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Pentru înfăptuirea obiectivelor
*

dezvoltării economico-sociale a țării

O AMPLĂ Cin întreaga țară, activitate bine organizată,

Si MOBILIZATOARE
? o _

fermitate în aplicarea măsurilor

ÎNTRECERE
de gospodărire judicioasă a energiei!

a economiei naționale
9

cu inițiativa largă a

A devenit o frumoasă tradiție ca, 
la început de an, organizații județene 
de partid, consilii populare și colec
tive de oameni ai muncii din unități 
economice fruntașe să lanseze mobi
lizatoare chemări la întrecere pentru 
îndeplinirea și depășirea plănului la 
toți indicatorii cantitativi și calitativi. 
Puternica angajare in întrecerea so
cialistă pe acest an, ultimul din ac
tualul cincinal, a fost, după cum se 
știe, declanșată de entuziastele che
mări la întrecere adresate de organi
zația județeană Timiș a P.C.R., tutu
ror organizațiilor județene de partid 
și a municipiului București, tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii din 
industrie, construcții, transporturi și 
circulația mărfurilor și de orga
nizația județeană Olt a P.C.R. că
tre toate organizațiile județene de 
partid și Sectorul agricol Ilfov, tu
turor oamenilor muncii din agricul
tură.

Desfășurată larg, pe întreg cuprin
sul țării, cu participarea tuturor oa
menilor muncii, într-o atmosferă de 
puternic entuziasm și o impresio
nantă unitate în jurul partidului, a- 
ceastă nouă și pasionantă competiție 
pe tărîmul fertil al muncii are drept 
obiectiv fundamental îndeplinirea și 
depășirea. Ia toți indicatorii și in 
toate domeniile, a planului național 
nnic de dezvoltare cconomico-socia- 
lă a țării pe anul 1985, an hotărilor 
pentru realizarea in bune condiții a 
întregului cincinal 1981—1985 — în
făptuirea neabătută a orientărilor și 
sarcinilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la ac
centuarea laturilor calitative, de efi
ciență ale activității economice. Ea 
?e constituie jntr-o vibrantă expre
sie a voinței de neclintit și a an
gajării patriotice a clasei munci
toare, țărănimii și intelectualității, 
a Întregului popor de a-și consacra 
întreaga capacitate creatoare și pu
tere de muncă progresului econo
mic și social al patriei noastre so
cialiste.

Așa cum rezultă din chemările la 
întrecere, marea competiție patriotică 
a muncii cuprinde toate sectoarele de 
activitate economico-sociale, de la 
industrie, agricultură, construcții, 
cercetare-proiectare, transporturi la 
consilii populare. Tocmai de aceea și 
obiectivele urmărite, căile concrete 
de acțiune sînt diferite; în funcție de 
specificul activității din fiecare uni
tate economică sau sector al econo
miei naționale. Esențial este ca, In

toate cazurile, răspunsurile la che
mări >să fie realiste, să cuprindă an
gajamente mobilizatoare, conturate 
în urma unei largi consultări a oa
menilor muncii, în vederea evaluării 
aprofundate și exigente a rezervelor 
de creștere a producției existente la 
fiecare Ioc de muncă, în fiecare uni
tate productivă. Pretutindeni, între
cerea socialistă trebuie să se desfă
șoare sub semnul bătăliei pentru o 
calitate nouă, superioară, al realizării 
unei inalte eficiențe în activitatea e- 
conomică. Iată, așadar, conturul plin 
de semnificații ai unui an deosebit, 
un an în care trebuie să facem totul 
pentru înfăptuirea mobilizatoarelor și 
complexelor sarcini ce ne stau în 
față.

Care sînt direcțiile principale de 
acțiune asupra cărora trebuie con
centrate energiile și capacitățile crea
toare ale colectivelor de oameni ai 
muncii în marea întrecere ? \

în industrie se va urmări, cu prio
ritate, folosirea intregii capacități a 
mașinilor, instalațiilor și utilajelor 
pentru realizarea integrală, ritmică și 
in structura sortimentală și calitativă 
prevăzută in plan și in contracte a 
producției fizice, a producției-marfă 
și a producției-marfă vindute și în
casate.

în lumina orientărilor și indicați
ilor secretarului general al partidu
lui, tovăbășul Nicolae Ceaușescu, or- 

• ganele șl organizațiile de partid, co
muniștii, toți oamenii muncii trebuie 
să acorde o atenție deosebită reali
zării programelor prioritare cu pri
vire la dezvoltarea in continuare a 
bazei energetice șl de materii prime, 
respectiv creșterii producției de căr
bune. țiței, gaze, energfe Electrică șt 
de substanțe minerale utile, metali
fere șl nemetalifere.

Un obiectiv major al întrecerii 
socialiste îl constituie realizarea 
planului de export, onorarea la 
timp și de calitate a tuturor obliga
țiilor contractuale față de partene
rii externi. Pentru aceasta, în fieca
re unitate, la stabilirea angajamen
telor asumate în acest domeniu, a 
căilor și măsurilor necesare înfăp
tuirii lor trebuie să se urmărească 
stăruitor ca tot ceea ce se produce 
pentru export să țină permanent 
pasul cu exigențele pieței externe, 
ale progresului tehnico-științific 
contemporan, să fie la nivelul pro
duselor similare realizate pe plan 
mondial și chiar să le depășească.

ÎN CONDIȚIILE REORGANIZĂRII 
PROGRAMULUI DE LUCRU

sarcinile de plan?
Dificultățile create de condițiile climaterice deosebit de 

grele ale acestei ierni continuă să fie prezente. Debitul scăzut 
al Dunării și al lacurilor de acumulare, înghețul persistent 
au redus substanțial capacitatea hidrocentralelor. In această 
situație, alternativa pentru asigurarea energiei electrice nu 
este decit funcționarea la parametrii superiori a termo
centralelor, îndeosebi a celor pe bază de cărbune, 
iar minerii și energeticienii depun eforturi susținute în această 
privință. Desigur, mai mult ca oricînd se cere ca energia elec
trică de care putem dispune să fie cît mai judicios gospo
dărită, să fie strict drămuit fiecare consum energetic.

După cum se știe, Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a adoptat un program privind asigurarea producției de 
energie și folosirea rațională a energiei electrice, termice, a 
gazelor naturale, precum și regimul de lucru al unităților 
economice și sociale în perioada de iarnă. Sensul major al 
recentelor măsuri, elaborate pe baza indicațiilor și orientă
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, îl constituie mobilizarea 
puternică a tuturor colectivelor de oameni ai muncii pentru 
creșterea susținută a producției de cărbune și energie, pentru 
gospodărirea judicioasă a tuturor resurselor energețice, pentru 
realîzdrea tuturor indicatorilor de plan' lâ fjrdducțîd ' Fizică, 
export, la toți parametrii de eficiență, pentru desfășurarea 
normală a activității în toate domeniile în vederea realizării 
obiectivelor de dezvoltare economico-socială a țării.

A trecut mai bine de o șăptămînă de la aplicarea acestui 
program. Prezenți zilele acestea in cîteva întreprinderi, cores
pondenți ai „Scînteii" relatează despre modul în care se în
făptuiesc măsurile stabilite, despre perseverența și răspun
derea cu care colectivele de oameni ai muncii acționează 
pentru realizarea sarcinilor de plan, în condițiile reducerii cît 
mai substanțiale a consumurilor de energie și combustibil.
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în condițiile lumii contemporane, 

conducerea unitară pe bază de plan 
a intregii activități. economico-socia
le a devenit un important factor al 
progresului economic și social. într-o 
economie modernă, caracterizată 
printr-un înalt grad de socializare și 
complexitate a producției, prin adin- 
cirea permanentă a diviziunii sociale 
a muncii și, drept urmare, diversi
ficarea fără precedent a legăturilor 
de cooperare, prin ample și rapide 
schimburi structurale sub incidența 
progresului .tehnico-științific contem
poran, funcționarea normală a în
tregului mecanism economico-social 
nu este posibilă fără sincronizarea 
în timp și spațiu a activității proprii 
diferitelor sectoare, ramuri, subra- 
muri și unități economice și terito
riale. Drept consecință, o legitate de 
primă importanță, pe care Partidul 
Comunist Român o aplică cu efi
ciență în făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, o consti
tuie conducerea de ansamblu a dez
voltării economico-sociale pe baza 
planului național unic.

Magistralul Raport prezentat la 
Congresul al XIII-lea al P.C.R. de 
secretarul general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
surprinde într-o viziune unitară di
recțiile principale spre care trebuie 
concentrate prioritar eforturile în
tregului popor în cincinalul 1986— 
1990 și, în perspectivă, pînă la sfir- 
șitul acestui secol, căile și mijloa
cele de acțiune pentru edificarea unei 
economii moderne, eficiente, echili
brate și multilaterale, astfel ca, în 
anul 2000, România să fie o țară so
cialistă multilateral 'dezvoltată, atît 
din punct de vedere al industriei, 
agriculturii, înyățămîntului, științei 
și culturii, cît și al nivelului general 
de viață și civilizație al poporului.

Avînd in vedere că comple
xitatea ’ problemelor ridicate de 
edificarea noii societăți impune ca 
o necesitate obiectivă perfecționarea 
sistemului de organizare și condu
cere a economiei noastre, adaptarea 
permanentă a mecanismului econo-

mico-financlar la noile cerințe ge
nerate de dialectica forțelor și rela
țiilor de producție, de o însemnă
tate principială deosebită este teza 
expusă în Raport privitoare la îm
binarea armonioasă a inițiativei largi 
a maselor, a consiliilor oamenilor 
muncii cu principiul conducerii uni
tare a tuturor sectoarelor.

în condițiile conducerii economiei 
pe baza principiului centralismului 
democratic, care presupune îmbina
rea conducerii centralizate a econo
miei cu o largă inițiativă a între
prinderilor, cu participarea maselor 

' la realizarea obiectivelor și sarcinilor 
de interes general, se urmărește a 
se realiza un optim al corelației din
tre conducerea unitară și autonomia 
unităților economice și teritorial-ad- 
ministrative. în funcție de nivelul 
dezvoltării forțelor de producție, 
de a iîncirea diviziunii sociale a mun
cii. de maturizarea relațiilor de pro
ducție și a capacității de organizare 
șl conducere existente la un moment 
dat, s-a pus accent pe una sau alta 
din cele două laturi ale acestui prin
cipiu. Datorită condițiilor specifice in 
care se afla economia românească, 
în primii ani ai construcției socia
liste, conducerea centralizată avea o 
pondere mai mare. Treptat însă, pe 
măsura dezvoltării și maturizării 
economiei naționale și a sporirii 
complexității acesteia, s-a dezvoltat 
un sistem de organisme democra
tice ale oamenilor muncii din dife
rite sectoare de activitate, care a de
terminat creșterea participării ma
selor la conducerea intregii yieți 

■ economjco-sociale și prin aceasta 
democratizarea tot mai largă a so
cietății noastre. Dar, așa cum sub
liniază tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Raportul la Congresul al XIII- 
lea, „participarea activă a maselor 
populare la conducerea statului, dez
voltarea democrației muncitorești, 
revoluționare, nu presupune, in nici 
un fel, renunțarea sau diminuarea 
conducerii unitare a activității de

maselor
In stabilirea unui optim al acestei 

corelații, dintre centralizase și auto
nomie, partidul nostru acționează in 
sensul perfecționării ambelor laturi 
ale acestei unități dialectice. în con
cordanță cu interesele generale na
ționale ale societății, statul nostru, al 
democrației muncitorești, revoluțio
nare deăide în probleme de mare 
importanță, complexitate și răspun
dere care privesc dezvoltarea de an
samblu a economiei naționale, pre
cum : atragerea și alocarea resurse
lor umane, materiale și financiare, 
stabilirea unor priorități în alocarea 
resurselor urmărind criteriul eficien
ței prezente și de perspectivă, stabi
lirea principalelor proporții din eco
nomia națională, a direcțiilor și rit
murilor de dezvoltare, repartizarea 
venitului național și a părților sale 
componente pentru diferitele desti
nații, volumul și structura investi
țiilor în profil departamental, de ra
mură și teritorial, pregătirea și re
partizarea forței de muncă, politica 
financiară și de credit, politica de 
prețuri și tarife, direcțiile principale 
ale cercetării științifice, participarea 
tot mai intensă și competitivă a 
economiei naționale la circuitul eco
nomic mondial, precum și elaborarea 
principiilor, formelor și metodelor de 
conducere a vieții economice și so
ciale. Aceasta deoarece conducerea 
pe bază de plan a economiei socia
liste incumbă, așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu, înalte 
răspunderi sociale, deoarece deciziile 
și măsurile adoptate la nivel central 
vizează activitatea a milioane de oa
meni, administrarea principalelor 
fonduri ale populației, gospodărirea 
avuției naționale.

Totodată, trecerea din 1978 la sis
temul autoconducerii muncitorești și

Prof. dr. Mihai TODOSIA 
lector dr. Ion IGNAT
Universitatea „Al. I. Cuza", lași

(Continuare în pag. a III-a)
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Municipiul Galați, ca de altfel toate orașele patriei, Impresionează prin modernele sale construcții
Foto : E. Dichiseanu

Tineri bucureșteni alături 
de minerii din Motru

în aceste zile, minerii țării, - răs- 
punzind indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru realizarea 
exemplară a programului adoptat de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., depun eforturi deosebite 
pentru sporirea producției în vede
rea aprovizionării termocentralelor 
cu cărbune în cantitățile stabilite și 
de calitate corespunzătoare.

Pornind de la aceste sarcini ma
jore, de maximă actualitate, tineri 
bucureșteni și-au manifestat dorința 
de a-și desfășura activitatea pe 
Șantierul național al tineretului de 
la Motru. Ieri, primul detașa
ment de tineri din Capitală — de 
la întreprinderile „23 August", Me
canică fină, „Electroaparataj", 
CONECT, I.P.R.S. Băneasa și altele 
— a plecat spre bazinul carbonifer 
al Olteniei. Sînt tineri de mai mul
te profesii — de mare necesitate in 
aceste zile — cum sînt : excavato- 
riști, buldozeriști, electricieni, lăcă
tuși, conducători auto, tineri care 
prin elanul lof revoluționar, patrio
tic, vor sprijini eforturile minerilor 
de aici de a da țării cît mai mult 
cărbune, atit de necesar acum ter
mocentralelor. (Ion Drăgan).

126 DE ANI DE LA FORMAREA STATULUI

NAȚIONAL ROMAN PRIN UNIREA
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(Continuare în pag. a Il-a)

OBIȘNUITUL ÎN ACEASTĂ IARNĂ
NEOBIȘNUITĂ

Mircea BUNEA
în- 
au 
la 
au

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Con- 
cu Constan- 

Cei patru sînt 
Primii, trei 
Dragomirești

in fată 
Ciorogîrla. 
la poarta 
și-a scos 
sub zăpa-

întreprinderea de mașini electrice București : o ultimă verificare la un nou 
lot de motoare electrice pentru export

, Foto : Sandu Cristian

OAMENI Al MUNCII DIN UNITĂȚILE INDUSTRIALE!

Acționați cu toată stăruința și răspunderea pentru respectarea 
riguroasă a programelor de lucru pe schimburi și iile, pentru buna 
organizare a activității productive, pentru realizarea planului cu 
consumuri cit mai reduse de energie electrică și combustibil!

■r

MOLDOVEI CU MUNTENIA

Adîncile temeiuri
ale unității

Băjenaru lu- 
față-n față cu 
Ciocîrlie ; Con- 
Dobre cu Ion 

Pos- 
Leo-

Viorel 
cTează 
Nicolae 
stantin 
Gheorghe ; Virgil
teniuc cu Tenie 
nida ; Emil Cocoș cu An
gela Purțuc; Selim Hem- 
ve cu... Fiecare cuplu 
bobinează o carcasă. Nu
mai la lumina zilei. întîi 
introduc firele. Fiecare 
trage de capătul dinspre 
partea sa. Gest reflex : 
corpurile se apleacă in a- 
celași timp spre inte
riorul ca un tunel al sta
torului, iar ochii iscodesc 
corectitudinea așezării 
fasciculului în canelură. 
Ceva trebuie îndrep
tat. Asta se face cu aju
torul unui cilindru de 
metal la capătul căruia 
se află un manșon de 
cauciuc (menit să descu
rajeze deformările ale- 
zajului). Este ceea ce 
oamenii de aici numesc 
„mai". De aici, adică din 
atelierul de bobinai al 
halei 100 de la I.M.E. 
București. Sînt plus cinci 
grade Celsius. Metalul 
malului „frige" pumnul 
strins in juru-i. Mănuși-

le nu pot fi folosite. Se 
lucrează pe... inimă. Bo- 
binajul este inima unei 
mașini electrice. Mina 
trebuie să palpeze, să co
recteze, să taseze (cu 
unealta). Multele pulove
re de sub halatele de 
lucru Îngreuiază mișcă-

conomisit. Acum, Izola
ția fiecărui capăt de fir 
se îndepărtează manual 
cu un ascuțiș. Operația 
durează mai mult, dar 
altă soluție nu e. Așa 
trebuie procedat. De
ocamdată.

Grigore Ion lucrează

FAPTE DE MUNCA LA ÎNTREPRINDEREA 
DE MAȘINI ELECTRICE BUCUREȘTI

rile. (Productivitatea nu 
este cea obișnuită. De
ocamdată. în 1984. la 
I.M.E.B. productivitatea 
a crescut față de 1983 cu 
4.6 Ia sută, iar in acest 
an va spori cu 7.3 la sută 
față de anul trecut). Ur
mează legăturile. Cape
tele firelor sint sudate, 
însă mai înainte trebuie 
îndepărtat emailul de ne 
fire. De regulă, operația 
este simplă, ușoară, se 
face cu o flacără și du
rează doar citeva secun
de. Oamenii au înțeles că 
acum metanul trebuie e-

față-n față cu Mariana 
Petre ; Georgeta 
stantinescu 
tin Cîrciu... 
comuniști, 
sint din
Vale. (Aproape jumătate 
din 
tor 
ne 
din 
ale

personalul munci- 
ai I.M.E.B. provi- 

și chiar... vine zilnic 
„localitățile satelit" 

Capitalei). în noaptea 
viscolului, ca să nu 
tirzie de la uzină, 
mers pe jos pină 
Chiajna. Abia acolo 
găsit un autobuz „dis
pus" să-i transporte la

București. Norocul lui 
Constantin Cîrciu a fost 
și mai sărac. „Nea Titi" 
n-a luat autobuzul... a 
luat viforul 
tocmai de la 
Cînd a sosit 
Întreprinderii 
legitimația de 
da depusă și în buzunarul 
interior de la pieptul hai
nei.

— De ce n-ațl rămas 
acasă 7 Era scuzabil.;.

— Nu m-a lăsat inima, 
îmi răspunde, p-aș fi 
putut. N-o să ies tocmai 
eu din rîndul lumii.

Realitatea este că „lu
mea I.M.E,B.“ — aproa
pe cinci mii de oameni 
— nu s-a dezmințit nici 
acum, la foarte greu. în 
toate aceste zile nu s-a 
întirziat mai mult ca de 
obicei, nu s-a lipsit, nu 
s-a plecat de la pro
gram. Care In primul 
rind a însemnat descoto
rosirea de nămeți a curții 
și a străzilor de acces

Carte a neamului", istoria se cu
vine citită în concordanță de
plină cu realitățile trecutului și 

prezentului. Aceasta înseamnă a sluji 
adevărul, a înfățișa fenomenele și 
procesele istorice, evenimentele și 
faptele în chip obiectiv, cu umbrele 
și luminile, cu suișurile și coborîșu- 
rile, cu înfringerile și izbînzile lor.

Cu atît mai mult cu cît istoria în
săși o pretinde. Istoria care, potrivit 
concepției tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
este datoare „să prezinte întregul 
proces al luptei revoluționare in 
complexitatea sa, să analizeze știin
țific realitățile sociale, prezentarea 
faptelor nu după dorințele subiective 
ale oamenilor, 
nu după nevoile 
practice de mo
ment, după cri
terii de conjunc
tură, ci așa cum 
s-au petrecut, co
respunzător adevărului vieții".

Istoriografia noastră de valoare, 
înțelegindu-și rolul de știință a so
cietății, care Iși are drept domeniu 
de studiu omul, omul-colectivitate, 
omul-popor, omul-națiune, omul-gin- 
ditor, omul-făuritor al tuturor valo
rilor materiale și spirituale, s-a stră
duit să coreleze în chip armonios și 
echilibrat cele două funcții fun
damentale ale istoriei : informativă șl 
formativă. Numai astfel istoria poate 
fi o știință utilă, o știință călăuzitoare 
In înțelegerea trecutului, prezentu
lui și viitorului. Cu alte cuvinte, nu
mai astfel istoria „ajută omenirea 
contemporană să Înțeleagă mai bine 
legile obiective care guvernează so
cietatea", numai astfel istoria „prin 
concluziile sale poate sprijini perfec
ționarea organizării societății de azi, 
relațiile dintre state și națiuni, con
lucrarea pașnică dintre toate po
poarele lumii". întemeiată pe ase
menea adevăruri, istoria se poate 
împodobi cu rosturi superioare de 
cunoaștere a strădaniilor spre pro
gres și pace, spre libertate și drep
tate, sociale
independență și unitate, ale poporu
lui român și ale întregii omeniri, 
din timpuri îndepărtate pînă In con
temporaneitate și de asemenea cu 
nobilul rol de educare a oamenilor în 
iubirea patriei, a poporului, a trecu
tului, prezentului și viitorului aces-

tora, a altor țări și popoare, într-o 
înțelegere și armonie deplină.

Aspectele esențiale ale societății 
getd-dace și daco-romane, epoci 
de cea mai mare importanță în 

istoria poporului român, constituie 
temeiuri puternice, de valoare isto
rică revelatoare pentru înțelegerea 
fenomenelor istorice, ale unității și 
continuității românilor in secolele 
marilor migrații, Acestea au trecut, 
val după val, iar poporul băștinaș, 
românii, au rămas neclintiți pentru 
a-și împlini destinul și a-și onora 
misiunea de apărători ai civilizației 
în spațiul geografico-politic, sud-es- 
tul Europei. Ceea ce explică și 
începuturile organizării statelor ro

mânești de sine 
stătătoare. Șl in
tr-un caz și în 
altul, în toate ca
zurile, perma
nențele istoriei 
poporului român 

de viețuire a popu-

Acad. Ștefan PASCU .

și naționale, spre

și continuitatea __ „ „„„„
lației băștinașe și de existență a so
cietății organizate, creatoare de alte 
valori de civilizație, superioare, sînt 
adevăruri demonstrabile și de
monstrate cu mii de argumente și tot 
atitea dovezi incontestabile.

Măreața epopee a luptei pentru 
păstrarea și dezvoltarea ființei na
ționale a poporului român, de la 
Mircea cel Bătrîn și Ștefan cel Mare 
la Mihai Viteazul, înseamnă, de fapt, 
continuarea, în condițiile istorice ale 
evului mediu, a acelorași perma
nențe. Fapta viteazului voievod Mi
hai, ce-și înscrie pentru întiia oară 
în titulatura sa „Domn, al Tării Ro
mânești, al Ardealului și a toată țara 
Moldovei", a însemnat un eveniment 
memorabil în istoria poporului ro- 
mân, cea dintîi unire a țărilor ro
mâne intr-un stat centralizat, simbol 
însuflețitor pentru toate generațiile 
de după aceea și pentru toate impor
tantele evenimente ce i-au urmat și 
pe care le-a influențat.

Marile răscoale pentru dreptate și 
libertate socială și mal ales revolu
țiile din 1784. de sub conducerea lui 
Horea, și din 1821, condusă de Tudor 
Vladimirescu, au fost alte momente 
memorabile în năzuințele și stră
duințele pentru dreptate, libertate și 
unitate ale poporului român.
(Continuare în pag. a III-a)
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IN ÎNTREAGA TARA, ACTIVITATE RINE ORGANIZATA, FERMITATE IN APLICAREA MASURILOR DE GOSPODĂRIRE IDDICIOASA A ENERGIEI!

în condițiile reorganizării programului de lucru
CUM SE REALIZEAZĂ SARCINILE DE PLAN?

PROGRAMUL STABILIT DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. PREVEDE:
• în toate întreprinderile industriale cu foc 

continuu, precum și cele care lucrează în trei 
schimburi complete trebuie să se aplice neîntîr- 
ziat, cu toată fermitatea, măsuri eficiente pentru 
reducerea consumului de energie electrică, com
bustibil și gaze, prin încadrarea strictă în normele 
de consum aprobate, care sînt considerate ma
xime.

• întreprinderile industriale care lucrează în 
două schimburi de cîte 8 ore și au sectoare calde 
trebuie să lucreze în regim de lucru de două 
schimburi de cîte 6 ore, organizate continuu, ast

fel încît să se realizeze o perioadă de lucru de 12 
ore pe zi, timp de 7 zile pe săptămînă, respectiv 
42 de ore de lucru săptămînal.

• întreprinderile care lucrează în două schim
buri sau care trec să lucreze în două schimburi 
și nu au sectoare calde trebuie să își desfășoare 
activitatea la fel ca și întreprinderile organizate pe 
două schimburi a cîte 6 ore, adică 12 ore continuu 
pe zi. Fiecare schimb va lucra 42 de ore pe săp
tămînă, iar întreprinderea va lucra, alternativ cu 
alte întreprinderi, pentru a echilibra consumul li
near de energie pe 24 ore.

O imagine de muncă de la Combinatul petrochimic - Pitești Foto : Sandu Cristian

LA COMBINATUL 
SIDERURGIC REȘIȚA

Realizările
in creștere de la o zi la alta

funcțiune a rămas multe ore în șir, peste 
programul de lucru, schimbul I condus de 
Ion Vișan care, alături de schimbul II, 
n-a cunoscut odihna pînă ce piroliza nu a 
început să producă. Un examen de dăruire 
și competență au de trecut operatorii chi-

miști care, împreună cu cel de la uzina de 
întreținere, efectuează revizia instalației de 
acrilonitril. Se lucrează in condiții grele, 
de ger, ziua și noaptea, fără preget.

Nicolae Oprea, secretarul comitetului de 
partid, ține să precizeze : „Trebuie reținut

că, întrucît rafinăriile care ne furnizează 
materia primă funcționează din plin, avem 
siguranța că planul de producție pe aceas
tă lună va fi îndeplinit și chiar depășit la 
toți indicatorii". (Gheorghe Cîrstea, cores
pondentul „Scînteii"),

La Combinatul siderurgic din Reșița dis
cutăm cu tovarășul Gheorghe Oprea, se
cretarul comitetului de partid : „Măsurile 
luate la indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. sînt aplicate cu fermi
tate și de colectivul nostru de muncă — 
ne spune interlocutorul. în acest sens, co
mitetul de partid șl consiliul oamenilor 
muncii au dezbătut măsurile privitoare la 
economisirea riguroasă a energiei, stabi
lind un program de acțiuni concrete pe 
fiecare secție și sector în parte, urmărin- 
du-se eliminarea oricărei risipe".

Despre câteva asemenea măsuri organi
zatorice concrete ne relatează inginerul 
Dan Constantin, directorul tehnic și cu 
problemele de producție : „Acolo unde 
este posibil concentrăm activitatea de pro
ducție din trei schimburi in numai două. 
Aoeastă soluție s-a aplicat și va continua 
să se aplice la laminorul degrosisor și de 
semifabricate, precum și la laminorul de 
bandaje și în sectorul de reparații agre
gate siderurgice, unde, de asemenea, lu
crăm in două schimburi. Pe baza expe
rienței acumulate, acum am luat măsura 
de a opri temporar unele instalații care 
nu afectează direct producția, cum este și 
cazul instalației de desprăfuire de la aglo- 
meratorul de minereuri".

Din discuțiile purtate, din analiza la fața 
locului în secțiile productive ale combina
tului s-au desprins și alte măsuri cu efect 
pozitiv. în primul rind. prin redlmensio- 
narea personalului din unele sectoare s-a 
putut suplimenta forța de muncă în acele

LA COMBINATUL 
PETROCHIMIC 

PITEȘTI

Pe baza programului adoptat de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., la 
Combinatul petrochimic Pitești, care a 
chemat la întrecere toate colectivele de 
muncă din unitățile de rafinării și petro
chimie, medicamente, cosmetice, colo- 
ranți, lacuri, prelucrare cauciuc și mase 
plastice, s-au stabilit măsuri concrete, ope
rative de economisire a energiei electrice. 
Ing. Mihail Petru Georgescu, directorul 
combinatului, ne-a spus că, în funcție de 
cantitatea de energie electrică repartizată, 
a fost reorganizat regimul de lucru in sec
ții și sectoare, urmărindu-se o mai efi
cientă funcționare a instalațiilor și utila
jelor de bază și evitarea consumurilor 
mari de energie în perioadele de vîrf de 
sarcină. In acest sens, programul de mă
suri adoptat prevede încărcarea la capaci
tatea maximă a instalațiilor care au asi
gurate materiile prime, concomitent cu 
scoaterea din circuitul productiv a 20 uti
laje și instalații care nu influențează 
direct volumul producției fizice (cum sînt 
liniile de colorare și omogenizare in in
stalațiile de polietilenă), precum și opri-

sectoare și la acele instalații unde pe tim
pul iernii, datorită înghețului, activitatea 
se desfășoară in condiții mai dificile. Bu
năoară, personalul din birouri și servicii 
a fost repartizat, pe schimburi, să sprijine 
muncitorii de la fabrica de aglomerare ja 
menținerea în funcțiune a benzilor trans
portoare, asigurînd curățirea și încălzirea 
acestora. De asemenea, din alte sectoare 

Instalațiile sînt folosite intensiv, 
cu consumuri energetice mai reduse

rea. în perioadele de vîrf de sarcină, a 
unor linii de fabricație ș.a.

Eforturile colectivului sînt concentrate 
acum asupra realizării sarcinilor de pro
ducție, mult sporite, ale ultimului an din 
actualul cincinal. Sub conducerea organi
zațiilor de partid sînt concretizate și alte 
măsuri menite să ducă la înfăptuirea 
acestui deziderat. Se urgentează transpu
nerea în producție a rezultatelor cercetă
rii proprii cu privire la producerea poli- 
etilenei cu calități superioare pentru ca
bluri electrice, la asimilarea concentratului 
indenlc necesar fabricării rășinilor utilizate 
in industria lacurilor și vopselelor. Totoda
tă, în scopul creșterii productivității muncii 
se află în curs de finalizare noi cercetări 
privind atît valorificarea superioară a unor 
subproduse rezultate din procesele de fa
bricație, cît și utilizarea intensivă a capaci
tăților de producție, mecanizarea unor 
procese tehnologice, reducerea consumuri
lor de materii prime.

Concret, care sint realizările la zi 1 îna
inte de toate trebuie precizat că petrochi- 
miștii sînt la post, iar instalațiile la care 
ei lucrează funcționează din plin. în sec

au venit siderurgiștl în sprijinul lucrăto
rilor din sectoarele de încărcare-descăr- 
care.

în ansamblu, acțiunile energice ale si- 
d-erurgiștilor asigură zilnic o economie de 
energie electrică de 59.52 MWh, în condi
țiile în care eforturile sînt concentrate 
prioritar pentru realizarea otelurilor alia
te si carbon de calitate de care economia 
națională are absolută nevoie. Se eviden
țiază, în această perioadă, prin rezultatele 
obținute, oamenii muncii de la liniile de 
profile fine și mijlocii și de Ia cocserii. 
Astfel, față de nivelul producției obținute 
în 14 ianuarie, de cînd s-a trecut la apli
carea măsurilor stabilite de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., cocsarii au 
obținut o producție mai mare cu 21 tone 
în ziua de 16 ianuarie, cu 99 tone în 17 
ianuarie, cu 126 tone în 18 ianuarie, cu 
172 tone în 19 ianuarie și 169 tone în 
20 ianuarie. Colectivul de oameni ai muncii 
de la linia de profile fine a secției lami
noare a realizat, comparativ cu nivelul 
producției din 14 ianuarie, în 17 ianuarie un 
plus de 39 tone, în 18 ianuarie — de 27 tone, 
ajungînd la data de 20 ianuarie să depă
șească planul cu 5,6 la sută. La rîndul 
său, colectivul de la linia reversibilă 
a secției laminoare, comparativ cu pro
ducția realizată în 14 ianuarie, a înregistrat 
un plus de producție în 17 ianuarie de 
355 tone, în 18 ianuarie — de 165 tone, iar 
în ultima zi a săptămînii — de 195 tone. 
Angajamentul acestor colective este de 
a-și îndeplini în. întregime sarcipile la 
producția fizică pe luna ianuarie. (Nicolae 
Catană, corespondentul „Scînteii*').

ția de polietilenă de înaltă presiune, unde 
stăm de vorbă cu ing. Gheorghe Iordachă, 
șeful secției, procesul de fabricație decurge 
normal. In zilele de 19, 20 și 21 ianuarie 
producția planificată pentru export in Grecia 
a fost fabricată și este gata să fie livrată. 
Au fost luate toate măsurile — îndeosebi cele 
legate de protejarea conductelor împotriva 
înghețului — ca întreaga producție să fie 
în întregime realizată. Operatorii chimiști 
Marin Vișescu și Elena Condruș, fruntași 
în secție, s-au angajat, în numele colecr 
tivului, ca, prin respectarea strictă a teh-f 
nologiilor de fabricație, să-și îndeplineas
că exemplar sarcinile de plan. Din plin 
funcționează instalațiile și In cele două rafi
nării. Pe graficele întrecerii au fost în
scrise rezultate de prestigiupînă acum 
s-au realizat în plus 300 tone etilbenzen, 
150 tone monoetilglicol și 100 tone alcool 
etille — produse care valorează peste 15 
milioane lei.

Un fapt de muncă semnificativ : la pi- 
roliză II, prin înghețarea unuia dintre 
relee, s-a oprit compresorul, dereglîndu-se 
întreaga instalație. Pentru repunerea sa in

LA ÎNTREPRINDEREA
MECANICĂ BACĂU

încă din prima zi a săptămînii trecute, 
în spiritul recentelor măsuri adoptate de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., comitetul de partid și consiliul oa
menilor muncii de la întreprinderea me
canică dxn Bacău au trecut cu hotărîre la 
reorganizarea producției în vederea redu
cerii consumului de energie electrică și 
combustibil. Ca urmare, au fost menținute 
in funcțiune, pe baza unui program spe
cia], numai utilajele și instalațiile strict 
necesare. Au fost oprite, între altele, trei li
nii de tratament termic secundar, o linie 
de zincare și un utilaj de încălzire prin 
inducție a barelor de metal care nu erau 
încărcate la capacitatea nominală, sarci
nile de producție ale acestora fiind pre
luate de utilajele similare menținute in 
funcțiune. La unele utilaje din atelierele 
de scule și reparații, de debitare a ma
teriilor prime etc. a fost redus la jumă
tate timpul de funcționare, fapt care a 
permis economisirea a 35 MWh pe zi.

— în aceste condiții — ne spunea 
Gheorghe Lungeanu. directorul întreprin
derii — am adoptat cele, mai eficiente 
măsuri tehnice 'șl organizatorice pentru a 
ne îndeplini zi de zi sarcinile la producția

LA ÎNTREPRINDEREA 
METALURGICĂ 
DIN BAIA MARE

întreprinderea metalurgică de metale 
neferoase din Baia Mare este una din unită
țile mari consumatoare de energie electrică 
care, în același timp, deține unul din impor
tantele sectoare calde ale industriei județu
lui. Și aici, ca în toată țara, încă din prima 
zi a săptămînii trecute s-a trecut cu promp
titudine și hotărîre la aplicarea măsurilor 
stabilite de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. Iată ce ne-a relatat în acest 
sens inginerul Eugen Florian, șeful compar
timentului energetic : „Am reprogramat 
funcționarea instalației de producere a pă- 
mîntului decolorant numai pe bază de co
menzi. Turnătoria de oțel (cuptor cu arc 
voltaic), instalațiile de convertizare a cu
prului și cea de turnat bare din cupru func
ționează numai în afara perioadelor de vîrf 
de solicitare a sistemului energetic. în aces
te momente se fac operațiile de curățire a 
cazanului Walcause și a preîncălzitorului de 
aer pentru instalația de acid sulfuric. Așa 
cum arată graficul de consumuri pe zilele 
săptămînii precedente, reușim să realizăm 
economii de energie electrică cu 20—25 la 
sută mai mari față de perioada anterioară".

Ce implicații are asupra desfășurării pro
cesului de producție noul program de lucru 
în secțiile întreprinderii ? Ne răspunde in
ginerul Gheorghe Ianchi, șeful turnătoriei

Activitatea decurge normal, 
contractele sint onorate

fizică cel puțin la nivelul planului, pentru 
a ne putea onora în mod ritmic și la ter
menele stabilite contractele încheiate cu 
partenerii interni și extetni.

...Intrăm in atelierul nr. 14 unde se rea- \ 
Uzează elemente de asamblare pentru pie
sele auto. Aici, ca și în celelalte secții și 
ateliere „cheie" ale producției, numărul 
muncitorilor a sporit în ultimele zile cu 
cei care lucrau la utilajele și liniile teh
nologice oprite. Aceasta a condus la eli
minarea strangulărilor care aveau loc pînă 
de curînd la instalațiile de tratamente ter
mice și la mașinile de finisat organele de 
asamblare, făcînd să sporească simțitor 
productivitatea muncii. Maistrul Ștefan 
Mailolache ne confirmă că, printr-o mai 
bună organizare a muncii, prin aproviziona
rea ritmică cu materii prime și materia
le, ca și prin folosirea intensivă a tutu
ror utilajelor aflate în funcțiune, produc-’ 
ția zilnică a sporit cu 25—30 de tone e- 
lemente de asamblare. Și in celelalte sec
ții și ateliere de producție oamenii mun
cesc cu și mai multă dăruire pentru a 
recupera producția care trebuia realizată 
cu utilajele și liniile tehnologice la care 
s-a renunțat temporar. Formațiile de lu

Eforturile colectivului să fie sprijinite 
de furnizorii de materii prime

de oțel de pe platforma din Femeziu; 
„Producția de oțel se va realiza strict pen
tru necesitățile întreprinderii. Ca urmare, o 
parte din personal a fost redistribuit, for- 
mîndu-se un al patrulea schimb la sectorul 
de producere a plumbului, la aglomerare și 
topire. Aceasta va contribui la sporirea sub
stanțială a cantităților de plumb pe care le 
vom livra economiei naționale". Aveam să 
ne convingem și in alte secții ale întreprin
derii că regimul de lucru a fost reorganizat 
pe criteriul eficienței energetice, că eșalo
narea rațională a schimburilor de producție 
asigură desfășurarea normală a activității.

Care este situația realizării planului de 
producție la principalele produse în săptă- 
mina care a trecut ? La producția de cupru 
electrolitic se constată că incepînd de luni, 
14 ianuarie, și pînă luni, 21 ianuarie, planul 
a fost realizat integral, asigurîndu-se chiar 
o depășire de 2 la sută. Situații similare 
intîlnim și în secțiile care prelucrează con
centratele plumboase unde planul este rea
lizat zi de zi. De pildă, în secția metalurgică 
III de la începutul anului și pînă in pre
zent planul de plumb decuprat s-a realizat 
în proporție de 200 la sută. Nu același lucru 
se întîmplă in secțiile pentru producerea 
cuprului de convertizor, unde producția va
riază de la 48 la 90 la sută față de plan. 

cru conduse de subinginerul Petre Epu- 
reanu și maistrul Constantin Temelie, bu
năoară, au realizat în săptămînă de la 14 
la 20 ianuarie adevărate recorduri, în
scriind pe graficul întrecerii cele mai mari 
producții obținute vreodată in această în
treprindere.

Rod al acestor strădanii, pe ansamblul 
întreprinderii. în ultima săptămînă de lu
cru planul zilnic la producția fizică a fost 
realizat și depășit ’a toate sortimentele, 
înregistrîndu-se un plus de circa 100 de 
tone elemente de asamblare. Ca urmare, și 
planul de livrări s-a derulat normal. Chiar 
la sfîrșitul săptămînii trecute din întreprin
dere au fost expediate pe adresa unor 
parteneri din Elveția și Olanda noi loturi 
din producția contractată pentru prima 
lună a anului. De la compartimentul de 
desfacere a producției am fost informați 
că sînt asigurate toate condițiile ca pla
nul de export pe luna ianuarie să fie in
tegral îndeplinit, partenerilor externi li- 
vrîndu-li-se, chiar suplimentar, mărfuri în 
valoare de circa un sfert de milion de 
lei. (Gheorghe Baltă. corespondentul 
„Scînteii").

I

Care este cauza ? Faptul că în unele zile 
producția poate fi apropiată celei stabilite 
prin plan demonstrează că reorganizarea 
producției s-a făcut corect. După cum ne 
spunea tovarășul Iosif Vinț, secretarul de 
partid din întreprindere, fluctuațiile în 
realizarea planului se explică prin nelivra- 
rea integrală de către furnizorii din țară a 
concentratelor minime la nivelul planificat. 
Au restanțe, pe luna ianuarie, unitățile mi
niere care fac parte din centralele din Deva 
și Bala Mare, restanțe care însumează peste 
4 500 tone de concentrate. Greutăți mari 
provoacă și faptul că aceste concentrate 
ajung la întreprindere înghețate și se des
carcă foarte greu din vagoane. Aceasta este 
însă o problemă pe care întreprinderea, cu 
forțe sporite, poate să și-o rezolve singură. 
Important este să sosească la timp concen
tratele metalice. Metalurgiștil de aici fac 
un apel călduros tuturor furnizorilor de 
a-și onora obligațiile contractuale, recupe
rând neîntîrziat restanțele, de aceasta depin- 
zind realizarea planului de producție nu nu
mai In Întreprinderea băimăreană, ci, cu si
guranță, și în alte unități industriale din 
țară pentru care cuprul, plumbul sau zincul 
constituie materii prime de primă necesi
tate. (Gheorghe Susa, corespondentul 
„Scînteii").

O amplă și mobilizatoare întrecere
(Urmare din pag. I)

Acționînd cu hotărîre pentru rea
lizarea calității noi, superioare, în 
activitatea economică, corespunză
tor puternicelor mijloace tehnico- 
materiale, potențialului științific și 
nivelului de calificare Înaltă a mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor 
de care dispune țara noastră, co
lectivele din întreprinderi trebuie 
să se preocupe insistent de ridica
rea nivelului tehnic și calitativ al 
producției, asimilarea de noi mate
riale și produse, aplicarea de teh
nologii noi și perfecționate. In a- 
ceastă competiție a muncii harnica 
este necesară o largă mobilizare 

«pentru reducerea substanțială a 
cheltuielilor materiale de producție, 
inițiindu-se acțiuni sistematice care 
să ducă la diminuarea consumurilor 
de materii prime, materiale, com
bustibili și energie, la recuperarea 
și valorificarea în producție a re
surselor materiale refolosibile, pre
cum și pentru recondiționarea de 
piese și subansamble în activitatea 
de reparații.

în mod deosebit, gospodărirea ju
dicioasă și economisirea severă a 
energiei și combustibililor se deta
șează, mai ales în condițiile acestei 
terni aspre, ca o sarcină prioritară, 
o înaltă îndatorire patriotică pen
tru oamenii muncii din toate jude
țele, din toate unitățile economice. 
Prevederile programului recent a- 
doptat, in acest scop, de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
trebuie riguros înfăptuite, prin mă
suri ferme și eficiente de organiza- 
re a producției, asigurîndu-se tot

odată îndeplinirea Integrală a sarci
nilor de plan la toți indicatorii can
titativi ii calitativi. Cu toată răspun
derea trebuie să se înțeleagă că uti
lizarea cu maximum de spirit gos
podăresc a energiei, combustibililor 
și gazelor naturale reprezintă o sar
cină permanentă, de fiecare zi, In 
tot cursul anului.

Pretutindeni, întrecerea socialistă 
trebuie să aibă ca obiectiv promo
varea soluțiilor tehnice și organiza
torice de creștere accentuată a pro
ductivității muncii, prin organizarea 
mai bună a producției și a normării 
muncii, introducerea și generalizarea 
progresului tehnic, îndeosebi prin 
aplicarea tehnologiilor noi de fabri
cație, mecanizarea, automatizarea și 
robotizarea producției, dotarea cu 
mașini și instalații de înalt randa
ment și modernizarea celor exis
tente.

Sarcini mobilizatoare revin în a- 
cest an și lucrătorilor de pe șantie
re, mai cu seamă că, datorită difi
cultăților create de condițiile clima
terice deosebit de grele, în lunile 
de iarnă nu vor fi efectuate lucrări 
de construcții propriu-zise. Iată de 
ce, toate lucrările de construcțli- 
montaj trebuie planificate cu maxi
mă atenție, acordîndu-se prioritate 
realizării ia termen și de calitate a 
noilor obiective de investiții, îndeo
sebi a celor care asigură dezvoltarea 
bazei energetice și de materii prime, 
a celor care reduc importurile șl asi
gură realizarea sarcinilor la export.

în agricultură, obiectivul de bază 
al întrecerii socialiste ÎI constituie 
creșterea puternică a producției ve
getale și animale și a eficienței

economice, realizarea sarcinilor de 
pian și a prevederilor din progra
mele speciale aprobate pentru toata 
sectoarele, Inclusiv gospodăriile 
populației. întreaga activitate din 
această ramură de bază a economiei 
naționale va fi consacrată obținerii 
unor producții record pe suprafețe 
cit mai mari de teren, prevăzute a 
se cultiva în sistem intensiv. Ac
țiunile ce se întreprind vor trebui 
să asigure înfăptuirea neabătută a 
Programului de îmbunătățiri funcia
re, a Programului unic de creștere 
a producției agricole în gospodăriile 
populației, folosirea completă și in
tensivă a tuturor terenurilor agri
cole ; exploatarea rațională a ame
najărilor de irigații, desecări și com
baterea eroziunii solului ; utilizarea 
cit mai deplină și eficientă a trac
toarelor și. mașinilor agricole, a în
tregii baze tehnico-materiale exis
tente ; organizarea temeinică a ac
tivității in fermele și complexele 
zootehnice, pentru a se realiza și 
depăși planul la efective, producție 
și livrări la fondul de stat.

In institutele de cercetare, proiec
tare și inginerie tehnologică, obiec
tivul central al întrecerii socialiste 
constă în concentrarea intregului po
tențial de creație tehnică și științi
fică in vederea realizării programe
lor de cercetare și dezvoltare teh
nologică, pentru introducerea in cel 
mai scurt timp in producție a noi
lor cuceriri ale științei și tehnicii. 
Cercetarea științifică trebuie să-și 
sporească contribuția la lărgirea ba
zei de materii prime și energetice, 
;la realizarea de materiale noi, cu 
performanțe calitative superioare, la

asimilarea de noi produse și tehno
logii de mare productivitate, la 
creșterea nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, la îmbunătățirea 
structurii producției și valorificarea 
superioară a resurselor, la crește
rea continuă a productivității muncii.

Au fost trecute în revistă, bineîn
țeles, numai cîteva dintre obiecti
vele majore concrete ale întrecerii, 
care trebuie să polarizeze atenția și 
preocupările colectivelor de oameni 
ai muncii pentru ca, pretutindeni, 
întrecerea să se desfășoare la ni
velul maxim al posibilităților. Așa 
cum a apreciat secretarul general 
al partidului, dispunem de toate 
condițiile necesare realizării cu suc
ces a tuturor sarcinilor și angaja
mentelor asumate în întrecerea so
cialistă pe acest an. In spiritul exi
gențelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să facem totul 
pentru valorificarea deplină a intre
gului potențial productiv, a resur
selor materiale și umane de care 
dispun unitățile economice, astfel 
ca rezultatele cu care vom încheia 
cel de-al șaptelea cincinal să fie cît 
mai bune, să asigure o bază traini
că pentru trecerea la realizarea sar
cinilor cincinalului viitor. Esențial 
este ca, în toate unitățile economice, 
prin grija și sub conducerea organi
zațiilor de partid, să se asigure o 
temeinică organizare a întrecerii, 
participarea fiecărui om cu întreaga 
sa putere de muncă, pricepere și 
Inițiativă la această competiție pa
triotică de masă, consacrată accele
rării progresului economic și social 
al României socialiste.

Obișnuitul în această iarnă neobișnuită
(Urmare din pag. I)
din jur. (Să știți că dea
lul de zăpadă de Ia in
tersecția străzilor Ho Și 
Min și Bujoreni a fost 
construit cu lopata de 
imebiști !). Apoi, în sec
ții, pe baza noilor re
partiții de energie elec
trică — 1,44 MW pentru 
fiecare oră de funcționa
re — și-au reorganizat 
întreaga activitate : cele 
trei ateliere de bobina] 
lucrează numai la lumina 
zilei ; forjorii exclusiv 
noaptea ; turnătoria și 
instalațiile de turnare 
sub presiune a coliviilor 
rotor sint folosite doar 
patru zile pe săptămînă, 
în trei schimburi ; peste 
treizeci la sută din uti
lajele care trebuiau re
parate în trimestrul II 
și III au fost reprogra- 
mate în acest trimestru. 
Efectul cumulat al tu
turor măsurilor aplicate : 
lunar, se realizează o e- 
conomie de 200 MWh.

Deși nu se folosește în
treaga capacitate, se pres
tează însă numai muncă 
de calitate. Cu priorita
te au fost rezolvate ur
gențele : comenzi spe
ciale pentru industriile 
minieră și petrolieră, ce
rerile termocentralelor. 
Rovinarii au solicitat 
„rapid" 21 de motoare. 
I.M.E.B. le-a fabricat a- 
șijderea. Adică repede. 
Acum cîteva zile, de la 
Turceni s-a telefonat 
pentru alte zece motoa
re. Cînd citiți aceste 
rînduri, problema-i deja 
rezolvată. Contractele cu 
partenerii externi sînt

urmărite cu rigoarea din- 
totdeauna. I-am întîlnit 
pe inginerii Constantin 
Sederiaș și Aurel Mili- 
taru — primul este di
rector general adjunct al 
centralei de specialita
te, al doilea este șeful 
serviciului „desfaceri im
portexport" — pe rampa 
de expediții a I.M.E.B. 
Urmăreau încărcarea mo
toarelor pentru U.R.S.S., 
Thailanda, Italia și 
S.U.A.

— Renumele se cîștigă 
ușor, dar se păstrează 
greu, trebuie să fim 
foarte atenți, mai ales 
în aceste zile. (Tovară
șul director se referea la 
faptul că, din cauza ri
gorilor iernii, gara n-a 
reușit să-i pună decît în 
ultima clipă la dispozi
ție cele 40 de vagoane 
necesare producției). Noi, 
în pofida dificultăților 
traversate, am realizat in 
cincisprezece zile 55 la 
suță din planul lunar al 
producției de export.

Absolut firesc, credem 
noi. Faima uzinei bucu- 
reștene a crescut în ulti
mii ani din ce in ce mai 
mult. Dovezi ? în 1983, 
mașinile electrice cu 
marca depusă I.M.E.B. 
se exportau în 61, în 1984 
în 68, iar în acest an vor 
merge în 70 de țări ! 
Unele dintre acestea sînt 
ele însele veritabile „su- 
praputeri" în materie. 
Cît de dificil este să 
fii solicitat de com- 
patrioții celor de la Re- 
aliance (S.U.A.), Biocher 
(R.F.G.), Leroy-Sommer 
(Franța)... avind printre 
concurenți producători

precum Fuji și A.S.E.A. 
— e ușor de imaginat. 
Iar dacă aceia preferă 
I.M.E.B. — Made in Ro
mania e clar că nu-i vor
ba numai de apreciere, cl 
și de competitivitate.

— Cum se explică 
asta ?, l-am întrebat pe 
Gheorghe Nica. secreta
rul comitetului de partid 
pe întreprindere.

— Astfel : cele mai 
multe contracte pentru 
export le ciștigă între
prinderile foarte serioa
se, care-și onorează la 
timp și în condiții de ca
litate superioară toate 
comenzile. I.M.E.B. — o 
dovedește permanent — 
este chiar una dintre a- 
cestea. Dar nu-i decît 
una dintre fețele meda
liei. Contează enorm și 
timpul în care poți livra. 
Am să dau un singur 
exemplu. Anul trecut, 
unu) dintre parteneri a 
dorit un generator fără 
berii și fără inele. Alte 
firme i-au răspuns că 
pot, firește, să execute 
comanda, dar numai în 
șase luni. Noi am făcut-o 
in trei luni și jumătate. 
Asta înseamnă nu numai 
tehnică înaltă, ci și oa
meni pe care nu mă 
sfiesc să-i numesc extra
ordinari pentru că sint, 
intr-adevăr. Inimile lor 
bat pentru inima uzinei. 
1984 l-am încheiat cu 
depășiri la toți indicato
rii de plan. însă a fost 
nevoie de un efort cu 
totul special. în ultimele 
două zile rămăseseră de 
livrat pentru export în 
S.U.A. cîteva motoare. La 
chemarea organizației de

partid au răspuns toți, 
chiar și cei aflați în con
cedii. Oamenii ateliere
lor împreună cu toată 
suflarea tehnică au lu
crat pînă cînd pe ecrane
le televizoarelor apăru
seră... urătorii Revelio
nului ’85. Chiar vă rog 
să-i menționați, în afară 
de bobinatorii Grigore 
Brăileanu și Gheorghe 
Vasile și pe directorul 
tehnic dr. ing. Eugen Ni- 
colescu, pe inginerii Ni
cole Gavriliu, Viorel Mi- 
halcea, Aurel Mărculescu 
și Călin Zaharescu, pe 
maiștrii Alexandru Radu 
și Nicolae Preda, pe șeful 
de atelier Ganea Stan- 
ciu... Acești oameni au 
venit și cu idei, dar au 
și pus efectiv mina și au 
lucrat. Repet, au ajutat 
și cu sfatul, dar mai ales 
cu mina. In noul an 
am intrat însă cu capul 
sus.

...în drum spre ieșirea 
din uzină am întîlnit două 
cunoștințe mai vechi : 
pe loan Pismac, secreta
rul comitetului de partid 
de la secția a Il-a. și pe 
maistrul Nicolae Preda. 
Ei doi descărcau manual 
mosoarele cu conductori 
dintr-o remorcă. De ce?

— N-am păstrat , în 
funcțiune decît macaraua 
din atelier. Aici ne 
descurcăm și așa, n-o să 
dureze iarna asta o via
ță. Unde mai pui că ne 
și încălzim.

Mi-am întărit convin- ' 
gerea căpătată cîndva : 
sînt mulți cei de la 
I.M.E.B. a căror Inimă 
bate pentru Inima u- 
zinei.
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Tovarășului MENGISTU HAILE MARIAM
Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, 

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc din Etiopia, 

Comandant suprem al Armatei Revoluționare 
a Etiopiei Socialiste

ADDIS ABEBA

Convorbiri economice româno-chineze VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE AL R.P. UNGARE

Am aflat cu profundă tristețe despre tragicul accident de cale ferată 
din Etiopia Socialistă, cate a produs mari pierderi de vieți omenești. Vă 
adresez sincere condoleanțe și sentimente de compasiune pentru familiile 
Îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Tovarășul Ion Dincă, prim vice- 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, președin
tele părții române în Comisia guver
namentală româno-chineză de cola
borare economică și tehnică, a avut, 
luni, o Întrevedere cu tovarășa Chen 
Muhua, consilier de stat, ministru al 
comerțului exterior și relațiilor eco
nomice al Republicii Populare Chi
neze, președinta părții țării sale în 
comisie, care efectuează o vizită în 
țara noastră.

In cadrul întrevederii, au fost sub
liniate bunele relații de prietenie și 
colaborare statornicite între partide
le, țările și popoarele noastre și s-a

manifestat dorința dezvoltării lor în 
continuare în spiritul înțelegerilor 
convenite la nivel înalt. Totodată, au 
fost evidențiate noi căi și mijloace 
de diversificare a colaborării econo
mice și tehnice în diverse domenii de 
activitate, de lărgire a schimburilor 
comerciale între România și R.P. Chi
neză.

La întrevedere a participat Vasile 
Pungan, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.

A fost de față Kang Jimin, însărci
natul cu afaceri ad-interim al R.P. 
Chineze la București.

La București au avut loc, luni, con
vorbiri oficiale între tovarășul Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
și tovarășul Peter Vârkonyi, minis
trul afacerilor externe al R-P- Un
gare.

în cursul convorbirii s-a făcut o 
informare reciprocă privind activita
tea și rezultatele obținute de cele 
două popoare în construcția socialis
mului, a-'fost analizat stadiul actual 
al relațiilor româno-ungare și au fost 
discutate căile de întărire în conti
nuare a raporturilor de prietenie, co
laborare și bună vecinătate dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară, în spiritul 
convorbirilor și înțelegerilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jânos 
Kâdâr.

A avut loc, de asemenea, un schimb 
de păreri cu privire la unele proble
me internaționale actuale.

La convorbiri, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a participat Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Nicolae Vereș, ambasadorul țării 
noastre la Budapesta, și Miklos Ba- 
rity, ambasadorul R.P. Ungare la 
București.

*
Ministrul afacerilor externe al R.P. 

Ungare a depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

(Agerpres)

Noi tipuri de vagoane
In primele zile ale anului, la 

întreprinderea de vagoane A- 
rad a fost introdus în fabricație 
un nou tip de vagon basculant 
de 40 mc, cu performanțe supe
rioare in exploatare. Pentru a- 
cest an, întreprinderea a nomi
nalizat, în programul de fabrica
ție, un număr de 15 tipuri de va
goane de marfă, de uz general și 
speciale, și 5 tipuri de vagoane 
de călători. Noile vagoane au o 
greutate specifică mai redusă, 
permit o viteză sporită de cir
culație. corespunzătoare traficu
lui feroviar internațional, pre
cum și extinderea tipizării unor, 
ansamble și subansamble și uti
lizarea pe scară mai largă a 
îmor înlocuitori ai metalului.

Îmbinarea conducerii unitare 
a economiei naționale

5

cu inițiativa largă a maselor
(Urmare din pag. I) 
autogestiunii economico-financiare, 
care s-a realizat la inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu, prin trans
formarea formelor conducerii colec
tive din întreprinderi în organisme 
ale autoconducerii muncitorești, a 
rezolvat o contradicție care apăruse 
la un moment dat între cadrul demo
cratic larj|, creat in economie, și me
canismul economic prea centralizat, 
ce împiedica decizia autonomă și efi
cientă. în acest sens, s-au lărgit 
atribuțiile și răspunderile unităților 
economice și teritorial-administrati- 
ve, s-au perfecționat indicatorii de 
plan și elaborat o serie de instru
mente tehnico-științifice de funda
mentare a planurilor, cum sînt nive
lurile orientative și normative de 
plan, s-a realizat o mai strictă deli
mitare a atribuțiilor tuturor verigi
lor din sistemul organizatoric al eco
nomiei naționale etc.

Trebuie precizat că măsurile de 
perfecționare a sistemului de orga
nizare, conducere și planificare a 
economiei naționale nu au slăbit con
ducerea centralizată, pe bază de plan, 
a vieții economico-sociale, ci au de
terminat atragerea la luarea decizi
ilor a făuritorilor bunurilor mate
riale, au asigurat crearea cadrului 
necesar pentru ca acestea să fie te
meinic fundamentate și să corespun
dă cerințelor prezente și viitoare, au 
favorizat eliminarea fenomenelor de 
birocratism și de centralism excesiv 
și sporirea inițiativei maselor în re
zolvarea operativă a problemelor pe 
care le ridică realizarea obiectivelor 
Înscrise în plan.

S-a avut în vedere faptul că pu
terea poporului, sub conducerea cla
sei muncitoare, nu poate fi exercita
tă doar „în numele" poporului, ci de 
către poporul însuși, suveran și stă- 
pin pe destinele sale. In viziunea se
cretarului general al partidului nos
tru, democrația socialistă are un ca
racter atotcuprinzător și multilateral.
■ ............................ ... .................—............■' 1 " . " —................................................— " 1 1 ■

Adîncile temeiuri ale unității
(Urmare din pag. I)

Revoluția din 1848 — una singură 
din punct de vedere al cauzelor mai 
îndepărtate și a celor imediate : ex
ploatarea nemiloasă a maselor popu
lare, îndepărtarea de la viața econo
mică, politică și culturală a româ
nilor din Transilvania de către mo- 
șierimea maghiară, îngrădirea liber
tăților și liberei dezvoltări a Țării 
Românești și a Moldovei din partea 
celor două mari imperii expansio
niste ale vremii. O singură revoluție 
— prin scopurile urmărite : desfiin
țarea șerbiei și împroprietărirea ță
ranilor, egala îndreptățire a națiunii 
române din Transilvania și Bucovi
na, independența și unirea Moldovei 
și Munteniei, prezente în programele 
oficiale ale tuturor românilor, în 
conștiința poporului român. O singu
ră revoluție — prin colaborarea re
voluționarilor din toate țările române, 
moldoveni și munteni în Transilva
nia, transilvăneni in Țara Româneas
că spre același scop. Bălcescu, Băr- 
nuțiu și Kogălniceanu, ideologii re
voluției, Iancu și Magheru, conducă
torii ei. Pe bună dreptate este carac
terizată revoluția română de Ia 1848 
drept piatră de hotar pe drumul cu
ceririi libertății sociale și naționale a 
poporului român, a progresului și 
civilizației patriei noastre. Concluzia 
nu putea fi decît aceea oferită de 
mulțimea documentelor și de logica 
istorică, subliniată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, anume că „revo
luția de la 1848 a exprimat programul 
unitar al întregului popor, în centrul 
căruia obiectivul cel mai imperios 
era unirea tuturor românilor în gra
nițele aceluiași stat național, demo
cratic, modern și independent".

Unirea Principatelor Române și 
formarea statului român modem a 
fost un alt moment crucial în desti
nele poporului nostru, marcînd in
trarea României într-o etapă nouă a 
evoluției sale istorice. Și nu numai 
pentru vremea săvîrșirli marelui eve
niment de. la 24 Ianuarie 1859, ci și 
după aceea, căci Unirea șl-a vădit 
urmările fericite pentru dezvoltarea 
societății românești, a tendințelor și 
străduințelor spre unitate deplină. 
„Unirea cea mică" din 1859 a pregă
tit „Unirea cea Mare" de la 1918.

Statul modem român fiind o reali
tate, privirile românilor din terito
riile de sub dominație străină erau 
Îndreptate spre România, cu dorința 
și voința de unitate politică șl sta
tală. Această stare de lucruri o cunoș
teau și diplomații străini, care atră
geau atenția asupra tendinței româ
nilor din Transilvania de a întemeia 
un „regat daoo-român", fiind atrași 
Irezistibil spre România. Mai ales că 
domnitorul Cuza asculta „strigătul de 
durere" al fraților din provinciile ro
mânești aflate sub dominație străină, 
doritor să le vină în ajutor, așa cum 
arătau aceiași ambasadori.

Temerile celor temători sporeau și 
mai mult, în raport cu mișcările și 
acțiunile românilor transilvăneni. 
Nici un prilej nu a fost ocolit și nici 
o ocazie neglijată, fie politică, fie 
culturală pentru exprimarea voinței 
românilor de unire : memorii și ce- 
beri care continuau să fie înaintate 
Curții din Viena, articole de presă, 
poezii patriotice. Asociațiile și socie
tățile culturale din România, ca șl 
din provinciile de sub dominație 
străină nu au fost deloc străine de 
problemele politice : Astra, care și-a 
inaugurat activitatea în noiembrie 
1861, Societatea pentru cultura și li
teratura română din Bucovina, Aso
ciația pentru cultura poporului ro
mân din Maramureș. Asociația pentru 

fiind prezentă in toate sferele vieții 
noastre sociale, atît Ia nivel macroso- 
cial, cit și microsocial, atît pe plan 
economic, social-cultural, cit și poli
tic, atît în problemele dezvoltării in
terne a țării, cît și în cele ale politi
cii externe. în același timp, partici
parea democratică reprezintă cadrul 
social de amplificare a conștiinței 
socialiste a maselor, constituie o mo
dalitate de angajare colectivă și de 
armonizare a intereselor individuale 
și de grup cu cele ale societății în 
ansamblu.

în același timp, între democrație 
și statul socialist există în țara noas
tră o corelație organică. Buna 
funcționare a mecanismului econo- 
mico-financiar este dependentă ne
mijlocit de activitatea organelor cen
trale ale statului și, în primul rînd, 
a celor de sinteză. Aparatul de stat 
nu acționează în afara vieții econo
mico-sociale, ci în interiorul acesteia, 
iar în calitatea deciziilor unităților 
economice și teritorial-admlnistratlve 
se reflectă și calitatea deciziilor apa
ratului central al statului. Rolul sta
tului în conducerea unitară a an
samblului vieții economico-sociale se 
amplifică. „Funcțiile de organizare 
și conducere conștientă a activității 
în societatea socialistă nu vor dis
părea niciodată" — se apreciază în 
Raportul prezentat la Congresul al 
XlII-lea. Este de o însemnătate 
principială deosebită teza tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la ne
cesitatea obiectivă a creșterii și mai 
puternice in viitor a rolului statului 
în organizarea, planificarea și con
ducerea unitară a întregii activități 
economico-sociale, pe baza planului 
național unic, pentru asigurarea dez
voltării unitare și armonioase a so
cietății noastre. Puternica dezvoltare 
a forțelor de producție, amplificarea 
fără precedent a activităților econo
mico-sociale impun ca o necesitate 
obiectivă perfecționarea și creșterea 
rolului statului pentru asigurarea 

cultura și conservarea poporului ro
mân din Arad etc., înființate, de 
asemenea, la începutul deceniului al 
șaptelea al secolului al XIX-lea și 
organizate după modelul -„Astrei".

Și mai explicit au fost exprimate 
dorința și tendința unității politice, 
pe lingă cea culturală, în programul 
„Societății Academice", înființată în 
capitala României, București, la 1866 
„piatra fundamentală a edificiului 
măreț la care aspiră toți". Scopul 
rezultă chiar și din componența 
membrilor fondatori ai acesteia, pro- 
veniți din toate teritoriile românești. 
Această legitate istorică era formu
lată intr-o concepție fără îndoială 
veridică de poetul patriot Dimitrie 
Bolintineanu : „Cel mai prețios drept 
al unei națiuni este dreptul ei de a 
se guverna precum voiește, al doilea 
drept, dreptul de a se păstra ; o na
țiune are totdeauna dreptul de a 
respinge prin putere orice opresiune 
nedreaptă dinafară ; al treilea drept 
este acela al dezvoltării libere și în
tregi a tuturor facultăților sale, pe 
cit aplicările lui nu vor fi stricătoare 
intereselor celorlalte națiuni".

De aceea, Unirea principatelor ro
mâne și crearea României moderne 
a fost hotărîtoare pentru „revoluția 
următoare", independența deplină a 
României, cucerită la 1877. Asemenea 
celorlalte mari împliniri istorice, și 
independența a fost fapta îndrăznea
ță și măreață a întregului popor ro
mân peste granițele politice artifi
ciale. La proclamarea independenței, 
la 9 mai 1877, entuziasmul era la fel 
de puternic de o parte și de alta 
a Carpaților. Forțele progresiste 
maghiare și săsești din Transilvania 
se alătură entuziasmului românilor. 
Iar războiul care a consfințit 
independența a prilejuit o nouă și 
puternică manifestare a poporului 
român din Transilvania șl Bucovina 
pentru independența României, pen
tru unirea acestor provincii româ
nești cu țara. Toate acestea fac din 
independența României evenimentul 
ce „a deschis o nouă eră liberă și 
independentă a patriei noastre și care 
a impus în marea familie a statelor 
Europei un nou stat independent, o 
nouă națiune liberă, energică, vi
guroasă".

Revoluția din 1848, Unirea din 
1859, independența din 1877 pot fi so
cotite și trebuie socotite frumoase și 
puternice coloane de susținere a edi
ficiului național ce se înălța tot mai 
frumos și tot mai impresionant. 
Care-și aștepta și pretindea alte co
loane de susținere, pentru a-i asigura 
trăinicia. La cele trei coloane se cu
vine a adăuga încă una, pe care stă 
scris : Mișcarea memorandistă și pro
cesul conducătorilor politici ai româ
nilor transilvăneni, în realitate a na
țiunii române în întregimea sa. Pro
ces care a prilejuit o nouă dovadă 
impresionantă a solidarității și unită
ții poporului român din întreg spa
țiul etnic românesc. Uita, chiar și în 
asemenea împrejurări, moșierimea 
maghiară adevărul că viitorul unei 
națiuni nu se discută, ci se afirmă, 
așa cum rostea de pe banca acuza
ților loan Rațiu, președintele Parti
dului Național Român din Transil
vania.

Unirea cea Mare din 1918 a însem
nat sinteza tuturor coloanelor de 
susținere a edificiului național, prin 
frumusețea, trăinicia și însemnăta
tea sa. Opera acelorași mase popu
lare și a vrednicilor lor conducători, 
împreună formînd națiunea română, 
visul căreia se împlinea după secole 
de eforturi și lupte, jertfe și sacri
ficii. Evenimentul cel mai important 

dezvoltării unitare și armonioase a 
societății.

Centralismul democratic va consti
tui și în viitor principiul fundamen
tal de conducere și organizare a ac
tivității economico-sociale din țara 
noastră. Actualele condiții concrete 
ale dezvoltării țării noastre, și în pri
mul rînd cerințele care decurg din 
necesitatea sporirii eficienței econo
mice, impun creșterea rolului statu
lui, ca organism de coordonare uni
tară. Dacă am renunța la principiul 
conducerii pe baza planului unic de 
dezvoltare economico-socială, s-ar 
produce inevitabil dezorganizarea ac
tivității, ar apărea o serie de contra
dicții, cu repercusiuni grave asupra 
făuririi societății socialiste, a dez
voltării patriei și ridicării nivelului 
de trai material și spiritual al po
porului, aprecia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Raportul prezentat 
Congresului. în aceste condiții, o ce
rință importantă a aplicării noului 
mecanism economico-financiar o con
stituie realizarea unei legături indis
pensabile între conducerea centrală, 
unitară și autonomia unităților eco
nomice și teritoriale, a unei conver
gențe cît mai depline și a unui 
consens în activitatea acestora pen
tru soluționarea operativă și compe
tentă a problemelor ce le va ridica 
progresul economico-social al patriei 
noastre.

Documentele Congresului al XIII- 
lea al P.C.R. pun în evidență orien
tarea politicii partidului și statului 
nostru de a introduce și în viitor tot 
ce este nou și înaintat în gîndirea 
social-politică, de a acționa pentru 
întărirea în continuare a caracterului 
științific al organizării, conducerii și 
planificării și perfecționarea acesto
ra în funcție de noile realități inter
ne și internaționale, de cerințele 
prezente și viitoare ale economiei 
naționale, de a milita pentru lărgirea 
formelor de participare a oamenilor 
muncii la dezbaterea și conducerea 
problemelor pe care le ridică viața 
economică și socială.

din istoria milenară a poporului ro
mân și a strămoșilor săi, cînd teri
toriile românești au fost unite într-un 
singur stat, cînd toate forțele crea
toare și-au împreunat energiile și ta
lentele, cînd toate bogățiile țării au 
fost unite în același iureș construc
tiv. Voința unanimă a întregului po
por român a creat statul național 
unitar român. De aceea, legitimitatea 
sa nu poate fi pusă la îndoială de 
nimeni și de nimic. Au fost hotărîri 
cu caracter plebiscitar, la care au 
participat sute de mii de oameni, ță
rani, muncitori, intelectuali și alte 
forțe progresiste ale societății vre-. 
mii. Voința exprimată cu hotărîre 
neclintită a fost încoronată de entu
ziasmul impresionant manifestat pe 
Întreg cuprinsul spațiului etnic roma
nesc. Conferința de pace din 1919— 
1920 nu a făcut altceva decît să re
cunoască, față de unitatea de voință 
a națiunii române, împlinirea unei 
legități istorice care a străbătut 
veacurile pînă la împlinirea sa. Sînt 
zadarnice, de aceea, toate agitațiile 
răuvoitoare, scrise sau de altă natură, 
izvorite din rea-credință și din igno
rarea unor adevăruri nedezmințite. 
Sămînța dezbinării popoarelor prin 
asemenea manifestații nu poate da 
rod, fiind destinată pieirii prin voin
ța puternică și nedezmințită a celor 
ce sînt făuritorii marilor idei și idea
luri ale popoarelor, în general, și a 
poporului român de asemenea.

Păstrînd și dezvoltînd marile vir
tuți moștenite de la înaintași, 
poporul român le conferă, în 

epoca socialismului multilateral dez
voltat în România, dimensiuni noi, 
pe măsura cerințelor noii societăți, 
superioare celor dinainte. Făurin- 
du-și istoria, descătușată de toate 
tarele societăților exploatatoare, po
porul român își construiește o țară 
nouă și o societate nouă, fără clase 
antagoniste și fără exploatare, o so
cietate a egalității și echității pen
tru toți fiii săi, indiferent de națio
nalitatea căreia îi aparțin, ca cetățeni 
români, ca fii devotați ai aceleiași 
patrii. România socialistă. Socialis
mul a așezat, drept temelie traini
că a noii societăți, colaborarea din
tre clase, categorii și pături socia
le, și. ca urmare, dezvoltarea sa ar
monioasă.

Pentru ca aceste cuceriri să pro
greseze fără Încetare se impune să 
întărim dorința și conștiința oame
nilor cu privire la îndatorirea lor de 
a contribui la progresul societății, la 
bunăstarea materială și spirituală a 
orânduirii noastre. Știința și conștiin
ța oamenilor societății socialiste se 
cuvine să fie într-un echilibru per
manent și într-o armonie echilibra
tă, să se interfereze la fiecare pas. 
Se realizează, astfel, în mod logic și 
legic legătura dintre trecut și pre
zent, temei puternic al dezvoltării 
viitoare. Și, totodată, se realizează 
valența fundamentală a societății ro
mânești în plin proces revoluționar, 
de dragoste față de propria tară și de 
propriul popor și de alte țări și po
poare, temeinicind punți trainice 
pentru cooperarea acestora, spre 
progresul lor, in condiții de liniște 
creatoare și pace binefăcătoare. Căci, 
așa cum afirma tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, omenirea e imperios da
toare „să desprindă din uriașa co
moară de experiență acumulată de-a 
lungul mileniilor și să îmbogățească 
activitatea prezentă și viitoare cu în
vățăminte și concluzii pentru mersul 
înainte al popoarelor pe calea civi
lizației, pentru progresul și pacea 
întregii umanități".

Lucrările sesiunii Comisiei interguvernamentale 
consultative In problemele relațiilor economice 

si tehnico-științifice dintre România și R. P. 0. Coreeană
La București au început, luni, lu

crările celei de-a XI-a sesiuni a 
Comisiei interguvernamentale con
sultative în problemele relațiilor eco
nomice și tehnico-științifice dintre 
Republica Socialistă România și 
R.P.D. Coreeană, la care participă 
președinții celor două părți în co
misie, Ion Dincă, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, și Kon Gin 
The, vicepremier al Consiliului Ad
ministrativ.

în lumina înțelegerilor convenite 
cu prilejul convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Kim

INFORMAȚII 
SPORTIVE

ATLETISM: Succese 
ale sportivelor românce 

la Jocurile mondiale 
de sală

PARIS 20 (Agerpres). — Co- 
mentînd rezultatele primei ediții 
a Jocurilor mondiale atletice pe teren 
acoperit de la Paris, corespondenții 
agențiilor internaționale de presă 
subliniază, între altele, șl compor
tarea excelentă a sportivelor român
ce, care au cucerit o medalie de aur 
prin Cristina Cojocaru, la 800 m plat, 
una de argint cu Fița Lovin, la 1 500, 
și una de bronz cu Maria Simeanu, la 
800 m. „Româncele și-au confirmat 
supremația în probele de semifond, 
cîștigînd (ca și la Olimpiada de la 
Los Angeles) proba de 800 m, în care 
Cristina Cojocaru a ocupat locul intii, 
iar Maria Simeanu locul trei", rela
tează comentatorul agenției Associa
ted Press. „Cristina Cojocaru a avut 
un finiș irezistibil în proba de 800 m, 
aducînd României o prețioasă meda
lie de aur la Jocurile mondiale de 
atletism", notează, în reportajul său, 
trimisul agenției Reuter.

SCHI t Finale ale „Daciadei" 
în probe de fond

La Harghita-Băi s-au desfășurat 
întrecerile finalei „Daciadei" la schi- 
fond în probele pe distante lungi, 
în Cursa masculină de 50 km victo
ria a revenit lui Ion Lungociu (Di
namo Brașov) — 2 h 40’13”, pe locu
rile următoare clasîndu-se coechipie- 
ruL său Carol Kobe — 2h 46’18” și 
Gavril Boitiș (A.S.A. Brașov) — 
2 h 46’35”.

Proba feminină de 20 km a fost cîș- 
tigată de Elena Lagusis-Reit (Trac
torul) — 1 h 16’52”, urmată de Edith 
Bako (C.S.Ș. Miercurea Ciuc) — 
1 h 19’38” și Iuliana Degan (Tracto
rul) — 1 h 19’46”.

ȘAH
Campionatul masculin de șah s-a 

încheiat cu victoria maestrului Sergiu 
Griinberg (A.E.M. Timișoara), care a 
ciștigat partida întreruptă cu Mihai 
Marin din ultima rundă și a totali
zat 8,5 puncte din 13 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat Con
stantin Ionescu și Mircea Pavlov — 
cu cîte 8 puncte, Theodor Ghițescu 
— 7,5 puncte, Ovidiu Foișor, Dan 
Bărbuleșcu, Paul Joița — cu cîte 7 
puncte etc.

Partida întreruptă dintre Pavlov șl 
Joița s-a terminat remiză.

Cu două runde înainte de înche
ierea campionatului republican femi
nin de șah, care se desfășoară la Băi
le Herculane, în clasament conduc 
Gabriela Olărașu și Marina Pogore- 
vici — cu cîte' 9 puncte, urmate de 
Dana Nuțu și Cristina Bădulescu — 
cîte 7 puncte.

în runda a 13-a, Gabriela Olărașu a 
cîștigat la Mădălina Stroe, Marina 
Pogorevici la Viorica Ionescu, Sma- 
randa Boicu Ia Dana Nuțu, Otilia 
Ganț a pierdut la Iudit Chiricuță, 
Eugenia Ghindă a învins-o pe Ligia 
Jicman, iar partida Gertrude Baum- 
stark — Cristina Bădulescu s-a ter
minat remiză.

POLO
Turneul internațional de polo pe 

apă de Ia Ostrowiec (Polonia) a fost 
cîștigat de echipa Rapid București, 
care a terminat neînvinsă competiția. 
Poloiștii români au întrecut cu sco
rul de 17—11 echipa Kszo Ostrowiec 
și au dispus cu 17—12 de formația 
Mladost Varna.

tv
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea in economie
20,30 Teatru TV (color). „Voința na

ției"— scenarlu-document de Nae 
Cosmescu. Premieră pe țară. Re
gla : Nae Cosmescu

21355 Dialogul faptelor
21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 Închiderea programului

cinema 
• Fapt divers : CENTRAL (14 12 24) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Al patriei erou Intre eroi : CEN
TRAL — 9.
• Aventurile Iul Tom Sawyer șl 
Moartea lui Joe Indianul : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12: 15; 18.
• Raliul : DACIA (50 36 94) — 11;
13; 15; 17; 19, ARTA (21 31 86) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
• O lumină la etajul zețe : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19.

Ir Sen, cele două delegații exami
nează stadiul relațiilor economice 
româno-coreene, modul cum au fost 
îndeplinite hotărîrile adoptate. S-au 
evidențiat bunele raporturi de prie
tenie și colaborare statornicite între 
România și R.P.D. Coreeană, re
zultatele pozitive obținute în lărgi
rea și diversificarea colaborării bi
laterale pe multiple planuri.

A fost prezent Zo Iăng Guk, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

(Agerpres)

RECENSĂMINTE ANIMALELOR DOMESTICE 
-o acțiune de mare însemnătate pentru fundamentarea 

măsurilor de dezvoltare a zootehniei
Fundamentarea temeinică a măsurilor tehnlco-organizatorice ce se 

impun a fi luate pentru dezvoltarea zootehniei și stabilirea unei baze 
reale a planurilor cincinale și anuale sint nemijlocit legate de obținerea 
unor informații detaliate și veridice cu privire la numărul, structura și 
potențialul productiv al efectivelor de animale deținute de toți crescătorii. 
In acest scop are o deosebită însemnătate organizarea recensămintului 
animalelor, care, prin modul cum este conceput și efectuat, asigură un 
cadru unitar de obținere a informațiilor referitoare Ia evoluția șeptelu- 
lui, la numărul și calitatea efectivelor de animale, în toate categoriile 
de unități. In legătură cu desfășurarea recensămintului în acest an am 
adresat cîteva întrebări tovarășului PETRE GHIMBULUȚ, director ge
neral adjunct in Direcția Centrală de Statistică, secretarul Comisiei cen
trale pentru recensămîntul animalelor.

— Pentru început vă rugăm să vă 
referiți la însemnătatea recensămin
tului animalelor domestice și la sem
nificațiile acestei acțiuni de larg in
teres pentru economia națională, 
pentru fiecare cetățean.

— Țin să subliniez că recensămîn
tul animalelor, ca metodă de cunoaș
tere exactă și cu caracter cuprinză
tor a evoluției numerice și calita
tive a efectivelor, s-a impus în prac
tica obișnuită din majoritatea țărilor 
cu zootehnie dezvoltată, inclusiv In 
țara noastră. Recensămîntul din acest 
an are o semnificație deosebită în- 
trucît urmează să aibă loc la scurt 
timp după cel de-al XlII-lea Con
gres al partidului, ale cărui docu
mente subliniază pregnant sarcinile 
majore privind dezvoltarea puter
nică a zootehniei, creșterea efective
lor de animale și a producției ani
maliere, mărirea ponderii acestei ra
muri în totalul producției și veni
turilor din agricultură. Potrivit pre
vederilor Decretului Consiliului de 
Stat nr. 1 din 1982, la începutul lunii 
februarie a fiecărui an se organi
zează recensămîntul efectivelor de 
bovine, porcine, ovine, caprine, ca
baline, iepuri de casă, animale de 
blană din crescătorii, păsări și fa
milii de albine. El se realizează pe 
baza declarației deținătorilor de ani
male și verificării acesteia prin vi
zitarea fiecărei gospodării și numă
rarea obligatorie a animalelor la fața 
locului. Acțiunea este menită să asi
gure cunoașterea exactă a numărului 
de animale pe specii, grupe de 
vîrstă, sex și destinație economică 
existente în unitățile socialiste și 
gospodăriile populației din fiecare 
localitate, pe întreg teritoriul țării. 
Pornind de Ia însemnătatea deose
bită a recensămintului. decretul 
amintit sporește considerabil răs
punderile organelor de stat, ale tu
turor deținătorilor de animale din 
unitățile socialiste șl gospodăriile 
populației, ale întregului personal 
antrenat in această acțiune de inte
res național, atît în ceea ce priveș
te pregătirea și organizarea recen- 
sămîntului, cît și efectuarea înre
gistrărilor.

— Ținînd seama de amploarea 
acestei acțiuni, de însemnătatea cu
noașterii exacte a evoluției șeptelu- 
lui, a obținerii unor informații reale 
despre această mare avuție națio
nală, considerăm util să subliniați 
cîteva dintre măsurile mai impor
tante întreprinse pentru reușita de
plină a acestei acțiuni.

— Pentru pregătirea șl efectuarea 
recensămintului animalelor, care ur
mează să înceapă la 1 februarie 1985, 
au fost elaborate planuri de desfă
șurare a lucrărilor pentru Comisia 
centrală și comisiile teritoriale, care 
cuprind sarcini precise, cu termene 
și responsabilități pe fiecare etapă 
de desfășurare a acestei importante 
acțiuni. Potrivit acestor planuri, au 
fost elaborate, tipărite șl difuzate 
formularele de înregistrare, normele 
organizatorice și metodologice, pre
cum și planurile de desfășurare a 
lucrărilor recensămintului. în pre
zent, toate comisiile comunale, oră
șenești și municipale dispun de în
tregul material necesar efectuării in 
condiții optime a recensămintului.

• ClreșarU : GIULEȘTI (17 55 46) —
9; 11; 13; 15; 17; 19, FLOREASCA
(33 29 71) — 11; 13; 15; 17; 19.
• Mitică Popescu : VOLGA (79 71 26) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19.
• Rug și flacără — 15, Acordați cir
cumstanțe atenuante 7 — 17; 19:
VIITORUL (10 67 40).
• Horea : FLACARA (20 33 40) — 
15,30; 18.
• Chemarea mării înghețate : TIM
PURI NOI (15 6110) — 13; 15; 17; 19.
• Program de vacanță : TIMPURI 
NOI — 9; 11.
• Vraciul: PATRIA (11 86 25) — I; 
11,30; 14; 16,30; 19, FAVORIT (45 31 70) 
— 9; 15,30; 18,15.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 22 ianuarie, ora 20 — 25 ia
nuarie, ora 20. în țară : Vremea va fi 
în general închisă și va continua să 
se încălzească ușor. Vor cădea ninsori 
locale în nordul țării, iar în restul te
ritoriului și sub formă de lapoviță șl

Administrația de Stat Loto*Pronosport informează :
Alături de celelalte serii de Loz 

în plic aflate in vînzare, agențiile 
Loto-Pronosport și vînzătorii vo- 
lanți din întreaga țară oferă în a- 
ceste zile LOZUL ANULUI NOU — 
emisiune specială limitată, cu cîști- 
guri suplimentare acordate din fon
dul special al Administrației de Stat 
Loto-Pronosport. Participanții au

De asemenea, pentru asigurarea pre
miselor cuprinderii tuturor gospodă
riilor și înregistrării întregului Afec
tiv de animale de pe tot cuprinsul 
țării s-a efectuat sectorizarea teri
toriului la comune, orașe și munici
pii, iar pentru recenzarea animale
lor aflate în afara perimetrului con- 
struibil al localităților s-au constituit 
zone teritoriale de recensămînt. în 
conformitate cu prevederile legale, 
consiliile populare au asigurat între
gii! personal necesar recensămîntu- 
lui — cadre tehnice, personalul con
siliilor populare și alte cadre cu o 
bogată experiență in lucrări de acest 
gen — care cunosc bine unitățile 
socialiste și gospodăriile populației 
unde vor efectua recensămîntul, spe
cificul local în creșterea animalelor, 
în vederea cunoașterii aprofundate a 
prevederilor legale, a sarcinilor și 
răspunderilor ce revin personalului 
antrenat în această importantă ac
țiune, in cadrul instruirilor s-a pus 
accent pe însușirea temeinică a nor
melor organizatorice și metodologice, 
a conținutului indicatorilor cuprinși 
în formulare, a tehnicii de efec
tuare a recensămintului, relevîndu-se 
în mod deosebit obligativitatea pre
văzută în decret ca recenzorii să 
viziteze fiecare gospodărie, iar după 
declararea animalelor de către pro
prietari să verifice exactitatea date
lor declarate prin numărarea anima
lelor la fața locului.

în prezent, concomitent cu înche
ierea acțiunilor de instruire, este ne
cesar ca toate comisiile de recensă- 
mint să ia măsuri ca recenzorii să 
cunoască bine sectoarele în care vor 
efectua recensămîntul. Totodată, este 
necesar să continue și mai intens 
acțiunile de popularizare a recensă
mintului, folosindu-se In acest scop 
toate mijloacele de informare în 
masă. De asemenea, în fiecare loca
litate, în adunările cetățenești, în 
dezbaterile din cadrul colectivelor de 
muncă din unitățile agricole socia
liste, în expunerile la căminele cul
turale să se asigure o cît mai bună 
cunoaștere a prevederilor decretului 
amintit.

— Intrucît ne mai despart puține 
zile pînă la data începerii recensă
mintului, avind in vedere complexi
tatea acestei acțiuni, marea varietate 
a condițiilor și situațiilor specifice 
din diferite localități și zone ale 
țării, considerăm util să faceți unele 
precizări referitoare la modalitățile 
de a acționa pentru cuprinderea la 
recensămint a întregului efectiv de 
animale existent in țara noastră.

— In acest an, recensămîntul ani
malelor domestice începe, simultan 
pe întreg teritoriul țării, Ia 1 fe
bruarie ora 8 dimineața — conside
rat moment de referință, față de 
care se fac toate Înregistrările — și 
durează pînă la 8 februarie. Aceasta 
înseamnă că animalele _ livrate sta
tului, vindute, sacrificate, cumpărate 
sau care au murit în intervalul cu
prins între momentul de referință și 
momentul înregistrării se vor în
scrie la gospodăriile care le-au deți
nut; în schimb, animalele care s-au 
născut după această dată de refe
rință nu se vor înregistra Intrucît nu 
existau în gospodărie în momentul 
declanșării recensămintului. Mențio
nez că pentru întreprinderile agri
cole de stat și cooperativele agricole

• Ghețuri pe înălțimi : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,15; 15; 17; 19.
• Amintirea unei mari iubiri : GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Cursă infernală : SALA MARE A 
PALATULUI — 18.
• Pe urmele șoimului t BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8.30; 10,30; 12,30; 14,45;
17; 19,15, GLORIA (47 46 75) — 8,15; 
10; 14,45; 17; 19,13, FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Domn pentru o zi : COTROCENI 
(49 48 48) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Dragele noastre bunicuțe: POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
• Talisman : PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19. 

ploaie, favorlzlnd aici, izolat, produ
cerea poleiului. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu unele intensificări 
la munte și în estul teritoriului. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 12 și minus 2 grade, izolat 
mai coborîte în centrul țării, iar cele 
maxime între minus 5 și plus 5 grade, 
local mal ridicate în localitățile de
luroase. Noaptea și dimineața se va 
semnala ceață și chiciură. în Bucu
rești : Vremea va fi în general închisă 
și va continua să se încălzească ușor.

posibilitatea obținerii de autoturis
me „Dacia 1300", precum și o gamă 
variată de mari cîștiguri în bani de 
50 000, 10 000, 5 000 lei etc.

Fiecare loz poate oferi o șansă de 
frumoase satisfacții personale, un 
prilej de a deveni posesorul unui 
mare cîștig !

Înregistrarea animalelor se efectu
ează la fermă, iar pentru gospodări
ile populației — la domiciliul pro
prietarului. Ca și la recensămintele 
anterioare, gospodăria este definită 
prin totalitatea membrilor de fami
lie, rudelor sau a altor persoane 
care locuiesc și se gospodăresc îm
preună, avînd buget comun și, după 
caz, lucrează împreună terenul sau 
întrețin animalele, consumă și valo
rifică în comun produsele obținute. 
Potrivit prevederilor legale, la co
mune vor fi înregistrate toate gos
podăriile, indiferent dacă au sau nu 
animale, in timp ce la orașe vor fi 
înregistrate numai cele care dețin 
animale.

— Avind in vedere că, In multe 
cazuri, ca și la recensămintele pre
cedente, nu toate animalele se gă
sesc la domiciliul proprietarului, 
aflindu-se in afara localităților, in 
curt ..de. transport sau in transhu
mantă, cum se ița face recenzarea 
acestora ?

— în eventualitatea în care anima
lele nu se găsesc la domiciliul pro
prietarului, acesta este obligat să le 
declare, înregistrarea în formularele 
de recensămînt urmînd a se face 
după verificarea existenței lor. Con
comitent cu declanșarea în ziua de 
1 februarie a înregistrărilor în toate 
sectoarele de recensămînt din locali
tăți, echipe de recenzorl special con
stituite vor începe și lucrările de în
registrare a animalelor aflate în afa
ra localităților, în sălașuri, în cimp, 
păduri, bălți șl alte locuri greu acce
sibile, precum și a animalelor aflate 
în transhumantă. De asemenea, la a- 
ceeași dată va începe și înregistrarea 
animalelor aflate în curs de transport 
feroviar, auto sau naval, a animalelor 
din tîrguri și oboare, a celor aflate în 
alte situații de excepție, asigurin- 
du-se astfel începerea simultană a 
înregistrărilor pe întreg ■teritoriul 
țării.

— Ce anume considerați necesar 
să se aibă în vedere încă din pri
mul moment de la declanșarea lu
crărilor de recensămint ?

— Esențial este ca echipele de 
verificare special constituite"să a- 
corde atenție maximă respectării ri
guroase a normelor de înscriere a 
animalelor în formularele de recen
sămînt numai după verificarea de
clarației proprietarului sau dețină
torului de animale prin numărarea 
acestora la fața locului. Totodată, 
este important să se verifice cu toa
tă exigenta dacă sînt aplicate in to
talitate normele organizatorice șl 
metodologice privind încadrarea co
rectă a animalelor pe grupe de 
vîrstă. caracteristici biologice șl e- 
conomlce. In cazul în care echipe
le de verificare vor constata aba
teri de la prevederile legale trebuie 
să la măsuri de sancționare a ce
lor ce au comis abaterile respective 
și să asigure corectarea oricăror 
erori constatate.

Este deosebit de important ca în
tregul personal care participă la re
censămint să acționeze într-un înalt 
spirit de exigentă și responsabilita
te pentru înregistrarea corectă a 
tuturor animalelor. Crescătorii de 
animale au înalta datorie cetățe
nească de a declara corect numă
rul de animale pe care-1 dețin, a- 
cordînd un sprijin susținut recen- 
zorilor pentru înregistrarea întregu
lui efectiv de animale. în acest mod 
ei aduc o contribuție importantă la 
reușita deplină a recensămintului, 
acțiune de mare însemnătate pentru 
cunoașterea șeptelului, prețioasă a- 
vuție națională, bentru fundamen
tarea măsurilor ce vor fi luate, în 
continuare, în • vederea dezvoltării 
mai rapide a zootehniei, în interesul 
întregii țări, al fiecărui cetățean.

Convorbire realizată de
C. BORDEIANU

• Afacerea Plgot : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Marele premiu : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,45; 11,45; 15; 18,15.
• Viață particulară : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Jandarmul șl extratereștril : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
• Drumul spre victorie : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 12; 15,30; 18,30.
• 101 dalmațien! — 9; 10,45; 12,30; 
14.15; 16; 17,45, Acolo pe poteci nevă
zute — 19,30 : DOINA (16 35 38).
• Omul și fiara : BUZEȘTI (50 43 58)
— 9; 12; 15; 18.



WASHINGTON

Încetarea cursei înarmărilor 
cerința primordială a popoarelor

Acțiuni și luări de poziție în diferite țări ale lumii

BELGIA : Cereri de amînare a unei hotărîri definitive 
în problema amplasării rachetelor
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BRUXELLES. - Biroul Comitetului 
național de luptă pentru pace din 
Belgia a adresat primului ministru 
al țării, W. Martens, o scrisoare în 
care cheamă guvernul să se delimi
teze cu claritate de planurile de 
amplasare în țară a noilor rachete 
nucleare cu rază medie „Cruise". In 
scrisoarea comitetului, 
unul din principalele centre de 
coordonare a mișcării 
rachetelor din Belgia, se relevă că 
„guvernul trebuie să contribuie la 
succesul tratativelor de dezarmare",

care este

împotriva

„sâ facă totul pentru a evita sta
ționarea rachetelor pe teritoriul bel
gian".

Problema rachetelor, se sub
liniază în document, este pro
blema securității Europei.. Sonda
jele de opinie efectuate în Belgia 
In ultimii patru ani confirmă că 
majoritatea populației țării se pro
nunță împotriva amplasării rachete
lor. Pornind de la acest fapt, comi
tetul cheamă autoritățile să amine 
din nou adoptarea unei hotărîri 
definitive în problema rachetelor.

Pentru înlăturarea armelor nucleare din Europa

Mișcarea pentru pace șl dezarmare cuprinde largi sectoare sociale din 
Grecia. Fotografia înfățișează una din numeroasele demonstrații desfășu

rate la Pireu împotriva armelor nucleare

JAPONIA : Se intensifică 
mișcarea 

pentru lichidarea 
bazelor militare străine

TOKIO. în perioada 21 ianuarie— 
3 februarie a.c., in insula Hokkaido 
se desfășoară manevre ale cadrelor 
de comandă și de stat major ale 
forțelor terestre americane și ja
poneze, cu participarea a peste 2 500 
de generali și ofițeri. Desfășurarea 
acestor manevre, care poartă denu
mirea „Yamasakura-7“, a stirnit un 
val de proteste în întreaga Japo
nie. un mare "număr de organizații 
obștești care militează împotriva 
războiului, pentru dezarmare și 
pace, cerind lichidarea bazelor mi
litare americane de pe teritoriul 
nipon și reducerea efortului mili
tar in creștere al Japoniei.

In același timp, sub deviza 
„Cerem interzicerea armei nuclea
re !“, din orașul nipon Sapporo a 
pornit o „caravană a păcii" care va 
traversa 11 prefecturi pentru a 
ajunge in final la Hokkaido. Orga
nizată de Federația niponă a victi
melor bombardamentelor atomice, 
caravana reunește numeroși repre
zentanți ai organizațiilor obștești 
din Japonia, precum și locuitori ai 
orașelor Hiroshima și Nagasaki.

S.U.A.: Rezoluție 
împotriva pericolului 

nuclear

PORTUGALIA : „Săptămînă de luptă pentru pace
LISABONA. în provincia portu

gheză Ribatejo se desfășoară Săp- 
tămina de luptă pentru pace. In 
cadrul ei sînt organizate seminarii 
și colocvii consacrate problemelor 
păcii și dezarmării, vizionări de 
filme antirăzboinice, expoziții de

fotografii cu aceeași tematică. 
Printre problemele principale care 
se dezbat in cadrul Săptăminii 
păcii de la Ribatejo se numără și 
cele legate de activizarea luptei 
pentru transformarea Portugaliei 
într-o zonă fără arme nucleare.

WASHINGTON. — Consiliul mu
nicipal al orașului San Francisco 
a adoptat cu majoritate de voturi 
o rezoluție care se pronunță îm
potriva staționării in portul San 
Francisco a unei escadre de nave 
militare conduse de nava de război 
„Missouri", care, după moderniza
rea sa, poate lua la bord arme nu
cleare. Staționarea Șl aproviziona
rea navei „Misșouri", se arată in 
rezoluție, constituie un pericol per
manent, in special pentru locuitorii 
cartierelor din apropierea portului.

După cum relatează ziarul „San 
Francisco Chronicle", pină la sfir- 
șitul anilor ’SO, Pentagonul inten
ționează să staționeze în portul 
San Francisco citeva sute de nave 
de război, inclusiv vase avind la 
bord arme nucleare.
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r, d, germană Vizita delegației U.T.C. 
conduse de tovarășul Nicu Ceaușescu

BERLIN 21 (Agerpres). — Tovară
șul Nicu Ceaușescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., efectuează, în aceste 
zile, în fruntea unei delegații a 
U.T.C.. o vizită în Republica Demo
crată Germană, la invitația Tineretu
lui Liber German (F.D.J.).

în cadrul convorbirilor purtate cu 
Eberhard Aurich, prim-secretar al 
Consiliului Central șl Tineretului 
Liber German, s-a realizat un larg 
schimb de informații și experiență 
referitor la preocupările tineretului 
din cele două țări privind partici
parea la traducerea în viață a obiec
tivelor de dezvoltare economico-so- 
cială stabilite de P.C.R. și, respectiv, 
P.S.U.G.

S-a efectuat, de asemenea, un 
schimb de opinii privind unele as
pecte actuale ale mișcării internațio
nale de tineret și studenți.

Au fost evidențiate extinderea și 
dezvoltarea continuă a raporturilor 
de prietenie și colaborare intre 
U.T.C. și F.D.J., dintre tineretul din 
România și tineretul din R.D.G., în 
spiritul înțelegerilor convenite la cel 
mai înalt nivel între cele două țări 
și popoare, exprimîndu-se dorința 
comună de a acționa pentru apro
fundarea în continuare a acestor ra
porturi pe linie de tineret, ca o 
contribuție concretă la cauza păcii, 
socialismului, înțelegerii și colaboră
rii intre popoare, a edificării unei 
lumi mai bune și mai drepte.

încheierea primei runde a convorbirilor
în problema reunificării Ciprului

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).
— Prima rundă a convorbirilor in- 
tercomunitare directe în problema 
reunifiqării Ciprului in cadrul unui 
sistem federal — desfășurate, la 
New York, cu participarea președin
telui Spyros Kyprianou și a lideru
lui comunității cipriote turce, Rauf 
Denktaș, în pfezența secretarului 
general al O.N.U,, s-a încheiat la 20 
ianuarie fără a se realiza un acord
— transmit agențiile internaționale 
de presă.

Secretarul general al O.N.U.,- 
Javier Perez de Cuellar, a declarat 
însă că cele două părți au convenit 
să continue -contactele lor directe 
sub egida Națiunilor Unite. El și-a 
exprimat speranța convocării unei a 
doua întilniri între președintele 
Kyprianou și liderul cipriot turc 
Denktaș înainte de sfîrșitul lunii 
februarie a.c.

Rezumînd pozițiile celor două de
legații, Perez de Cuellar a arătat că 
„partea cipriotă greacă a afirmat că 
acceptă documentația prezentată de 
secretarul general al O.N.U. ca o 
bază de negocieri vizînd o soluție 
de ansamblu a problemei Ciprului

și că a venit la aceste convorbiri 
pentru a avea negocieri constructi
ve și semnificative". în ceea ce pri
vește „partea cipriotă turcă, aceasta 
a declarat că acceptă integral pro
iectul de, acord".

Secretarul general al O.N.U. ' a 
subliniat, totuși, că, în căutarea unei 
soluții la problema cipriotă, „părțile 
s-au aflat acum pe poziții mai apro
piate decît oricînd în trecut" și că 
„este necesar să se persevereze" pe 
calea negocierilor.

Intîlnire la „linia verde"
NICOSIA (Agerpres). — Primarii 

greco-cipriot și turco-cipriot — ai 
celor două părți ale capitalei Cipru
lui — s-au intîlnit, sîmbătă, pentru a 
examiha un plan care să permită 
reunificarea orașului — informează 
agenția Reuter. Planul a fost elabo
rat de experți locali și ai Națiunilor 
Unite.

întrevederea a avut loc la hotelul 
„Ledra Palace", in zona controlată 
de trupele O.N.U. din Cipru, pe 
așa-numita „linie verde" care sepa
ră Nicosia.

Noi ciocniri
BEIRUT 21 (Agerpres). — în ca

drul unei reuniuni a guvernului li
banez, care a avut loc luni la Bei
rut, au fost studiate modalitățile de 
menținere a ordinii în capitală și în 
alte zone ale țării. Agențiile A.P. și 
Reuter au informat că în seara zilei 
de duminică au fost semnalate noi 
schimburi de focuri, soldate cu victi-

în Liban
me omenești, fri Beirutul de vest și 
pe înălțimile ce domină capitala, în 
vecinătatea localității ' Souk El 
Gharb.

Totodată, cabinetul libanez a ana
lizat poziția pe care urmează să o 
adopte delegația militară libaneză 
la convorbirile cu delegația militară 
israeliană, programate pentru marți 
în localitatea Naqhoura.

I-------‘

rilLE DE PRESA
pe scurt

L

REALEGERE. Președintele Repu
blicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, 
a fost reales in funcția de secretar 
general al C.C. al Partidului Baas 
Arab Socialist din Siria. Hafez Al- 
Assad a fost reales în unanimitate 
in această funcție la ședința Comi
tetului Central al partidului, reunit 
in noua sa componență desemnată 
de delegații la cel de-al VUI-lea 
Congres regional al partidului, care 
s-a desfășurat la Damasc.

CONVOCARE. Comitetul Perma
nent al Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R.P. Chi

neze — A.N.R.P., întrunit în ședin
ță la Beijing, a hotărît convocarea 
în luna martie a sesiunii A.N.R.P. 
Pe agenda sesiunii figurează : ra
portul de activitate al guvernului ; 
dezbaterea și aprobarea programe
lor de dezvoltare economică și so
cială a țării pe 1985 și a bugetului 
de stat pe 1985 ; dezbaterea și apro
barea Declarației comune chino- 
britanice cu privire'la viitorul teri
toriului Hong Kong ; aprobarea 
altor proiecte de hotărîri.

CONGRESUL NAȚIONAL AFRI
CAN (A.N.C.), principala organiza

ție sud-africană ce luptă Împotriva 
apartheidului, este gata ca, în 
anumite condiții, să poarte nego
cieri deschise cu reprezentanți ai 
regimului de la Pretoria, dar nu va 
renunța la lupta sa pentru asigura
rea drepturilor egale pentru toți 
locuitorii din Africa de Sud. Aceas
tă opinie a fost împărtășită ziaru
lui Zimbabwean „Sunday Mail" de 
președintele A.N.C., Oliver Tambo.

PENTRU LEGALIZAREA P.C. 
BRAZILIAN. ’ într-o declarație 
făcută la Brasilia, vicepreședintele 
ales al țării, Josă Sarney, s-a pro
nunțat pentru legalizarea Partidu
lui Comunist Brazilian, interzis, de 
la crearea sa, în 1922. La rîndul 
său, senatorul Marco Maciel a pre
cizat că a adresat autorităților o 
cerere oficială în favoarea ridică
rii interdicției privind activitatea 
partidelor de stingă din Brazilia.

REZOLUȚIE. La Luanda și-a În
cheiat lucrările prima Conferință 
națională a M.P.L.A. — Partidul 
Muncii din Angola, consacrată ana
lizării problemelor privind viața 
economică și politica socială, pre
cum și pregătirii congresului aces
tui partid, care va avea loc în de
cembrie. în rezoluția conferinței se 
subliniază necesitatea consolidării 
rolului conducător al partidului în 
lupta pentru construirea noii socie
tăți în Angola.

COMITETUL ARAB AL „CELOR 
ȘAPTE", însărcinat de Liga Arabă 
cu găsirea unei soluții în conflictul 
dintre Iran și Irak, s-a întrunit la 
Bagdad pentru o nouă reuniune — 
cea de-a patra. Miniștrii afacerilor 
externe ai țărilor membre — Arabia 
Saudită, Kuweit, Iordania, Tunisia, 
R.A. Yemen, Irak și Maroc — s-au 
pus de acord asupra unui program

de acțiune diplomatică pe termen 
scurt, legat de conflictul iraniano- 
irakian.

REUNIUNE LA VIENA. în ca
pitala Austriei s-au deschis lucră
rile celei de-a IV-a sesiuni a Co
mitetului experților O.N.U. pentru 
lichidarea discriminărilor față de 
femei. Reuniunea va analiza pro
bleme privind modul în care se 
realizează prevederile Convenției 
cu privire la eliminarea oricăror 
forme de discriminare față de 
femei.

ACCIDENT. Un avion de pasa
geri al companiei Cubana de 
Aviacion, care efectua cursa Hava
na — Managua, s-a prăbușit in a- 
proplerea orașului San Jose de las 
Lajas (provincia Havana). tn ac
cident și-au pierdut viața toți pa
sagerii și membrii echipajului.

Ceremonia de reînvestire a lui Ronald Reagan 
in funcția de președinte al S.U.A.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Luni a avut loc la Capitoliul din Wa
shington, sediul Congresului S.U.A., 
ceremonia in cadrul căreia Ronald 
Reagan a fost reînvestit în funcția de 
președinte al S.U.A. pentru un nou 
mandat de patru ani, după ce, cu o 
zi în urmă, a depus jurămîntul Ia 
Casa Albă. A fost reînvestit oficial 
în funcție și vicepreședintele George

Bush. Candidat din partea Partidului 
Republican, Ronald Reagan a fost 
reales în scrutinul din noiembrie 
1984.

în cadrul ceremoniei de la Capito- 
liu, președintele Ronald Reagan a 
rostit, în fața membrilor celor două 
camere ale Congresului și ai Curții 
Supreme, cuvîntarea de învestitură.

RIGORILE VREMII
Cu toate că asprimea gerului a scăzut in majoritatea țărilor europene, 

efectele zăpezilor abundente și ale frigului sint incă resimțite pe conti
nent, pricinuind greutăți in desfășurarea in condiții normale a activități
lor economice și sociale. Bilanțul victimelor acestui inceput de an friguros 
se ridică, in țările Europei occidentale, la 440 persoane, potrivit unor 
estimări provizorii. In același timp, America de Nord cunoaște un val de 
frig, iar in alte zone ale lumii se înregistrează furtuni și inundații.

MADRID. — In Spania, frigul s-a 
atenuat, dar ceața, ninsorile și ploi
le persistă, relatează agenția France 
Presse.

Date oficiale publicate la Madrid 
atestă că pierderile materiale înre
gistrate de agricultori sint estimate 
la 190 milioane dolari. Iarna grea 
a provocat pină acum in Spania 
moartea a 40 de persoane.

Aeroportul Barajas din Madrid a 
fost inchis duminică din cauza 
ceții.

ROMA. — După ninsorile masive 
și gerurile puternice, in Italia se 
înregistrează acum ploi diluviene, 
care, informează agenția France 
Presse, s-au abătut asupra întregu
lui sud al țării. Numeroase locuințe 
au fost inundate.

WASHINGTON. — Un nou val de 
frig s-a abătut asupra unor zone în
tinse ale teritoriului Statelor Unite. 
Astfel, in diferite regiuni, din Ves
tul Mijlociu, viscolele puternice au 
produs dereglări in viața economi
că, in special in transporturile ru
tiere, iar frigul creează mari difi
cultăți populației, intrucit tempe
raturile au ajuns pină la minus 34.4 
grade Celsius, tn zona orașului Chi
cago, temperatura a coborit pină la 
minus 33 grade Celsius.

Și pe coasta estică a S.U.A. se în
registrează temperaturi scăzute re
cord pentru acest sezon. La Wa
shington, unde mercurul termome
trelor a coborit sub minus 20 gra
de Celsius in cursul nopții de du
minică spre luni, festivitățile ofi
ciale in aer liber au fost anulate.

DHAKA. — Frigul afectează în
tinse regiuni din nordul R.P. Ban
gladesh. Potrivit cotidianului ben
galez „Sangbad", citat de agenția 
Kuna, 26 de persoane și-au pier
dut viața ca urmare a temperaturi
lor scăzute.

BRASILIA. — In Brazilia, din 
cauza inundațiilor provocate de 
ploile căzute pe coasta Atlanticu
lui, șase persoane și-au pierdut 
viața, iar peste 5 000 au rămas fără 
locuință — informează agenția 
Associated Press. 22 de municipali
tăți din statul Espirito Santo au de
cretat stare de necesitate.

SUVA. — După cele două cicloa
ne care au trecut peste Insulele 
Fiji, „Eric" și „Niger", circa 10 000 
de persoane sint lipsite de hrană șl 
adăpost, relatează agenția Reuter. 
23 de oameni și-au pierdut viața, 
dar bilanțul este considerat mai 
grav, dat fiind faptul că mai multe 
persoane sint date dispărute. Ci
cloanele au provocat distrugerea a 
3 000 de locuințe și avarierea altor 
7 500. Pagubele materiale sint eva
luate la 60 milioane dolari.

DELHI. — Valul de frig care 
afectează de mai multă vreme sta
tul indian Bihar a făcut noi victi
me, numărul total al persoanelor 
care și-au pierdut viața ridicindu-se 
la 412 — informează agenția United 
News of India, citată de A.P. Tem
peraturile scăzute au afectat și sta
tul Uttar Pradesh, unde au fost în
registrate 20 de victime.

Pe canalele înghețate ale Amsterdamului

Ca și alte țări europene, Olanda cunoaște geruri nemaiîntilnite in ul
timii ani. Celebrele canale ale Amsterdamului au înghețat pe întreaga 
lungime, devenind, așa cum se poate vedea și din imagine, un loc 

de promenadă

DIRECȚII FUNDAMENTALE ÎN GÎNDIREA TEORETICĂ Șl ACTIVITATEA PRACTICĂ A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Poziție principială, acțiuni perseverente pentru înfăptuirea 
dezarmării și eliberarea omenirii de primejdia nucleară

„Problema fundamentală a epocii noastre este 
aceea a dezarmării, și în primul rînd a dezarmării 
nucleare, apărarea dreptului suprem al oamenilor la 
viață, la existență, la pace. Consider că toți șefii de 
state, guvernele și toți oamenii politici, toate popoarele 
trebuie să-și asume o răspundere mai mare și să ac
ționeze pentru realizarea dezarmării, și în primul rînd 
a dezarmării nucleare, pentru asigurarea păcii".

NICOLAE CEAUȘESCU
Sărbătorind, în acest sfîrșit de 

Ianuarie, ziua de naștere și peste 50 
de ani de activitate revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, po
porul român aduce omagiul său 
fierbinte conducătorului iubit al 
partidului și statului, căruia 1 se da
torează cea mai fertilă epocă din 
istoria patriei.

Pentru comuniștii români, pentru 
toți cetățenii României socialiste 
constituie un motiv de adîncă min- 
drie patriotică faptul că la cîrma 
destinelor țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, revoluționarul 
devotat trup și suflet ridicării țării 
pe noi culmi de civilizație și pro
gres ; omul care, conducînd cu în
țelepciune măreața operă a edifi
cării societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe pămintul Româ
niei, este, în același timp, principa
lul făuritor și promotor al politicii 
externe românești. Omagiul po
porului nostru se îmbină cu înalta 
prețuire pe toate meridianele față 
de activitatea neobosită a președin
telui României in vederea înfăptui

rii aspirațiilor de pace, colaborare 
Și progres ale întregii omeniri.

Se poate aprecia că una din sur
sele imensului prestigiu de care se 
bucură pretutindeni conducătorul 
partidului și statului nostru o con
stituie strălucita sa contribuție și 
neobositele eforturi pentru promo
varea dezarmării, pentru eliberarea 
omenirii de coșmarul nuclear.

Concepție profund uma
nistă, corespunzînd inte
reselor tuturor popoarelor, 
în acest an se împlinesc două 
decenii de- la istoricul Congres 
al IX-lea al partidului. $1 este 
un fapt bine cunoscut că în toa
tă această perioadă problemele 
păcii și dezarmării s-au situat 
efectiv în centrul preocupărilor 
conducătorului partidului și statu
lui nostru, aceste probleme fiind 
statornic abordate în expunerile și 
cuvintările, în mesajele adresate 
unor șefi de state și guverne, în 
interviurile acordate presei străine.

Pe drept cuvînt, tn vasta operă 
teoretică și prodigioasa activitate 
practică ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, înfăptuirea dezarmării, 
in primul rind nucleare, se înscrie 
ca principala direcție de acțiune, 
ca idee-nucleu, in jurul căreia gra
vitează întreaga politică externă a 
României socialiste.

Prioritatea absolută acordată pro
blemei dezarmării se întemeiază pe 
analiza lucidă a evoluțiilor și fe
nomenelor lumii contemporane, 
care pun în evidență intensificarea 
fără precedent a cursei înarmări
lor, îndeosebi escaladarea înarmă
rilor racheto-nucleare, ceea ce spo
rește continuu pericolul izbucnirii 
unei noi conflagrații mondiale. Or, 
așa cum arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în condițiile de astăzi, 
o conflagrație mondială ar fi ine
vitabil o conflagrație atomică, cu 
urmări catastrofale pentru soarta 
întregii civilizații, pentru însăși 
existența vieții pe Pămînt. Cele 
50 000 de încărcături nucleare a- 
cumulate in arsenalele lumii — și 
cele ce li se adaugă în ritm tot

mal accelerat — au transformat 
planeta intr-un „butoi cu pulbere" 
radioactivă, în stare să transforme 
în neant roadele evoluției multi
milenare a societății omenești șl 
chiar specia umană ca atare.

Expresie a unei înalte 
responsabilități. strălucita 
contribuție a președintelui Româ
niei la cauza înfăptuirii dezar
mării cuprinde o multitudine de 
laturi și aspecte. Astfel, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a pus în 
lumină, cu o deosebită forță de 
convingere, caracterul extrem de 
nociv al cursei înarmărilor, care, 
ducînd la continua acumulare a 
unor noi mijloace de distrugere, 
creează nu securitate, ci, dimpotri
vă, accentuează insecuritatea, mul
tiplică riscurile declanșării unei 
conflagrații ; a evidențiat relația 
dintre criza economică mondială și 
cursa înarmărilor, care implică 
uriașe poveri suportate de popoare, 
o teribilă risipă de resurse financia
re, materiale și umane ce împiedică 
însănătoșirea vieții economice, duce 
la menținerea subdezvoltării și ac
centuarea decalajelor ; a relevat că 
înarmările au o înrîurire profund 
nefastă asupra relațiilor interna
ționale, constituind un generator 
permanent de tensiune, neîncrede
re și animozități ; că ele alimen
tează continuu psihoza de război, 
viciind climatul politic mondial și 
sUbminînd eforturile pentru edifi
carea unei lumi a înțelegerii, secu
rității și colaborării.

Pornind de la aceste consideren
te fundamentale, președintele 
României a inițiat un larg evantai 
de măsuri care se constituie intr-un 
program amplu, concret, mergînd 
de Ia simplu la complex, de la ceea

ce este posibil in prezent la ceea ce 
trebuie să constituie țeluri de vi
itor, astfel ca omenirea să fie total 
și definitiv eliberată de coșmarul 
războiului. Poziția de principiu a 
președintelui țării și-a găsit mate
rializare in inițiativele și demer
surile întreprinse de-a lungul ani
lor de România la O.N.U., la Con
ferința pentru dezarmare de la Ge
neva, în diferite alte foruri inter
naționale în vederea adoptării unor 
măsuri privind înghețarea și redu
cerea cheltuielilor militare — ini
țiativă materializată în rezoluții 
adoptate prin consens la reuniunile 
O.N.U. din ultimii ani, inclusiv la 
cele două sesiuni speciale consa
crate dezarmării — necesitatea so
luționării diferendelor dintre state 
numai pe cale pașnică, prin trata
tive, convenirea unor măsuri de 
sporire a încrederii între state, ca 
mijloc de reducere a tensiunii și 
punct de plecare spre abordarea 
celorlalte aspecte ale problematicii 
dezarmării.

Prioritatea priorităților: 
eliminarea eurorachetelor, 
a tuturor armelor nucleare, 
în acest spirit, demersurile perma
nente, apelurile lucide, inițiativele 
multiple întreprinse de secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii, in legătură cu situația 
creată prin trecerea la amplasarea 
noilor rachete cu rază medie de ac
țiune in Europa se constituie intr-o 
expresie pilduitoare a modului in 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
acționează pentru promovarea 
neabătută a păcii și dezarmării.

Istoria va consemna, desigur, 
faptul bine cunoscut că președintele 
României a atras stăruitor atenția,

încă de la început, asupra perico
lului fără precedent pe care îl re
prezintă armele racheto-nucleare 
pentru continentul nostru și pen
tru întreaga lume, arâtînd că prio
ritatea priorităților o constituie 
înlăturarea acestui pericol. Iar 
după începerea instalării respecti
velor arme nucleare americane șl 
a aplicării contramăsurilor sovie
tice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
continuat, cu aceeași perseverență, 
să depună eforturi neslăbite în ve
derea desfășurării unor tratative 
serioase și eficiente, care să ducă, 
în final, la înlăturarea pericolului 
nuclear care amenință continentul 
european șl întreaga lume.

Apreciind ințelegerile convenite 
la Geneva asupra unor viitoare ne
gocieri în legătură cu armela nu
cleare și spațiale ca un pas pozitiv 
care trebuie să ducă, în final, la 
eliberarea oamenilor de primejdia 
unei catastrofe nucleare, România 
a subliniat totodată că mai rămine 
o cale lungă de străbătut, fiind 
necesare eforturi neslăbite, din 
partea tuturor părților, contribuții 
din partea tuturor statelor pentru 
crearea unui climat cit mai favora
bil, de natură să înlesnească desfă
șurarea negocierilor. Rachetele nu
cleare privesc nemijlocit viața șl 
securitatea tuturor popoarelor eu
ropene și, de aceea, este ne
cesar ca toate țările continentului, 
în primul rînd cele din pactele 
militare — N.A.T.O. și Tratatul de 
la Vaișovia — să participe mal 
activ și să-și aducă contribuția, în 
forme corespunzătoare, la desfășu
rarea cu bune rezultate a tratative
lor, să contribuie la crearea unei 
ambianțe de natură să favorizeze 
realizarea unor înțelegeri concrete 
privind eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune și apoi eli
berarea continentului de orice 
arme nucleare, prevenirea militari
zării spațiului cosmic, dat fiind că 
armele spațiale ar deschide o nouă 
etapă în escaladarea înarmărilor.

Rolul hotărîtor al po
poarelor. Tenacitatea cu care
președintele țării noastre militează 
pentru cauza păcii și dezarmării se 
întemeiază pe convingerea că războ

iul, intensificarea cursei înarmări
lor, in primul rind racheto-nucleare, 
nu constituie o fatalitate. A le ac
cepta ca lucruri Inevitabile ar duce 
la demobilizare, tocjnai intr-un mo
ment care solicită maxima mobili
zare a opiniei publice, a popoare
lor spre a se bara calea spre de
zastru.

Este unul din marile merite ale 
președintelui României de a fi 
subliniat rolul hotăritor a! popoare
lor în lupta pentru dezarmare. Cu 
atît mai mult cu cit o conflagrație 
nucleară ar pune sub semnul între
bării însăși existența lor, existența 
întregii omeniri și tocmai de aceea 
popoarele, ca adevărate făuritoare 
ale istoriei, trebuie să facă totul 
pentru a impune ppeea, pentru a 
înlătura spectrul distrugerii nu
cleare.

Reafirmarea, fără răgaz, a pozi
ției realiste, active și constructive 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
problemele dezarmării și păcii do- 
bindește semnificația unei exem
plare dăruiri celei mai nobile din
tre cauze, a unui vibrant și'perma- 
nent îndemn la intensificarea și 
mai puternică a marilor mișcări 
pentru pace, cărora România Ii s-a 
alăturat cu toată vigoarea, la ex
tinderea continuă a acțiunilor în 
vederea unor măsuri efective de o- 
prire a cursei înarmărilor nucleare 
și a înarmărilor în general, de tre
cere la dezarmare, ca singura cale 
-eficace de a salvgarda pacea și 
securitatea internațională, destinele 
înseși ale omenirii.

Prin glasul președintelui său, de 
la înalta tribună a Congresului al 
XlII-lea al partidului, poporul nos
tru și-a reafirmat angajamentul 
ferm de a nu precupeți nici un 
efort pentru apărarea dreptului său 
suprem, a dreptului suprem al tu
turor popoarelor la existență, la li
bertate șl independență, la pace, la 
viață. Acest angajament constituie 
încă o expresie elocventă a încre
derii nestrămutate că, prin forța 
unită a popoarelor, lupta dreaptă 
pentru pace, pentru viață poate fl 
cîștigată, asigurîndu-se, astfel, con
dițiile pentru înflorirea continuă a 
civilizației umane.

Vaslle OROS
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