăunătoare din
partea celor ce trebuie să se ocupe
de aceste probleme. Atîta vreme cit
li s-au pus la dispoziție, cu larghețe,
fonduri pentru importul acestor
substanțe, toată lumea a stat liniștită
pentru că, desigur, este mai comod
să scoți valută din vistieria țării, în
loc să te angajezi la o treabă care,
să recunoaștem, nu este ușoară, dar
nici chiar atît de greu de rezolvat.
Nemaivorbind de faptul că activita
tea de cercetare și de asimilare tre
buia începută mai demult și grăbit

trebuie urgent soluționată

pentru a asigura creșterea producției in fermele de păsări"

UN RĂSPUNS DIN PARTEA CERCETĂRII Șl PRODUCȚIEI
CARE
■ TREBUIE COMPLETAT DE FORURILE DE SPECIALITATE
și pe un deficit mare de proteină
din nutrețurile combinate. Potrivit
legislației în vigoare, singura insti
tuție din țară autorizată să elaboreze
și să emită recepturile de fabricație
a nutrețurilor combinate este Insti
tutul de biologie și nutriție pentru
animale de la Balotești. Indiferent
de structura concretă a rețetei de fa
bricație a nutrețului combinat, aceasta trebuie să satisfacă cerințele,
stabilite pe baze științifice, în pro
teină, energie metabolizabilă. lizină,
metionină și celuloză. Aceste compo
nente ale rețetelor de furajare nu
sînt fixate pe bază de... imaginație,
ci au o fundamentare științifică, por
nesc de la adevărul că în noile con
diții de creștere superintensivă a pă
sărilor metabolismul acestora a su
ferit modificări, ele nemaiavînd
posibilitatea să-și procure pe cale
naturală nici unul din elementele vi
tale pentru existența și dezvoltarea
lor. în condițiile în care producătorii
de furaje combinate nu dispun întot
deauna și în toate cazurile de toate
substanțele în structura și cantități
le stabilite, cercetarea este chemată
să realizeze o echilibrare a rețetelor

nu pornind de la ceea ce de fapt ar
trebui să conțină un nutreț complex,
într-o structură științific determinată,
ci de la stocurile de ingrediente și
substanțe proteice existente. Dar aceste stocuri sînt foarte deficitare în
Vitamine, săruri, aminoacizi și pro
teină. Mai mult se simulează, deci/
echilibrarea unei recepturi de fabri
cație, după care cercetarea atașează
(la această receptură) o notă în care
atrage atenția că „folosirea ei va
duce la nerealizări importante de
carne și ouă pentru consum". Iată,
de exemplu, ce obiecții se fac la receptura de fabricație a nutrețului
combinat, emisă în această lună pen
tru puii de carne : față de necesar,
proteina este asigurată doar în pro
porție de 72 la sută la puii în faza de
creștere și numai 38 la sută în faza
de finisare ; lizina — 56 la sută șl,
respectiv, 23 la sută ; aminoacizi
sulfurați — 65 la sută și, respectiv,
50 la sută. Din componenta elemen
telor fortifiante lipsesc majoritatea
vitaminelor din complexul B. coccidiostaticul (substanță pentru comba
terea coccidiozei — un parazit care

trează acest sector ce, pînă mai ieri,
constituia fala zootehniei românești.
Conștient de sfîrșitul inevitabil la
care duce un asemenea mod nera
țional de furajare, institutul de nu
triție a constituit un grup de lucră
tori specializat în producerea așaziselor premixuri de intervenție pe
care le livrează producătorilor ajunși
la necaz. Ce reprezintă în fapt aceste
premixuri de intervenție cu efecte
atît de miraculoase asupra sănătății
și dezvoltării puilor? Nimic altceva
decît produsul zoofort care ar trebui
adăugat, în mod obișnuit, în orice
rețetă normală de fabricație a nutre
țului combinat !
Deci, în discuție se află lipsa unor
elemente nutritive de bază care alcă
tuiesc zoofortul. De ce lipsesc? Exis
tă in planul de cercetare al institu
tului, pe acest cincinal, un program
de asimilare a unora dintre aceste
substanțe aduse pină acum din im
port, program stabilit de comun acord cu institutele de cercetare din
cadrul Ministerului Industriei Chi
mice. Dincolo de anumite greutăți
care In mod inevitabil au apărut în

ritmul de finalizare pentru trecerea
acestora cît mai repede in producția
de serie. Or, și acum, în cazul vita
minelor A, Bt și Bb, precum și a
Amprolului, producerea acestora este
condiționată de finalizarea fabricii
de la Timișoara, care are termen pla
nificat de punere în funcțiune sfîr
șitul anului 1985. Deci cel mai devre
me în anul 1986 industria noastră va
putea produce aceste elemente, care
împreună cu încă cîteva altele for
mează „substanța" zoofortului. Metionina — unul din aminoacizii care
determină în fapt creșterea în greu
tate a puilor — a fost asimilată de
cercetare și trebuia produsă. încă din
1981, de către Combinatul petrochi
mic Pitești. Sîntem în 1983 și fa
brica de aici nu a livrat nimic. Si
tuația este asemănătoare și in cazul
lizinei — un alt aminoacid esențial.
Producerea acidului nicotinic a în
ceput la Combinatul chimic din
Craiova, dar acesta nu asigură decît
o treime din necesarul stabilit. Lip
sesc din acest program de asimilare
producerea unor substanțe fără de
care nu se poate concepe fabricarea
zoofortului, substanțe absolut nece-

sare' pentru sănătatea și viața păsă
rilor. Este cazul vitaminei D. a aci
dului folic etc.
Cum poate fi apreciat mo
dul in care a fost gîndită produce
rea unor aminoacizi ori a vitamine
lor B|, Bg și A ? : Este vorba de o
lipsă de coordonare între cele două
ministere — Ministerul Agriculturii
și Ministerul Industriei Chimice —
lucru dovedit și de faptul că fabrica
din Timișoara a fost planificată să
producă cel mai devreme în anul
1986. Era de datoria acestor organe
să asigure înfăptuirea treptată și din
timp a acestui program de asimilare,
în așa fel incit să nu se producă
nici o perturbare a activității în do
meniul creșterii animalelor. Nici nu
ne propunem să demonstrăm — pen
tru că este inutil — că în rîndul
obiectivelor privind dezvoltarea agri
culturii noastre cele din zootehnie se
află pe un loc prioritar, iar cele ce
privesc asimilarea acestor compo
nente nutritive trebuiau tratate ca
atare. Realizarea acestora trebuia
devansată și nu tergiversată cum au
procedat factorii răspunzători. Asi
milarea în producție cu rezultate
foarte bune a Etoxichinului de către
întreprinderea de coloranți din Codlea — produs care nici măcar nu
figura in programul de asimilare pe
acest cincinal — este doar un exem
plu de ceea ce se poate face cind
există preocupare și inițiativă.
Probabil — sîntem aproape siguri
— că problematica pe care o ridică
îmbunătățirea calității furajelor este
mai largă. Probabil se pot adăuga
argumente în favoarea sau contra acestor opinii. Rostul acestor însem
nări nu este acela de a stîrni o con
troversă in legătură cu problema
adusă în discuție, ci de a sugera, de
a îndemna pe toți factorii răspunză
tori — și în primul rind organele de
decizie din Ministerul Agriculturii și
Ministerul Industriei Chimice, și nu
în ultimă instanță cercetarea — de a
veni cu soluții care să grăbească re
zolvarea asimilării in țară a sub
stanțelor în cauză, iar pînă atunci să
adopte măsurile pe care Ie găsește
de cuviință pentru a asigura aceste
ingrediente. Cu alte cuvinte, să gă
sească o rezolvare rapidă tuturor
problemelor. Pentru că. să nu uităm,
ceea ce a determinat declanșarea in
vestigației de față o constituie toc
mai faptul că producția de carne de
pasăre, care se prevede să sporească
foarte mult în acest cincinal, nu se
poate realiza fără a asigura condi
țiile de hrănire corespunzătoare creș
terii în sistem industrial.

Iosif POP
Elena MANTU
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O inițiativă lăudabilă a primă
riei din Ploiești : montarea în
centrul municipiului a unui ceas
public. Foarte aspectuos și foar
te necesar. Dar bucuria ploieștenilor a fost de scurtă durată.
Încă din primele zile acele cea
sornicului indicau orele și mi
nutele anapoda. Azi așa, miine
așa, pină cind au încremenit la
orele 1,05 fix. Nu se știe dacă
într-o dimineață sau în vreo ,
seară. Ceea ce se știe precis e i
că așa zace de două luni de zile.
Dar o știre de ultimă oră ne
pune pe ginduri : in loc să-i afle
hiba și să-l repare, edilii locali
cică ar fi luat hotărirea să-l de
monteze și să-l dea la fier
vechi. Să nu mai stea in... văzul
lumii. Păi treabă gospodărească-i
asta ?
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Rătăcire
Nici nu se crăpase bine de
ziuă cind o mașină a „Salvării"
gonea, cu sirena in funcțiune,
spre spitalul din Huși. Caz foar
te grav : viața Luminiței M., o
tinără dintr-un sat din apropie
re, abia mai pilpiia. tncercind
să afle ce i se întîmplase, tinăra
refuza să le explice medicilor,
bolborosind, incoerent, sintagme
religioase despre „mântuirea su
fletului", „Oastea Domnului",
„primește stăpine, jertfa mea"...
Mai mulți medici de la Huși
si apoi la Vaslui au dus o luptă
indîrjită pentru a o salva după
„un post negru" prelungit și o
„intoxicație acută".
Intr-o amplă anchetă publicată
in gazeta „Vremea nouă", V.
Văsii destramă păienjenișul ob
scurantismului, practicile inuma
ne ale unui proroc — escroc pri
pășit prin satul fetei, pe care a
ademenit-o într-o sectă interzi
să de lege și pe care a dus-o la
naufragiu, pînă la hotărirea de
a-și pune capăt zilelor. Odată
viața salvată, la 22 de ani L.M.
are o... viață înainte și va privi
cu alți ochi orbirea în care se
lăsase atrasă.

Inspirata • ••
doar denumirea
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Corespondentul nostru volun
tar Vasile Neagu, muncitor fre
zor la întreprinderea „Romlux",
ne scrie : „Berăria cu nume
inspirat -Zori de zi» din Tirgoviște se cufundă, de la o vreme
încoace, tot mai mult în întu
neric. Altfel nu se explică exis
tența următoarelor nereguli :
lipsa unei mături (dar poate nu
numai a măturii) cu care să se
facă o cit de sumară curățenie;
nespălarea paharelor și, in ge
neral, a tacimurilor; vinzarea
berii la halbă cu un deget și
chiar două sub semnul incrustat
pe ea, fapt pentru care oamenii I
arată cu degetul spre mai marti
alimentației publice locale, m
trebindu-se : cind vor catadicți- |
să facă și la -«Zori de zi».,, lumină
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provoacă mari pagube în creșterea
puilor), precum și alte elemente.
Receptură de fabricație este trans
misă apoi fabricilor de nutrețuri
combinate, care o folosesc drept act
justificativ în cazul unor eventuale
reclamații, iar nota cu observațiile în
cauză — Ministerului Agriculturii,
unde nu este folosită, ce-i drept, ca
act justificativ, dar nici nu se face
nimic concret pentru îndreptarea
lucrurilor. Astfel că, pe parcursul lu
nii, toate necazurile se răsfrîng asu
pra producătorilor de pui, tot mai
mult apostrofați pentru rezultatele
necorespunzătoare pe care le înregis

I

Ceasul primăriei

Dumitru MURGU
str. Alexandru cel Bun nr. 21, lași

Echipa lui Ștefan Gal a deve
nit cunoscută in toată întreprin
derea „Mondiala" din Satu
Mare, grație excepționalei cali
tăți a confecțiilor pe care le
realizează. Nu întimplător această echipă s-a bucurat de
curînd de cele mai frumoase aprecieri din partea unei firme
străine care cumpără mari can
tități de confecții cu marca
„Mondiala". Aprecieri cu atit
mai meritorii, dacă ne gindim
că, din cei 50 de membri ai for
mației, 45 sint tineri — sau, și
mai exact — fete tinere. Toate
bine pregătite, harnice, pasiona
te de meserie.
Bravo tinerețe, bravo meștere!
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I Nu se învățase
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I minte
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Beneficiind de prevederile ultimului decret privind grațierea
unor pedepse, Cheja Ciurar a
ieșit din penitenciar, La ieșire,
le-a spus celor ce i-au urat
drum bun in viață :
— Uitați-vă bine la mine, că
n-o să mă mai vedeți !
A revenit in rîndul oamenilor
și, pe moment, se părea că totul
va decurge normal, că se învă
țase minte. Da’ de unde ! Intr-un
timp record — trist și nedorit
record ! — Ciurar a comis două
furturi in Hunedoara. Urmarea?
A intrat din nou de unde abia
ieșise...

I Mica publicitate
I

I
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• Servicii. în loc să-i dea
„Jurnalul cumpărătorului", una
din vînzătoarele magazinului ali
mentar nr. 17 din Gura Humo
rului l-a „servit" pe un client
cu porunca : „Ieși afară !“. O fi
ea din Gura Humorului, dar
n-are nici un haz !
• Găsit una oaie. Ziarul „Tri
buna Sibiului" îl anunță pe pă
gubaș că și-o poate „recupera"
de la adresa : Str. Luchian nr.
8 Sibiu. S-o păzească sănătos !
• Pierdut permisul de con
ducere auto pe numele Constan
tin Servitoarea, șofer pe auto
buzul 31—GJ—5314, pe motiv de
conducere sub influența alcoo
lului. 11 declar... suspendat pe 3
luni.
• Expert în'„furturi perfecte,
fără urme", Valeriu Șerban din
Buzău nu mai acord asistență
de specialitate. La ultima ispra
vă intr-un magazin alimentar
n-am lăsat nici o urmă, decît că
am uitat la fața locului... legiti
mația de serviciu. (Descalificare
totală !).
Rubrică realizată de

Petre POPA

cu sprijinul corespondenților
„Sein teii"
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O concepție științifică, profund realistă
privind dezvoltarea și modernizarea
forțelor productive ale societății
(Urmare din pag. I)

rile democratice revoluționare, a
construit cu succes societatea socia
listă, a asigurat consolidarea sa și,
după aceea, a trecut la făurirea
socialismului multilateral dezvoltat
Astăzi putem afirma, pe temeiul
trainic și de necontestat al faptelor,
că progresele cele mai însemnate
în evoluția forțelor productive, in
edificarea socialistă a României au
fost obținute în perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea al
partidului, de cînd în fruntea parti
dului și a tării se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu, comunistul-erou
care a dinamizat, prin exemplul
propriei sale energii șl dăruiri in
muncă, forțele creatoare ale națiu
nii, canalizindu-le pe drumul făuri
rii societății socialiste multilateral
dezvoltate.
Tocmai dinamismul puternic care
a caracterizat dezvoltarea forțelor
productive in acești ultimi 18 ani
a determinat reducerea simțitoare
a decalajului față de țările avan
sate din punct de vedere economic,
a nivelurilor pe locuitor la o serie
de produse fizice cum sînt : con-,
sumul de energie primară, produc
ția de oțel, de ciment, tractoare,
autocamioane, îngrășăminte chimi
ce, fire și fibre chimice, mase plas
tice, cauciuc sintetic, frigidere, te
le ’oare, aparate de radio, țesă
turi, încălțăminte, unele produse
alimentare. Dacă avem în vedere
dezvoltarea generală a economiei
naționale, complexitatea și multi
lateralitatea ei, țara noastră a de
pășit, așa cum sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in multe pri
vințe caracteristicile unei țări in
curs de dezvoltare. Factorul prin
cipal, hotăritor și determinant al
obținerii acestor realizări l-a con
stituit, fără îndoială, progresul
forțelor productive, prin industria
lizarea țării, desfășurată pe baza
unui intens proces de acumulare a
resurselor. „Dacă România, trecînd pe calea construcției socialis
te — sublinia tovarășul Nicolae
Ceaușescu — nu ar fi acționat pen
tru dezvoltarea puternică a forțe
lor de producție, pentru realizarea
unei industrii moderne pe baza
tehnicii celei mai avansate, am fi
rămas în continuare o țară slab
dezvoltată, dependentă de țările
industriale".
DIRECȚII, OBIECTIVE, PER
SPECTIVE. Avind în vedere că in
ultimele 3 cincinale, îndeosebi în
deceniul al optulea, poporul nostru
a înaintat pe un front larg în dez
voltarea economiei, parcurgînd mai
multe etape. Congresul al Xllrlea
al partidului a stabilit — 'sub
înriurirea gîndirii fecunde a tova
rășului Nicolae Ceaușescu — ca
obiective esențiale pentru actu
alul cincinal continuarea, pe o
treaptă superioară, a îndeplinirii
Programului partidului, creșterea
in ritm susținut a economiei națio
nale, afirmarea cu putere a revo
luției tehnico-științifice în toate
domeniile, trecerea la o nouă cali
tate în întreaga activitate economico-socială. Concretizind cum
trebuie înțelese aceste obiective
esențiale, secretarul general al
partidului spunea la recenta Con
ferință Națională că „avind in ve
dere această inaintare rapidă, se
impune să luăm toate măsurile ne
cesare pentru consolidarea marilor
realizări, asigurarea unui nou echi
libru și dezvoltarea armonioasă a

tuturor sectoarelor de activitate,
pentru înlăturarea unor contradic
ții și dereglări ce s-au produs și
crearea condițiilor necesare îna
intării in continuare spre înaltele
culmi ale civilizației comuniste",
îndeplinind prevederile acestui cin
cinal, România va depăși stadiul
de țară in curs de dezvoltare intrind in rindul țărilor cu nivel
mediu de dezvoltare.
Aceasta înseamnă că trecerea la
o calitate nouă, superioară, vizează
în primul rînd forțele productive,
toate elementele 'lor componente,
și, în primul rînd, dezvoltarea și
modernizarea lor neîntreruptă.
în conformitate cu orientările
stabilite de cel de-al XII-lea Con
gres al partidului, îmbogățite și
concretizate prin Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la Conferința Națională din decem
brie anul trecut, trecerea la o cali
tate nouă, superioară în domeniul
forțelor productive iși va găsi ex
presia, înainte de toate, în dezvol
tarea și modernizarea mijloacelor
de muncă.
Dezvoltarea și
materializarea
forțelor productive în etapa ac
tuală impune deopotrivă creșterea
puternică a bazei energetice și de
materii prime. Analizind evoluția
economiei noastre naționale în mo
mentul de față, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a demonstrat că în pro
cesul dezvoltării sale accelerate
s-au creat anumite contradicții și
disproporții. Una dintre aceste dis
proporții este cea dintre industria
prelucrătoare și baza enet getică și
de materii prime. Avind in vedere
această situație, cit și implicațiile
crizei mondiale de energie, com
bustibili și materii prime, s-a hotărît dezvoltarea puternică a bazei
energetice și de materii prime, rea
lizarea in acest domeniu a inde
pendenței energetice a țării ca una
din direcțiile prioritare de acțiune
a poporului nostru. în acest scop,
au fost elaborate, sub directa în
drumare a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, programe speciale, adoptate de Conferința Națională a
partidului, care prevăd punerea în
valoare a resurselor naturale exis
tente, chiar a unor zăcăminte cu
conținuturi mai sărace de substanțe
utile, utilizarea pe o scară mai
mare a tehnologiilor avansate de
extracție, valorificarea complexă a
tuturor resurselor de materii prime
minerale interne, pentru a se asi
gura, încă în acest an, prin forțe
proprii, 90 la sută din consumul de
energie primară.
Asigurarea echilibrului optim în
dezvoltarea forțelor productive, a
bazei de materii prime și a bunu
rilor de consum necesare, impune
în același' timp înlăturarea dispro
porției ce s-a creat între industrie
și agricultură. Calea principală de
rezolvare o constituie accelerarea
puternică a dezvoltării agriculturii
prin înfăptuirea unei noi revoluții
agrare, care în concepția secreta
rului general al partidului cuprinde
forțele productive din agricultură,
relațiile economice, modul de mun
că și de viață al oamenilor muncii
din această ramură de bază a pro
ducției materiale.
în concepția tovarășului Nicolae
Ceaușescu, trecerea la o calitate
nouă, superioară în domeniul for
țelor productive impune dezvolta
rea puternică a forței de munca,
principala forță productivă a socie

vremea

Turnu Măgurele :

O nouă instalație produce
Pe platforma industrială a Com
binatului de îngrășăminte chimice
din municipiul Turnu Măgurele a
intrat în producție o nouă insta
lați0 pentru fabricarea acidului
sui? i-fc din pirită, cu o capacitate
aniiițâ de 100 000 tone. Acidul sul
furic obținut va fi utilizat in în
tregime la producerea îngrășămin
telor complexe. De remarcat că la
realizarea și montarea utilajelor de
înaltă tehnicitate cu care este do

tății noastre. La recenta Confe
rință Națională a partidului s-a
arătat că in evoluția noastră acce
lerată s-a creat o anumită contra
dicție între baza tehnică modernă
a societății, pe de o parte, și nive
lul pregătirii profesionale, nivelul
conștiinței oamenilor muncii, pe
de alta. Depășirea acestei con
tradicții impune ridicarea nive
lului calitativ al învățămîntului de
toate gradele, ca și a sistemului de
perfecționare a pregătirii profesio
nale, dezvoltarea conștiinței socia
liste, creșterea considerabilă a ca
pacității de invenție și inovație a
oamenilor muncii, a responsabili
tății și gradului de angajare, întă
rirea disciplinei tehnologice și so
ciale, participarea competentă a
tuturor oamenilor muncii la autoconducerea muncitorească.
Promovarea unei noi calități este
condiționată, de
asemenea, de
creșterea substanțială a aportului
științei Ia progresul economico-social. în concepția .tovarășului
Nicolae Ceaușescu, care consideră
știința drept un factor primordial
al progresului și o nemijlocită for
ță productivă, afirmarea mai pu
ternică a revoluției tehnico-științi
fice contemporane presupune în
mod obiectiv necesar : accelerarea
integrării științei cu producția și
învățămîntul, transformarea într-o
măsură tot mai mare a procesului
de producție, de conducere și or
ganizare, într-un proces de aplicare
a științei, deci intr-un proces știin
țific, și a științei într-o funcție in
ternă a procesului de muncă ; ac
celerarea ritmului de dezvoltare a
științei, a cercetării științifice care
trebuie să devanseze producția ma
terială pentru a putea oferi soluții
eficiente problemelor progresului
economico-social ; creșterea sub
stanțială a aportului științei națio
nale la progresul material și spiri
tual, la ridicarea competitivității
economiei noastre și a eficienței
ei ; sporirea aportului științei na
ționale la îmbogățirea patrimoniu
lui cunoașterii universale pe mă
sura posibilităților țării noastre de
a participa la circuitul mondial de
valori materiale și spirituale.
în aceeași largă viziune materia
list dialectică, tovarășul Nicolae
Ceaușescu concepe dezvoltarea și
modernizarea forțelor productive
în strînsă conexiune cu perfecțio
narea relațiilor economice, a celor
lalte relații sociale, cu ridicarea
nivelului calitativ al conducerii și
organizării vieții economico-socialc
ca premisă pentru îmbogățirea con
tinuă a modului de viață socialist,
pentru creșterea sistematică a stan
dardului de trai material și spiri
tual al tuturor membrilor societă
ții, a calității vieții — trăsături ale
evoluției României spre comunism.
Prin gîndirea sa economică, larg
cuprinzătoare, prin conceptele și
rezolvările practice propuse, prin
elaborarea strategiei și tacticii edi
ficării socialiste a patriei punînd la
baza întregii dezvoltări continua
rea, intr-un plan calitativ superior,
a industrializării, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a adus remarcabile și
originale contribuții la îmbogățirea
teoriei și practicii construcției so
cialiste, a înarmat partidul și po
porul cu o concepție superioară, re
voluționară privind participarea
conștientă la făurirea noului des
tin, comunist, al patriei.

tată noua și moderna instalație
și-au adus o importantă contribu
ție muncitori și specialiști din com
binat.
în prezent, aici se depun eforturi
susținute pentru intrarea cit mai
rapidă in producție și a altor ca
pacități, care vor spori cantitățile
de îngrășăminte chimice livrate
atît in țară, cit și la export. (Stan
Ștefan).

Timpul probabil pentru intervalul 19
ianuarie, ora 20 — 22 ianuarie, ora 20.
In țară : Vremea se va răci în cea mai
mare parte a țării. Cerul va fi noros.
Vor cădea precipitații locale, mal ales
sub formă de lapoviță și ninsoare, mai
frecvente în jumătatea de est a țării.
Vînț moderat, cu intensificări. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între
minus 8 și plus 2 grade, izolat mai
coborîte în depresiuni, iar maximele în
tre minus 3 și plus 7 grade. La munte
va ninge viscolit. In București : Vre
mea se va răci ușor, cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea precipitații sla
be, mai ales sub formă de lapoviță.
Vînt moderat. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între minus 4 și minus
1 grad, iar cele maxime între 2 și 5
grade. (Margareta Struțu, meteorolog
de serviciu).

LA PITEȘTI :
Duminica 23 ianuarie

S-a deschis un magazin
pentru desfacerea uneltelor agricole
Cu puține zile în urmă, la parte
rul unuia din cele mai mari an
sambluri de locuințe din Pitești, de
pe strada 1 Mai, s-a dat in folosin
ță un mare magazin pentru unelte,
scule și dispozitive cu o suprafață
de 1 100 mp și cu o lungime a fron
tului de expunere a mărfurilor
(rafturi, tonete, gondole) dq 175 ml,
precum și un depozit la parter însumînd 253 mp.
In două din cele nouă raioane ale
magazinului au fost expuse pentru
vînzare 200 feluri de unelte și alte
obiecte necesare in munca cimpului și în gospodăriile populației.
Rafturile, ce se împrospătează in
permanență, cuprind între altele
sape, cazmale, coase, ferăstraie și

• CU AUTOMOBI
LUL PE ENISEI. Zile!e acestea a fost deschisă magistrala
de transport pe timp de iarnă
pe o porțiune a marelui fluviu
siberian Enisei, singura cale pe
care se poate ajunge pînă la
Todja, punctul cel mai înde
părtat al regiunii autonome
Tuva. situat dincolo de lanțul
muntos Obrucev. Gerul de 40
de grade. care a determinat
acoperirea Eniseiului cu un
strat gros de gheață, îngăduie
transportarea in această regiu
ne greu accesibilă a tot. felul
de mărfuri cu ajutorul camioa
nelor. Brigăzi speciale au pre
gătit pentru exploatare traseul
lung de 300 de kilomptrl : l-au
curățat de banchizele de gheață

Tragere specială LOTO

foarfeci pentru tăierile In pomicul
tură și vie, stropitori, Îngrășăminte
pentru legume, pentru păsări și
animale de casă, semințe de tot fe
lul, insectofungicide, motocositoare și altele. Mai notăm și faptul că,
pe baza înțelegerii intervenite între
furnizorii de produse și reprezen
tanții comerțului, gama sortimenta
lă a unor .astfel de mărfuri va
ajunge în următoarele zile la 500.
Din nomenclatoare reținem : arti
cole pentru cultura mare cu semă
nători, cultivatoare și grape cu
piesele de schimb necesare, cuștile
și adăpătorile pentru iepuri, purcei
și păsări de casă, semințele și îngrășămintele, folie, sîrmă și stîlpii
de susținere pentru solarii. (Gh.
Cîrstea, corespondentul „Scînteii").

și de nămeți, iar în unele locuri
au consolidat învelișul de ghea
ță prin inundare și înghețare
suplimentară. în ajutorul con
ducătorilor de autovehicule se
află stațiuni mobile de inter
venții tehnice și de aprovizio
nare cu combustibil.
• CORĂBIILE VIKIN
GILOR. Inginerul american
Robert Asp a construit. după
modelul corăbiilor vikingilor, o
navă cu care a traversat Atlan
ticul. in ambele sensuri, demonstrind astfel din nou calită
țile remarcabile ale acestor am
barcațiuni. Se confirmă deci
încă o dată că vikingii au avut
posibilitatea să traverseze cu
mult
înaintea Iul Columb

Administrația de Stat LotoPronosport organizează dumi
nică, 23 ianuarie 1983, prima tra
gere specială Loto din acest an,
care oferă participanților șanse
multiple de a obține autoturis
me „Dacia 1300", mari sume de
bani variabile și fixe (50 000,
10 000, 5 000 lei etc.) și excursii
peste hotare. Pentru atribuirea
ciștigurilor se vor efectua șap
te extrageri în trei faze, cu un
total de 64 de numere. Biletele
de 25 lei varianta participă la
toate extragerile. Se poate juca
pe variante simple, variante
combinate sau combinații „cap
de pod", achitate sută la sută
sau in cotă de 25 la sută.

în colecția „Din gîndirea filozofică a președintelui

României", a apărut volumul:

NICOLAE CEAUȘESCU
Statul, organizațiile obștești
și participarea maselor la conducere
în sistemul democrației socialiste
Editura politică

Marți seara a sosit la București
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Turcia, liter Tiirkmen, care,
la invitația ministrului
afacerilor
externe al țării noastre, efectuează
o vizită oficială în România,
La sosire, pe aeroportul Otopenl,

oaspetele a fost salutat de Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe,
de alte persoane oficiale.
Au fost prezenți Nahit Ozgtir, am
basadorul Turciei la București, și
membri ai ambasadei.
(Agerpres)

Comunist din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Socialiste Cehoslo
vace. Totodată, a fost apreciată dez
voltarea raporturilor pe multiple pla
nuri dintre România și Cehoslovacia,
subliniindu-se posibilitatea diversifi
cării și amplificării, în continuare a
conlucrării reciproc avantajoase, in
clusiv in domeniile construcțiilor de
mașini și metalurgiei.
A participat Constantin Ionescu,
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini.
A luat parte Josef Simon, ambasa
dorul R.S. Cehoslovace la București.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială, prietenească.
(Agerpres)

Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prlm-ministru al guvernului Republi
cii Socialiste România, a primit,
marți, pe Eduard Saul, ministrul in
dustriei metalurgice și al construcții
lor de mașini grele din Cehoslovacia,
care face o vizită în țara noastră, în
fruntea unei delegații.
în timpul convorbirii, care a avut
loc cu această ocazie, a fost discu
tat stadiul conlucrării economice
dintre cele două țări, al îndeplinirii
sarcinilor și măsurilor stabilite cu
prilejul convorbirilor dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, și tovarășul Gustav Husak,
secretar general al C.C. al Partidului

Sosirea în Capitală a ministrului
afacerilor externe al Republicii Turcia

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. P. CHINEZA:

...
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Se extinde rețeaua de transporturi

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada R. S. F. Iugoslavia
în legătură cu încetarea din viață
a tovarășului Vladimir Bakarici, vi
cepreședinte al Prezidiului Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia,
membru al Prezidiului Comitetului
Central al Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia, la ambasada acestei țări
la București a avut loc, marți, pre
zentarea de condoleanțe.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Româm președintele
Republicii Socialiste România, a
Consiliului de Stat șl a Guvernului
Republicii Socialiste România au
transmis
condoleanțe
tovarășii

tv
PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 Meșteșuguri din bătrlnl 'transmise
copiilor
16,25 Tragerea Pronoexpres
16,35Viața
..... culturală
.. ..
17,00 Universul femeilor
17,40 Raport muncitoresc. Transmisiune
directă de la Combinatul siderur
gic Galați
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal • Un nou an de mun
că. Amplă mobilizare pentru Înde
plinirea planului
20,20 Forum politico-ideologic. Opera to
varășului Nicolae Ceaușescu —

Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului
de Stat, Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Vasile
Vîlcu, membru al Consiliului de
Stat, Stan Soare, adjunct de șef de
secție la C.C. al P.C.R., Constantin
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.
Cei prezenți au păstrat un moment
de reculegere in fața portretului În
doliat al defunctului, după care au
semnat în cartea de condoleanțe.
(Agerpres)

contribuție strălucită la dezvoltarea creatoare a teoriei revoluționare
20.30 Actualitatea economică
20,45 Film artistic : „Vis
_____de Ianuarie'
Producție a Casei de filme I
22,15 Telejurnal
PROGRAMUL 1
Telejurnal
Forum politico-ideologic. Operă to
varășului Nicolae Ceaușescu —
contribuție strălucită la dezvolta
rea creatoare a teoriei revoluțio
nare
20.30 Scena șl ecranul
21,00 Buletinul rutier al Capitalei
21.15 Din țările socialiste • R.P. Chine
ză : Obiceiuri de iarnă
21.30 Dominantele culturii muzicala ro
mânești
22.15 Telejurnal

ȘTIRI SPORTIVE
• La Miercurea Ciuc se va desfă
șura în zilele de 22 și 23 ianuarie, în
organizarea federației române de spe
cialitate, în colaborare cu C.J.E.F.S.
Harghita, concursul internațional de
patinaj viteză al României, compel!-''
tie ce va reuni la start sportivi șl
sportive din R.P.D. Coreeană, R.D,
Germană, R.P. Mongolă, Polonia,
Ungaria, U.R.S.S. și România.
Aceste întreceri constituie pentru
patinatorii români un test de veri
ficare in vederea participării la
campionatele europene de poliatlon,
concursul desfășurindu-se pe dis
tanțele de 500 m, 1 500 m, 3 000 m și
5 000 m — la masculin și 500 m,
1 000 m, 1 500 m și 3 000 m — la
feminin.
Din țara noastră vor fi prezenți,
printre alții, Tiberiu Kopacz, Mircea
Vrinceanu, Jolt Zakarias, Simona
Todoruț, Mihaela Timiș, Andrei Erdely, Ion Opincariu.
• în continuarea turneului pe care
îl întreprinde in Marea Britanie,
echipa română de rugbi Grivița roșie
a înregistrat o nouă victorie, ciștigînd cu 9—3 (6—0) meciul susținut
cu selecționata Districtului Kent, la
Tonbridge. Punctele formației noas
tre au fost marcate de Tudose —
două lovituri de pedeapsă, și Fălcușanu — un dropgoal. In primul meci
al turneului, Grivița roșie a învins
formația Thurrock cu 24—12, iar in
cel de-al doilea a întrecut cu 10—6
echipa Grovensend.
• Președintele Federației interna
ționale de atletism, Primo Nebiolo, a
prezentat, la Los Angeles, perfor
manțele minime de calificare pentru
atleți la Jocurile Olimpice de vară
din 1984.
Iată haremurile fixate :
feminin : 100 m — U”3/10 sau 11”54/
100 (cronometraj electronic) ; 200 m
— 23”4/10 sau 23”64/100 ; 400 m —
52”6/10 sau 52”74/100 ; 800 m - 2’02” ;
1 500 m - 4’09” ; 3 000 m - 9’05” ;
100 m garduri — 13”4/IO sau 13”64/
100 ; 400 m garduri — 58”5/10 sau
58’”64/100 ; înălțime — 1,86 m ; lun
gime 6,45 m ; greutate — 16,80 m ;
disc — 57 m ; suliță — 56 m ; heptatlon — 5 750 puncte sau 5 700 puncte ;
masculin — 100 m — IO”2/1O sau
10”44/100 ; 200 m — 20”7/10 sau
20”94'100 ; 400 m - 46”2/10 sau 46”34/
100 ; 800 m — 1’47” : 1 500 m — 3’39” ;
5 000 m - 13’35” ; 10 000 m - 28’25” ;
110 m garduri — 13”8/1O sau 14”04/
100 ; 400 m garduri — 50”4/10 sau
50”54/100 ; 3 000 m obstacole - 8’30” ;
înălțime — 2,22 m ; lungime —
7,80 m ; triplusalt — 16,45 m ; prăjină
— 5,35 m ; greutate — 19,40 m ; disc
-61m; suliță — 82 m ; aruncarea
ciocanului — 71 m ; decatlon — 7 700
puncte sau 7 600 puncte.
Aceste performanțe — în 13 probe
s-au menținut aceleași haremuri ca
și la J.O. din 1980 — vor trebui
realizate între 1 iulie 1983 și 15 iulie
1984.
• în clasamentul computerizat al
ATP pe primul loc se află tenismanul american John McEnroe, urmat
de compatriotul său Jimmy Connors,
cehoslovacul Ivan Lendl și argenti
nianul Guillermo Vilas.

• Elevii Școlii generale de 10 ani
din comuna harghiteană Sărmaș au
realizat prin muncă voluntară o pif
tie de sanie în lungime de 540 m,
cu 9 viraje și o diferență de nivel
de 68 m. La inițiativa directorului
școlii. Ion Rizea. profesor de educație. fizică, și cu sprijinul organelor
locale, midii sportivi din Sărmaș au
completat această pistă — excelentă
pentru inițiere — și pentru concursu
rile juniorilor, precum și pentru
începerea programului de pregătire
a seniorilor, în condițiile in care
comuna Sărmaș se află în apropierea
„polului frigului" din țara noastră.
• La „Madison Square Garden" din
New York Încep astăzi Întrecerile
„Turneului campionilor" la tenis,
concurs ce reunește pe primii 12 cla
sați în clasamentul final al „Marelui
premiu-FILT". tn prima zi sînt pro
gramate două partide : Jose Luis
Clerc (Argentina) — Mats Wilander
(Suedia) și Andrei Gomez (Ecua
dor) — Jose Higueras (Spania).
La turneu mai participă america
nii Jimmy Connors, John McEnroe,
Steve Denton, Johan Kriek. Vitas
Gerulaitis, cehoslovacul Ivan Lendl,
argentinianul Guillermo Vilas și
francezul Yannick Noah.

teatre
• Teatrul National (14 7t 71, •ala
mică) : Ploșnița — 19.30; (sala Atelier) : Intre patru ochi — 19.
• Filarmonica „George Enescu*
(15 68 75, la Muzeu! de artă al Repubucii Socialiste România) : Concert
susținut de cvartetul .Timișoara*.
loan Fernbach-vioară l, Mlrcea Tătaru-vioară a Il-a, Eva Bloch-violă,
■
ștefan Kerekeș-violoncel — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Coppella
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Prin
țesa circului — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Luna dezmoșteniților (premieră) — 19;
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Poe
zia muzicii tinere — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Să îmbrăcăm
pe cei gol — 19.
• Teatrul Foarte Mlo (H 09 05) |
Lecția de engleză — 10,30.
• Teatrul de comedie (16M60)
..... ........:
Arma secretă a lui Arhimede — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala
Magheru) : KaramazovU — 18,30; (sala
Studio) : Cinci romane de amor —
19,30.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Ordinatorul — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Spectacol de folclor evreiesc — 18,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al
ll-lea — 19,30; (sala Victoria. 50 58 65):
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19,30.
’
• Ansamblul artistic „Rapsodia
română" (13 13 00) : La izvor de dor șl
cintec — 18,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu* (12 27 45) :
Piatră la rinicbl — 19.

Atlanticul, ei fiind, tn realitate,
primii descoperitori ai Americji.
•
DIRIJABILUL IN
TRANSPORTUL ORĂȘE
NESC. De curind, Parisul s-a
îmbogățit cu un nou mijloc de
transport : dirijabilul. Deocam
dată este vorba de un prototip
construit de o firmă britanică
inițial pentru scocuri publicita
re. Acest dirijabil este echipat
cu 2 motoare de 200 CP și poate
atinge, avînd 10 pasageri la
bord și o sarcină utilă de 2,5
tone, o viteză de 80 km/h. Cor
pul din fibre de poliester al di
rijabilului este umplut cu heliu,
în prezent, noul vehicul ser

Primire la primul ministru al guvernului

vește ca mijloc ideal de trans
port care face legătura între
aeroportul Charles de Gaulle și
Orly. parcurgînd distanta intre
cele două puncte în mai puțin
de 25 minute, distanță pentru
care cu mijloacele de transport
rutiere — autobuze. autocare
etc. — ar fi nevoie în orele de
virf de mai bine de o oră.
• OȚEL ÎNNOBILAT
PRIN
FLUIDIZARE. Cu
ajutorul așa-numitului proce
deu de fluidizare, cercetătorii
de la Institutul de mecanică

fină din Varșovia au reușit În
nobilarea oțelului de calitate
inferioară. în urma folosirii
noului procedeu s-a obținut oțel
pentru scule cu o duritate
și o rezistență, apreciabil spo
rite. Procedeul asigură, de ase
menea. reducerea la minimum
a deformării sculelor.
• FLUVII PREISTO
RICE. Cercetătorii au desco
perit, cu ajutorul fotografiilor
făcute din satelit, șase albii de
fluvii preistorice, în regiunea
de graniță dintre Egipt și Su

Extinderea transporturilor se în
scrie printre obiectivele de primă
importanță ale programului de
dezvoltare economică a R.P. Chi
neze în etapa actuală. Acestui im
perativ ii este subordonată și sus
ținuta activitate desfășurată in
prezent in portul Qinhuangdao,
co .sideral cej mai mare port pen
tru exportul de cărbune al Chinei.
Aici se construiesc patru noi dane,
pentru a căror realizare statul a
alocat investiții de 500 milioane
yuani. După terminarea lor, în
1984, capacitatea anuală a portului
se va tripla, ajungind la peste 15
milioane tone anual. Aici vor pu
tea ancora cargouri de pînă la
50 000 tone. Numeroase Instalații
de incărcăre-descărcare, precum și
căile ferate de legătură, in lungi
me de circa 60 kilometri, au fost
deja terminate.

Totodată, recent, a fost dată In
folosință o linie ferată dublă, elec
trificată, care face legătura între
orașele Shijiazhuang, capitala pro
vinciei Hebei, și Dezhou, din estul
aceleiași provincii. Prin aceasta, li
nia ferată dublă, in lungime de
235 kilometri, care are ca punct de
plecare provincia Shanxi — una
dintre cele mai mari regiuni car
bonifere, cu o producție anuală, in
prezent, de 130 milioane tone căr
bune. a fost prelungită cu încă
174 kilometri.
Construirea acestei noi căi fe
rate este socotită ca avînd o deo
sebită importanță, întrucît sporeș
te considerabil transportul de căr
bune din Shanxi spre centrele in
dustriale din estul țării și spre
porturile maritime, de unde va pu
tea fi apoi trimis spre partenerii
străini.

R. P. POLONA
Bilanț pozitiv în industria cărbunelui
Potrivit agenției P.A.P., ptnă Ia
sfîrșitul anului trecut a fost scoasă
la suprafață o cantitate suplimen
tară de cărbune, extracția globală
depășind cu peste 25 milioane de
tone producția din anul precedent.
Pînă la începutul lunii decem
brie, Polonia a exportat 26 mili
oane tone de cărbune. în 1982
au continuat și investițiile pentru
noi deschideri miniere, astfel incit
capacitatea industriei carbonifere
poloneze a crescut cu aproape
19 000 tone de cărbune pe zi.
Pe de altă parte, docherii din
Szczecyn și-au îndeplinit sarcinile

pe anul 1982 cu peste 40 de zile
înainte de termen, relatează agen
ția P.A.P. Prin miinile lor au trecut
13 000 000 tone de diferite mărfuri,
inclusiv 5 119 000 tone de cărbune
polonez pentru export, cu 619 000
tone mai mult deCît prevedea pla
nul.
Numai în primele zece luni ale
anului trecut, flota de transport po
loneză. formată din 163 de nave, a
transportat 4 266 000 tone diferite
mărfuri, cu 109 000 tone mai mult
decît în perioada respectivă a anu
lui precedent.

R. D. GERMANA

Aport substanțial
al mișcării inovatorilor în producție
In actualul cincinal, în R.D.G. se
preconizează să se sporească veni
tul național în medie cu 5,3 la
sută anual, iar producția industri
ală cu 5,4 la sută, în condițiile în
care creșterea anuală a cantităților
de materii prime va fi de numai
0,2 la sută, cea a consumului de
energie — de 0,4 la sută, iar efec
tivul forței de muncă din industrie
va rămîne aproape neschimbat,
încă dih primul an al cincinalului,
rezultatele au Început să se facă
simțite. Astfel, s-a redus Intr-o
măsură importantă consumul celor
mai importante materii prime și
materiale, precum și a principale
lor forme de energie. La aceste
eforturi colective o contribuție
substanțială o aduce mișcarea de
inovații și raționalizări In produc
ție, care cuprinde tot mai nume
roase ramuri. Ea a luat o amploa
re deosebită, bunăoară, tn branșa
construcțiilor, care este confrunta
tă, în prezent, cu sarcina de a di-

• Teatrul „Ion Creangă* (50 M 86) :
Pinocchio — to.
• Teatrul „Țăndărică* (15 23 77) :
Ileana Stnzlana — 10.
• Circul București (11 Ol 30) : Mup
pets™ la circ — 10.30.

cinema
• Faleze de nisip : STUDIO (39 53 13)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Comoara : VICTORIA (16 28 79) —
9,30; 11,30; 13,30; 18; 18; 20, MELODIA
(12 08 88) — 9; 11.15; 13.30; 13,48; 18;
20.15.
• Mama: CENTRAL (14 13 34) — 9;
11,15; 13JO; 15,45: 18: 20.
• Haiducul năzdrăvan — 9,15; 11;
12.45; 14,15; 16; Mofturi 19M — 17.45:
19.45 : DOINA (16 35 38).
• Năpasta : LIRA (317171) — 15,30;
18; 20.
• Actorul și sălbaticii : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15.30; 19.
• Cu miinile curate : FERENTARI
(80 49 85) — 15.30: 17.30: 19,30.
• Secvențe : PACEA (60 30 85)
---15,30:
17.30; 19,30.
• Grăbește-te încet : VIITORUL
(11 48 03) - 15.30: 17.30: 19.30.
• Marla Mtrabela: MIORIȚA (14 37 14)
— 9; 11,15: 13.30, TOMIS (21 49 46) —
9; 11.15: 13.30.
• Quo vadls homo sapiens : MIO
RIȚA — 15.45; 18; 20. TOMIS — 15,45;
18; 20.
• Concurs : FLACARA (20 33 40) —
17,30; 19,30.
• Competiția : SALA MARE A PA
LATULUI - 17.15; 20, SALA MICA A
PALATULUI — 16.30; 19. SCÂLA
(11 03 72) - 9,15: 11.45; 15.15: 17.45;
20.15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15;
13.30: 15.45; 18: 20,15.
• Munți bl flăcări — 9; Transportul

dan. Fiecare dintre fluvii avea
o lungime de 200 km și o lățime
de 20 pină la 25 m. Primele
prospecțiuni ale solului au dus
Ia concluzia că In albii se află
depozitate cantități considera
bile de toriu, un metal slab
radioactiv și metale grele, care
sint utilizate in industria elec
tronică.
• ULEI DE UKULHU.
„Ukulhu" este numele unul
fruct care crește în sudul Mozambicului. format dintr-o cap
sulă cu 2—3 semințe uleioase,
care sint. la rindul lor. înfășu
rate intr-un înveliș tot uleios,
comestibil, de culoare roșie.
Acest fruct necunoscut in Eu
ropa servește ca materie primă
pentru producerea săpunului.

substanțial consumul
-___ —-«• de
materii prime și materiale.
Unul din colectivele de muncă,
puternic angajate In atingerea
acestui obiectiv este cel al combi
natului de construcții „Wilhelm
Pieck", din orașul Suhl, alcătuit
din 3 500 de constructori. Aceștia
realizează anual pentru districtul
Suhl pînă la 2 000 de apartamente
noi, precum și șosele, școli, grădi
nițe pentru copii, amenajări spor
tive. Volumul lucrărilor de con
strucții realizat de efectivul com
binatului a crescut cu 5,8 la sută,
în condițiile în care au fost eco
nomisite 430 000 tone de laminate,
3 000 tone ciment, 180 metri cubi
de material lemnos. Lucrătorii de
Ia „Wilhelm Pieck" își propun,
asemenea multor altor colective
din R.D. Germană, să realizeze în
continuare economii similare, În
făptuind, in același timp, toate
prevederile planului de producție.

— 11; 13,15; 1540; 17.45 : 30 : TIMPURI
NOI (15 61 10).
• Război și pace (s. HI, IV) : CAPI
TOL (16 29 17) - 9 ; 13.30 ; 18.
• Anna celor o mie de zile 1 STUDIO
<50 53 15) — 10: 13: 16: 19.
• combinația : BUZEȘTI (50 43 58) —
15.30: 17,30; 19.30.
• Tăunul: DACIA (50 35 94) — 9;
11.15: 13.30: 15,45; 18: 20.
• Bani grei : UNION (14 49 04) — 9,30;
11,30; 13,30; 15.43; 18: 20.
• Raidul vărgat: AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15: 13.30; 15,45: 18: 20.
• Cavalerii teutoni : ARTA (31 >1 86)
— 11: 14,30; 18,30.
• Operațiunea Antl-„Tlgru* : PRO
GRESUL (23 94 10) - 16; 13; 20.
• Sindromul : BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11,30; 14; 16,45; 19,15. FEROVIAR
(50 31 40) — 9; 11,30; 14.15; 17; 19,30,
MODERN (23 71 01) — 9; 11.45: 14,30;
17,15; 20. CULTURAL (83 50 13) — 9;
11.30; 14; 16,45; 19,30.
• Intllnire de gradul trei : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) - 9; 11,30; 14; 16,45;
19.15.
• Imperiul contraatacă ; PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30: 17,15; 20,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,45; 14.30;
17,15; 20, GLORIA (47
;“46
"75)
“) - 8,45;
11.30; 14.13; ..............
17; 19,45, -FLAMURA
(85 77 12) — 9 11.45; 14,30; 17,15; 20.
• Domnul
miliard : FESTIVAL
(15 63 84) — f; 11.15: 13.30; 15,45: 18: 20.
• Războiul
_____
stelelor_:
GRIVIȚA
(17 08 58) — 9: 11,30; 14; 16.43: 19,30.
• Șeriful din Tennessee : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9: 11.15: 13.30; 15.45; 18: 20.
• Piedone africanul : COTROCENI
(49 48 48) — 14: 16.30; 18.
• Zbor mortal: FLOREASCA (S3 29 71)
- 9; 11: 13; 15,30; 17,45; 20.
• Amnezia : VOLGA (79 71 26) — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15: COSMOS
(27 54 95) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Provocarea dragonului : POPULAR
(33 15 17) — 15; 17,15: 19,30.
• Paplllon : MUNCA (2150 97) —
16; 19.

Valorificarea uleiului de ukul
hu prezintă o importantă eco
nomică evidentă, cu atît mai
mult cu cit el are și Întrebuin
țări terapeutice, ajutînd la tra
tarea unor boli de piele si a
reumatismului.
• CUM S-A AJUNS
LA DISTRUGEREA POMPEIULUI ? Plnă recent răs
punsul unanim acceptat In rlndurile specialiștilor era acela că
anticul oraș a pierit in anul 79
e.n. fiind acoperit de cenușa șl
lava vulcanului Vezuviu. Pe
baza unor cercetări recente ale
ruinelor, arheologii italieni au
ajuns insă Ia concluzia că, tncă
Înainte ca cenușa fierbinte să

Înceapă să cadă, orașul a fost
distrus de un val uriaș provocat
de mișcările telurice produse la
începutul erupției.
• 706,9 KILOMETRI
CU UN LITRU DE BEN
ZINA. Un autovehicul special
produs de firma japoneză Fuji
a consumat numai un litru de
benzină pentru
parcurgerea
unei distanțe de 706,9 km. Ve
hiculul, In formă de țigară, șl
avînd la bord o singură per
soană. respectiv șoferul, este
acționat de un motor In patru
timpi cu o capacitate de 102
cm’. La cursa de încercare, ve
hiculul a realizat o viteză me
die de 35 km/h.

In cadrul manifestărilor prilejuite de împlinirea a 50 de ani de activitate revoluționară

a președintelui României, in preajma aniversării zilei sale de naștere, in Marea Britanie a apărut:

Un nou volum consacrat concepției și activității
președintelui Nicolae Ceaușescu privind crearea
unui climat de pace și colaborare internațională
In contextul acțiunilor pentru omagierea a 50 de ani de activitate
revoluționară a președintelui Nicolae Ceaușescu și aniversarea zilei sale
de naștere, sub titlul „DESTINDEREA Șl DEZARMAREA - PUNCTUL DE
VEDERE ROMANESC", în Marea Britanie a apărut un nou volum consacrat
concepției și activității președintelui Nicolae Ceaușescu privind crearea
unui climat de pace și colaborare în Europa, ca și în întreaga lume, în
vederea asigurării destinderii și evitării pericolului unei conflagrații
mondiale.
Volumul apare în editura „Uni rii, intitulată „Război și pace", ra
țiunile care l-au determinat să
fied Printers and Publishers Ltd.",
elaboreze această lucrare, Robert
din Londra, și este elaborat, pe baza
Govender evidențiază politica con
unei bogate documentații, de cu
noscutul publicist britanic Robert
Govender. Este semnificativ fap
tul că aceasta este a doua lu
crare dedicată României și pre
ședintelui ei care apare in Marea
Britanie intr-un interval de nu
mai cîteva luni, după volumul
„Nicolae Ceaușescu și calea româ
nească spre socialism", publicat de
aceeași editură sub semnătura lui
Robert Govender, expresie a inte
resului viu existent în rindul pu
blicului britanic față de concepția
realistă și constructivă a conducă
torului partidului și statului nostru
asupra căilor de promovare a des
tinderii și păcii mondiale.
într-un mesaj adresat președin
telui Republicii Socialiste România
cu ocazia publicării volumului,
Robert Govender subliniază că
acest eveniment editorial a fost
programat să coincidă cu împli
nirea a 50 de ani de activitate re
voluționară a președintelui Nicolae
Ceaușescu și aniversarea zilei sale
de naștere și să reprezinte un oma
giu deosebit adus valoroaselor con
tribuții teoretice și practice ale to
varășului Nicolae Ceaușescu in
slujba cauzei cruciale și arzătoa
re a păcii.
„Permiteți-mi, domnule președin
te — arăta Robert Govender —
să exprim părerea împărtășită de
către multe persoane că nici un
om de stat și nici un conducător
din zilele noastre nu a contribuit
mai mult decît Domnia Voastră la
accelerarea dialogului păcii și încu
rajarea mișcării pentru pace".
„Excelență — scrie. în continua
re, R. Govender — deși mai trebuie
să se facă mult pină la realizarea
programului propus de dumnea
voastră. pentru desființarea defini
tivă a bazelor militare din Europa, stantă a României socialiste, a șefu
puteți să aveți satisfacția că estatului român vizînd statornifofturile dumneavoastră viguroase ■ lui
cirea pe continentul european și jn
și susținute pentru pace încep, în lume a unui sistem durabil de
sfirșit, să dea roade. Mă alătur. relații noi, de pace, securitate și
Excelență, tuturor celor care vă cooperare, realismul Inițiativelor și
felicită cu prilejul aniversării zi ' propunerilor României referitoare
lei dumneavoastră de naștere, do- la căile și modalitățile practice de
rindu-vă mulți ani în slujba țării înfăptuire a destinderii, dezarmă
dumneavoastră și a întregii lumi. rii și păcii, care poartă amprenta
Milioane de oameni, atît din țările gindirii creatoare, străbătute de un
în curs de dezvoltare, cit și din cele puternic și autentic umanism, a to
dezvoltate, ale căror ginduri și as varășului Nicolae Ceaușescu. Auto
pirații pentru o ordine internațio rul subliniază că analiza declara
nală mai justă le-ați exprimat atit țiilor, interviurilor și luărilor de
de convingător, doresc — sint sigur poziție ale tovarășului Nicolae
— să se alăture acestui omagiu
Ceaușescu relevă, mai mult decit
binemeritat, adresat unuia dintre in cazul oricărui alt om de stat,
cei mai mari oameni de stat din
faptul că președintele României a
fost primul care a elaborat cu
secolul al XX-Iea“.
Expunind, in introducerea lucră acuratețe un scenariu al consecin

țelor ce ar decurge din refuzul
eventual al conducătorilor lumii de
a se angaja in negocieri serioase și
oneste pentru dizolvarea blocuri
lor militare, pentru înfăptuirea
dezarmării și, încetarea politicii de
forță, care periclitează pacea globa
lă, în special a politicii de ignorare
a suveranității altor națiuni și'de
amestec în, treburile interne , ale
altor popoare.
Punind în lumină rolul proemi
nent al țării noastre, al președinte
lui Nicolae Ceaușescu, in reali
zarea Confe
rinței pentru
securitate și
cooperare în
Europa șl adoptarea Ac
tului final de
la
Helsinki,
autorul scrie :
„Puține nați
uni au consa
crat mai mul
tă energie și
gindire pro
blemelor de
zarmării, des
tinderii și-pă
cii, și încă și
mai puține au
manifestat un
atașament atit
de
constant
față de prin
cipiile stabili
te la Helsinki.
România, in
ce o privește,
așa cum rele
vă concludent
bogata docu
mentație din
această carte,
și-a îndeplinit
obligațiile im
puse de Actul
final de la
Helsinki".
Amintind lar
ga conștienti
zare a- po
poarelor din
lumea occi
dentală față
de pericolul
real prezentat
de accelera
rea cursei înarmărilor, autorul
apreciază că „fără nici o îndo
ială, neobosita și consistenta
campanie a președintelui Nicolae
Ceaușescu împotriva blocurilor, «pi
li tare, a terorii și șantajului nuclcar a vitalizat, in mare măsură,
conștiința antirăzboinică a popoare
lor europene... militanții pentru
pace, atit cei tineri, cit și cei in
virstă, afirmă in etapa actuală idei
pe care președintele Ceaușescu ie-a
expus cu 15 ani in urmă".
Prima parte a lucrării, intitulată
„Dezarmare, independență, pro
gres", cu capitolele „O nouă spe
ranță", . „Angajament sau dezamăgi
re", „Un nou mod de comportare",
„Un milion de dolari pe minut"
prezintă pe larg pericolele generate
de cursa înarmărilor și concepția
românească privind relația strinsă

care există între realizarea dezar
mării, pe de o parte, și asigurarea
stabilității, păcii și progresului na
țiunilor, pe de altă parte.
în partea a doua a lucrării, inti
tulată „Pentru cooperare și pace",
cu capitolele „Profit și pace",
„Ceaușescu despre pace, cultură și
civilizație", „România și libertatea
presei", sjnt evidențiate argumen
tele convingătoare ale României și
conducătorului ei privind beneficii^
le inegalabile ce decurg pentru po
poare, națiuni și fiecare individ, în
parte din starea de pace, ca alter
nativă viabilă și realistă a confrun
tării. Se apreciază că schimbul per
manent de opinii, întîlnirile, coloc
viile, simpozioanele și celelalte con
tacte ale conducătorilor politici,, ale
oamenilor de știință și cultură*
1, care
ocupă un ioc1 important in concep
ția românească asupra promovării
destinderiiși păcii, au menirea să
contribuie la accelerarea cooperării
și stimularea mai bunei cu
noașteri intre popoare, .la mai
buna înțelegere intre oamehi —
condiții indispensabile ale, edifică
rii- unui ■ climat de încredere; res
pect, _ conlucrare . reciproc av.antajoasă, stabilitate și pace.
Autorul relevă 'că politica exter
nă principială, dinamică și profund
constructivă a României socialiste
a contribuit la sporirea prestigiului
internațional al țării noastre, al
conducătorului ei, apreciat și pre
țuit pretutindeni ca Înflăcărat ex
ponent și neobosit militant pentru
paceși colaborare.'
Partea a treia a lucrării, intitu
lată „Documente : punctul de ve
dere românesc", cuprinde un set
de documente. oficiale de partid și
de stat, precum și principalele
luări de poziție ale președintelui
Nicolae Ceaușescu, care prezintă
poziția și inițiativele țării noastre
in domeniul destinderii, dezangajă
rii militare, dezarmării și păcii.
Editat in condiții grafice excelen
te, volumul este bogat ilustrat cu
fotografii prezentind momente din
bogata activitate internă și inter
națională a președintelui Nicolae
Ceaușescu.
Pe c'ontracoperta volumului, au
torul reproduce pasaje semnificati
ve din articole și comentarii publi
cate de ziare britanice de mare ti
raj, cum sint „Financial Times",
„Guardian", „Sunday Telegraph",
care atestă stima și prețuirea
de «are se bucură în Marea
Britanie, ca și in numeroase
ăltfe țări ale lumii, concepția
politică și contribuțiile practice ale
conducătorului partidului și statu
lui nostru Ia promovarea și mate
rializarea idealurilor arzătoare ale
poporului român, ale tuturor po
poarelor de pe planeta noastră, de
a se ajunge la stăvilirea competi
ției periculoase și impovărătoare a
înarmărilor, la infăptuirea unor
măsuri practice de dezarmare, de
a se asigura triumful politicii de
încredere, destindere și înțelegere,
de a se salvgarda pacea — bunul
cel mai de preț al întregii uma
nități.

DECLARAȚII LA CEREMONIA LANSĂRII VOLUMULUI
campion al păcii, coincide în mod
La 18 ianuarie, la Londra a avut loc, in organizarea editurii in care
fericit cu omagierea a 50 de ani de
a apărut volumul, ceremonia lansării.
activitate
revoluționară a președin
A participat un numeros public, printre care reprezentanți ai celor telui Nicolae
Ceaușescu și aniver
două camere ale parlamentului, ai partidelor politice și ai unor organizații
sarea zilei sale de naștere. Editura
obștești, oameni de cultură, cadre didactice din învățămintul superior, și autorul doresc să aducă prin
reprezentanți ai unor institute de cercetări social-politice, membri din
această lucrare un omagiu neobosi
conducerea Consiliului Marii Londre, reprezentanți ai autorităților londo tei sale activități in domeniul păcii
și dezarmării, ca și la soluționarea
neze, membri ai corpului diplomatic, publiciști, ziariști și reporteri ai rape cale politică a tuturor proble
dioteleviziunii.
melor litigioase dintre state".
Reginald Freeson, deputat în Ca
Sa, ar putea să-și rezolve cea mai
La începutul reuniunii, Ellis Hil
lman, directorul Departamentului mare parte a principalelor lor difi mera Comunelor, politician laburist
internațional de la „North-East cultăți economice numai cu o mică de frunte, a subliniat, in alocuțiu
nea sa : „Politica externă indepen
London Polytechnic", în numele parte din economiile care ar putea
dentă, de pace și colaborare inter
editurii „Unified Printers and Pu fi realizate pe seama opririi cursei
națională, desfășurată de România
inarmărilor
nucleare".
blishers Ltd.", al autorului, ca șl
și președintele său sint bine cunos
al său personal a subliniat : „Ne
„România — a relevat Ellis Hil
cute in Marea Britanie. Domnul
face o deosebită plăcere să parti lman — a cerut in mod insistent
Nicolae Ceaușescu s-a angrenat ac
cipăm, astăzi, la lansarea unei noi adoptarea de măsuri efective de
in insăși campania de dezarma
lucrări dedicate contribuției pe dezarmare, crearea de zone denu- tiv
re
desfășurată de România, demoncare președintele României, domnul clearizate, interzicerea necondițio
strind că acest proces este de inte
Nicolae Ceaușescu, a adus-o la pro nată a armelor nucleare și distru
res general. România a oferit
movarea păcii și destinderii, pre gerea totală a stocurilor de aseme
exemplul său practic, trecind la re
cum și a colaborării internaționale. nea arme. Președintele Ceaușescu ducerea,
in mai multe rinduri, a
Apărînd intr-un moment in care subliniază că divizarea lumii in cheltuielilor
militare, demonstrînd,
dezbaterile in problema armamen blocuri militare agravează tensiu
nea internațională și creează neîn astfel, că negocierile sterile, fără
telor nucleare cunosc o intensitate
măsuri concrete nu pot aduce nimic
fără precedent, atit in rindul oa credere între state. în carte sînt,
folositor omenirii. Sintem impre
totodată, analizate și lucrările Con
menilor politici de talie internațio
sionați de faptul că apariția acestei
nală, cit și al opiniei publice din ferinței pentru securitate și coope
lucrări, mulțumită domnului Ro
Europa, cartea conține o prezentare rare in Europa, destinată să edifice
bert Govender, coincide cu avan
concludentă a contribuției aduse de un nou sistem de securitate pe con
sarea de noi propuneri construc
România la înlăturarea barierelor tinent. Definind acest concept, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu afirma tive, lansate de președintele Nicolae
economice și culturale dintre na
Ceaușescu pe linia reducerii chel
incă din 1970 că -securitatea euro
țiuni aparținind unor sisteme so
tuielilor militare, de către ambele
peană presupune, in opinia noas
ciale și ideologice diferite și de
blocuri militare, cu cel puțin 20 Ia
tră, asumarea unui sistem de anga
monstrează necesitatea reducerii
sută pină in 1985, de trecere la
jamente ferme de către fiecare stat,
simultane a armelor nucleare de
negocieri eficiente, care să conducă
către superputeri, astfel incit, in precum și măsuri concrete pe linia
Ia abandonarea cursei inarmă
final, să se ajungă la interzicerea oferirii de garanții depline celorlal
rilor. Această lucrare constitu
necondiționată a acestui tip de te state privind protecția lor împo
triva oricărui act de agresiune»". ie un cald omagiu prodigioasei
armament.
activități desfășurate de președin
Ellis Hillman a relevat apoi ca
Președintele Nicolae Ceaușescu
tele Nicolae Ceaușescu pe tărim
racterul
larg
al
lucrării,
care
poate
a susținut întotdeauna cu tărie că
internațional, pentru asigurarea
fi
utilă
nu
numai
oamenilor
poli
dezarmarea și destinderea sint
unui climat de pace și colaborare,
tici și de stat, ci și multor oameni
probleme prea periculoase pentru
de Încredere intre toate statele lu
a fi lăsate numai in seama super- obișnuiți. „Nicolae Ceaușescu — a
mii, indiferent de mărimea sau
spus el — s-a aflat el insuși in
puterilor și că țările mici și mij
sistemul lor social".
locii trebuie să-și aducă propria fruntea acțiunilor pentru pace și
dezarmare desfășurate de mase
Neil Davies, membru al Consiliu
contribuție, în acest domeniu, de
largi, am putea spune de întreaga lui Marii Londre, președintele Co
oarece și ele sint afectate de cursa
mitetului pentru învățămînt, a sub
înarmărilor. In propria sa țară, națiune română. Consistența politi
liniat în cuvîntarea sa: „Sintem
președintele Nicolae Ceaușescu a cii românești în acest domeniu, ca
și
consecventa
politică
a
domnului
martorii unei ample mișcări de
acționat pentru reducerea cheltu
Nicolae
Ceaușescu
sint
reflectate
și
masă pentru pace și dezarmare, in
ielilor militare incă cu cițiva ani
de faptul că România a lansat noi
cadrul căreia România se mani
in urmă, economiile realizate fiind
festă activ, grație neobositei acti
cheltuite pentru proiecte de ordin propuneri de înghețare și reducere
a bugetelor militare, cu 20 la sută
vități desfășurate de președintele
social destinate, Îndeosebi, copiilor.
pină
în
1985,
de
către
țările
mem

Nicolae Ceaușescu, care, peste
Președintele Ceaușescu este îngri
bre ale ambelor blocuri militare".
jorat nu numai în ceea ce privește
citeva zile, va fi omagiat pentru 50
Vorbitorul
a
relevat
apoi
:
„Sînpericolul unei confruntări nuclea
de ani de activitate politică și ani
tem mișcați de faptul că și presa versarea zilei sale de naștere. Poli
re in Europa, care ar cuprinde apoi
britanică nu a rămas insensibilă la
întreaga omenire, dar Domnia Sa
propunerile României, prezentîn— tica externă independentă, bazată
arată că escaladarea înarmărilor
inghite fonduri uriașe, care ar Pu du-le și aducindu-le la cunoștința pe respectarea principiilor de drept
internațional in relațiile dintre sta
marelui public britanic.
tea fi folosite mai rațional pentru
te, promovată de România, consti
Aș dori, domnilor, să subliniez că
ridicarea nivelului de trai, în bene
tuie un exemplu privind rolul pe
apariția acestui volum dedicat con
ficiul tuturor popoarelor. Președin
care trebuie să-l joace statele mici
tele Ceaușescu este, de asemenea, cepției și activității internaționale
și mijlocii in realizarea unui cli
in domeniul realizării dezarmării,
adine îngrijorat de situația deosebit
desfășurată de președintele Româ
mat de pace și colaborare interna
de grea a țărilor în curs de dezvol
țională. Credem că lucrarea la a
niei, apreciat pretutindeni ca un
tare care, așa cum spune Domnia

cărei lansare participăm astăzi cu
prinde aspecte edificatoare in le
gătură cu activitatea concretă des
fășurată de România, care vor con
tribui la mai buna cunoaștere, in
Marea Britanie, a politicii externe
promovate de) România sub în
drumarea președintelui Nicolae
Ceaușescu in cei 18 ani de activi
tate, de cind conduce destinele po
porului român. Țin să remarc și
faptul că, sub conducerea președin
telui Ceaușescu, relațiile românobritanice pe multiple planuri au
cunoscut o continuă dezvoltare,
mai ales in urma vizitei de stat pe
care a efectuat-o în iunie 1978 in
Marea Britanie, care a dat un nou
impuls schimburilor și cooperării
dintre cele două țări și popoare".
în cuvîntul său, Robert Govender
a spus : „Am scris această carte in
semn de prețuire pentru președin
tele Ceaușescu, pentru tot ceea ce
a făcut el atit pentru națiunea ro
mână, cit și pentru celelalte po
poare, și mai ales pentru cele în
curs de dezvoltare.
în 18 ani de cind conduce Româ
nia, președintele Ceaușescu nu a
făcut nici un compromis în a mili
ta pentru pace, destindere și co
laborare. Recentele lui propuneri
privind înghețarea bugetelor mili
tare cu 20 la sută pînă în 1985 de
către țările ambelor blocuri mili
tare constituie o dovadă a consec
venței liniei sale politice.
Vreau să vă spun sincer că am
vizitat de mai multe ori România
și am fost profund impresionat de
eforturile pe care acest popor le
face pentru a-și asigura o existen
ță din ce in ce mai bună. In același
trmp, România și președintele ei
joacă un rol activ pentru ca
aceleași idealuri să fie împlinite și
în alte țări". El a evidențiat satis
facția de a dedica acest volum pre
ședintelui României cu prilejul
omagierii a 50 de ani de activitate
revoluționară și ■ aniversării zilei
sale de naștere.
în încheierea reuniunii a luat
cuvîntul Vasiîe Gliga, ambasadorul
Republicii Socialiste România la
Londra.

★

După ceremonia lansării noului
volum au fost prezentate expozi
ția de fotografii „Președintele
Nicolae Ceaușescu șl pacea lumii",
care Înfățișează aspecte ale la
borioasei activități politice interne
și externe desfășurate de șeful sta
tului român, precum și o expozi
ție de carte cuprinzînd, alături de
cele două volume publicate de editura „Unified Printers and Pu
blishers Ltd.", lucrări de autori bri
tanici dedicate tovarășului Nicolae
Ceaușescu, precum și operele sale
alese.
, ,

Produse românești
la Tîrgul internațional
de mobilă de la Koln

Noi acțiuni și luări de poziție
împotriva cursei înarmărilor
Pentru o Europă fără armament nuclear
COPENHAGA. — Potrivit unui
sondaj de opinie efectuat in Dane
marca. chiar și persoanele care
sprijină N.A.T.O. se pronunță, în
număr mare, împotriva amplasării
celor 572 de rachete „Pershing 2"
și „Cruise" in Europa occidentală.
Sondajul, publicat de ziarul „Berlingske Tidende", relevă că șapte

BONN 18 — Trimisul Agerpres,
P. Uilăcan. transmite : La Koln, im
portant centru comercial și industrial
din Republica Federală Germania,
s-a deschis, marți, tradiționalul Tirg
internațional de mobilă, manifestare
economică apreciată de specialiști și
oameni de afaceri drept cea mai re
prezentativă reuniune cu acest profil
ce se organizează pe continentul eu
ropean.
La actuala ediție participă peste
1.790 firme șt întreprinderi din 35 de
țări cu o bogată tradiție in domeniul
producerii mobilei. Industria româ
nească de mobilă, care este prezentă
pentru a 11-a oară consecutiv la tirgul
de la Koln, expune, prin intermediul
întreprinderii de comerț exterior
„Tehnoforestexport", un bogat și va
riat sortiment de mobilier realizat in
diferite stiluri. Garniturile de su
fragerii, camere de zi șt pentru tine
ret, biblioteci, lăzi de zestre, nume
roasele piese de mic mobilier, purtind
marca unor fabrici de prestigiu din
țara noastră, ale căror produse sint
Cunoscute și apreciate de decenii pe
piața Europei occidentale, oglindesc
talentul Și măiestria specialiștilor și
muncitorilor noștri.
Mobilierul expus la Koln, în cea
mai mare parte prezentat în premieră
peste hotare, conceput și realizat in
concordanță cu cerințele actuale ale
pieței externe, oglindește posibilită
țile reale ale României — care livrea
ză mobilă in peste 40 de țărif,'’e lu
mii .— de a diversifica și e ^lifica
in continuare 'exportul act ..or pro
duse.

din zece persoane anchetate s-au
pronunțat Împotriva amplasării acestor rachete. Dintre susținătorii
menținerii Danemarcei în cadrul
N.A.T.O., aproximativ 40 la sută
s-au pronunțat împotriva amplasă
rii acestor rachete in Europa occi
dentală.

„NU" amplasării de rachete pe teritoriul Angliei I
LONDRA. — Un grup de femei bri
tanice a manifestat in Camera Co
munelor, in plină ședință a acesteia,
impotriva proiectelor de amplasare,
la finele anului curent, pe teritoriul
Marii Britanii, a rachetelor de tip
„Cruise" ale N.A.T.O. - informează
agenția France Presse. Totodată, o
serie de parlamentari laburiști au
luat cuvîntul pentru a-și exprima

sprijinul față de protestul grupului
de femei adversare ale înarmărilor
racheto-nucleare. Poliția a interve
nit pentru o evacua grupul protes
tatar din Cameră. De asemenea,
alte aproximativ '60 de femei s-au
adunat, in holul parlamentului pen
tru a-și exprima și ele opoziția față
de politica de sporire a inarmărilor.

Glasul partizanilor păcii americani
WASHINGTON. — La Cambridge
— statul Massachusetts — s-a des
fășurat .. o conferință consacrată
problemelor înghețării arsenalelor
nucleare și controlului, asupra ar
mamentelor. La forum au fost re
prezentate organizații ca Federația
oamenilor de știință americani,
Uniunea oamenilor de știință Îngri
jorați, Institutul pentru problemele
apărării și dezarmării, Campania
națională pentru irighețarea înar
mărilor nucleare și altele. Printre
pârtiei panți s-au' numărat, de ase
menea, doi membri ai Congresului

S.U.A. și reprezentanți ai Departa
mentului de Stat. Participanții s-au
pronunțat pentru unirea eforturilor
oamenilor de știință și ale organi
zațiilor obștești in lupta pentru
oprirea cursei inarmărilor.
Mișcarea pentru înghețarea înar
mărilor nucleare — a declarat, in
alocuțiunea rostită, conducătorul
unuia^ dintre cele mai prestigioase
institute de studiere a opiniei pu
blice din S.U.A., Louis Harris —
se bucură de'sprijin orescind din
partea unui număr, tot mai mare
de americani.
. , i .

Divergențe între țările C.E.E. privind prețurile

la produsele agricole
BRUXELLES 18 (Agerpres). — Mi
niștrii agriculturii ai celor zece țări
membre ale Pieței comune au parti
cipat, la Bruxelles, la o primă rundă
de negocieri in vederea fixării prețu
rilor agricole pentru campania 1983—
1984, prilej cu care — remarcă agehția Franee Presse — s-au. manifestat
primele divergențe existente in această problemă. La rindul ei, agen
ția U.P.I. remarcă faptul că in ca
drul discuțiilor s-a conturat „o sci
ziune clară între țările nordice și
cele sudice membre ale Comunității
Economice (vest-) Europene".
Astfel, în urma propunerii avansa
te de Comisia C.E.E. de a se majora,

în viitoarea campanie, prețurile la
produsele agricole în medie cu 4,4 la
sută, miniștrii agriculturii din Fran
ța. Grecia și Italia au solicitat ma
jorări mai mari pentru produsele
mediteraneene, în vreme ce Marea
Britanie și R.F. Germania s-ău ară
tat preocupate in primul rind de
repercusiunile asupra bugetului ale
unor asemenea majorări. Pe de altă
parte, după cum relevă U.P.I., Marea
Britanie s-a găsit complet izolată’ in
rindul partenerilor săi cetind o ma
jorare sub 4,4 la sută a prețurilor
agricole. în plus. Franța, Grecia și
Italia au solicitat măsuri suplimen
tare in sprijinul regiunilor defavo
rizate.

Funeraliile vicepreședintelui
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia,
Vladimir Bakarici
BELGRAD 18 (Agerpres). — La
Zagreb au avut loc, marți, funera
liile lui Vladimir Bakarici, vicepre
ședinte al Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, mem
bru al Prezidiului C.C. al U.C.I. Au
luat parte conducători de stat și de
partid ai Iugoslaviei, delegații ale or
ganelor de conducere ale statului și
partidului, ale republicilor și pro
vinciilor autonome și orașului Za
greb. Mii de oameni au condus pe
ultimul său drum pe cel care a fost
un apropiat tovarăș de luptă și mun
că al lui Iosip Broz Tito, una dintre
cele mai de seamă personalități de
stat și politice ale Iugoslaviei socia
liste.
Luind cuvîntul Ia adunarea de do
liu, Petăr Stambolici, președintele
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, a evo
cat personalitatea și activitatea revo
luționară a lui Vladimir Bakarici,
marea sa contribuție la toate eveni
mentele decisive ale făuririi și dez
voltării Iugoslaviei socialiste. Despre
aportul deosebit al lui V. Bakarici la
eliberarea țării și edificarea socialis
mului in R.S.F.I. au mai vorbit Iovo
Ugricici, președintele Adunării R.S.
Croația, lure Bilici, președintele C.C.
al U.C. din Croația, și Mato Mikici,
primarul orașului Zagreb.

SALVADOR: Forțele insurgente în ofensivă
SAN SALVADOR 18 (Agerpres). —
Postul „Radio Venceremos" al Fron
tului Farabundo Marți pentru Elibe
rare Națională (F.M.L.N.) a anunțat
că detașamente ale frontului au pre
luat controlul asupra localității salvadoriene Meanguera, aflată la circa
190 kilometri nord-est de San Sal
vador, informează agenția France
Presse. S-a precizat că, după declan
șarea operației, cei aproximativ 450
de militari aflați în localitate au pârăsit-o în grabă, fără a încerca să
opună rezistență. Pe de altă parte,

In cursul unor ciocniri armate izo
late din zonă, 11 militari au fost
uciși, iar alți opt au fost luați pri
zonieri.
Agenția France Presse informează,
de asemenea, că senatorul demdcrat
american Christopher Dodd, condu
cătorul unei delegații a Congresului
S.U.A. care a făcut o vizită în Sal
vador, s-a pronunțat pentru regle
mentarea situației din această țară
prin negocieri între insurgenți și au
toritățile de la San Salvador.

Modalitățile

agențiile de presa

de relansare a economiei

pe scurt

în dezbaterea sesiunii
ministeriale a celor zece state
industrializate occidentale
PARIS 18 (Agerpres). — Elaborarea
unor măsuri „concertate" vizind depă
șirea crizei economice și financiare cu
care sint confruntate țările occiden
tale constituie tema principală a
reuniunii miniștrilor de finanțe din
principalele zece state industrializa
te occidentale — S.U.A., Japonia,
R.F.G., Marea Britanie, Franța, Ca
nada, Italia, Belgia, Olanda și Suedia
— care a început în capitala Fran
ței. După cum menționează agenția
France Presse, această reuniune se
desfășoară în condițiile în care eco
nomia statelor occidentale se află în
prezent confruntată cu cea mai gravă
recesiune din ultimii 30 de ani. Mi
niștrii de resort din cele zece țări
examinează, ca prim punct al ordi
nii de zi, proiectul prezentat de dele
gatul francez in legătură cu modali
tățile de relansare a economiei sta
telor respective. Dar, așa cum a reie
șit din reuniunea pregătitoare a experților, există marcate deosebiri de
vederi asupra căilor de ieșire din
criză.

Capriciile vremii
O puternică furtună însoțită de
precipitații a afectat, marți, districte
din nordul și centrul Republicii De
mocrate Germane. In special pe lito
ral și in munții Harz, viteza vintului
a atins pină la 130 km/h. In porturi,
lucrările de încărcare și descărcare
au fost întrerupte, ca și în exploată
rile miniere la zi de la WelzowSued și Greifenhain, din districtul
Cottbus. Vîntul a doborit copaci,
care au blocat temporar circulația pe
unele căi ferate și șosele, și a avariat
unele clădiri.

CONVORBIRI
BULGARO-LIBIENE. La Sofia au avut loc con■ vorbiri intre Todor Jivkov, secretar
general al C.C. al P.C.B., președin1 tele Consiliului de Stat ăl R.P.B., și
Moammer El Geddafi, conducătorul
I Marii Revoluții de la 1 Septembrie
| al Jamahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste, aflat intr-o vizită
I oficială de prietenie in Bulgaria. Au
fost abordate probleme priyind
căile și mijloacele extinderii și
adîncirii pe multiple planuri a
relațiilor dintre cele două țări, preI cum și unele aspecte- ale situației
internaționale actuale.
I

GUVERNUL COLUMBIEI a soli
citat oficial admiterea sa ca mem. bru cu drepturi depline în Mișca
rea țărilor nealiniate, a anunțat
• Ministerul columbian de Externe,
citat de agențiile internaționale.
I Dorința Columbiei — care în pre
zent are statut de observator — de
a deveni membru al mișcării de
■ nealiniere a fost anunțată de pre
ședintele Belisario Betancour în
• discursul rostit la 7 august 1982, cu
ocazia ceremoniei de învestitură.
I
SECRETARUL GENERAL AL
P.C. DIN SPANIA, Gerardo IgleIsias, s-a pronunțat pentru organi
zarea, cit mai grabnic, a unui refe
rendum in problema rămînerii sau
. ieșirii Spaniei din N.A.T.O. țntr-o
I cuvintare rostită in orașul Valencia,
• Iglesias a luat atitudine împotriva
I participării in continuare a Spaniei
la Pactul Nord-Atlantic.

Două persoane au fost ucise, iar
numeroase altele rănite de o puterni
că furtună care s-a abătut asupra Co
penhaga și a altor zone ale Dane
marcei. Vintul a smuls acoperișuri
de case, copaci și stilpi de telegraf.
Postul de radio central a lansat re
petate apeluri populației, chemind-o
să nu-și părăsească locuințele. Circu
lația maritimă dintre insulele daneze
a fost întreruptă, ca și circulația ru
tieră pe numeroase șosele.

O REUNIUNE A CONDUCĂTO
RILOR PARTIDULUI FRELIMO și
I ai guvernului mozambican a avut
1 loc la Nampola. Au fost analizate
probleme ale situației politice, ecoI nomice și sociale din Mozambic.
I In cadrul reuniunii a luat cuvîntul
președintele Samora Machel, care
Ia relevat necesitatea creării unei
economii naționale puternice, capa
bilă să asigure bunăstarea poporuIlui. Pentru aceasta, a subliniat el,
este necesar, in primul rind, să se
folosească cit mai eficient resursele
de care dispune țara.

Instituită inițial în provinciile
Guayas și Los Rlos, starea de ur
gență a fost extinsă, in Ecuador, și
la provinciile El Oro, Manabi și Esmeraldas, grav afectate, ca și prime
le două, de puternice inundații pro
vocate de ploi torențiale. Calamită
țile naturale din cele cinci provincii
de litoral ecuadoriene sint conside
rate a fi cele mai grave din ulti
mele trei decenii, iar pierderile ma
teriale înregistrate în aceste zone sint
evaluate la aproximativ 20 milioane
dolari. Autoritățile ecuadoriene au
solicitat sprijin unor organisme in
ternaționale.

GREVA GENERALA. La chema
rea mărilor centrale sindicale ita. liene, C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L.,
I citeva milioane de oameni ai mun1 cii au, participat, marți, la o grevă geInerală de opt ore organizată în semn
de protest față de măsurile eco
nomice preconizate de guvern, care
lovesc în interesele celor ce munIcesc. în marile centre industriale
au avut loc, de asemenea, marșuri
la care au luat parte sute de mii
de persoane.
I SPRE ADERAREA ELVEȚIEI
LA O.N.U. Președintele ConfedeI rației Elvețiene, Pierre Aubert, a
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reafirmat, intr-o alocuțiune rostită
la Basel, dorința guvernului elve
țian ca țarg să adere la O.N.U. El
a apreciat că neparticiparea Elve
ției la forumul internațional con
stituie o lacună importantă in do
meniul relațiilor și colaborării multilaterale a Elveției pe plan extern.

|

PRIMIRE LA HAVANA. Președințele Consiliului de Stat și al
Consiliului dâ Miniștri ale-f? iubiicii Cuba, Fidel Castro Ruz; a jrimit
delegația de parlamentari cestaricâni care întreprinde o vizită la Havana. Cu acest prilej, au fost tre
cute in revistă aspecte ale evoluției
situației politice, economice și so
ciale din America Latină. Relațiile
consulare dintre Cuba și Costa Rica
au fost întrerupte, cum se știe, în
mai 1981, ca urmare a unui schimb
de note între guvernele celor două
țări. Actuala vizită in Cuba a unei
delegații de parlamentari costaricâni este apreciată de observatori
drept un pas semnificativ pe calea
normalizării depline a raporturilor
cubanezo-costaricane.

i

PROCESUL MORO. Ultima ședință a procesului Moro, început in
aprilie 1982. s-a desfășurat luni la
Roma, membrii juriului urmînd să
delibereze in vederea pronunțării
verdictului. Acuzarea a cerut pe
deapsa cu închisoarea pe viață pentru 34 din cei 63 de teroriști mem
bri ai „Brigăzilor roșii" inculpați
de răpirea și asasinarea, în martie
1978, a liderului democrat-creștin
Aldo Moro, precum și de uciderea
a cinci membri ai gărzii lui perso
nale. Prospero Gallinari, acuzat de
asasinarea lui Moro. a afirmat la
proces că operațiunea a avut drept
scop să zădărnicească o eventuală
alianță între Partidul Comunist
Italian și Partidul Democrat-Creștin.
CONVORBIRI SUEDEZO-NIGERIENE. Primul ministru suedez,
Olof Palme, care efectuează o vizi
tă oficială în Nigeria, a fost primit
de președintele nigerian, Shehu
Șhagari. în cadrul convorbirii des
fășurate cu acest prilej, au fost
abordate probleme privind activitatea Organizației Unității Africane
și evoluția situației din Namibia.

NEGOCIERI LA DHAKA. în ca
pitala Bangladeshului s-a incheiat
întilnirea experților din Bangladesh
și India, care au analizat probleme
legate de cercetări privind delimitarea apelor Gangelui. Experții au
convenit să continue negocierile in
vederea elaborării de recomandări
care vor fi prezentate comisiei
mixte a celor două țări privind
cursurile de apă comune.
—

- —............................... ..............

fac prin ILEXIM — departamentul

,

I
I

I
I

I
.

1
I
|

i
'

I
|

>
|
,

•
I
|
.

I
I
|
I
1

I
|
i
|
|

.
.
I

.
I
.

