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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Peter Vârkonyi, ministrul afacerilor externe 
al R. P. Ungare
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O prioritate economică majoră, o chemare 
mobilizatoare adresată petroliștilor:

ȚĂRII, MAI MULT ȚIȚEI,
MAI MULTE GAZE NATURALE!

In condițiile dificile ale acestei ierni aspre, petro
liștilor le revine sarcina deosebit de complexă și mo
bilizatoare de o ext’roge cantități tot mai mari de 
țiței și gaze naturale. Este vorba de o sarcină de ma
ximă răspundere muncitorească, patriotică, sporirea 
continuă a producției de țiței și gaze naturale repre- 
xentind o condiție vitală pentru desfășurarea normaio 
a activității productive in toate domeniile, pentru în
deplinirea sarcinilor de plan în această perioadă.

In răstimpul care a trecut de la adoptarea de către 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a Progra
mului privind asigurarea producției de energie și 
folosirea rațională a energiei electrice, termice, a 
gazelor naturale, precum și a regimului de lucru al 
unităților economice si sociale in perioada de iarnă, 
petroliștii - asemeni altor detașamente de oameni ai 
muncii - puternic mobilizați de orientările și sarcinile 
date de secretarul general of partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au acționat cu dirzenie și răspun
dere comunistă pentru obținerea de randamente spo
rite in exploatarea zăcămintelor petroliere și de gaze 
naturale, iar depășirile de plan dintr-un mare număr

de unități și schele de producție confirmă din plin 
eficiența eforturilor depuse.

Sint rezultate pozitive, fără îndoială, dar există incă 
rezerve însemnate, nepuse in valoare, pentru sporirea 
producției de țiței și gaze naturale. In pofida condi
țiilor climaterice neprielnice, în toate unitățile și sche
lele de producție sint întrunite condiții tehnice și orga
nizatorice, există un eșalon valoros de muncitori, teh
nicieni și specialiști ce pot asigura, printr-o orga
nizare superioară o producției și a muncii, prin ordine 
și inaltâ disciplină în activitatea desfășurată, prin 
supravegherea riguroasă și buna întreținere a instala
țiilor, sporirea substanțială o nivelului producției 
din aceste sectoare de bază ale economiei naționale.

In numărul de astăzi publicăm relatări despre 
modul in care acționează o serie de colective de 
oomeni ai muncii pentru realizarea întocmai a preve
derilor de plan. Deci, cu ce rezultate se prezintă ele, 
cu ce probleme sint confruntate, ce măsuri ou luat 
pentru depășirea dificultăților de moment ce le stau 
in față «

BAZINELE 

MINIERE

Producția este urmărită permanent, 
pe fiecare sondă, pe fiecare schelă

PRECIZĂRI ALE SPECIALIȘTILOR DIN MINISTERUL PETROLULUI

Realizarea Integrală, ritmică a planului la producția de țiței șl gaze 
naturale reprezintă in momentul de față o sarcină de importanță majoră 
pentru bunul mers al activității economice. Dind dovadă de o înțelegere 
responsabilă a acestui imperativ, oamenii muncii din aceste sectoare de 
bază ale economiei •națiOnrile au'acțrorratrc'j abnegație și htitărtri*  MPma 
pentru a învinge dificultățile iernii- și a extrage cantități sporite de țiței 
si gaze naturale. In legătură cu măsurile inițiate, cu cele ce vor fi adop
tate in continuare, pentru ca activitatea petroliștilor să se desfășoare in 
condiții cît mai bune, ne-am adresat inginerilor Gheorghe Barhălată, șef 
de serviciu, și Nicolae lonescu, director adjunct, din Ministerul Petrolului.

— Care este stadiul realizării pla
nului la extracția de țiței pe primele 
două decade ale acestei luni ?

— Asprimea cu totul deosebită a 
acestei ierni a pricinuit mari pertur
bări și in activitatea petrolieră, ne 
spune ing. Gh. Barbălată. Tempera
turile scăzute, in unele zile sub 
—25’ C, au făcut ca activitatea de ex
tracție a țițeiului să se desfășoare în 
condiții foarte grele în toate trustu
rile de foraj-extracție. Pe scurt, ac
tivitatea formațiilor de intervenții, 
reparații capitale la sonde și probe 
de producție a fost îngreunată. Mai 
mult, numărul sondelor înghețate și 
înzăpezite sau care așteaptă inter
venții s-a mărit simțitor într-o peri
oadă scurtă de timp. Cele mai grele 
condiții s-au ivit în schelele trusturi
lor de foraj-extracție Tirgu Jiu, 
Arad, Moinești și Bolintin. Trebuie

spus că din cauza căderilor masive de 
zăpadă și a vinturilor puternice s-au 
produs defecțiuni și în alimentarea 
cu energie, ca urmare a ruperii unor 
linii electrice. Din aceste cauze, cu 
toate eforturile depuse de oamenii 
muncii din sectorul nostru de activi
tate, in multe unități realizările la 
extracția petrolului au fost cu mult 
sub sarcinile de plan. Mai exact, la 
nivelul ministerului, după două deca
de, se înregistrează u restantă de 
circa 15 la sută față de pian.

— Care este ?i situația la zi in ceea 
ce privește extracția de gaze na
turale ?

— In primele 2D de zile din luna 
ianuarie, lucrătorii din unitățile de 
profil au livrat peste prevederile de 
Plan aproape 8 milioane m1 gaze na
turale, 'precizează ing. N. Tonescu. 
Importante depășiri de producție s-au

înregistrat în cadrul Centralei gazu
lui metan Mediaș și Trustului petro
lului din Bolintin. Dintre unitățile în 
care lucrările cunosc ritmuri . dintre 
cele inai inălte amintim pe cele din’ 
zonele Matca — Țepu, Buciumeji din 
Moldova, unde, cu toate greuțătile 
pricinuite de temperatura scăzută, 
s-a pus în funcțiune sonda 915 Fra- 
sinu, o sondă foarte importantă pen
tru alimentarea cu gaze a zonei de 
nord-est a țării. La un număr impor
tant de sonde cu un potențial de pes
te 600 000 m3 pe zi, care nu puteau fl 
exploatate datorită înghețării conduc
telor de transport, s-a făcut un efort 
de investiții deosebit pentru execuția 
și punerea în funcțiune a unor Insta
lații speciale de încălzire și preve
nire a formării criohidraților, astfel 
că tn prezent acestea sint redate în 
totalitate producției.

— Care sint măsurile pe care le-a 
întreprins Ministerul Petrolului pe 
baza programului adoptat de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
pentru sporirea producției de țiței 1

— In lumina indicațiilor secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a măsurilor adop
tate de Comitetul Politic Executiv al
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GÎNDIREA Șl ACTIVITATEA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
— strălucită contribuție la îmbogățirea concepției 

revoluționare a clasei muncitoare

Istoria - fundamentul întregii activități
teoretico - ideologice

Vasta operă teoretică o tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit ilus
trată de cele 27 de volume apărute pină acum din seria „România pa 
drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate", încorpo
rează la loc de seamă gindirea sa istorică, ampla analiză asupra evo
luției multimilenare a societății pe teritoriul patriei noastre, liniilor de 
forță și coordonatelor fundamentale ale trecutului nostru național. La 
originea acestui statornic demers se află convingerea că nimic nu se 
poate edifica durabil fără cunoașterea trecutului, a impresionantului te
zaur de învățăminte acumulat de popoare de-a lungul devenirii lor is
torice, că aprofundarea marii cărți de istorie ore o înaltă finalitate 
social-politică, ajutind la înțelegerea fenomenelor prezentului și a vii
torului.

In același timp, în concepția secretarului' general al partidului nos
tru, istoria constituie o pîrghie esențială de întărire a conștiinței de sine 
a poporului, căci istoria este o mare și limpede oglindă in care acesta 
Iși vede originile, suișul său spre ziua da azi, ințelegînd astfel care au

și politico - educative
fost factorii care ,1-ău ajutat să urce trepte noi spre Împlinirea legiti
melor sale aspirații.

Totodată, secretarul general al partidului a învestit Istoria cu o în
semnată menire în adîncirea cunoașterii dintre popoare, ca o punte d« 
legătură intre acestea, ca o temelie pentru așezarea raporturilor din
tre state pe baze noi de cooperare, prietenie, bună vecinătate.

Dezbaterea de față, pornind da Io marile virtuți formative ale istoriei, 
subliniază cerința intensificării întregii activități de educație patriotică, prin 
aprofundarea marilor lecții ale trecutului și, deopotrivă, prin cunoașterea 
marilor înfăptuiri ole evului nostru socialist, în spiritul programului ideologic 
al partidului din iunie 1982, devenit prin hotărîrea Congresului al Xlll-lea 
parte integrantă o Programului partidului da făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Parti
cipă la dezbatere : conf. univ. dr. Vasile CRISTIAN, prof univ. dr. 
Gheorghe I. IONIȚĂ, prof. univ. dr. Nicolae PETREANU,
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general, al Partidului Co
munist Român președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
marți, în stațiunea Predeal, pe tova
rășul Peter Vârkonyi, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare Ungare, care a făcut o vizită 
oficială în țara noastră.

Exprimind vii mulțumiri pentru în
trevederea acordată, oaspetele a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai cordiale urări de sănătate 
și succes din partea Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, a tovarășului Jânos 
Kădăr, prim-secretar al C.C. al

P.M.S.U. Totodată, conducătorului 
partidului și statului nostru i-au 
fost transmise din partea tovarășu
lui Jânos Kădăr cele mai calde fe
licitări cu ocazia apropiatei aniver
sări a zilei sale de naștere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit, și a transmis Comitetului 
Central al P.M.S.U., tovarășului 
Jânos Kădăr un cald salut, împreu
nă cu cele mai bune urări.

în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă caldă, 
tovărășească, a fost evidențiată evo
luția pozitivă a relațiilor de priete
nie și colaborare statornicite intre 
partidele, țările si popoarele noas

tre. A fost exprimată. !n același 
timp, voința de a extinde si întări, 
prin eforturi comune — pe baza 
tratatului de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală — relațiile dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncitoresc Socialist Ungar, 
dintre România șl Ungaria, de a îm
bunătăți și de a face totul pentru 
dezvoltarea puternică a colaborării 
romftno-ungare. de a o așeza pe o 
bază trainică de bună vecinătate, de 
prietenie și colaborare în construc
ția socialismului.

Referindu-se la o serie de problei
(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășa Chen Muhua, ministrul comerțului exterior 
si relațiilor economice al R. P. Chineze

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România; a primit, marți, în 
stațiunea Predeal, pe. tovarășa Chen 
Muhua, merhbru supleant al Birou
lui Politie al C.C. al P.C. Chinez, 
consilier de stat, ministrul comerțu
lui exterior și relațiilor economice 
al Republicii Populare Chineze, afla
tă in vizită în țara noastră.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost transmise salutări cordiale, îm
preună cu urări de sănătate și de
plin succes in activitatea sa, din 
partea tovarășilor Hu Yaobang, 
secretar genferal al Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Chinez, 
Deng Xiaoping, președintele Comi
siei Centrale Consultative a P.C. Chi
nez, Zhao Ziyang, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, Li 
Xiannian, președintele Republicii 
Populare Chineze.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să fie transmise 
tovarășilor Hu Yaobang, Deng Xiao
ping, Zhao Ziyang, Li Xiannian, 
celorlalți conducători de partid și de 
stat chinezi cele mai calde salutări, 
urări de sănătate, de noi succese în 
activitatea pe care o desfășoară.

în timpul convorbirii, desfășurată 
intr-o atmosferă caldă, prietenească,

a fost subliniat cu satisfacție cursul 
ascendent al relațiilor de strinsă 
prietenie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Chinez, dintre țările și po
poarele noastre, în spiritul înțelegeri
lor și convorbirilor la cel mai înalt 
nivel româno-chineze, care au contri
buit în mod hotăritor la extinderea și 
adincirea raporturilor bilaterale, pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și in alte domenii de 
activitate. Apreciindu-se rezultatele 
actualelor convorbiri de la București, 
a fost subliniat rolul deosebit pe care
(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Kon Gin The, vicepremier al Consiliului
Administrativ al R. P. 0. Coreene

126 DE ANI DE LA FORMAREA STATULUI NAȚIONAL ROMÂN, PRIN UNIREA MOLDOVEI CU MUNTENIA

O înfăptuire epocală, rod al luptei eroice 
a întregului nostru popor
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
marți, in stațiunea Predeal, pe to
varășul Kon Gin The, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.C., vicepremier al Consiliului 
Administrativ al R.P.D. Coreene, 
președintele părții coreene in Comi
sia interguvernamentală consultativă 
in problemele relațiilor economice și 
tehnico-științifice dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană, ala 
cărei lucrări se desfășoară la Bucu
rești.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu l-a 
fost adresat un cordial salut din 
partea tovarășului Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Coree
ne. A fost transmis, de asemenea, un 
cald salut din partea tovarășului 
Kim Giăng II, membru al Prezidiu
lui Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.C.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Kim Ir Sen salutul său 
călduros și cele mai bune urări, iar 
poporului coreean prieten noi și tot 
mal mari succese in edificarea socia

lismului. Totodată, secretarul gene
ral al partidului a adresat un cald 
salut tovarășului Kim Giăng II.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
intr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au fost evocate cu satisfacție relații
le de prietenie și strinsă colaborare 
dintre partidele,- țările și popoarele 
noastre, care se extind și adîncesc 
continuu, potrivit înțelegerilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Kim Ir Sen, cu prilejul întîlnirilor 
și convorbirilor de la București și 
Phenian. Au fost evidențiate progre
sele însemnate înregistrate, in dez-
(Continuare în pag. a V-a)
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La chemarea înflăcărată a tovarășului Nicolae Ceausescu.
9 9 ’

răspunsul prin fapte al tinerei generații

ÎNVĂȚĂM Șl MUNCIM 
MUNCIM Șl ÎNVĂȚĂM!

„Faceți totul, dragi prieteni tineri, pentru a fi la înălțimea încre 
derii partidului nostru comunist, a condițiilor minunate ce vă sînt 
create. Invățați, munciți, munciți șl învățați, însușiți-vă cele mai noi 
cuceriri ale științei și cunoașterii, concepția materialist-dialectică, fiți 
cutezători, prețuiți strămoșii și părinții voștri, acționați permanent în 
spiritul romantismului revoluționar, pregătiți-vă să fiți întotdeauna 
gata de a vă face datoria, de a duce înainte neabătut făclia progre
sului pe pămîntul României, mesajul de pace și colaborare al națiunii 
noastre cu alte națiuni ale lumii!".

NICOLAE CEAUȘESCU

îndemnul la muncă neobosită ți la învățătură, îndemn 
adresat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de la inalta tribună a Congresului al Xlll-Iea, gă
sește tinăra generație aplecată asupra manualelor de studiu, 
concentrată in a descifro noi și noi necunoscute ale muncii, 
ale viitorului.

A invăța, a munci.
A munci, a invăța.
Este, in tapt, profesiunea de credință a tinerei generații de 

azi. O generație pe umerii căreia bat aripile viitorului - 
viitorul patriei pe care prezentul il prefigurează limpede, lu
minos. Ei, tinerii, crescuți la școala acestui timp revoluționar, 
investiți să treacă flacăra acestui timp revoluționar peste

pragul dintre două veacuri ți dintre două milenii, totodată, 
au in inimi fierbintea aspirație în acești ani eroici : MUN
CA + iNVATATURA.

Mesageri ai viitorului in ocest prezent tumultuos, 
mesageri ai prezentului intr-un viitor pe care-l dorim, 
pe care il întrezărim luminos, ca privirile lor, ei dau prin 
fapte, clipă de clipă, răspuns îndemnurilor secretarului ge
neral ol partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, încrederii, 
speranțelor pe care țara ți le pune in ei. Este imaginea to
nică pe care o oferă din plin ți munca 'însuflețită a tineretului 
ieșean - oraș,-simbol al tinereții 
incă o dată chipul luminos al anilor ce vin 
neobosită, in setea de învățătură, 
idealul înaripat al tinerei generații.

Foto : Eugen Dlchiseanu
Pe Șantierul național al tineretului din cimpio Ieșeană, brigadierul-veteron de la Bumbești-Livezenl, maistrul Nicolae Popo, predă 

• ștafeta romantismului revoluționar

Studenți în. inventică

loc unde am descoperit 
in strădania 

in increderea neclintită in

Da, se poate spune șl așa. 
Cum ai spune „studenți în 
drept", sau „în matematici". 
Și de ce nu ? Cînd există pro
fesori, cînd există, între dis
ciplinele de studiu, un curs de 
lnventică, și cînd funcționează, 
de ani de zile, o școală de in- 
ventică, de ce să nu te poți 
numi student în inventică ? 
Mihai Eminescu spunea că 
„științele sînt ochii muncii". 
Politehnica ieșeană reconfir
mă, prin ceea ce este, acest 
mare adevăr. Munca are, aici, 
zeci de ochi, scrutînd, din 
perspectiva prezentului, viito
rul. Științele cărora tinerii le 
pătrund aici înțelesul, în amfi
teatrele numeroaselor facul
tăți — e un întreg cartier al 
învățăturii înșirat pe Splaiul 
Bahluiului — acești ochi, 
prospectînd granițele cunoaș
terii.

Este un act de angajare im
pus de triunghiul-blazon al în- 
vățămintului tehnic superior : 
Invățămint-cercetare-producție. 
Nu e de mirare că politehnica 
Ieșeană are, anual, nenumăra
te invenții. Că aici a învățat 
carte și meserie primul stu- 
dent-inventator din România, 
Ștefan Ungureanu. Că, aici, 
mințile caută cu îndîrjire. me
reu, soluții noi unor dileme 
tehnice aparent insolubile 
pentru ca mereu și mereu 
mințile să fie „alimentate". Ce 
frumoasă e această perpetuă 
alimentare-infometare a min
ții ! Peste 1 000 de brevete de 
invenții s-au adunat în poli
tehnica ieșeană în ultimele 
două decenii. Mii de tineri au 
plecat de aici în producție 
„contaminați" pe viață de vo
cația căutării noului. Este 
aici, la Facultatea de mecani
că, un profesor — dr. ing. 
Vitali Belousov — el însusi
Inventator, laureat al unor sa
loane naționale și internațio
nale. Are darul de a insufla 
studenților acea încredere fără ' 
margini in propriile forțe și in 
capacitatea omenească de per
manentă autodepășire. Le spu
ne celor mai timizi : „Nu te 
teme, inventatorul este omul 
normal, cu cifra de inteligen
ță 90. Dacă n-ai avea 90, n-al 
fi student la politehnică, asta 
e cert. Totul e să muncești 1 
Toțul e să Înveți 1 Totul e să 
îndrăznești !“. Le spune celor 
mai îndrăzneți : „Nu vă sfiiți 
să puneți pe hîrtie cele mai 
năstrușnice soluții. Pentru o 
singură invenție de valoare 
trebuie să existe o sută de in*  

’ vențli obișnuite. Pentru un 
succes industrial trebuie cinci 
invenții de valoare. Deci — 500 
de invenții obișnuite. Altfel 
spus, avem nevoie de acumu
lări cantitative pentru a reali
za saltul calitativ".

— Este extraordinar să des
coperi că meseria pentru care 
te pregătești — ni se destăi- 
nuiie Anișoara Brumă, studen
tă în anul IV la Facultatea 
de mecanică — reprezintă o 
ecuație cu nenumărate necu- 

, noscute ! N-ar fi deloc plăcut 
să știi că tot ce era de spus 
important s-a spus. Din ferici
re, nu există domeniu fără 
necunoscute. Totul e să fim 
noi apți să le dezlegăm.

O ascultăm pe viitoarea in
gineră, de pe acum coautoare 
la o importantă invenție, și 
ne vin în minte cuvintele 
secretarului general al parti
dului, tovarășul 
Ceaușescu, 
deschiderii noului an de în- 
vățămînt : 
meniu se cere cunoaștere și 
acțiune revoluționară pentru a 
stapini cuceririle științei, pen
tru noi descoperiri. Numai așa 
se poate acționa in spirit re
voluționar ! Cine se mulțu
mește cu ce s-a realizat nu va 
putea fi revoluționar, în nici 
un domeniu ! Numai cel care 
este permanent .în căutarea 
noului și cel care este dornic 
să promoveze noul și in ști-

înță, și in cultură, și In mun
că, și în agricultură, și in elec
tronică, șl in politică, precum 
și în alte sectoare, numai ace
la poate fi cu adevărat revo
luționar !“.

II ascultăm pe Coste! Oase- 
negre, un alt student venit 
aici să cucerească o diplomă 
șl care, pîna una alta, a deve
nit „cuceritor de brevete".

— Noi avem menirea (gene
rația lui — n.n.) să continuăm 
și să înfăptuim cea de-a doua 
revoluție industrială despre 
care vorbea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congres, să In
troducem pe scară largă noul, 
cuceririle progresului tehnic 
în uzinele în care vom fi re
partizați. Am auzit că pe 
alocuri, din păcate, unii ingi
neri au fost transformați ori 
s-au autotransformat într-un 
fel de funcționari. Nu funcțio
nari ne pregătim să devenim. 
Vrem să dăm piept cu viața, 
așa cum ne. cere partidul, aco
lo unde lupta e mai grea. A- 
vem toate condițiile să ne în
sușim rapid cunoștințele teo
retice aici, în facultate. Prac
tica am efectuat-o in micro- 
uzina facilității. Aici l-am 
avut oaspete, cu doi ani în 
urmă, pe tovarășul Nicolae

Ceaușescu. Șl am avut ce să-1 
arătăm. E o adevărată uzină- 
model, în care am învățat me
seria de strungar, de frezor, 
de sudor...

Am mers și la „uzina" fa
cultății. Studenții-strungari, 
studenții-frezori, studenții-su- 
dori, studenții-inventatori erau 
la posturile lor. Și nu ne-a 
fost greu, închizînd o clipă 
ochii, să-l vedem ingineri în 
uzinele României de mîine, 
care, de pe acum, îi așteaptă 
cu porțile larg deschise. E ne
voie acută de mințile și brațe
le lor harnice, neatinse de 
rutină. Azi studenți în inven- 
tică, mîine creiere ale uzinelor 
viitorului, cum l-am redesco
perit pe acel prim student- 
inventator pornit de aici în 
urmă cu mai bine de un dece
niu și jumătate : azi ingine- 
rul-șef de concepție la între
prinderea de mașini-agregat 
și mașini-unelte speciale — 
unitate reprezentativă pentru 
tehnica de virf de-aici, din 
Iași, ca și din țară.

Un exemplu dintre multe 
altele despre felul cum tinerii 
dotați, crescuți la școala mun
cii și învățăturii, găsesc posi
bilități largi de afirmare a 
personalității lor. Societatea 
noastră, întemeiată pe aceste 
principii ferme — ale muncii, 
ale învățăturii, ale spiritului 
creator, revoluționar — este 
cadrul propice al formării și 
afirmării generației tinere.

— Pentru a cunoaște cit 
mai muite lucruri legate de 
profesia mea, de viitorul 
acestei profesii. Simt că am 
pornit pe un drum de la care 
nu mai pot să mă abat. (Pe
tre Tirziu, 27 de ani, student 
la Facultatea de electroteh
nică).

— îmi place să învăț. Sînt 
anii cei mai frumoși din via
ță șl nimic nu-i încunună 
mal frumos decît învățătura 
(Gheorghe Titirez, strungar, 
absolvent al Facultății de 
mecanică la seral).

— Condițiile materiale nu 
mi-au permis să urmez liceul 
la zi, facultatea... Cum m-am 
văzut „în piine", am pus 
mina pe carte. Dacă vrei să 
înveți, nimic nu e prea greu, 
niciodată nu e prea tirziu 
(Marinica Hnțanu, elcctro- 

. .pistr studentă in anul II 
electrotehnică).

— Eu am urmat liceul la 
Luasem lucrurile in ușor 
am plătit printr-un eșec 
concursul de admitere in fa-

la
zi. 
si 
la

cultate. Avusesem toate con
dițiile să fi putut face față 
acestui prim obstacol. Eram 
prezent la olimpiade, la con
cursuri... M-am angajat ca 
muncitor în uzină și api în-; 
ceput să învăț din nou, te
meinic, pentru facultate, să 
demonstrez părinților și prie
tenilor că pot, și mai ales, 
Să-mi dovedesc mie acest lu
cru (Radu 
student la 
canică).

— Eu și 
prietenii noștri, dealtfel, am 
optat pentru muncă și în
vățătură și cred că nu am gre
șit (Carmen Guțu, operator, 
studentă anul III, matematică).

— E un fel de a-ți prelun
gi tinerețea, învățind con
tinuu, răminind un școlar sili
tor. Asta pe de-o parte. Pe 
de alta, te perfecționezi con
tinuu in meserie. Profesorii 
te stimează ca muncitor, te 
consultă in probleme practice, 
tu ii consulți în probleme 
teoretice...' (Valerlu Florea, 
frezor, anul VI, Facultatea de 
mecanică)...

Și impresiile ar putea con
tinua. Toate,, adunîndu-se in-„ 
tr-un corolar : dorința de 
autodepășire, de permanentă 
perfecționare, -Bețea de-a; răs- 

și mereu pro- 
care se ivesc, 
continuu sfera 
în domeniul

Buculei, 
Facultatea
soțul meu,

punde mereu 
blemelor noi 

. care lărgesc 
preocupărilor 

’ cunoașterii.

lăcătuș, 
de me-
ca toți

Romantismul 
revoluționar la temelia

bobului de gnu

Nicolae
rostite cu ocazia

in fiecare do-

Revoluția permanentei
deveniri

II ascultăm pe
Ștefan Ungureanu : 

— Sînt dintr-un

Inginerul
_ . sat de

pe-aici, din Moldova, in ’48 
cind a venit prima brigadă de 
tractoriști la noi — erau trac
toare de-alea cu colți, parcă 
le am și acum sub priviri — 
învățătoarea ne-a încolonat 
pe toți și ne-a dus să le ve
dem. Potrivit „protocolului" 
dinainte stabilit, eu, care 
eram premiantul, trebuia să 
le spun citeva cuvinte tracto
riștilor. Le-am spus : „Cind 
voi fi mare, vreau să fiu 
tractorist !“. Eram sincer. Era 
treapta pe care o vedeam 
deasupra mea, pe care tre
buia să o ating...

Nu vom inșira aici treptele 
pe care le-a urcat, una cite 
una, de-a lungul anilor, 
Ștefan Ungureanu. Pe scurt, 
tot ce vom spune este că a 
venit la Iași „cu actele in 
sin", s-a angajat la „Nicoli
na" ca ucenic, a urmat sera
lul... Abia atingea o treaptă 
ți 1 se dezvăluia următoarea.

— Mai învățați ?
— Firește. Am „rația zilni

că" de studiu de specialitate, 
ca să mă mențin in formă. 
Puțin, poate — 20 de pagini. 
Cind scap de alte treburi, mă 
preocup de „dosarul" noilor 
produse, schițind, căutînd so
luții mai eficiente, incercind 
și altceva... Acasă am un 
caiet pe care hu-i noapte 
să nu am ceva de notat. M-am 
izbit de o problemă, întreză
resc o soluție... Și probleme 
există la tot pasul.

— Nu e greu ?
— Poate, uneori. Dar e de-a 

dreptul extraordinar pentru 
suplețea minții, pentru a te 
menține „în formă". Uzina 
noastră e tînără. Colectivul — 
tînăr. Inginerii tineri — unii 
chiar ^stagiari — cum ar fi 
Constantin Jipa, Gheorghe 
Lungu, Adrian Popescu, Mir
cea Daneș, Constantin Ir’mie 
și alții, se implică în cele mai 
grele probleme. Muncesc 
continuînd să învețe. Și noi, 
mai virstnicii, avem datorii 
mari față de ei. Cum îi creș
tem, cum îi formăm, așa ii 
avem.

Cresc frumos tinerii In uzi
nele lașiului, ale țării. La

z

Combinatul
„Nicolina", 
toate întreprinderile în cars

de utilaj greu, la 
la „Tehnoton", în

In timp ce la București se 
desfășurau lucrările forumu
lui național al comuniștilor, 
pe cîmpia ieșeană, de-a lun
gul Prutului, la Șantierul na
țional al tineretului de la sis
temul de irigații Sculeni-Tu- 
țora-Gorban se încheia... anul 
1934. „Revelionul" a fost săr
bătorit'in cîmp. în bătaia as
pră a crivățului. Ne spunea, 
citeva zile mal tirziu, coman
dantul Șantierului național

spiritul 
ționar, 
fiecare 
tarul generai al . _____
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La plenara C.C. al P.C.R. 
din iunie 1983. secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, lansa că
tre tineretul patriei chemarea 
de a contribui la transforma
rea naturii prin amenajarea a 
cel puțin 500 000 hectare pen-

romantismului revolu- 
așa cum ne-o cer cu 
prilej partidul, secre- 

partidului.

ziunii solului" au fost prelua
te de brigadierii de pe șantie- x 
rul ieșean; altele au revenit 
celor de la sistemul de iriga
ții București-Nord și celor de 
la Viișoara, șantiere înființate 
anterior; alte șantiere națio
nale ale tineretului s-au năs
cut, între timp, în cîmpia dol- 
jeană, in județul Cluj... Vor 
urma altele și altele. Lupta 
pentru sănătatea pămintului, 
pentru viitoarele recolte re
cord, fără precedent, a aliniat 
în detașamentele liniei întîi 
sute și sute de tineri — mun
citori, elevi, studenți — bri
gadieri ai plinii. Tineri ce au 
Înțeles limpede cuvintele 
secretarului general al parti
dului, care, și in această 
toamnă, cu ocazia deschiderii 
noului an de lnvățămînt, sub
linia: „Munca in agricultură 
nu este cu nimic mai prejos 
decît în electronică; dacă 
vreți chiar, in muite privințe 
ea este mai importantă, pen
tru că nu este vorba numai 
de producții de 8 080 de kg de 
gi-îu sau de 20 000 kg porumb 
la hectar; dar este vorba de 
cunoașterea biologiei, de cu
noașterea tainelor plantelor, 
deci de cunoașterea tainelor 
naturii...".

Confirmare firească a aces
tor adevăruri am intilnit, în
tre brigadierii cu și fără car
net de pe Cîmpia ieșeană, ală
turi de tinerii veniți de pe tot 
cuprinsul țării să mînuiască 
utilajele și tehnica luată ca a- 
liat în bătălia pentru trans
formarea naturii, alături de 
sutele de elevi ai liceelor ie
șene, alături de tinerii specia
liști, cei mai mulți stagiari, 
veniți să dea piept cu viața 
aici, unde spiritul revoluționar 
este la el acasă, „strategii" 
bătăliei pentru transformarea 
naturii, „eminențele cenușii" 
care decid, prin proiectele lor, 
ofensiva brigadierilor. Sînt 
tot tineri. Studenți ai Facul
tății de hidrotehnică din ca
drul Politehnicii ieșene. Ani
matorul lor este neobositul 
profesor dr. docent ing. Va
leria Blidaru, omul care și-a 
dedicat întreaga putere de 
muncă formării unor generații 
de hidrotehnicieni emînenți și 
reintroducerii în circuitul a- 
gricol al cimpief neroditoare 
din fostul adine al mării Sar- 
matice—

L-am ascultat pe profeso
rul Blidaru vorbind despre

Dobrogea, pe vremea clnd pe 
Magistrala Albastră nu plu
teau vapoare; la Canalul 
Poarta Albă — Midia-Năvo- 
dari, mai tirziu; Ia Porțile de 
Fler II, în Ostrovu Mare; Ia 
Ahina-Doman, la termocen
trală pe șisturi bituminoase și 
la termocentrala Drobeta- 
Tumu Severin; pe frontul căr
bunelui, în Gorj. Etnanînd 
forță, lăsînd în urma lor 
semne sigure că romantismul 
revoluționar rodește pe tot 
cuprinsul patriei. Ca aici, în 
cîmpia ieșeană, unde au dus 
și duc. pe arșiță și ger, in 
orice condiții, o luptă corp la 
corp cu natura. Păminturile 
pe care le late cu asalt și le 
cuceresc slnt terenuri inunda-

bile, sărăturoase, în care să- 
mința roditoare refuză șă 
germineze, iar cind germinea
ză totuși, vin Prutui. cu Ji.iia 
dimpreună și-1 aștern giulgiul 
de apă deasupra. Pămînt as
pru, neînvățat cu tăișul plu
gului. Și. totuși, chiar din 
prima- „toamnă a brigadieri
lor*  de la Sculeni-Tuțora-Gor- 
ban au fost reintroduse în 
circuitul productiv 6 700 hec
tare de pămînț. Țăranii de la 
Prisecani. Osoi și Tuțora, pe 
teritoriul cărora se întinde tî- 
nărul ogor, au Intrat pentru 
prima oară cu plugul în braz
dă, pe: urma brigadierilor. Au 
arat, 
acum, aici, încolțește 
anului viitor 1

au ; semănat. Liniște, 
pîinea

' „Ne construim 
pe noi înșine"

Cimpio ieșeană, la dimensiuni de laborator. In Facultatea de hidrotehnică a Institutului politehnic „Gh, Asachl" din lași

l-am căutat am surprins ace
eași grijă pentru împlinirea 
personalității lor, in dublu 
sens ; grija cadrelor mature, 
a comuniștilor, a colectivului 
în general pentru formarea lor 
ca buni specialiști, ca buni 
revoluționari ; grija lor, pa
siunea lor pentru autodepă- 
șire permanentă.

— La noi, fiecare tînăr în
vață, ne 
comitetului de partid al în
treprinderii mecanice 
lina", tovarășul Petru Lăcă- 
tușu — el însuși tînăr (are 35 
de ani), el însuși absolvent al 
liceului, apoi al facultății, în 
paralel cu munca in uzină.

Stăm de vorbă cu cîțiva 
tineri muncitori de la Nico- 
lina ; strungari, electroniști, 
frezori, rectificatori, lăcă
tuși...

— De ce urmezi facultatea 
la șefal ?

spunea secretarul
„Nico-

al tineretului, tovarășul Mihai 
Zavastin :

— Am avut de amenajat 
pină acum, în cîmpia ieșeană,
5 000 de hectare pentru iriga
ții; am amenajat 5 500. La de
secări, planul anual prevedea 
3126 hectare; am realizat
6 711. La combaterea eroziunii 
solului am realizat 3 000 hec
tare in loc de 1 000, cit era 
planificat. Sînt lucruri ce 
demonstrează că realizarea 
planului pe anul 1985 — a- 
proape dublu față de cel din 
1984 — stă pe deplin în pu
terea noastră, a brigadierilor. 
Dar ceea ce mi se pare mai 
important este că șantierul 
național al tineretului din ju
dețul Iași a reușit, în numai 
citeva luni de la înființare, 
să se impună ca o autentică 
școală de muncă și educație, 
de formare a tineretului in

tru Irigații, plus alte lucrări 
de desecări si combaterea ero
ziunii solului. Șantierul națio
nal al tineretului din siste
mul de îmbunătățiri funciare 
Sculeni-Tuțora-Gorban — pri
mul cu acest profil înființat 
după plenara din iunie 1983, 
— inaugura, in primăvara a- 
nului 1984, o amplă acțiune a 
tineretului utecist chemat să 
lupte pentru o nouă viață a 
pămintului. Importante acțiuni 
din „Programul național pen
tru asigurarea unor producții 
agricole sigure și stabile, prin 
creșterea potențialului pro
ductiv al pămintului, mai 
buna organizare și folosire în 
mod unitar a terenurilor a- 
gricdle, a întregii' suprafețe a 
tării, realizarea irigațiilor pe 
circa 55—60 la sută din supra
fața arabilă a lucrărilor de 
desecări și combatere a' ero-

noul destin al cîmpiel 
lungul Prutului, de la 
leni-Tuțora-Gorban, i 
rezultatele 
denții facultății în 
lor de „laborator" (căci la
borator și stand de aplicare a 
unor idei îndrăznețe a deve
nit această cîmpie) și am avut 
imaginea clară a forțelor an
trenate să dea viață importan
tului obiectiv. Acești tineri 
care-și susțin examenul de li
cență în cîmpie, care con
struiesc o cîmpie cum puține 
există, ne reamintesc, prin 
pasiunea, prin dăruirea pe 
care o pun in tot ce fac, de 
miile de tineri pe care i-am 
lntîlnit de-a lungul altor si ■ 
altor itinerare reportericești, 
acolo unde țara 
multă nevoie de 
goarea lor, de 
lor revoluționar:

Scu*  
despre 

obținute de stu- 
practica

avea mai 
forța și vi- 
romantismul 
la Straja, in

Parcă vrind să contrazică 
obișnuitul, Nicollna, un aflu
enți al Bahluiului — curge ___ _
dinspre sud către nord. tV .rile tinerei 

Istoria contemporană a pa
triei a suprapus acestui sim
bol un altul, de cu totul altă 
factură : Combinatul de utilaj 
greu din Iași — cunoscutul 
C.U.G. — construit pe cimpul 
altădată sterp pe care-l tra
versează Nicolina. Pe hîrtie 
povestea pare simplă. în rea
litate, n-a fost așa. Mai întîi, 
oamenii au „construit" pă- 
mintul pe care urmau să-și 
planteze clădirile. L-au nive
lat, au mutat calea ferată, au 
regularizat albia pîriului. Au 
turnat primele fundații... Struc
turile ds rezistență pentru pri
ma construcție au fost aduse 
din Banat și din Maramureș, 
din Oltenia, din Muntenia... 
In 1978, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitor și al acestui 
important obiectiv al econo
miei naționale, analiza, la fața 
locului, în secția nou construi
tă, rezultatele de pînă atunci 
și de perspectivă. Planul sec
ției — bogat. Beneficiari — In 
toată țara. „De ce să nu vă 
construiți pe voi înșivă ? — a 
sunat ca un îndemn între
barea secretarului general al 
pațtidului. Acesta să fie, pen
tru început, planul vostru de 
producție". Pe loc, expresia 
„ne construim pe noi înșine !“ 
a devenit deviză, normă de 
lucru. Planul secției mecano- 
sudură a Combinatului de uti
laj greu s-a numit... Combi
natul de utilaj greu. Pe mă
sură ce alte secții au intrat 
în funcțiune — și au Intrat, 
de-a lungul timpului, in func
țiune : secția de utilaj meta
lurgic, turnătoria de fontă, 
apoi forja grea, turnătoria de 
oțel, oțelăria electrică și al
tele — și-au asuftiat, cu prio
ritate, această sarcină de mare 
răspundere. „Ne construim pe 
noi înșine". Deviza devenea, 
treptat, realitate.

Combinatul — 5 kilometri 
de construcții lungime, un 
kilometru și jumătate lățime, 
utilaje și tehnologii la nivel 
tehnic mondial, unele în pre
mieră națională, aproape 9 000 
de oameni ai muncii in pre
zent, iar în final, 23 000 — va 
fi al treilea ca mărime din Eu
ropă. „Sublinlați ca mărime 
— ni se atrage atenția. In pri
vința produselor, n-avem do 
gind să lăsăm, altora locul 
întîi !". Sînt ambițiile unui 
colectiv care se construiește 
pe sine la propriu și la figu
rat. „Ne cpnstruim pe noi în
șine" înseamnă tenacitate. Ne 
construim pe noi înșine în
seamnă evaluarea lucidă, rea
listă a posibilităților.

Omul care ne-a evocat a- 
ceastă filă de istorie, maistrul 
electrician loan Oprișa, mem
bru în biroul comitetului de 
partid al combinatului, fă
cea legătura intre desti
nul acestui mare combinat.

Intre realizările șl ambițiile 
colectivului de aici și des
tinul, ambițiile și împllni- 
..... ------- i generații. Faptul
că un astfel de combinat, cum 
puține există in lume, a fost 
Încredințat, încă din faza de 
construcție*  unor oameni ti
neri — muncitori abia ieșițî 
de pe băncile liceelor indus
triale și ale școlilor profesio
nale, ingineri stagiari, tehni
cieni, maiștri care de aici iau 
startul în profesie, in viață;; 
faptul că acest colectiv tînăr, 
asemenea atîtor și atitor co
lective muncitorești din țâră, 
a pus umărul la înălțarea pro
priei întreprinderi, practic, 
și-a „construit" viitorul loc de 
muncă; faptul că tinerețea a- 
Cestui mare combinat și tine
rețea oamenilor săi se conjugă 
cu dorința de a crește repede 
și frumos, de a ieși în lume 
cu produse competitive, de 
mare complexitate — sint ar
gumente de necontestat ale 
grijii cu care este încurajată 
in patria noastră tinerețea, ale 
încrederii de care se bucură 
tinăra generație.

— Cine își propune puțin, 
realizează puțin, așa ne învață 
partidul nostru, al comuniști
lor, obișnuiește să afirme meș
terul Oprișa. Ca noi să rea
lizăm mult, trebuie să nă- 
zuim 
tenții mari față de noi înși
ne. Noi, aici, am învățat că 
ambițiile mari, proiectele în
drăznețe sînt piatra de încer
care a spiritului revoluționar, 
în aceste Zile, cînd avem con
turată limpede perspectivă, 
cind documentele Congresu
lui al Xlli-lea au pătruns 
profund in conștiința fiecăruia 
dintre noi, „ne construim pe 
noi inșine" se poate traduce 
astfel : avem o bază economi
că puternică, îndrăzneala noas
tră trebuie să meargă spre 
frontierele competitivității, ale 
unei ^înalte eficiente in toate 
domeniile de activitate. Avem 
mult de muncă, avem multe 
de învățat. Prin urmare, nu e 
timp de pierdut 1 Lucruri per
fect valabile nu numai pentru 
întreprinderea ieșeană, dar la 
fel de 
pentru 
pentru 
toresc. 
tine, a 
InScrie 
metru 
științifice 
de toate, curaj. Și de curaj 
nu ducem lipsă. Este atributul 
prim al tinereții.

Curajul de a pune umărul lâ 
greu. Curajul de a-ți propune 
să realizezi numai produse 
competitive, iar dintre ele. 
unele să devină, într-un timp 
record, recorduri de inteli
gență tehnică in lume. Curajul 
de a forța barierele noului, 
adică ceea ce Raportul la Con
gres numea „spiritul revolu
ționar in abordarea cu 
îndrăzneala 
bleme".

mult, să avem pre-

valabile, prin extensie, 
fiecare întreprindere, 
fiecare colectiv munci- 
Sigur, a te construi pe 
invăța din mers, a te 
in cursa contracrono- 

a revoluției tehnico- 
înseamnă. înainte

a marilor
toată 
pro-

Am văzut această cutezanță 
la Iași, in uzine și fabrici, in 
piei. Așa cum pe tot cuprinsul . . ....... . . .
vedea înflorind, legînd roade bogate.

Semn că, in permanență, prezentul șl viitorul se Între
pătrund.

revoluționari 
facultăți și in 
țării, cit vezi

înflorind, 
întinderea 
cu ochii, o poți

aict, 
cim-

Anca ANDREI 
M anole CORCACI 
corespondentul „Scintefl
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O prioritate economică majoră, o chemare mobilizatoare adresată petroliștilor:

TĂRII, MAI MULT ȚIȚEI, MAI MULTE GAZE NATURALE!
In acest an, în fiecare zi- 

o sondă predată producției
O REMARCABILA TRADIȚIE. 

Schela de foraj Bălăria, județul Giur
giu, a încheiat anul 1984 cu rezultate 
remarcabile la toți indicatorii de 
plan — transmite redactorul nostru 
Petre Cristea. S-a forat cu 26 627 m 
mai mult, comparativ cu sarcinile de 
plan, dindu-se producției un număr 
de 313 sonde, față de 23:1 -cite erau 
prevăzute. O mențiune : 30 de sonde 
au intrat in producție cu mult timp 
Înainte de termen, succes care se 
constituie intr-un vibrant răspuns 
muncitoresc la 
chemările secre
tarului general ai 
partidului, tova
rășul Nicolae 
Ceaușescu, adre
sate tuturor muncitorilor, specialiști
lor care lucrează în domeniul pro
ducției de materii prime și resurse, 
energetice.

Alte performanțe : formația mais
trului Ion Fich a stabilit un record 
mondial de foraj, realizind 30 900 
m în perioada aprilie — decembrie 
1984 ; demontarea, transportul și 
înaintarea utilajelor de la o sondă 
terminată la alta nouă are loc nu
mai într-o zi și jumătate, in loc da 
cinci zile cum prevăd normele.

DIFICULTĂȚILE IERNII — DEPĂ
ȘITE. Desigur, starea neprielnică a 
vremii a îngreunat în bună măsură 
activitatea sondorilor de la Bălăria. 
S-a pierdut timp cu deschiderea 
căilor de acces între sonde. Prin 
eforturi susținute, aceste greutăți au 
fost de acum depășite. Mai mult, 
în ultimele zile. în condiții grele, a 
fost făcută o bună aprovizionare cu 
motorină, care îngheață doar la mi
nus 25 de grade, cu scule și mate
riale, cu mincare și haine groase. 
Maistrul Ion Fich aprecia că, în a- 
ceste condiții, se lucrează chiar mai 
bine decit atunci cind te afunzi cu

Schela de foraj Bălăria

Eforturi susținute pentru 
recuperarea rapidă a restantelor
UN CUPRINZĂTOR PROGRAM 

DE MASURI. Zăpada, dar mai ales 
viscolele și temperaturile foarte 
scăzute din această iarnă — ne re
latează de la Schela de producție 
Videle corespondentul nostru Stan 
Ștefan — au făcut ca munca celor 
2 500 de petroliști de aici să fie mai 
grea și mai aspră. Mobilizîndu-se 
exemplar, aceștia 
au reușit să de
gajeze zăpada de4 
pe toate arterele 
principale de cir
culație, de la puc- 
tele de colectare 
a țițeiului, depo
zitele centrale, de la stațiile de com- 
presoare și pompare. De asemenea, 
la aproape 90 la sută din cele 1000 
de sonde aflate in exploatare au 
fost deschise căi de acces pentru a 
se putea interveni operativ, cu uti
laje speciale, la repararea echipa
mentelor de adîncime și de supra
față. O mențiune specială : comite
tul județean de partid a acordat un 
sprijin hotărît și eficient pentru re
zolvarea problemelor cu care sint 
confruntați petroliștii teleormăneni. 
Pe scurt, in ultimele zile, aici au 
fost detașați numeroși muncitori din 
diferite întreprinderi ale județului, 
care au fost repartizați în formații
le de intervenție. Cadre de condu
cere și activiști de partid, reparti

Schela de producție 
petrolieră Videle

cizmele pină la gleznă in noroiul 
din jurul sondei. Dovada : zilnic, o 
nouă sondă este predată producției. 
Explicația 7 Planul din acest an a 
fost bine pregătit, fiecare comunist 
Ia locul său de muncă, fiecare mun
citor cunoaște în amănunt ce are de 
făcut zilnic. „Avem un colectiv unit, 
cu oameni de toată isprava, cum 
sint șefii de brigadă Valentin Ceor- 
gescu, Emil Malița, Nicolae Dana, 
șefii de formații Gheorghe Matei,. Ion 
Fich, Tudor Luca, Polin Predica, Con

stantin Mihai, Ion 
Rădulescu și mulți 
alții, ne spune 
Corneliu Lipovi- 
ceanu, secretarul 
comitetului de 

partid al schelei. Buna organizare a 
activității în cadrul brigăzilor și for
mațiilor, asistența permanentă in cele 
trei schimburi asigură condiții pen
tru realizarea integrală a sarcinilor 
ce ne revin. Vrem să menținem și 
în acest an titlul de unitate frun
tașă pe țară, hotărire care va sta la 
baza tuturor activităților noastre".

La Schela de foraj Bălăria există 
un detașament de sondori de mare 
valoare profesională. Ei și-au pro
pus să sape și să predea produc
ției cite o sondă în fiecare zi a 
anului. Va fi posibil 7

— Da, este perfect posibil, ne 
spune Alexandru Herescu, directo
rul schelei, pentru că avem oameni 
cu o înaltă conștiință, care știu să 
răspundă chemărilor înflăcărate ale 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a 
da țării cît mai mult petrol, cu 
cheltuieli materiale cît mai mici. 
Dacă nu am realizat acest record 
in 1984 vom reuși cu siguranță în 
acest an. Va trebui să forăm cu 42 
sonde mai mult decît anul trecut. 
Ceea ce este pe deplin posibil.

zați pe brigăzi, se află zi și noapte 
în mijlocul petroliștilor, urmărind 
pretutindeni asigurarea unei acti
vități productive eficiente.

SPORURI ZILNICE DE PRODUC
ȚIE. Ca urmare, săptămîna trecută, 
numărul sondelor care așteptau să 
se efectueze lucrări de intervenție 

a scăzut simțitor 
în fiecare zi, iar 
al celor Calamita
te. mai ales din 
cauza,' conductelor 
de amestec în
ghețate, a fost di
minuat. cu 25 în 

ultimele 24 de ore. Bineînțeles, in 
consecință, producția zilnică de țiței 
a sporit ritmic, luni, 21 ianuarie, ob- 
ținîndu-se cu 80 de tone mai mult 
petrol decît in urmă cu șapte zile.

„In prezent, ne spune inginerul 
Gheorghe Marinică, directorul sche
lei, in toate cele 9 brigăzi se acțio
nează cu maximă răspundere, pe 
două fronturi. Primul : înlăturarea 
definitivă a urmărilor vremii nefa
vorabile ; al doilea — creșterea în 
continuare a producției pentru re
cuperarea, in cel mai scurt timp, a 
restanțelor acumulate anterior. 
Obiectivul principal al activității 
noastre îl constituie repunerea in 
stare de funcțiune a Întregului parc 
de sonde. In acest scop, acordăm o 

atenție deosebită întreținerii șl re
parării tuturor instalațiilor de inter
venții și îmbunătățirii activității 
sondorilor, plecind de la premisa că 
fiecare minut cîștigat in utilizarea 
timpului de lucru șe reflectă direct 
în ridicarea nivelului producției de 
țiței".

Randamente sporite 
in exploatarea zăcămintelor

MUNCA TENACE. ORDINE ȘI 
DISCIPLINA EXEMPLARE. Iată 
principalele caracteristici ale activi
tății desfășurate de oamenii muncii 
din cadrul Centralei gazului metan 
Mediaș. Zi și noapte, la toate 
punctele de lucru există o puter
nică mobilizare de forțe, in scopul 
asigurării unor 
cantități tot mai 
mari de gaze na
turale, ne anun
ță corespondentul 
nostru Nicolae 
Brujan. Pretutin
deni, același cu- 
vint de ordine : eforturi susținute 
pentru depășirea cit mai grabnică a 
situației create de această iarnă grea. 
Care este situația realizărilor la zi 7

BILANȚ FRUCTUOS. „De Ia în
ceputul anului, ne-a spus tovarășul 
Ion Sârbu, director general ăl cen
tralei, s-au realizat peste prevederi 
30 milioane mc gaz metan. Pentru 
sporirea producției de gaze naturale, 
oamenii muncii din centrala noastră 
au trecut la aplicarea unor măsuri 
coordonate, in spiritul îndemnurilor 
șt orientărilor secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae

Centrala gazului metan 
Mediaș

Zilnic, planul de extracție
- depășit!

SONDELE AU FUNCȚIONAT NE
ÎNTRERUPT. Cu toate vitregiile 
acestei, ierni, transmite corespon
dentul nostru Gheorghe Giur
giu, cel peste 1'100 de muncitori, 
maiștri de extracție, operatori de la 
stațiile de comprimare. tehnicieni 
și ingineri de foraje-extracție din 
cadrul Schelei de producție gaze na
turale Tîrgu Mureș se află la da
torie 24 din 24 de ore. „Pentru a 
asigura creșterea extracției de gaze 
naturale — ne 
spune ing. Bog
dan Conduratu, 
directorul schelei 
— cele 9 brigăzi 
din raza de acti
vitate a schelei, 
situate in județe
le Mureș, Cluj și Bistrlța-Năsăud, au 
acționat zi și noapte pentru menți
nerea sondelor in producție și asigu
rarea funcționării neîntrerupte a a- 
gregatelor de comprimare la stațiile 
din Band, Corunca, Balda, județul 
Mureș, și la Taga, județul Cluj".

SITUAȚIA PRODUCȚIEI LA ZI. 
împreună cu tovarășul Ion Gliga, 
director tehnic cu producția, ne-am 
deplasat in cîteva puncte de lucru. 
Prima constatare : organizarea mai 
judicioasă a echipelor de intervenții 
a asigurat funcționarea neîntreruptă 
a sondelor. A doua remarcă : prin- 
tr-o mobilizare exemplară a oame
nilor, viteza de lucru a fost sub
stanțial sporită, capacitățile de pro
ducție ale instalațiilor au fost folo
site intensiv, iar calitatea lucrărilor 
de probe — care asigură continuita
te și perspectivă întregii activități 
de producție — mult îmbunătățită.

Schela de producție gaze 
naturale din Tîrgu Mureș

In completarea acestui punct de 
vedere, o informație de ultimă oră : 
în aceste Zile au fost date în ex
ploatare primele două sonde noi din 
programul pe anul 1985 ; alte șapte 
sonde se află in stadii diferite de 
foraj, Iar la două se fac probe de 
producție.

Ceaușescu. în prezent acționăm in
tens pentru echiparea cu instalații 
tehnologice a unor noi capacități 
productive, din cele 230 prevăzute 
să intre în funcțiune în acest an și 
care vor avea un aport productiv de 
7 milioane mc pe zi. Recent au fost 
puse in valoare noi structuri gazei- 

fere la Loarnneș, 
Alămor și Chirpăr, 
județul Sibiu. Cu 
toată vitregia vre
mii, acum execu
tăm ample lucrări 
de reparații ca
pitale pentru re

activarea unor sonde „reci", ur- 
mînd să repunem ih circuitul pro
ductiv peste 50 de asemenea sonde, 
cu un debit de 0,5 milioane mc 
gaze. în- paralel cu aceste măsuri, 
prin dispeceratul național se urmă
rește îndeaproape atît repartizarea 
judicioasă a gazelor naturale ex
trase, cît și încadrarea în repartiții 
a tuturor consumatorilor. Pentru 
menținerea in perfectă stare de 
funcționare a tuturor instalațiilor și, 
cu deosebire a stațiilor de compre- 
soare, în cadrul centralei s-au or
ganizat echipe speciale care intervin 
operativ ori de cite ori este nevoie".

Dovada 7 Bilanțul cu care acest 
harnic colectiv muncitoresc a înche
iat primele două decade ale lunii 
ianuarie : zilnic a fost realizată o 
producție suplimentară de un mi
lion metri cubi gaze naturale. Altfel 
spus, pină la data de 21 ianuarie, 
economia națională a dispus de un 
plus de producție de 21 milioane 
metri cubi gaze naturale.

IN ATENȚIE : ÎMBUNĂTĂȚI
REA PARAME
TRILOR TEHNO
LOGICI AI SON
DELOR. în para
lel cu activitatea 
laborioasă depusă 
pentru realizarea 
ritmică a preve

derilor de plan, colectivul schelei a- 
cordă o mare atenție îmbunătățirii 
parametrilor tehnologici ai sondelor. 
Astfel, prin aplicarea tehnologiei de 
evacuare a apei din talpa sondei cu 
substanțe spumigene și prin redis
tribuirea sondelor pe sisteme de co
lectare - șl transport, în funcție de 
parametri, viteza de lucru pe o son
dă a crescut substanțial, în timp ce 
timpii inactivi ai instalațiilor au 
fost diminuați cu peste 50 la sută. 
Un alt amănunt : în momentul de 
față se acționează energic pentru 
ca, in perioada următoare, să fie 
puse In funcțiune cîteva structuri 
noi de sonde in diferite zone ale 
județului, unde pe baza forajelor 
efectuate este certă existența unor 
noi puncte da producție a gazelor 
naturale.

Deși condițiile climatice continuă să fie aspre, 
sondorii din Pipirig, județul Neamț, nu au întrerupt 
nici o clipă forajul la cele 6 sonde de cercetare 
pentru țiței și gaze. Sub conducerea inginerului 
Gheorghe Georgescu, toate agregatele au lucrat și 
lucrează în regim normal, chiar dacă majoritatea son
delor sint de mare adîncime și ridică probleme tehnice 
deosebite. La sonda 5 551 Pluton, bunăoară, se 
forează acum la o adîncime de aproape 5 000 rrf, iar

la sonda 5 508 Cuiești la peste 3 200 m. La rindul lor, 
sondorii care asigură exploatarea țițeiului din cele 
13 sonde aflate în producție fac tot ceea ce este 
posibil pentru a realiza și depăși sarcinile planificate. 
După cum ne-a informat maistrul Constantin Ciuhat, 
producția se menține la un nivel constant, înregis- 
trindu-se la unele sonde depășiri de plan. (Dumitru 
Buznea).

Producția este urmărită permanent, 
pe fiecare sondă, pe fiecare schelă

(Urmare din pag. I)
C.C. al P.C.R., oamenii muncii din 
industria extractivă, a petrolului au 
acționat cu hotărire și dăruire, zi și 
noapte, în condiții dintre cele mai 
grele, pentru ca activitatea să decurgă 
normal, iar producțiile să fie cît mai 
ridicate. Trebuie subliniat faptul că, 
încă de pe data de 3 ianuarie, specia
liștii și cadrele de conducere din mi
nister și din toate trusturile au fost 
repartizate pe’ Schele și brigăzi de 
producție petrolieră, pentru a asigura 
ăsistențh tehnieă-necesară și func
ționarea normală a întregului parc 
de sonde. O atenție deosebită am 
acordat repunerii in producție a son
delor care așteptau lucrări de inter
venție și a celor care necesitau re
parații capitale, precum și efectuării 
probelor de producție Ia sondele noi 
terminate din foraj. în acest scop, in 
fiecare schelă, în fiecare brigadă de 

EVOLUȚIA PRODUCȚIEI DE TITEI
• » 9 •

în perioada 14-21 ianuarie

producție s-au organizat echipe 
speciale de intervenții, care au fost 
Întărite cu oameni ai muncii și din 
alte întreprinderi ale ministerului. 
Au fost întocmite programe de lucru 
la toate schelele de producție, prin 
care se urmărește utilizarea întregu
lui fond de sonde la capacitatea op
timă. De asemenea, au fost luate mă
suri pentru reducerea pierderilor de 
potențial din cauza sondelor oprite.

i în același timp' acționăm pentru 
scurtarea, duratelor de execuție a lu- 

^.crăților de reparații capitale la un 
număr important de sonde.

— Vă rugăm să prezentați mai de
taliat eficiența măsurilor stabilite. Cu 
ce rezultate s-au soldat ele ?

— Cel mai important efect al mă
surilor luate constă in creșterea pro
ducției de țiței, de Ia data de 14 ia
nuarie, cu circa 300 de tone pe zi. 
Scontăm ca, în următoarele zile, in 

toata trusturile să crească simțitor 
nivelul producției. în sprijinul acestei 
aprecieri adăugăm faptul că un mare 
număr de sonde, oprite din cauza 
vremii nefavorabile, au fost deja re
puse în funcțiune, iar numărul son
delor care așteaptă lucrări de inter
venții a fost micșorat cu 70 de sonde. 
Rezultatele obținute ar putea fi insă 
și mai bune dacă nu ar exista o, seria 
de .greutăți în aprovizionarea tehnl- 3 
co-materială cu țevi de extracție din i 
oțeluri aliate, piese de schimb pen- 
trti pompe de adincime, curele trape- 
zoidale pentru unitățile de pompara 
și de intervenții, capete de erupția 
și pompare și multe altele. Condu
cerea ministerului a luat legătura 
cu ministerele colaboratoare și avem 
convingerea că, în cel mai scurt timp, 
colectivele de oameni ai muncii din 
unitățile furnizoare iși vor onora con
tractele față de petroliști.

- în procente -

Trusturile de foraj-
extracție 14 17 18 '19 20 21
Bolintin 100 101,7 102,2 103,3 103,7 102,5
Tîrgu Jiu 100 . 100,5 100,5 98,5 98,5 98,5
Arad 100 101,6 99.4 102,9 101 101
Pitești 100 100 100 100 100 100
Boldești 100 100,5 100,5 99,8 100 100,4
Moinești 100 103,1 104,0 104,2 104,5 105,2

Total minister 100 101,0 101,1 101,2 101,2 101,1

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Petrolului

r------------- LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI-----------------
PROGRAMUL ADOPTAT DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. PREVEDE:

• Pentru aprovizionarea ritmică, în flux continuu, a termocentralelor cu cărbune în cantitățile sta-
i biiite și de calitate corespunzătoare sînt necesare, în toate minele și carierele de cărbune, măsuri hotă-

rîte pentru a se lucra zi și noapte la întreaga capacitate
• Toate centralele electrice să funcționeze la parametrii prevăzuți pentru a asigura livrarea de 

energie potrivit prevederilor de plan

Acționînd cu abnegație și răspundere 
ieri însemnate cantități de cărbune. Despre | 
rile aplicate în vederea sporirii în continuare 
noștri ne-au transmis relatări din unitățile i

BAZINELE

muncitorească, minerii patriei au extras și 
luternica mobilizare de forțe, despre măsu- 
a producției de cărbune, corespondenții 
niniere Voivozi, Horezu și Sărmășag.

MINIERE
ÎNTREPRINDEREA miniera voivozi

La întreprinderea minieră Voivozi, raportul zilnic 
de lucru arată că acest harnic colectiv a înțeles 
întocmai sensul major al recentelor măsuri pri
vind asigurarea unei producții sporite de cărbune, 
atît de necesar funcționării în bune condiții a ter
mocentralelor, transmite corespondentul nostru 
loan Laza. Marți, bunăoară, asigUrînd o producti
vitate ridicată in fiecare abataj, au fost extrase 
peste 700 tone lignit, întregind la 18 000 tone bilan
țul producției suplimentare obținute in perioada 
care a trecut de la începutul acestui an. Canti
tatea de cărbune expediată suplimentar către în
treprinderea electrocentrale Oradea se ridică la 
peste 43 000 tona.

„Prin analizele efectuate la fața locului, orga
nizate cu Cadrele de bază din fiecare sector, am 
căutat să asigurăm la fiecare loc de muncă un 
climat de înaltă răspundere, pentru realizarea in
tegrală â prevederilor de plan, ne-a spus ingine
rul Mihai losub, directorul unității. Deviza tuturor 
este «De la fiecare utilaj, din fiecare abataj, 
randamente maxime»".

Privim panoul întrecerii. Nici un sector sub plan. 
In fruntea competiției se mențin in continuare mi
nerii de la sectorul Cuzap II, cu un plus de 4 000 
tone lignit, urmați de ortacii lor de la sectoarele 
îurpeana II și Vărzari. Cerința stringentă rămine 
insă în continuare asigurarea ritmică a vagoane
lor solicitate, în special la punctul de încărcare 
Suplac, punctul fierbinte de unde cărbunele este 
afluit spre beneficiari.

întreprinderea miniera horezu
O veste imbucurătoare din bazinul carbonifer 

Berbești-Alunu : in cursul zilei de ieri, 22 ianua
rie, minerii din abatajele și exploatările de supra
față au extras cea mai mare producție de lignit 
de la începutul anului și pină acum, depășind 
planul zilnic cu aproape 1 900 tone, ne transmite 
corespondentul nostru ion Stanciu.

„Este un record care nu va rezista multă vre
me - apreciază inginerul Gheorghe Borcean, di
rectorul tehnic al întreprinderii miniere Horezu. Fac 
această afirmație bazindu-mă pe măsurile tehni
ce și organizatorice aplicate, intre care dotarea 
cu încă 3 excavatoare a carierelor Berbești și Pan- 
ga, punerea in funcțiune a complexelor mecani
zate in noile abataje de la minele Alunu și Cerna, 
redeschiderea microcarierelor din vecinătatea mi
nelor amintite, care vor contribui cu o producție 
zilnică de 1 000-1 100 tone lignit".

Și totuși, minerii continuă să fie confruntați cu 
greutăți care frînează creșterea mai substanțială 
a producției. Nu este vorba numai despre greu
tățile întîmpinate in transportul cărbunelui spre 
stațiile de cale, ferată, pe care ziarul nostru le-a 
semnalat cu cîteva zile în urmă, ci și despre fap
tul că Antrepriza de construcții și montaj minier 
Coltești a redus in mod nejustificat ritmul de exe
cuție la instalarea liniei de benzi transportoare de 
la cariera Berbești-Vest. De asemenea, întreprin
derea de utilaj minier Petroșani livrează și acum 
unele piese de schimb necorespunzătoare, așa cum 
este cazul pistoanelor de ridicare pentru combi
nele de abataj.

Avem convingerea că aceste semnale critice vor 
fi recepționate de conducerile unităților respec
tive.

întreprinderea miniera sarmășag
Inițiativele și acțiunile întreprinse in condițiile 

dificile ale acestei ierni au în vedere, după cum 
ne-a transmis corespondentul nostru Eugen Teglaș, 
intensificarea extracției de cărbune din subteran 
și cariere, sporirea livrărilor către termocentrale, 
„in subteran, precizează tovafășul Nicolae Colțan, 
directorul adjunct al întreprinderii, întreținerea uti
lajelor este asigurată exclusiv in pauzele tehno
logice".

In cariere se lucrează în schimburi prelungite. 
Personalul din activitățile auxiliare este, de ase
menea, mobilizat la acțiunile de degajare a căr
bunelui de pe lingă benzile transportoare, la lu
crările de sortare și, în special, la încărcarea căr
bunelui în vagoanele de cale ferată.

Cît privește transportul și livrarea cărbunelui, me
rită subliniate două inițiative cu eficiență imedia
tă. In primul rind, au fost înființate navete spe
ciale pentru transportul operativ al cărbunelui pină 
la fronturile de descărcare. In al doilea rind, s-a 
asigurat un număr suplimentar de mașini din parcul 
I.T.A. și I.J.T.L. Sălaj pentru transportul cărbune
lui din cariera Zăghid la stația de cale ferată^ 
Ca urmare, stocul de cărbune s-a redus cu peste 
10 000 tone. Cu toate condițiile grele de lucru, ul
timele două săptămini au fost declarate săptămini 
record in producție la cariera Zăghid, ortacii de 
aici angajîndu-se să realizeze zilnic suplimentar 
cite 300 tone cărbune. Rezultatele la zi vorbesc 
de la sine despre hotărîrea și munca plină de băr
băție a minerilor de la Sărmășag : în două de
cade din luna ianuarie au fost extrase peste plan 
1 600 tone cărbune și livrate suplimentar termo
centralei din Oradea și întreprinderii electrocen
trale Zalău — 11 000 tone cărbune.

Pagină realizată de Cristian ANTONESCU și Gheorghe IONIȚA______ ____________________ J
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GÎNDIREA Șl ACTIVITATEA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU^

-strălucită contribuție la Îmbogățirea concepției revoluționare a clasei muncitoare

Istoria - fundamentul întregii activități 
teoretico-ideologice și politico-educative

126 de ani de la formarea statului național 
român, prin unirea Moldovei cu Muntenia

0 înfăptuire epocală, rod al luptei 
eroice a întregului nostru popor

Cunoașterea trecutului-îndemn 

Iu muncă și creație prezentă

NICOLAE PETREANU : în
concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu istoria nu reprezintă 
numai un act de cunoaștere a 
trecutului, un instrument de ex
plicare și generalizare a faptelor 
și evenimentelor, mai îndepărtate 
în timp sau mai apropiate de zile
le noastre, ci, dincolo de aceasta, 
istoria este un inestimabil instru
ment de educație patriotică. Cu- 
noscînd istoria și tradițiile pro
gresiste, oamenii și națiunile iși 
sporesc încrederea în propriile lor 
forțe și prețuiesc și mai mult li
bertatea. independenta și suvera
nitatea .națională dobîndite prin 
luptă grea și adesea cu eroice 
jertfe. „Cunoscînd istoria glorioasă 
— arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — luptele și sacrificii
le înaintașilor noștri, strădaniile 
lor in perfectionarea creației ma
teriale și spirituale, învățăm să 
prețuim și să iubim mai mult, mai 
profund cuceririle prezentului, să 
facem totul pentru a le dezvolta, 
pentru a făuri istoria nouă a pa
triei noastre, istoria socialismului".

Acordînd un asemenea rol aces
tei știinte. secretarul general al 
partidului a chemat pe istorici la 
abordarea științifică a problemelor 
de istorie, la o atitudine hotărîtă 
împotriva rutinei, a dogmatismu
lui, a tendințelor de preluare me
canică și perpetuare a unor teze 
greșite din punct de vedere știin
țific. Este meritul decisiv al to
varășului Nicolae Ceaușescu de a 
fi subliniat neîncetat datoria Isto
ricului de a respecta adevărul, de 
a întemeia cercetarea istoriei, stu
diul ei, pe analiza realităților so
ciale, pe înfățișarea faptelor așa 
cum s-au petrecut ele, nu după 
dorințe subiective, după criterii de 
conjunctură. Cel ce cercetează, 
scrie și predă istoria patriei, a- 
trăgea atenția tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să dea dovadă 
de un înalt spirit revoluționar, 
combativ — să militeze cu toa
tă energia șl forța împotriva cu
rentelor reacționare, a tendințelor 
de falsificare și denaturare a a- 
devărului istoric, a manifestărilor 
de cosmopolitism și nihilism na
țional. să promoveze cu fermitate 
principiul științific, marxist, al 
respectării adevărului obiectiv al 
vieții, al istoriei.

tn concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, patriotis
mul presupune, înainte de toate, 
a-ti iubi țara, a lupta pentru în
făptuirea neabătută a politicii 
partidului, ce corespunde cu in
teresele vitale ale poporului nos
tru. a apăra libertatea, indepen
denta și suveranitatea țării, a mi
lita pentru unitatea și frăția tu
turor oamenilor muncii, indiferent 
de naționalitate, a acționa pentru 
promovarea prieteniei intre toate 
popoarele lumii etc.

în educarea patriotică, un rol de 
primă importantă îl are (alături 
de jartea care face legătura din? 
tre cercetarea specialistului și ma

0 istorie unică și unitară, 

o istorie glorioasă, înălțătoare

VASILE CRISTIAN : Trăsătura 
fundamentală a istoriei noastre 
este unitatea ei. Numai pornind de 
la acest adevăr se poate ajunge la 
înțelegerea profundă a devenirii 
istorice a românilor, a raportului 
dintre general și particular în dez
voltarea lor, a rolului pe care ei 
l-au avut în evoluția de ansamblu 
a omenirii. Faptul a fost deosebit 
de limpede subliniat de tovărășul 
Nicolae Ceaușescu în Expunerea la 
Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 
1982. „Este necesar să Intensificăm 
activitatea de elaborare a istoriei 
poporului român în spiritul concep
ției materialist-dialectîce și isto
rice, redînd — pe baza datelor, a 
documentelor, a realității — viata, 
munca și lupta sa din cele mai 
vechi timpuri pină in anii con
strucției socialiste. Va trebui să 
avem o istorie unitară care să 
redea corespunzător fiecare etapă 
de dezvoltare economico-socială, 

, fiecare perioadă istorică și luptele 
sociale, activitatea politică, să ca
racterizeze, in lumina adevărului 
bazat pe fapte și documente, atit 
rolul claselor sociale, al poporului, 
cit și al diferitilor conducători ai 
statului și personalități politice, 
științifice, culturale".

Aceste aprecieri sînt de o deose
bită importantă pentru cercetarea 
istoriografică și pentru menirea ei 
în societatea contemporană. Ele 
subliniază, în mod pregnant, cultul 
pentru adevăr de care trebuie să 
fie călăuziți cei care se îndeletni
cesc cu nobila profesie a cercetării 
trecutului, a moștenirii pe care o 
transmit veacurile trecute. Pentru 
a fi utilă prezentului, istoria tre
buie să pornească de la realitate. 
Iar realitatea impune istoricului o 

rele public, de reviste și ziare, de 
televiziune și emisiunile radio, de 
muzee etc.) învătămîntul istoriei 
în școlile de diferite grade. A- 
ceasta explică într-o mare măsu
ră grija pe care o manifestă con
ducerea partidului, personal tova
rășul Nicolae Ceaușescu. care a 
atras atenția asupra răspunderii 
școlii față de activitatea politico- 
educativă de formare a omului 
nou, de educare a tineretului.

Analiza trăsăturilor definitorii 
ale fizionomiei social-politice șl e- 
tice a oamenilor muncii, a tine
rei generații, relevă într-un mod 
convingător faptul că în anii tu- 
multuoși ai construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
în conștiința poporului nostru s-au 
format și consolidat profunde sen
timente și convingeri patriotice, 
materializate in atitudini concrete 
de muncă și viață, in activism so
cial — caracteristică de esență a 
societății noastre socialiste. Pa
triotismul socialist, măsură a po
tențialului revoluționar, se afirmă 
tot mai mult ca o dimensiune fun
damentală a noului profil moral- 
politic al oamenilor muncii din 
țara noastră, a tinerei generații.

în această concepție, patriotis
mul nu este privit doar ca un sen
timent de admirație față de tre
cut — fie el oricît de înălțător — 
ci, mergînd dincolo de aceasta, 
este înțeles din perspectiva idea
lurilor comuniste, a prezentului și 
viitorului, a sarcinilor și obiective
lor actuale și de perspectivă, ca o 
forță de acțiune, ca un efort con
cret In direcția făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Formarea sentimentelor patrioti
ce, la care un rol de primă im
portantă. îl are cunoașterea Isto
riei patriei, determină oamenii 
muncii să se angajeze total față 
de prezentul socialist, să simtă o 
responsabilitate maximă pentru 
viitorul patriei, pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare ale po
porului, a independentei și suvera
nității României.

O Importanță deoselftă pentru 
antrenarea și stimularea spiritului 
creator ai maselor, pentru expri
marea patriotismului ce animă po
porul, întreaga generație tînără, o 
are activitatea culțural-educativă 
de masă și în acest .cadru. Festi
valul național „Cîntarea Româ
niei". Această manifestare, deveni
tă tradițională, reprezintă o moda
litate de conservare și de trans
mitere a valorilor culturale auten
tice. făurite de poporul român încă 
din cele mai vechi timpuri.

Dezvoltarea patriotismului revo
luționar se împletește strîns — așa 
cum se subliniază în Raportul pre
zentat Congresului al XIII-lea — 
cu cultivarea sentimentelor de 
stimă și respect față de alte po
poare, de prețuire a tuturor valori
lor autentice făurite de acestea, a 
contribuției lor la tezaurul culturii 
și civilizației mondiale.

viziune unitară, singura de natură 
să permită o înțelegere corectă a 
relației trecut-prezcnt-viitor.

In lumina concepției secretarului 
general al partidului, unitatea isto
riei noastre apare ca tridimensio
nală — spațială, temporală și struc
turală, între aceste trei laturi exis- 
tind o legătură organică. Unitatea 
este spațială, fiindcă, deși românii 
au fost nevoiți, datorită vicisitudi
nilor istoriei, să trăiască multă vre
me separați de granițe politice, ei 
s-»au manifestat într-o atitudine și 
acțiune unitară pe întreg cuprinsul 
pe care îl locuiau. Ea este, de ase
menea, temporală, deoarece .exis
tă o continuitate în principalele 
direcții de dezvoltare, cu fireasca 
ascensiune pe care acestea le pre
supun. Și este, în sfîrșit, structu
rală, întrucît între diferitele feno
mene, procese și forțe istorice exis
tă o strînsă interdependență.

în orice demers istoriografie 
apare, astfel, necesitatea unei con
siderări globale a evoluției noas
tre, care să aibă in vedere organi- 
citatea întregului proces, legăturile 
strînse între diferitele sale .mani
festări. Deosebit de sugestivă în 
această privință este o apreciere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
legătură cu evenimentul din 24 ia
nuarie 1859, considerat a avea o 
strînsă legătură cu înfăptuirea tu
turor marilor evenimente ulteri
oare din viața națiunii, inclusiv cu 
gloriosul act din august 1944. 
O legătură asemănătoare se poate 
stabili și pentru perioada anteri
oară anului 1859, fiindcă Epoca 
Unirii este, de fapt, o materiali
zare a programului revoluției de 
la 1848, care, la rîndul său, sinteti
zează aspirații și tendințe care se 

cristalizaseră In perioadele anteri
oare ; există o legătură directă în- 
tre momentul 1848 și ridicările din 
1821 și 1784, acestea fiind, la rîn- 
du-le, pregătite de acumulări ante
rioare.

în asigurarea acestei continui
tăți, elementul esențial l-a consti
tuit, multă vreme, țărănimea. Ea 
este temelia pe care s-a construit 
unitatea noastră la dimensiunile 
întregului spațiu românesc. Prin 
robustețea ei, prin legătura de 
neînvins cu glia strămoșească, ță
rănimea este cea care, in esență, a 
asigurat păstrarea și dezvoltarea 
ființei naționale. Aprecierea este 
valabilă pentru zbuciumatele se
cole ale evului mediu, dar și pen
tru perioada de formare și afirma
re a națiunii române moderne ; 
contribuția ei la importantele mo
mente difi 1784, 1821, 1848, 1877— 
1878, 1916—1918 este cît ee poate de 
revelatorie. Rolul țărănimii nu poa
te fi apreciat insă numai prin pris
ma acțiunii ei directe, cl și prin 
modul în care ea s-a integrat struc
tural în istoria noastră. Ea nu nu
mai a conservat limba, ci a și îm
bogățit-o, nu numai a păstrat con
știința de neam, ci a și dezvoltat-o. 
Din rîndurile ei s-au ridicat nume
roși cărturari, după cum ea a ofe
rit o importantă contribuție în pro
cesul de formare a clasei munci
toare. O istorie generală a țărăni
mii Românești apare, astfel, ca o 
sarcină prioritară a istoriografiei 
noastre.

Nesecat izvor de încredere 

in forța creatoare a poporului

GH. I. IONIȚA : Expresia cea 
mai înaltă a deosebitei conside
rații a conducătorului partidului și 
statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de istorie a fost 
consemnată în magistrala Expu
nere făcută In cadrul plenarei C.C. 
al P.C.R. din iunie 1982. Istoria — 
s-a precizat atunci — .„„constituie 
fundamentul oricărei activități 
ideologice, teoretice șl politico- 
educative. Nu se poate vorbi de 
educație patriotică, socialistă fără 
cunoașterea și cinstirea trecutului, 
a muncii și luptei înaintașilor noș
tri. Avem un trecut glorios, care 
reprezintă cea mai prețioasă moș
tenire a poporului nostru. Avem 
datoria să ridicăm pe o treaptă 
nouă și să îmbogățim cu noi cu
ceriri materiale și spirituale aceas
tă prețioasă moștenire, să ridicăm 
pe noi culmi de civilizație poporul, 
națiunea noastră socialistă".

Ca disciplină care upește, deo
potrivă, rigoarea demonstrației 
științifice cu imense valențe cul
tural-educative, istoria a devenit 
în țara noastră, în special după 
Congresul al IX-lea al partidului, 
o componentă esențială a activi
tății politico-ideologice. Știință re
voluționară — prin ' esența ei — 
implicată multiplu în procesul de 
făurire a personalității umane, cu 
deosebire a tinerei generații, isto
ria are fericita însușire de a in
spira simțămîntul iubirii de țâră, 
de a sădi în conștiințe cerința dă
ruirii pentru patrie și popor, pen
tru societatea în mijlocul căreia 
trăiești și căreia îl ești dator cu 
toată energia și puterea de crea
ție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cuprins într-o viziune de stră
lucită sinteză toate momentele 
esențiale ale istoriei țării noastre 
și a creat o operă profund 
analitică, în cadrul căreia aplica
rea creatoare a concepției mate
rialismului istoric a permis dega
jarea unor adevăruri fundamenta
le pentru trecutul, prezentul și vii
torul poporului român.

Gîndirea creatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. orientînd mo
dul de cercetare și înfățișare a is
toriei, oferă, totodată, numeroase 
exemple de analiză și apreciere a 
unor situații, fenomene și fapte 
istorice congjete. Practic nu există 
moment sau problemă importantă 
în istoria națională la care să nu 
fi făcut referiri din perspectiva 
timpului nostru, de la nivelul ac
tual al cunoașterii.

în concepția partidului nostru, 
a secretarului său general, înalta 
cinstire de care se bucură moște
nirea noastră istorică constituie nu 
numai expresia unei firești vene
rații față de opera eroică și gene
roasă a înaintașilor, ci și expresia 
înțelegerii și asumării conștiente 
de către generația 'actuală a obli
gației de a păstra și dezvolta pa
trimoniul moștenit și de a-l lăsa 
la rindul lor moștenire celor ce 
vor urma.

Prin gîndirea științifică revolu
ționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin indicațiile teoreti
ce și metodologice de mare însem
nătate, pe care le-a dat în atitea 
rinduri, prin înaltul exemplu pe 
care îl oferă în prospectarea isto
riei și în descifrarea experienței și 
mesajului acesteia, istoriografia 
noastră beneficiază de un teren si
gur și luminat pentru a aborda în 
modul cel mai fructuos obiectivele 
care îi stau în față, pentru a-și fi
naliza eforturile în lucrări de sin
teză și monumentalitate. Ea dispu

La rîndul său, clasa muncitoare, 
de la începuturile existenței sale, 
a fost profund integrată societății 
românești. Faptul iși găsește o 
pregnantă ilustrare in activitatea 
sa politico-ideologică. Preluînd 
ideile socialismului științific, miș
carea muncitorească și socialistă 
de Ia noi pornea, în același timp, 
de la tradițiile înaintate ale gîn- 
dirii românești. Există o evidentă 
continuitate între ideologia gene
rației de la 1848 și aceea formulată 
de socialiștii români. Faptul își gă
sește expresia în îmbrățișarea ideii 
naționale, în încadrarea activă a 
socialiștilor în lupta pentru reali
zarea statului național unitar și in
dependent, în preocuparea pentru 
rezolvarea problemei agrare. La 
rîndul șău, Partidul Comunist Ro
mân a preluat și dus rhai departe 
cele mai bune tradiții ale poporului, 
s-a ridicat pentru împlinirea aspi
rațiilor de progres, pentru dreptate 
și egalitate între toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate. 
El se încadrează astfel organic na
țiunii din care face parte, ceea ce 
ridică în fața istoricilor sarcina de 
mare răspundere, pe care o subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ca istoria Partidului Comunist Ro
mân și a mișcării muncitorești 
revoluționare să fie studiată ca 
parte integrantă din istoria națio
nală. Istoria trebuie deci să fie o 
sinteză a tot ceea ce a realizat în
tregul nostru popor în lupta sa pen
tru progres social.

ne cu prisosință de fondul docu
mentar necesar, de experiență și 
de toate celelalte condiții propice 
unei activități de ținută și calitate, 
orizonturile îi sînt larg deschise 
pentru a aborda cutezător și nova
tor Istoria și a-i extrage înțelesu
rile care sînt intr-adevăr elocvente 
șl ne prezintă tn lume potrivit cu 
realitatea măreață și demnă a tre
cutului nostru.

în acest sens, are o mare valoare 
principială și practică recenta apre
ciere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, făcută la ședința comu
nă a Consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară și ger
mană din țara noastră, că cerceta
rea și prezentarea obiectivă a is
toriei presupune sublinierea faptu
lui că, de-a lungul secolelor, lntr-o 
serie de regiuni ale României au 
Conviețuit și au muncit, au luptat 
Împreună români, maghiari, ger
mani, sîrbi și alte naționalități, fău
rind tot ceea ce se află pe acesta 
meleaguri.

O asemenea luminoasă viziune Iși 
vădește cu atît mai mult însemnă
tatea cu cît in lumea de azi, pe 
măsură ce se obțin realizări tot mai 
mari în construcția noii societăți, 
cercurile reacționare, imperialiste, 
ții ura lor contra socialismului, ca
lomniază șl ponegresc realitățile din 
țara noastră, apelează frecvent la 
armele înveninate ale naționalismu
lui, la arsenalul folosit de atîtea ori 
in trecut, al învrăjbirii naționale.

Pe un alt plan, științei istorice 
și istoricului obiectiv le revin sar
cini de înaltă râspundere pe linia 
cultivării cu respect a tot ceea ce 
este și a fost comun în colaborarea 
între popoare, mai cu seamă între 
popoarele vecine- „Să acționăm și 
să creăm o istorie nouă, a colabo
rării, a prieteniei, iar pentru țările 
socialiste o istorie a construcției în 
comun a socialismului și comunis
mului 1 — arăta în împrejurarea 
mai sus evocată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Aceasta este istoria care 
asigură adevărata egalitate în drep
turi, istoria de care avem nevoie 
pentru victoria socialismului și a 
păcii !“.

Anii care vor veni vor fi anii unei 
și mai puternice afirmări a Româ
niei socialiste in toate domeniile de 
activitate, anii făuririi unei istorii 
noi și tot mai bogate, demnă de 
fapta înaintașilor și a făuritorilor 
de azi ai noii societăți. Condus cu 
aceeași Clarviziune și pasiune revo
luționară, comunistă de partidul 
nostru, în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, întregul popor român va 
înscrie cu litere de aur noi și lu- 
minoase pagini in istorie. Și toate 
acestea îl vor consacra în continua
re pe marele nostru conducător 
nu numai ca pe un cunoscător și iu
bitor de istorie, ca pe un neasemuit 
propagator în masele largi a ade
vărurilor nepieritoare ale istoriei 
patriei, a gloriosului nostru popor, 
dar și ca pe un strălucit făuritor de 
Istorie, așa precum s-a dovedit, de 
peste cinci decenii de activitate re
voluționară. Va reveni istoriculu de 
azi și de mîine sarcina înscrierii in 
hronicul de aur al țării a dinamicei 
evoluții românești din acest ev al 
muncii și creației șl va reuși fiecare 
s-o facă cu atît mai bine cu cit se 
va ancora profund în substanța 
concepției despre istorie a partidu
lui nostru, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Dezbatere realizată de 
Silviu ACHIM

„Nația este o creație a lumii mo
derne ; nația s-a făcut și se face 
numai acolo unde este unitate. A- 
ceastâ mare idee ne-a făcut jă ce
rem unirea țărilor noastre", d.-clara 
Mihail Kogălniceanu in ședința din 
12/24 noiembrie 1857 a Adunării ad- 
hoc a Moldovei. Formularea mare
lui patriot și om politic român, unul 
dintre conducătorii proeminenți ai 
luptei pentru unitate națională șl 
progres social, exprimă pe cit de 
concis pe atît de limpede raportul 
dialectic dintre factorul obiectiv — 
condițiile de dezvoltare ale socie
tății — și cel subiectiv — efortul 
poporului român de a-și crea un 
stat național, care să ofere cadrul 
politic corespunzător exigențelor ce
lor două mari idealuri naționale : 
independența și unirea tuturor ro
mânilor în frontierele unui singur 
stat. Unirea Moldovei cu Muntenia, 
la 24 ianuarie 1859, oferă un exce
lent exemplu al conjugării unor ne
cesități legice — un popor ajuns in 
stadiu de națiune reclamă consti
tuirea statului național — cu mani
festarea ei concret-istorică : ansam
blul acțiunilor prin care s-au pus 
bazele statului român modern, odată 
cu unirea celor două principate 
românești.

Actul făptuit de poporul român 
cu 126 de ani în urmă n-a fost un 
eveniment întîmplător. un accident 
al istoriei, guver
nat de o con
junctură fără tre
cut și fără viitor. 
Unirea românilor 
era înscrisă în ar- • 
monioasa alcătui
re a străvechii 
vetre dacice. în 
perfecta unitate a 
limbii române, în 
identitatea struc
turilor sociale, în 
amplele si pro
fundele legături 
economice, politii- 
ce, militare și 
culturale între ro
mânii aflăți de o 
parte și alta a 
Carpaților, de o 
parte și alta a 
Milcovului. Feno
menul pluralis
mului statal — 
existenta celor 
trei țări române : 
Muntenia. Moldo
va și Transilvania 
— nu a fost spe
cific doar poporu
lui român și nici 
nu poate fi con
fundat cu plura
lismul etnic. So
cietatea feudală 
europeană a cunoscut acest feno
men — expresie pe plan politic a ca
racterului autarhic, închis, al econo
miei — pe tot întinsul el. Prelungi
rea acestui fenomen — In cazul ro
mânilor, germanilor, Italienilor etc. 
plnâ tîrziu în secolul al XIX-lea, 
adică cu mult dincolo de sfîrșitul 
evului mediu — a fost rezultatul ac
țiunii de lungă durată a unor factori 
politici care au stînjenit evoluția fi
rească a procesului de constituire — 
tn cazul popoarelor amintite — a 
statului național. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu reliefa cu limpezime a- 
ceste realități : „Istoria, evenimen
tele ne învață că dominația străină, 
existența în vecinătatea tării noastre 
a unor imperii au intîrziat într-o 
perioadă sau alta dezvoltarea eco
nomico-socială a poporului, forma
rea națiunii române, a statului na
țional unitar".

Munteni, moldoveni, transilvăneni 
au știut dlntotdeauna că aparțin 
unul singur popor : cel român. Măr
turiile continuității de neam abundă 
In Întreg evul mediu românesc și 
ele se Intîlnesc In spusele unor lu
minoase personalități politice, pre
cum Ștefan cel Mare, sau In scrie
rile marilor cronicari, precum Gri- 
gore Ureche, Miton Costin, Constan
tin Cantacuzino și ale primului Is
toric român modern, Dimitrie Can- 
temlr.

Aspirația spre unitate națională 
s-a manifestat cu vigoare în acțiu
nea politică a Iul Mihai Viteazul. 
Atunci, in 1600, românii au realizat 
eâ înșiși, prin propriile forțe, cea 
dintîi unire a lor sub sceptrul de 
biruință și glorie al Viteazului în
treaga lui politică — îndeosebi mă
surile de promovare a elementului 
românesc în Transilvania, unde ro
mânii, populația autohtonă și majo
ritară, erau supuși unui regim de 
oprimare și discriminare — relevă 
conștiința națională a domnului uni
ficator. Am fi avut desigur — ca 
alte popoare europene — stat unitar 
din zorii epocii moderne de n-ar fi 
fost acțiunile ostile ale marilor pu
teri vecine : imperiul otoman, im
periul habsburgic și regatul feudal 
polon, care vedeau în statul cen
tralizat al românilor un obstacol 
major In calea politicii lor de stă- 
pînire sau control al spațiului car- 
pato-dunăreano-pontlc.

Uciderea lui Mihai Viteazul șl po
litica marilor puteri limitrofe în
dreptată spre zădărnicirea efortului 
de unire a tuturor românilor nu au 
putut stinge ceea ce era deopotrivă 
expresia unei legități istorice și o 
aspirație profundă a unui întreg 
popor. Unirea din 1600. ea Însăși 
creație politică a românilor prin, 
singure, mijloacele lor, oferea dova
da că stă in puterea poporului ro
mân să-și dea cadrul politic unic șl 
unitar. Valoarea mobilizatoare a 

faptei Viteazului a stat In dovada 
sigură, și deci convingătoare, că 
unirea românilor se poate infăptui 
numai de ei și pentru ei.

Odată cu formarea națiunii ro
mâne — în faza de trecere la epo
ca modernă — constituirea statului 
național a devenit o stringentă ne
cesitate. Programul general al so
cietății românești șl emanciparea ei 
de sub dominații și stăpiniri străine 
reclamau statul național ca principal 
instrument al propășirii întregului 
nostru popor. Atît la nivelul ideo
logiei politice, cît și la cel al con
științei populare, unirea era per
cepută drept cel mai important 
obiectiv al programului național. 
Activitatea fruntașilor revoluției ro
mâne de la 1848. ca și memorabilul 
strigăt ăl miilor de țărani adunați 
pe Cîmpia Libertății de la Blaj : 
„Noi vrem să ne unim cu Țara", a- 
dică cu frații români de peste Car- 
pați, toate aceste manifestări dove
desc în chip peremptoriu că ideea 
unirii — înfăptuită prin voința și 
fapta românească — era adine îm- 
plintată în sufletul și cugetarea ro
mânească. Trăgînd concluziile expe
rienței revoluției din 1848, Nicolae 
Bălcescu, cu acea acuitate și adin- 
cime de analiză ce-i caracterizează 
întreaga sa activitate și operă, scria 
In 1850 eâ revoluția viitoare „nu se 
oa mărgini a cere libertate din afa

Sosirea domnitorului Al. I. Cuza la București, pentru deschiderea Camerei 
naționale. (Litografie de epocă)

ră, libertatea de rupt dominarea 
străină, .ci va cere unitatea și li
bertatea națională. Deviza ei va fi 
Dreptate, Frăție, Unitate. Ea va fi 
o revoluție națională". Marele gîn- 
ditor și revoluționar nu s-a înșelat : 
la mai puțin de 11 ani de la 
Înăbușirea revoluției, prin inter
venția coalizată a marilor imperii 
limitrofe, idealul de unitate națio
nală s-a exprimat plenar și a sfîr
șit prin a triumfa.

tzbînda ideii de unitate a fost asi
gurată de românii din Muntenia șț 
Moldova prin lupta lor perseveren
tă și printr-o intuiție politică cu to
tul remarcabilă. Ei au știut să va
lorifice contextul Internațional, creat 
de Infrîngerea imperiului țarist în 
Războiul Crimeei (1853—1856), pen
tru a impune marilor puteri ale 
continentului acceptarea și, apoi, re
cunoașterea statului român, creat 
prin Unirea Moldovei cu Muntenia. 
Unirea de la 24 ianuarie 1859 nu a 
fost un dar al marilor puteri care 
favorizau împlinirea aspirațiilor de 
unitate ale românilor. Sprijinul ’ pe 
care unele din ele l-au acordat fac
torilor unioniști nu a fost nici total, 
nici dezinteresat. în calculele pu
terilor europene, noul stat românesc 
trebuia să fie un simplu pion al po
liticii lor de mari puteri, preocupa
te de sfere de expansiune și de in
fluențe, un simplu instrument in 
jocul combinațiilor politice destina
te să le sporească puterea și pres
tigiul. Românii au refuzat însă să 
se preteze acestui joc. Voința —r de 
vechime multiseculară — de a se 
regăsi în hotarele unuia și aceluiași 
stat, ale cărui contururi să coincidă 
cu străvechea Dacie, nu mai putea 
fi zăgăzuită de nici o forță adversă.

După cum se știe, Adunările ad- 
hoc ale Munteniei și Moldovei, care 
aveau să prezinte dorințele locuito
rilor celor două țări românești, au 
înscris intr-o sugestivă unitate de 
vederi, ca unul din primele dezide
rate. unirea Principatelor într-un 
stat numit România. Conferința ce
lor șapte puteri europene reunită ia 
Paris (10/22 mai — 7/19 august 1858) 
nu a dat Insă curs acestei cereri, 
aceptînd numai o reuniune, sub nu
mele de Principatele Unite ale Mol
dovei și Țării Românești. în fiecare 
din cele două principate existînd 
cite un domn șl o adunare electivă. 
Convenția .de la Paris a relevat re
fuzul marilor puteri ale continentu
lui de a satisface integral și Imediat 
dezideratul unității naționale. Ea 
arată, in chip concludent, că, de s-ar 
fi rezemat numai pe sprijinul ace
lora dintre marile puteri care favo
rizau înfăptuirea unirii lor. românii 
ar mai fi avut încă de așteptat pină 
aă-și vadă visul devenind realitate.

Ei au avut însă Încredere In pro

priile lor puteri și au tnțeles că ni
mic nu poate fi trainic decît dacă 
este întemeiat pe efortul propriu. 
Știau dintr-o îndelungată și plină 
de jertfe experiență că apărarea 
libertății lor în fața cuceritorilor 
străini fusese încununată de succes 
nu datorită sprijinului venit din 
afară — nesigur si greu condițio
nat — ci prin unirea tuturor forțe
lor societății românești. întruchipată 
în războiul întregului popor pentru 
apărarea patriei.’ Știau că Mihai 
Viteazul înfăptuise întiia unire îm
potriva forțelor externe, care încer
caseră să-i stăvilească avintul ce-l 
purtase peste Carpați și peste Mil- 
cov. Știau că și acum — in 1859 — 
vor trebui să găsească mijloacele de 
a eluda prevederile Convenției de 
la Paris și de a înfăptui unirea prin 
dibăcia lor. sprijinită pe voința fer
mă de a nu permite nimănui să în- 
tîrzie realizarea idealului național. 
Istoria îi învățase pe români că 
vor trebui să facă întotdeauna 
dovadă de inteligentă politică pen
tru a contracara planurile marilor 
puteri, ce nu se puteau împăca de
fel cu existenta unui stat românesc 
independent și puternic.

Convenția de la Paris, care res
pingea. cum s-a văzut, unirea celor 
două principate nu specifica însă 
că același domn nu ar putea fi ales 
în ambele țări românești. Această 

imprecizie avea să 
fie folosită pen
tru a face din ale
sul Moldovei, Ale
xandru ToanCuza, 
și pe cel al Mun
teniei, și a se 
înfăptui astfel U- 
nirea de la 24 
ianuarie 1859. Is
cusință politică, 
desigur, dar ea a 
venit din acele 
resurse de gîndire 
și imaginație pe 
care un popor le 
pune în valoare 
cînd aspirațiile 
sale țîșnesc cu 
putere din adîncu- 
rile unei conștiin
țe naționale, for
mată și sedimen
tată de-a lungul 
veacurilor. Satis
facția acestor glo
rioși înaintași, 
care dădeau o 
lecție de patrio
tism și de curaj 
marilor puteri — 
prietene sau duș
mane — este pro
pria noastră sa
tisfacție. Au știut 
și ei, o știm și 

noi astăzi câ nu datorăm unirea 
nimănui, că actul de la 24 ianuarie 
1859 l-a înfăptuit națiunea română, 
care l-a impus apoi marilor puteri 
ale continentului.

Românii au izbutit Ia 24 Ianuarie 
1859 pentru că au avut Încredere în 
dreptatea cauzei lor și au știut că 
această convingere reprezintă o 
forță uriașă ce poate învinge orice 
opreliști. Hotărirea fermă a Iui A- 
lexandru Ioan Cuza de a apăra, Ia 
nevoie, prin forța armelor, unirea 
s-a sprijinit pe consensul de voință 
și acțiune al poporului român.

Unirea din 1859 a fost opera ro
mânilor înșiși, care a căpătat apoi 
recunoaștere internațională. Așa s-a 
întîmplat și în 1877, cînd indepen
dența națională a fost cîștigată prin 
jerfta de singe a armatei române, 
susținută de întregul popor român. 
Așa s-a întîmplat și în 1918. cînd 
desăvîrșirea unității naționale s-a 
realizat prin lupta poporului nostru, 
prin exprimarea liberă si democra
tică, în virtutea dreptului la auto
determinare, a voinței de unire a 
tuturor românilor, statul național 
unitar, creat de românii singuri, câ- 
pătind apoi recunoașterea interna
țională prin tratatele de pace din 
anii 1919—1920. Așa s-a întîmplat și 
în august 1944. cînd poporul român 
— printr-un act de unanimă voință 
națională — și-a redobindit. sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân. independența și suveranitatea 
națională.

Istoria — marea noastră Învăță
toare — ne arată, așadar, că numai 
forțele proprii sînt temelia cea mai 
solidă a creației unui popor. Avem 
un trecut de deosebite înfăptuiri 
care sint tot atîtea temeiuri de mîn* * 
drie patriotică, sintem martorii epo
cii celei mai glorioase a istoriei na
ționale. ce poartă numeje celui mai 
brav și mai iubit fiu al națiunii ro
mâne, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
plămădim, sub conducerea sa clar
văzătoare, un viitor luminos patriei 
și poporului nostru. Nicicînd în mul
timilenara noastră istorie, poporul 
nostru nu a fost atît de unit in ju
rul unui conducător ca, astăzi, in 
jurul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
simbolul unității și al idealurilor ce
lor mai scumpe ale poporului ro
mân. Trecut, prezent și viitor stau 
toate sub semnul efortului poporu
lui nostru de a fi stăpin al propriu
lui destin, de a decide unit si liber 
la el acasă. Actul de la 24 ianuarla 
1859 este o mărturie glorioasă și dă
tătoare de încredere a forței pe care 
o reprezintă voința unui popor unit, 
capabil să se facă ascultat și res
pectat atunci cind dă glas aspira
țiilor naționale.

• Fapt divers : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11; 13; 15: 17: 19, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Aventurile Iui Tom Sawyer și 
Moartea Iui Joe Indianul : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12; 15: 18.
• Raliul î DACIA (50 35 94) — 9; II; 
13; 15; 17; 19, ARTA (213186) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
• O lumină la etajul zece : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19.
• Clreșaril : GIULEȘTI (17 55 46) —
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cinema
9; 11; 13; 1»; 17; 19, FLOREASCA
i33 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 tnghețate : TIM
PURI NOI (15 61 10) — 13; 15; 17; 19. 
• Tinerețea patriei, tinerețea noas
tră : TIMPURI NOI — 9; 11.
• Vraciul: PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, FAVORIT (45 31 70) 
— 9; 15,30; 18,15.
• Pe urmele șoimului : 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; 19.15, FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• 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.
• 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.
• Afacerea Pigot : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• 101 dalmațieni — 9; fD.45; 12,30; 

14.15; 16; 17,45, Acolo pe poteci nevă
zute — 19,30 : DOINA (16 35 38).
• 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 și extratereștrii : 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.
• Omul și fiara : BUZEȘTI (50 43 58)
— 9*  12’ 15' 18.
• Rocky li : UNION (13 49 04) — S; 
11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA (14 27 10
— 9; 11; 13; 15; 17, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,30; 14; 15,30; 19.

• Iubire țări aoare ■ LIRA (31 TI 71)
— 15; 17; 19.
• Febra aurului I PACEA (60 30 85)
— 15; 17; 19.
• Iubirea are multe tețe : AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 15,30; 13,30, COS
MOS (27 54 95) — 9; 12; 15; 18.
• Avertismentul : MUNCA (21 50 97)
— 15,30; 18.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Despot Vodă — 18: (sala
Atelier) : D-ale Carnavalului — 18,30; 

(sala din Piața Cosmonauților, 
11 07 57) : Examenul — 18.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Trio „ATHE
NAEUM*  George Dima — vioară, 
Corneliu Faur — violoncel, Iosif Ion 
Prunner — pian — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 17.
• Teatrul de operetă (14 80 11): Vîn- 
zătorul de păsări — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Neinsemnații —18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țăran! 
— 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 18,30.
• Teatrul „Nottara- (59 31 03, sala 

Magheru) : Karamazovii — 17; (sala 
Studio) : Variațiuni pe tema dragos
tei — 18.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 18.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18.
• Teatru! satiric-muzicai „C. Tănase*  
(sala Savoy. 15 56 78) : Frumosul din 
pădurea zăpăcită — 18,30: (sala Vic
toria, 50 58 65) : Video-disco — 17—21. 
& Ansamblul „Rapsodia română14 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18. 
® Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 18.
• Teatru! „Țăndărică- (15 23 77): 
Noul nostru vecin — 10.
• Circul București (10 41 95): Parada 
circului — 19.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Peter Vărkonyi, ministrul afacerilor externe

Primiri la primul ministru al guvernului

(Urmare din pag. I)
iile ale vieții politice mondiale, to
varășul Nicolae Ceaușescu a relie
fat necesitatea de a se acționa cu 
mai multă hotărîre pentru oprirea 
a!gr'avării situației internaționale, a 
evoluției periculoase a evenimente
lor spre confruntare si război, pen
tru reluarea politicii de destindere, 
Înțelegere și colaborare intre na
țiuni. pentru asigurarea și întărirea 
păcii.

Secretarul general al partidului 
nostru a apreciat că problema funda
mentală a vieții internaționale o re
prezintă, în momentul de față, opri
rea cursei înarmărilor, trecerea la 
dezarmare, și in primul rînd la 
dezarmarea nucleară, subliniind că se 
impune să se facă totul pentru con
venirea și adoptarea de măsuri con
crete și eficiente de eliminare a ar
melor nucleare de pe continentul 
european, din întreaga lume.

în acest context a fost evidențiată

Tovarășa Chen Muhua, ministrul comerțului exterior 
și relațiilor economice al R. P. Chineze

(Urmare din pag. I)
Comisia guvernamentală romăno- 
chineză de colaborare economică și 
tehnică poate și trebuie să-1 aîbă in 
intensificarea in continuare a conlu
crării româno-chineze pe multiple 
planuri, în folosiil ambelor țări și 
pbpoare, al câuzei păcii, destinderii 
și' înțelegerii internaționale.

,în cadrul întrevederii au fost 
examinate o serie de aspecte ale 
actualității internaționale.

Conducătorul partidului și statu
lui nostru a exprimat îngrijorarea 
tată de încordarea existentă pe plan 
mondial, pericolul grav pg care il 
reprezintă pentru pacea lumii in
tensificarea cursei înarmărilor și, 
îndeosebi, a celor nucleare, adinci- 
rea decalajelor dintre țările bogate 
șl cele sărace, accentuarea stărilor

Tovarășul Kon

(Urmare din pag. I)

RECOLTELE ACESTUI AN-PREGĂTITE TEMEINIC, CU CEA MAI MARE RĂSPUNDERE!
'     f ''    " ■ , *'-■ . . I ' - -t ; " ------ . ' ' - 1 ■ ' rr

voltarea conlucrării pe plan econo
mic, tehnico-științific și in alte sec
toare de activitate, evidențiindu-se, 
în acest sens, rezultatele actualei se
siuni, cea de-a Xl-a, a comisiei mix
te pe linia aprofundării colaborării 
româno-cOreene pe diferite planuri. 
A fost relevat rolul important care 
revine in continuare Comisiei inter- 
guvernamentale in promovarea tot 
mai largă a relațiilor economice și 
faTmico-științifice, . în iden'tificatea 
unor noi domenii șl forme de coope
rare, în interesul ambelor popoare, 
al cauzei generale a păcii și socia
lismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, și cu acest prilej, solida
ritatea poporului român cu lupta

Deși in județul Bu2ău stratul de 
zăpadă a atins 35 cm. iar în unele 
zone afectate de viscol este și 
mai mare, legumicultorii desfășoară 
o intensă activitate in sere și solarii, 
în toate unitățile cooperatiste și de 
stat au fost mobilizate importante 
forțe pentru înlăturarea zăpezii de 
pe drumurile de acces din fermele 
legumicole. De asemenea, a-au creat 
stocuri de combustibil pentru a se 
asigura funcționarea neîntreruptă a 
centralelor termice de la sere și so
larii.

După cură ne informează tov. 
Sandu Lambru, lnginer-șef al între
prinderii județene de legume și 
fructe Buzău, ptnă în momentul de 
față au fost reparate solariile de pe 
35 hectare, iar acțiunea se află în 
plină desfășurare. Continuă în ritm 
intens fertilizarea cu îngrășăminte 
chimice, lucrare executată pe 35 la 

'sută din suprafață. La transportul 
gunoiului de grajd sint folosite să
niile, fapt ce a permis ca mai bine 
de jumătate din suprafața planifica
tă să fie fertilizată cu îngrășăminte 
organice. „în această perioadă, o 
deosebită atenție acordăm pregătirii 
paturilor calde pentru obținerea ră
sadurilor necesare Înființării cultu
rilor timpurii de varză și tomate — 
precizează inginerul-șef. Lucrările 
sint mai avansate în fermele legu
micole de la cooperativele agricole 
Brădeanu, Costești, Rușețu, Scurteștl, 
Glodeanu Sărat, Gherăseni, Smîrdan 
șiVilcelele. în serele asociației le
gumicole de stat și cooperatiste Bu
zău au răsărit peste două milioane 
fire de varză timpurie pentru sola
rii, iar de la 28 ianuarie va Începe 
semănatul verzei și tomatelor tim
purii și in fermele unităților coope
ratiste".

Am urmărit, pe teren. In cîteva 
unități cum se desfășoară lucrările 
de «“zon in legumicultura. La ferma 
cooperativei agricole Brădeanu i-am 
găsit pe legumicultori in plină ac
țiune de pregătire a paturilor calde 
pe circa 15 009 mo. în sera inmul- 
titor era cald, incit se lucra in halat. 
Inginerul-șef ăl cooperativei. Paul 
Mușat, ne-a arătat un sistem de în
călzire realizat cu forțe proprii care 
folosește drept combustibil corzi de 
viță de vie, tulpini de floarea-soa- 
relui. coceni de porumb și alte sur
se locale.

buzău. Producerea răsadurilor-
principala preocupare a legumicultorilor

al R. P. Ungare
însemnătatea întîlnirii de la Geneva 
dintre ministrul afacerilor externe 
sovietic și secretarul de stat ameri
can, care a pus bazele începerii unor 
noi negocieri pentru soluționarea 
problemelor internaționale și s-a 
subliniat că, în prezent, este foarte 
important să se depună in continuare 
toate eforturile pentru ă se ajunge 
la înțelegeri care să ducă la oprirea 
cursei înarmărilor, la trecerea la 
dezarmare nucleară, la asigurarea 
păcii în lume. Totodată s-a eviden
țiat că e necesar ca toate țările eu
ropene — îndeosebi țările membre 
ale Tratatului de la Varșovia și ale 
N.A.T.O. — să fie mult mai active 
și să aibă un rol și mai important în 
soluționarea problemelor privind eli
berarea continentului de armele nu
cleare, în rezolvarea constructivă a 
tuturor problemelor internaționale.

A fosț reliefată, în același timp, 
necesitatea soluționării pe cale paș
nică, prin tratative, a stărilor de con
flict, a tuturor problemelor litigioase 

de conflict din diferite zone ale lu
mii și a arătat că cea mai arză
toare problemă a contemporaneității 
o reprezintă asigurarea păcii, elimi
narea pericolelor unui nou război 
distrugător. Apreciind întilnireâ so- 
vieto-americană de la Geneva șj 
realizarea acordului de începere a 
negocierilor in problemele dezarmă
rii, tovarășul Nicolae Cșâușescu a 
subliniat necesitatea de a se face 
totul și de a se acționa in conti
nuare, în spirit constructiv, în ve
derea adoptării unor măsuri concre
te de dezarmare, în primul rind de 
dezarmare nucleară, pentru apăra
rea dreptului fundamental al oame
nilor la viață, la existență liberă și 
demnă. Ia paceș.

Au fost discutate, de asemenea, 
probleme privind situația economică 
mondială, fiind evidențiată însem-

Gin The, vicepremier
Administrativ al R. P. D. Coreene

dreaptă a poporului coreean șl a 
subliniat sprijinul activ fată de pro
punerile- tovarășului Kim Ir Sen 
privind «unificarea și realizarea 
unei Corei independente și pașni
ce. față de recentele sale inițiative 
privind reducerea tensiunii în Pe
ninsula Coreeană. în vederea solu
ționării pe cale pașnică, prin trata
tive, a problemei coreene.

în numele conducerii de partid șl 
de stat a R.P.D. Coreene, oaspe
tele a adresat tovarășului; Nieolap 
țeau^escu. partidului, șj, .guvernului 
român, întregului nostru popor cele 
mai calde mulțumiri pentru spriji
nul acordat luptei pentru unificarea 
pașnică și independentă a patriei.

In legătură cu principalele aspec
te ale vieții internaționale, conducă
torul partidului și statului nostru a 
subliniat însemnătatea deosebită a

Luni dimineața, mercurul termo- 
metrului indica minus 17 grade. în 
spațiile destinate producerii răsadu
rilor pentru culturile de legume pro
tejate de la asociația Buzău se des
fășura insă o activitate intensă. Aici 
au și fost insămințate varza timpu
rie (circa 2 milioane fire), care aco
peră cerințele pentru 30 hectare de 
solarii, și tomatele extratimpurii, 
care sînt in curs de răsărire. De 
săptămîna trecută a început repi- 
carea răsadului de varză. Datorită 
condițiilor atmosferice ’ nefavorabile 
și economisirii severe a energiei 
electrice, spațiile din sere cu o ase
menea destinație au fost izolate 
termic prin căptușirea cu folie de 
polietilenă. Măsura s-a dovedit efi
cientă, păstrind în limite aproape 
normale microclimatul favorabil ră
săririi și dezvoltării plantelor. „în 
plus, ține să precizeze inginerul-șef 
al asociației, Vasile Abagiu, ne 
preocupă folosirea eficientă a căl
durii și a spațiilor din sere. în 
acest scop am semănat și continuăm 
să semănăm tomate in lădițe, așe
zate pe țevile de încălzire și pe 
aleile de acces". Pe circa un hectar 
de seră, tomatele au ajuns in stadiu 
de recoltare, iar salata se livrează 
frecvent de pe cele 1,25 hectare cul
tivate. Culturile semănate în toam
nă — spanac și salată — au fost 
acoperite cu folie perforată, termo- 
reglabilă, ca o condiție indispensa
bilă pentru a porni rapid in vege
tație la desprimăvărare și a cîștiga 
in timpurietate. Concomitent, se lu
crează intens la repararea solaril- 
lor de tip tunel și bloc, urmărin- 
du-se înlocuirea riglelor deteriorate. 
De asemenea, a fost procurată o 
bună parte din materialul lemnos, 
precum și peste 60 la sută din ne
cesarul de folie de polietilenă.

în majoritatea unităților legumi
cole buzoiene am constatat o inten
să preocupare pentru aprovizionarea 
cu folie de polietilenă, semințe și 
substanțe pentru combaterea bolilor 
și dăunătorilor. O grijă deosebită se 
acordă reparării utilajelor și insta
lațiilor ce vor fi folosite pentru iri
gații, astfel incit anul legumicol 1985 
să se desfășoare in condiții optime.

Stelian CHIPEȘ
corespondentul „Scînteii" 

dintre state, importanța lichidării 
subdezvoltării, a soluționării proble
melor datoriilor externe ale țărilor în 
curs de dezvoltare, a instaurării unei 
noi ordini economice Internaționale.

La încheierea întrevederii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a salutat încă 
o data realizarea acestei vizite și a 
exprimat increderea că ea va con
duce la dezvoltarea relațiilor româno- 
ungare — ceea ce corespunde inte
reselor fundamentale ale celor două 
popoare — la întărirea conlucrării 
dintre Cele două țări pentru a-și asi
gura un viitor liber, de pace, de a 
construi socialismul și comunismul.

La primire a participat tovarășul 
Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne. '

Au fost de față Nicolae Vereș, am
basadorul României la Budapesta, și 
Miklds Bărity, ambasadorul Ungariei 
la București.

nătatea lichidării' subdezvoltării, 
așezării relațiilor dintre state pe 
baze echitabile, edificării unei noi 
ordini economice internaționale.

A fost exprimată hotărîrea Repu
blicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Chineze de a-și in
tensifica conlucrarea dintre ele pe 
plan internațional, în interesul pro
movării politicii de pace, indepen
dență și largă colaborare intre na
țiuni.

La . primir.e au. participat tovărășii 
Ion Dincă, membru . al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui. și Vasile Pungan, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

A fost de față Kang Jimin, În
sărcinatul cu afaceri a.i. al R.P. Chi
neze la București.

al Consiliului

opririi cursei Înarmărilor, adoptării 
unor măsuri concrete de dezarmare, 
în primul rînd de dezarmare nu
cleară, evidențiind, totodată, nece
sitatea soluționării litigiilor, a tutu
ror stărilor de Încordare și conflict 
exclusiv pe cale pașnică, prin tra
tative. S-a relevat, în aceiași timp, 
importanta eforturilor îndreptate 
spre lichidarea subdezvoltării, edifi
carea unei noi OFdini economice In
ternationale, pentru asigurarea, .picii 
in lume. - ■

La - întrevedere a participat tp.văț 
fășul Ion Dincă. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții ro
mâne în comisie.

A fost de față Zo Iang Guk. am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

BRĂILA: 

restanțe care 
în acest an, unitățile de speciali

tate din județul Brăila au de repa
rat 4 622 tractoare, 1 073 semănători, 
1 575 grape cu discuri, 504 mașini 
pentru administrat îngrășăminte chi
mice, 771 mașini fitosanitare, 640 
mașini de erbicidat. 2 720 combinș, 
precum și utilaje pentru întreținerea 
culturilor, eliberarea terenurilor și 
recoltarea furajelor. Cum este or
ganizată această activitate ? La a- 
ceastă întrebare ne-a răspuns ing. 
Gheorghe Ilie, directorul trustului 
S.M.A. „Ca și in alți ani, am între
prins din timp, măsuri pentru pregă
tirea atelierelor, organizarea fluxu
lui de reparații, verificarea și pu
nerea in funcțiune a mașinilor-unel- 
te și instalațiilor de rodat și probat 
motoare și mașini agricole. în fie
care atelier și secție au fosț întoc

De ce nu bate bine aparatul de... batere
Griul și celelalte 

cereale păioase sint a- 
coperite acum de un 
strat gros de zăpadă 
care le protejează de 
temperaturile scăzute. 
Da, pină la seceriș mai 
este mult, dar combi
nele de recoltat ce
reale trebuie reparate 
de pe acum. Și mai 
ales — bine. Iată de 
ce. Nu de puține ori, 
vara, pe miriștea abia 
întoarsă de pluguri, 
după prima ploaie, 
cimpul e verde, de 
parcă ar fi fost semă
nat. Oricit s-ar stră
dui mecanizatorii să 
regleze combinele, 
dacă șinele de la apa
ratul de batere sint 
uzate și nu se înlo
cuiesc, la recoltare se 
pierd cantități mari de 
boabe. „Șinele de ba
tere lipsesc de mai 
mulți ani din maga
zii — motivează tova
rășul Marian Curelea, 
director adjunct al 
direcției generale pen
tru aprovizionare teh- 
nico-materlală din Mi
nisterul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, 
in 1984, întreprinde
rea. mecanică din 
Băilești urma să pro

ducă, folosind mate
rial de la întreprinde
rea „Laminorul*  din 
Brăila, 90 000 șine. In- 
trucit nu a primit ma
terial corespunzător, a 
realizat și a livrat nu
mai 36 000 piese. Mai 
mult. O mare parte 
din acestea au fost 
refuzate de benefi
ciari, deoarece prezen
tau. deformări șl aba
teri dimensionale. Ca 
atare, anul trecut, nu
meroase combine au 
funcționat cu șine 
uzate*.

Așa ițind, lucrurile, 
era de așteptat ca cele 
două întreprinderi si 
ia măsuri corespunză
toare pentru a produ
ce in timp util șinele 
solicitate. Nu s-a ac
ționat insă așa. în 
graficul pe primul tri
mestru al acestui an. 
l.M. Băilești n-a pre
văzut sd livreze nici o 
șină din cele 80 000 
contractate cu unită
țile agricole. Or, ca să 
funcționeze bine com- 
bire’.e — așa cum se 
ce — șinele trebuie 
montate și reglate 
acum, cind se execută 
reparațiile. Situația 
pornește de la modul

CARNET COTIDIAN
■ Un produs nou realizat la 

întreprinderea mecanică navalâ din 
Galați este macaraua de 20 tone 
forță, destinată dotării docului uscat 
de la Șantierul naval din Con
stanța. Utilajul cîntărește 145 tone 
și a fost creat prin strădania bri
găzilor conduse de Ștefan Enache, 
Gh. Ilie, Petru Creangă, Oprea 
Tănăsdche si alții. Produsul face 
parte dintr-o serie de noi repere 
pe care întreprinderea le va fabrica 
in acest an pentru beneficiari din 
cadrul Centralei industriale navale 
Galați, repere ce vor contribui la 
lealizarea in termen a navelor din 
producția-marfă a șantierelor na
vale ale țării.

H In ultima perioadă, colectivul 
întreprinderii „Metrom" din Brașov a 
realizat prin autoutilare mai multe 
mașini agregat necesare producției. 
Printre acestea figurează agregatul 
de prelucrat chiulasa compresorului 
auto, cu 5 posturi de lucru și masă 
rotativă, agregatul de laminat și 
găurit arbori cotiți, cu două unități 
de lucru și alte circa 10 agregate care 
sporesc de 4-5 ori productivitatea 
muncii, elimină 18 mașini universale 
și permit realizarea unor consumuri 
mai reduse de energie electrică. 
Prhi realizarea lor cu forțe proprii 
se reduce efortul valutar al țării cu 
circa 4 milioane lei.

■ încă de la încheierea primei 
decade o anului, colectivul de 
muncă cu cea mai mare forță pro
ductivă de pe platforma industrială 
a municipiului Bistrița, cel ol între
prinderii de produse electrotehnice, 
a înregistrat un succes de prestigiu, 
și anume realizarea planului la 
export aferent întregii luni Ianuarie 
1985.

■ Lucrătorii de la termocentrala 
din Fîntinele, județul Mureș — una 
dtn primele cetăți de lumină ale 
țării — au înregistrat în aceste zile 
un deosebit fapt de muncă : ei 
au pulsat în sistemul energetic na
țional cel de-al 40-lea miliard kWh 
energie electrică. De remarcat că

. și în condițiile vitrege ale acestei 
ierni, toate agregqtele energetice 
se află în perfectă stare de func
ționare.

■ Zestrea localităților din jude
țul Argeș s-a îmbogățit anul trecut 
cu 32 obiective social-edilitare de

Semnificația unui fapt obișnuit
Este bine știut că, 

prin specificul ' proce
sului . , de fabricație; 
întreprinderile si, fa
bricile producătoare 
de mobilă sînt mari 
consumatoare de ener
gie electrică și com
bustibil. Or, in condi
țiile acestei ierni foar
te aspre. reducerea 
consumurilor energe
tice constituie o sar
cină primordială pen
tru fiecare colectiv de 
muncă, pențru fiecare 
om al muncii. Iată de 
ce recenta realizare a 
unui grup de specia-; 
Iiști din cadrul servi
ciului- rheeano-enorge- 
ticsde"lâ' fabrica de 
mobilă „Militari" din 
Capitală depășește 
semnificația unui fapt 
obișnuit. în alte Îm
prejurări era proba
bil altceva. Dar acum, 

cînd bătălia pentru e- 
conomisirea fiecărui 
kilowatt-oră energie 
electrică sau gram de 
combustibil a devenit 
o cauză a noastră, a 
tuturor, realizarea co
lectivului coordonat 
de inginerii Alexan
dru Mâreș, directorul 
unității, și Radu Șisu 
capătă valențe deose
bite. Despre ce e vor
ba ? Pe scurt, despre 
confecționarea prin 
autoutilare a unui ca
zan de ardere care fo
losește drept combus
tibil deșeurile lemnoa
se care nu mai pot , fi 
integrate în 
de făbrfcățih. Rezulta
tul? întreaga secție de 
finisai este alimentată 
in prezent cu energie 
termică recirculată, 
obținîndu-se o econo

La repararea tractoarelor— 
pot și trebuie să fie recuperate
mite grafice de reparații, iar comi
siile interne de recepție, din care 
fac parte și șefii de fermă și ingi- 
nerii-șefi ai unităților beneficiare, 
exercită un control exigent, al cali
tății lucrărilor. Este adevărat că am 
început reparațiile mai tirziu, dar 
depunem eforturi susținute pentru 
recuperarea restanțelor".

Din investigațiile efectuate a re
zultat că principala problemă care 
se ridică o constituie întîrzierea în
registrată la repararea motoarelor. 
Și nu este intimplător. Cu toate că 
motoarele au fost trimise din timp 
la centrele specializate, lucrările de 
reparații întirzie. Ca atare, pînă la 
17 ianuarie, din 2 282 tractoare apar- 
ținind unităților trustului S.M.A. fu
seseră reparate numai 777, cu mult 
sub media pe țară. La S.M.A. Roma- 

defectuos in care con
lucrează (mai precis 
nu conlucrează !) cele 
două unități. între
prinderea „Laminorul*  
nu livrează șina rifla- 
tă pentru că partenerii 
de la Băilești, care o 
prelucrează, au acuzat, 
pe bună dreptate, că 
nu corespunde norme
lor de calitate. Fapt 
este că întreprinderea 
„Laminorul*  Brăila 
n-a. acționat corespun
zător pentru asimila
rea acestui produs, din 
care cauză nici n-a 
fost omologat. Aflăm 
că lipsa șinelor de 
batere creează mari 
greutăți stațiunilor de 
mecanizare a agricul
turii, care nu vor pu
tea repara la timp 
bună parte din cele 
44 090 de combine. Iată 
de ce se impune ca 
întreprinderile care 
concură la realizarea 
acestui produs să re
zolve repede și cu 
răspundere problema 
producerii șinelor pen
tru combinele de ce
reale.

lucian 
CIUBOTARU 

larg Interes cetățenesc. în orașe au 
fost predate cetățenilor 3 639 apar
tamente și unități comerciale și 
prestatoare de servicii pentru popu
lație, aflate la parterul multora 
dintre blocurile de locuințe. Peste 
300 apartamente pentru specialiștii 
de la sate, situate în blocuri de 
3-4 etaje, cu apă, canalizare șl 
încălzire centrală, au fost con
struite și în multe comune, între 
care : Bascov, Leordeni, Birla, Stil- 
peni, Teiu. Intre obiectivele con
struite figurează, de asemenea, o 
fabrică de pîine la Cimpulung și 
una de paste făinoase la Pitești.

■ Prin cele 17 secții de prestări 
servicii către populație care ființea
ză sub firma cooperativei de pro
ducție, achiziții și desfacere a măr
furilor din comuna Bucium, județul 
Sălaj, se asigură toate trebuințele 
cetățenilor din comună la un nivel 
calitativ superior. Servicii care pînă 
mai ieri erau găsite doar în cen
trele urbane se asigură astăzi pe 
plan local. Se realizează prin aces
tea o producție anuală în valoare 
de peste 1 500 000 lei.

Bl In municipiul Slatina a fost 
deschis circulației noul bulevard 
Nicolae Titulescu. Această arteră 
modernă, avînd 4 benzi de trafic 
auto, trece prin zona fostei piețe 
a centrului vechi al ațtezării, aflată 
în curs de sistematizare. De aseme
nea, au prins contur încă două 
cartiere de locuințe, denumite 
„Ecaterina Teodoroiu" și „Artile
riei". Elegantele blocuri din incinta 
acestor zone, care valorifică ele
mentele tradiționale de arhitectură 
locală, reunesc 1 032 apartamente 
date îri folosință în anul trecut - 
cu 247 mai mult față de prevede
rile din plan — și vor dispune, la 
parter, de unități comerciale de 
profil divers, ce însumează o supra
față totală de peste 2 000 metri pâ- 
trați.

■ La I.A.S. însurăței, județul 
Brăila, a fost dată în exploatare o 
stație modernă de granulat furaje. 
Noua stație are o capacitate de 
prelucrare de 40 tone in 24 ore, 
este complet automatizată și reali
zează o compoziție a granulelor de 
60-70 la sută paie, diferența con- 
stitulnd-o furajele concentrate și 
alte substanțe nutritive.

mie la zi de peste 
200 de tone combusti
bil convențional. „în 
momentul de față se 
află în fază avansată 
de execuție un al doi
lea cazan modernizat, 
ne spune directorul 
unității, care ne va 
permite să reducem 
cu 80 la sută consu
mul energetic. Sau, 
altfel spus, șase luni 
din acest an vom fi 
independenți din punct 
de vedere energetic : 
nu Vom mai consuma 
nimic din cota repar- 
tizată". O faptă de 

. muncă Obișnuită, ai 
,fRătplaeroi sînt oaW.Rl 

ohișnuiți, muncitori, 
tehnicieni și ingineri 
și pe care o dorim 
extinsă în cit mai 
multe întreprinderi. 
(Gheorghe Ioniță).

nu, așa cum ne relata tovarășul Ștefan 
Radu, inginerul-șef al unității, se 
făcuse recepția ia 57 tractoare din 
cele 159 planificate. Pe lingă aceas- . 
tă stațiune funcționează un centru 
zonal de reparat tractoare. „Putem 
repara 8—10 tractoare pe zi — ne 
spune maistrul Marin Rusen, șeful 
centrului — insă nu ne putem înca
dra in acest ritm din lipsa pieselor 
de schimb. Evident, acționăm și cu 
posibilități proprii. Pînă in prezent 
am recondiționat 390 arbori motor, 
24 blocuri, 56 chiulase".

Ritmuri de lucru sub capacitatea 
atelierelor se Înregistrează și la cen
trul de reparații al I.A.S. Insula 
Mare a Brăilei. Urmărim fluxul teh
nologic in hale și ateliere. Aici s-au 
reparat 92 tractoare, față de planul 
la zi de 108 tractoare, și 92 motoare 
de tip diesel, față de 118 cit prevăd 
graficele. „Pentru grăbirea lucrărilor 
am detașat 64 de muncitori din uni
tăți industriale ale municipiului — 
ne spune ing. Ionel' Conțu, șeful 
acestui centru. Acordăm, totoda
tă, atenție deosebită rezolvării cu 
forțe proprii a problemelor ce se 
ivesc. Țin să mai precizez că în 
ultimul an am recondiționat 5 703 
piese, între care arbori motor, pla
netare, pompe de injecție, chiulase, 
depășind planul valoric la acest in
dicator cu peste două milioane lei. 
De asemenea, confecționăm în uni
tatea noastră piesele care nu nece
sită o tehnologie specială, în acest 
sens dovedindu-se deosebit de utilă 
microturnătoria pe care am reali
zat-o la centrul de reparații".

Sint vizibile eforturile pentru în
cheierea reparațiilor la termen și de 
calitate. Astfel, trustul S.M.A. a în
treprins cîteva măsuri care s-au do
vedit eficiente. La S.M.A. Viziru, 
unde sînt trimise tractoarele casate, 
s-a organizat dezmembrarea acesto
ra, din care se recuperează multe 
piese. Totodată, unități industriale, 
cum sînt I.U.G. „Progresul", Șantie
rul naval, Combinatul de fibre arti
ficiale, Combinatul de celuloză șl 
hîrtie, întreprinderea de reparații 
au început să confecționeze un mare 
număr de repere.

Stadiul reparării tractoarelor in 
județul Brăila nu poate fi 6ocotit 
satisfăcător. La eforturile lucrători
lor din S.M.A. pentru a se recupera 
grabnic întîrzierile au datoria să 
contribuie și întreprinderile indus
triale furnizoare de piese de schimb, 
astfel incit, în momentul declanșării 
campaniei agricole, toate tractoarele 
și mașinile să fie in bună stare de 
funcționare.

Cornelia IFR1M 
corespondentul „Scînteii”

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-minisiru al guvernului, a pri
mit, marți,, pe tovarășa Chen Muhua, 
consilier de stat, ministru al comer
țului exterior și relațiilor economice 
al Republicii Populare Chineze, care 
efectuează o vizită în țara noastră.

în timpul întrevederii, desfășurată 
intr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au fost subliniate bunele relații de 
prietenie și colaborare statornicite 
între partidele, țările și popoarele 
noastre, relații care cunosc o con
tinuă dezvoltare, în spiritul înțele
gerilor stabilite cu prilejul întîlnl-

★
Primul ministru al guvernului, to

varășul Constantin Dăscălescu, a pri
mit, în cursul zilei de marți, pe to
varășul Kon Gin The, vicepremier 
al Consiliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, care participă la lucrările 
Comisiei interguvemamentale con
sultative in problemele relațiilor 
economice și tehnico-științifice din
tre România și R.P.D. Coreeană.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
intr-o atmosferă caldă, tovărășească,

încheierea convorbirilor economice 
româno-chineze

La București s-au încheiat, marți, 
convorbirile dintre Vasile Pungan, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și 
Chen Muhua, consilier de stat, mi
nistrul comerțului exterior și rela
țiilor economice al R. P. Chineze. 
Au fost analizate stadiul raporturi
lor economice bilaterale, modul cum 
s-au tradus în viață hotărîrile și sar
cinile stabilite cu prilejul întilnirilor 
la nivel înalt, evoluția livrărilor re
ciproce de mărfuri pe anul trecut. 
Totodată, au fost convenite noi mă
suri și căi pentru lărgirea și diversi
ficarea schimburilor comerciale re

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunici timpul probabil pentru 
intervalul 23 ianuarie, ora 20 — 26 ia
nuarie, ora 20. în țară : Vremea va 
continua să se încălzească în toate 
regiunile țării; Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea pteclpitații slabe 
locale, îndeosebi sub formă de lapo- 
viță șl ploaie în majoritatea regiuni
lor. Vîntul va sufla moderat, cu in
tensificări în zona de munte și estul

tv
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20,20 Tribuna TV. Din glndirea «octal- 

pollUcă a secretarului general al 
Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Socialis

Rigorile iernii in lume
• Gerul a perturbat ceremonia de reinvestire a președintelui 
S.U.A. • Circa 280 de întreprinderi din R.F.G. constrinse să-și 
oprească sau să-și reducă producția • Severe restricții de 

circulație

In S.U.A., gerul care s-a abătut 
in . ultimele zile asupra capitalei 
federale americane, 'Washington, a 
produs perturbări in cadrul cere
moniilor de reinvestire a președin
telui Ronald Reagan — anunță 
A.F.P.

Marea paradă la care urmau să 
asiste 350 000 de persoane a fost 
anulată, fapt rar petrecut in istoria 
S.U.A. Pătrunderea unui curent de 
aer arctic deosebit de rece pe coas
tă de răsărit a dus la coborirea 
temperaturii pină la —40°C, înso
țită de un puternic vînt. în ase
menea condiții, s-a apreciat că ex
punerea in ger, pe o durată de 15 
minute, poate provoca degerături, 
și de aceea festivitățile in aer li
ber au fost contramandate.

Tradiționala prestare a jurămân
tului, in fața publicului, ce urma 
a se desfășura la „Capitoliu*,  in 
aer liber, a trebuit, de aceea, să 
aibă loc la Casa Albă, intr-o incin
tă acoperită — cei ce-și procurase
ră bilete fiind nevoiți, din cauza 
timpului, să privească ceremonia 
prin intermediul televiziunii.

Tot condițiile meteorologice difi
cile se află la originea coliziunii a 
două trenuri de persoane in Gary 
(Indiana), soldată cu rănirea a 129 
de călători.

Totalul persoanelor care și-au 
pierdut viața din cauza gerului in 
acest sezon este de 101 in partea 
estică a S.U.A.

în R. F. GERMANIA, regiunea 
Ruhrului a fost in mare parte pa
ralizată din cauza smogului — 
amestecul de ceață și fum. Essen 
și Duisburg, puternicele centre in
dustriale ale regiunii, aveau aspec
tul unor orașe-fantomă. Panourile 
luminoase cu indicativul „smog*  au 
determinat pe cei mai mulți din 
locuitori să-și abandoneze mașinile. 
Școlile au fost închise și întregul 
bazin minier s-a aflat in stare de 
alertă. Circulația auto a fost inter
zisă, cu excepția transportului in 

Căi de transport blocate din cauza zăpezilor

In Italia, sute de militari ai forțelor armate au fost mobilizați pentru 
a veni în ajutorul autorităților locale în acțiunea de combatere a efec
telor ninsorii. In fotografie: un grup‘de soldați participînd la deblo
carea căilor de transport din Milano, oraș unde a căzut o mare can

titate de zăpadă

rilor la cel mal înalt nivel româno- 
chineze.

în același timp, s-a apreciat că 
există posibilități pentru amplifi
carea și întărirea, în continuare, a 
acestor bune raporturi, pentru di
versificarea și aprofundarea coope
rării economice bilaterale.

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

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

★
au fost reliefate legăturile de strîn- 
să prietenie și colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele noastre 
și s-a manifestat dorința dezvoltării 
lor în continuare, potrivit înțelegeri
lor convenite cu prilejul întilnirilor 
la nivel înalt.

La primire a participat tovarășul 
Ion Dincă, prim viceprim-ministru 
al guvernului.

A fost prezent Zo Iăng Guk, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București.

ciproce, dezvoltarea cooperării eco
nomice româno-chineze pe anul in 
curs.

Cei doi miniștri au semnat proto
colul privind schimbul de mărfuri și 
plățile între Guvernul Republicii So
cialiste România și Guvernul Repu
blicii Populare Chineze pe anul 1985. 
Documentul consemnează o creștere 
substanțială a schimburilor bilaterale 
de mărfuri.

La convorbiri și la semnare a fost 
prezent Kang Jimin, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. P. Chineze 
la București.

(Agerpres)

țării, predominînd din sectorul sudic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 8 și plus 2 grade, izolat 
mai scăzute în depresiuni, iar cele 
maxime între minus 1 și plus 9 grade, 
local mai ridicațe. Se va produce 
polei în cea mai mare parte a țării, 
iar pe alocuri, ceață. In București : 
Vremea va continua să se încălzească. 
Cerul va fi mai mult noros. Precipita
ții mai ales sub formă de lapoviță și 
ploaie. Vînt moderat. Temperaturile 
minime, noaptea, vor oscila între mi
nus 6 și minus 3 grade, iar cele ma
xime, ziua, între minus 2 și plus 2 
grade. Condiții de polei. Dimineața, pe 
alocuri, ceață.

mul — societate ■*  dreptății |d 
echității sociale

20,40 Film artistic. „Acolo unde cerul 
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americane. Cu : Dick Powell, 

■ Evelyn Keyes, J.M. Jerrigan, An
gela Clarke. Regia : Louis King

Z1.50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

comun; iar cardiacilor și persoane
lor, care Suferă de tulburări respi
ratorii li s-a recomandat să rămină 
acasă. In momentul cind smogul a 
atins punctul maxim, circa 280 de 
întreprinderi, intre care uzinele 
„Krupp*  șt „Thyssen*,  au fost con
strinse să-și oprească sau să-și re
ducă producția. Centralele telefo
nice ale poliției și primăriilor au 
fost însă pur și simplu blocate de 
numeroasele apeluri ale populației, 
impiedicind chiar*  „statele majore 
de combatere a crizei*  să comuni
ce intre ele.

Deși in ultimele 48 de ore s-a 
înregistrat o scădere sensibilă a 
nivelului de poluare — smogul con- 
tinuind insă să afecteze regiunea, 
aflată intr-o stare de letargie — 
restricțiile severe de circulație se 
mențin in vigoare.

Luna ianuarie s-a caracterizat in 
acest an in zona europeană a 
U.R.S.S. prin temperaturi de minus 
30 de grade Celsius și in unele zone 
chiar mai coborite. Aproape tot teri
toriul este acoperit cu'un strat de 
zăpadă care depășește in general 
jumătate de metru. Chiar și in re
publicile Asiei centrale s-au înre
gistrat geruri, iar solul a fost aco
perit de zăpadă.

Locuitorii Havanei cunosc, în 
aceste zile, rigorile unei ierni ne- 
maiintilnite pe meleagurile CUBEI. 
Se înregistrează temperaturi mult 
coborite sub cele tradiționale, pu
ternice creșteri ale vitezei viatului 
și ploi reci persistente — transmi
te agenția Prensa Latina. Hapane- 
zii au fost nevoiți să îmbrace haine 
groase.

Potrivit unor estimări provizorii, 
428 de persoane și-au pierdut viața 
în statul Bihar din INDIA; ca ur
mare a valului de frig, care durează 
de peste o lună. Agenția Press 
Trust of India relatează că zona de 
nord și est a Indiei cunoaște in a- 
ceastă iarnă o vreme deosebit de 
rece.

(Agerpres)
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CU PRILEJUL VIZITEI IN R. D. GERMANA WASHINGTON

VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR

SĂ SE PUNĂ CAPĂT CURSEI ÎNARMĂRILOR,

SĂ FIE ASIGURATĂ PACEA PE PĂMlNT!
Pe toate meridianele globului continuă acțiunile in cursul cărora parti

zanii păcii cer să se pună capăt cursei inarmărilor, in special a înarmă
rilor nucleare.

R.F. GERMANIA : NU armelor atomice în Europa 1
BONN 22 (Agerpres). — La 

Mainz s-a desfășurat o adunare a 
reprezentanților forțelor păcii din 
R.F. Germania. Delegați din partea 
sindicatelor, Partidului Social-De
mocrat, Partidului Comunist Ger
man, Partidului Ecologist, precum 
și a unor organizații de masă și 
pentru pace au cerut incetarea ime
diată a staționării de noi rachete 
nucleare cu rază medie, precum și 
indepărtarea tuturor mijloacelor de 
distrugere în masă existente. Ei 
au cerut guvernelor să aducă 
contribuții constructive la asigu-

rarea păcii pe calea dezarmării. 
Președintele organizației din lan
dul Renania Palatinat a Uniunii 
sindicatelor vest-germane, Julius 
Lehlbach, s-a pronunțat pentru 
crearea unei zone fără arme nu
cleare și chimice în Europa cen
trala. arătind că R.F.G. și R.D.G. 
trebuie să-și aducă contribuția Ia 
aceasta.

Cei 200 de participanți Ia aduna
re au adoptat un apel în care se 
subliniază necesitatea ca de pe pă- 
mintul german să nu mai por
nească niciodată nn război.

BELGIA : Majoritatea populației se opune instalării 
rachetelor de croazieră pe teritoriul țării

Premierul Martens a precizat că, 
„dacă îh cadrul negocierilor, de 
dezarmare dintre S.U.A. și U.R.S.S. 
nu se va ajunge la un acord pină 
la sfîrșitul anului 1987, pină la acea 
dată desfășurarea rachetelor va' fi 
încheiată". •

Deputatul socialist Loulș Tobback 
a relevat că majoritatea populației 
belgiene se opune desfășurării de 
arme nucleare pe teritoriul țării și 
a cerut guvernului să inițieze mă
suri în favoarea Încetării cursei 
inarmărilor.

BRUXELLES 22 (Agerpres). — 
Primul ministru al Belgiei, Wilfried 
Martens, a declarat în parlament — 
potrivit agenției U.P.I. — că gu
vernul său va adopta, înainte de 
sfîrșitul lunii martie, o decizie în 
problema amplasării primelor 16 
din cele 48 de rachete nucleare 
americane cu rază medie de acțiu
ne de tip „Cruise". După cum s-a 
anunțat, aceste rachete urmează să 
fie instalate în Belgia în baza de
ciziei N.A.T.O. din decembrie 1979.

JAPONIA : Pentru lichidarea imediată a bazelor 
străinemilitare

TOKIO 22 (Agerpres). — într-o 
declarație dată publicității la To
kio. Secretariatul Comitetului ni
pon de luptă pentru pace s-a pro
nunțat pentru lichidarea imediată 
a tuturor bazelor militare străine 
de pe teritoriul țării. în cursul 
reuniunii secretariatului . acestei 
organizații nipone s-a subliniat pe-

de

ricolul pe care 11 prezintă pentru 
Japonia menținerea bazelor mili
tare americane pe teritoriul țării 
și s-a cerut guvernului să respec
te cele trei principii nenucleare în
scrise In constituție : de a nu a- 
chiziționa. a nu produce și a nu 
introduce arme nucleare pe teri
toriul Japoniei.

Japonezii, ca și toate popoarele lumii, iși leagă speranțele lor pentru 
viitor de oprirea cursei inarmărilor și înfăptuirea dezarmării, înlăturarea 
armelor nucleare — singura cale sigură de preîntimpinare a unui de
zastru atomic. In fotografie : o nouă și puternică demonstrație, desfă

șurată la Tokio, împotriva cursei înarmărilor\ 
\ 
i

S.U.A.: Armamentele 
să fie drastic reduse 1
GENEVA 22 (Agerpres). — în 

cadrul unei conferințe ținute la 
Universitatea din Geneva, senato
rul american Gary Hart, fost can
didat la învestitura Partidului De
mocrat pentru alegerile preziden
țiale din S.U.A., de la 6 noiembrie 
1984, a evidențiat necesitatea spo
ririi eforturilor in vederea stăvili
rii cursei periculoase a inarmărilor 
nucleare. în acest context, el a 
apreciat că se impune „depășirea 
pentru totdeauna a situației actua
le, în care cursa înarmărilor este 
cu mult Înaintea eforturilor pentru 
stăvilirea. ei“. Referindu-se Ia vii
toarele negocieri sovieto-americane 
privind nemilitarizarea Cosmosului 
și reducerea armamentelor nuclea
re, senatorul Hart a sugerat ca cele 
două mari puteri să-și reducă to
talul armamentelor lor nucleare cu 
50 la sută și, ca un prim pas in 
acest sens, să opereze o „reducere 
tranzitorie" de 20—25 la sută.

MAREA BRITANIC: Protest 
la Greenham Common
LONDRA 22 (Agerpres). — O de

monstrație împotriva amplasării pe 
teritoriul britanic a rachetelor nu
cleare americane, pentru elibera
rea Europei de pericolul unei con
flagrații atomice a avut loc în a- 
propierea bazei militare de la 
Greenham Common, unde se află 
deja instalate 32 de asemenea ra
chete. Manifestația a fost organi
zată de participanții la „Tabăra 
păcii", amenajată în apropierea 
bazei militare.

ITALIA: Demonstrație 
a copiilor la Roma

ROMA 22 (Agerpres). — 5 000 de 
copii din Roma au participat la o 
manifestație in sprijinul păcii in 
Piața San Pietro, din capitala Ita
liei. Ei au format, cu trupurile lor, 
un „desen" pe o suprafață de 140 
metri pătrați, reprezentlnd oameni 
de pe toate continentele, uniți de 
un „pod al păcii". Intre coloanele 
formind celebra Colonadă a lui 
Bernini, copiii au plasat, pe o lun
gime totală de 3.5 km, stegulețe ale 
tuturor țărilor lumii.

NOUA ZEELANDA : 
Accesul „navelor morții" 

este interzis
WELLINGTON 22 (Agerpres). — 

Primul ministru interimar al Noii 
Zeelande, Geoffrey Palmer, a de
clarat că politica guvernului său de 
?. interzice accesul navelor nucleare 
in apele și porturile neozeelandeze 
este „absolut clară și neechivocă". 
El a făcut această declarație ca răs
puns la cererea autorităților S.U.A. 
de a permite ca o navă militară 
americană să viziteze Noua Zeelan- 
dă în legătură cu manevrele navale 
„Sea Eagle", programate să aibă loc 
în martie. Palmer a spus că guver
nul său a cerut S.U.A. să precizeze 
dacă nava are propulsie nucleară 
sau arme nucleare la bord și că, 
în funcție de aceasta, va răspunde 
cererii americane.
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întrevedere a tovarășului Nicu Ceaușescu
BERLIN 22 (Agerpres). — Cu pri

lejul vizitei pe care o întreprinde 
în R.D. Germană, la invitația Con
siliului Central al Tineretului Liber 
German, tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al ~ ........... .....
trai al Partidului 
prim-secretaf al 
avut o întîlnire 
membru al Biroului Politic, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania.

în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat Intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost evocate bunele 
relații de prietenie și. colaborare 
dintre Republica Socialistă România

Comitetului Cen- 
Comunist Român, 
C.C. al U.T.C.. a 
cu Egon Krenz,

și Republics Democrată Germană, 
inclusiv dintre organizațiile de tine
ret, care se dezvoltă permanent in 
spiritul înțelegerilor convenite la 
nivel înalt, precum și dorința de a 
se extinde și aprofunda colaborarea 
bilaterală, reciproc avantajoasă, in 
toate domeniile de activitate, în 
folosul popoarelor celor două țări, 
al cauzei păcii, destinderii și secu
rității internaționale. Totodată, au 
fost evidențiate preocupările actuale 
ale celor două partide și popoare 
privind continua dezvoltare a socie
tății socialiste, .im cele două țări, 
pentru obținerea unor noi succese 
în toate domeniile de activitate.

Toate statele europene trebuie să contribuie 
la realizarea dezarmării

Un interviu al ministrului de externe al Austriei
VIENA 22 (Agerpres). — Ministrul 

de externe al Austriei, Leopold Gratz, 
s-a pronunțat pentru includerea țări
lor europene în dialogul dintre Uniu
nea Sovietică și S.U.A. asupra dezar
mării și pentru o mai mare angajare 
a statelor neutre și nealiniate din 
Europa in problemele dezarmării și 
măsurilor de încredere și securitate 
— transmite agenția A.P.A. într-un 
interviu acordat publicației vieneze 
„International", Grațz și-a exprimat 
dorința ca statele europene, indife-

rent de alianțele militare din care fac 
parte, să participe la dialogul sovie- 
to-ainericăn. Nu trebuie trecut cu 
vederea faptul că arsenalele militare 
sint. in mare parte concentrate- in 
Europa și că, in ultimă instanță, toa
te țările europene se află in zona de 
conflict potențial — a relevat el. Sta- 

. tele mici ar trebui să acționeze in 
acest sens, de exemplu, la Conferin
ța de la Stockholm pentru măsuri de 
încredere și securitate 
dezarmare în - Europa.

și pentru

ORIENTUL MIJLOCIU
1 • ...

• O nouâ rundă de negocieri intre reprezentanții militari ai Li
banului și Israelului • Convorbiri egipteano-iordaniene

BEIRUT 22 (Agerpres). — In lo
calitatea Naqhoura din sudul Liba
nului s-a desfășurat marți o nouă 
rundă de negocieri între reprezen
tanții militari ai Libanului și Israe
lului privitoare la retragerea forțe
lor israeliene din sudul teritoriului 
libanez. După cum relatează agen
țiile Reuter și Associated Press, de
legația israeliană a prezentat planul 
in trei etape al retragerii forțelor 
israeliene, anunțat recent. Purtătorul 
de cuvint al delegației libaneze — 
care a apreciat că pentru prima oară 
in cadrul acestor convorbiri a fost 
abordat un punct pozitiv — a ex
primat totuși rezervă în legătură cu 
planul prezentat. El a precizat că, 
întrucît delegația israeliană nu a a- 
nunțat și un calendar al acestei re
trageri, operațiunea respectivă nu 
poate fi numită „retragere", ci mai 
degrabă o „redesfășurare" a forțe
lor.

fost rănită. Apelului la grevă l-au 
răspuns atît locuitorii din Saida, cit 
și din Beirutul de vest. De aseme
nea. au fost organizate marșuri de 
protest în Saida și regiunea Khar- 
roub. Premierul libanez a condam
nat în termeni categorici acest 
atentat

D/.V ACTUALITATEA POLITICĂ

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
în discursul de învestitură, rostit în 
fața membrilor celor două camere 
ale Congresului și ai Curții Supre
me, cu ocazia preluării celui de-al 
doilea mandat de președinte 
S.U.A., Ronald Reagan a făcut

al 
o 

trecere în revistă a principalelor o- 
biective de politică internă și exter
nă urmărite de administrația repu
blicană in cei patru ani de cind se 
află la conducerea treburilor țării. 
El a afirmat, in acest sens, că in 
cursul primului mandat a reușit să 
imprime Statelor Unite „un nou în
ceput" și a apreciat că președinția 
sa „creează o nouă Americă", prin 
revitalizarea economiei și reafirma
rea unor vafori naționale. Șeful sta
tului american s-a pronunțat pentru 
adoptarea unor măsuri de economi
sire care să reducă deficitul-record 
al cheltuielilor guvernamentale și 
pentru combaterea in continuare a 
șomajului. „Administrația și Congre
sul trebuie să convină asupra unui 
buget echilibrat și să înceapă redu
cerea datoriei guvernamentale" — a 
declarat președintele Reagan, re-

Inrioirld apelul său de a se adopta 
un amendament la constituție care 
să interzică cheltuielile excesive. 
Referindu-se la necesitatea presanta 
a reducerii deficitului bugetar uriaș, 
președintele Reagan a arătat că „o 
perioadă neîntreruptă de 50 de ani 
de deficite ne-a adus în cele din 
urmă la ceasul socotelilor. Am ajuns 
la un punct de cotitură, un moment 
de decizii grele".

în domeniul politicii externe, Ro
nald Reagan a reafirmat intenția ad
ministrației S.U.A. de a purta ne
gocieri cu U.R.S.S. in vederea ajun
gerii la acorduri de reducere a ar
melor nucleare „pentru a scăpa o- 
fnenirea de amenințarea distrugerii 
nucleare".

în discursul său, președintele ame
rican a repetat cunoscutele teze ale 
actualei administrații privind nece
sitatea asigurării unui efort de înar
mare masiv și a unui potențial mili- 
tar-strategic ridicat, inclusiv prin 
continuarea cercetărilor vizind reali
zarea programului de înarmare de
numit „războiul stelelor".

— evidențiata într-un raport al C.E.P.A.L.
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres).

— O tendință slabă de redresare 
economică și o creștere a inflației 
pentru, al patrulea an consecutiv 
sint principalele concluzii ale unui 
.raport al Comisiei Economice a 
O..N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.) referitor la evoluțiile 
economice din țările acestei regiuni. 
Raportul secretarului general al 
C.E.P.A.L., Enrique Iglesias, relevă 
că rata inflației pe ansamblul sta
telor latino-americane a fost de 66 

. la sută in 198.3 și de 116 la sută anul 
trecut. Rata cea mai înaltă a infla
ției s-a înregistrat in Bolivia, 1 000

la sută, urmată de Argentina — 675 
la sută și Brazilia — 200 la șută.

Raportul constată că datoria .exter
nă a țărilor latino-americane a cres
cut cu 5,6 la sută in 1984. Pe de altă 
parte, afluxul net de'capital a spo
rit la 10,6 miliarde dolari, cu mult 
sub nivelul impus de necesitatea 
efectuării plăților la dobînz'ile ri
dicate la împrumuturi. în total, nu
mai sumele pe care aceste țări tre
buiau să le plătească 
contul dobinzilor la 
primite se cifrau la 
dolari.

anul trecut în 
împrumuturile 
26,7 miliarde

Propunere privind legalizarea P. C. Brazilian
BRASILIA 22 (Agerpres). — 343 

de deputați din Congresul Național 
brazilian au adresat președintelui . 
ales al Braziliei, Tancredo Neves,

propunerea de a proceda la legali
zarea Partidului Comunist Brazi
lian — transmite agenția Prensa 
Latina.

' i z
Agențiile de presă informează că 

marți a fost organizată in Liban o 
grevă în semn de protest față de 
atentatul comis luni seara în orașul 
Saida, in urma căruia o cunoscută 
personalitate musulmană sufiîtă a

AMMAN 22 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Egiptului, 
Esmat Abdel Meguid, a declarat, la 
încheierea vizitei efectuate în Iorda
nia, că acțiunea comună egipteano- 
iordaniană urmărește în primul rind 
relansarea procesului de pace în 
Orientul Mijlociu. EI a precizat că 
în cursul convorbirilor avute cu re
gele Hussein al Iordaniei au fost 
examinate aspecte ale evoluției si
tuației din zonă, între care proble
ma palestiniană. în lumina recente
lor vizite efectuate de președintele 
Egiptului, Hosni Mubarak, în Grecia 
și Italia. Esmat Abdel Meguid a 
apreciat, totodată, că relațiile egip- 
teano-iordaniene sînt excelente, con
ducătorii celor două țâri dorind să 
consolideze cooperarea bilaterală, în 
interesul popoarelor lor.

încărcături nucleare cu „destinație 
specială'' stocate in R. F. G.

In pofida pericolului crescînd al acumulării de noi arme 
continentul nostrupe

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Potrivit unor informații transmise de 
rețeaua americană de televiziune 
N.B.C., reluate de agenția France

Avertismentul oamenilor de știință asupra primejdiei nucleare

Presse, în Republica Federală Ger
mania sint stocate încărcături nu
cleare transportabile, aparținind Sta
telor Unite, care ar urma să fie uti
lizate in spatele liniilor inamice în 
eventualitatea unui conflict. Sursele 
amintite menționează că in R.F.G. 
ar fi stocate circa 100 de încărcă
turi nucleare de tipul „S.A.D.M." 
(Muriițîi atomice speciale pentru 
distrugere), iar grupuri de comando 
pregătite pentru mînuirea acestor 
arme sint staționate la baza milita
ră americană Bad Toelz, situată la 
sud de Miinchen.

Noi represiuni în Africa de Sud
In ultimele zile. în 

Republica Sud-Africa- 
nă au avut loc noi ma
nifestații de protest 
ale populației de cu
loare, care au fost re
primate cu brutalitate 
de poliția autorităților 
rasiste. Intr-o cores
pondență transmisă 
din Johannesburg, a- 
genția France Presse 
relatează că duminică 
o tinără negresă a fost 
rănită de gloanțe la 
Katlehong (vastă sub
urbie locuită de 
populația de culoare 
la vest de Johannes
burg), in cursul unei 
înfruntări intre poliție 
și mai multe mii de 
persoane venite să ma-

nifesteze in fața pri
măriei. „Această ma
nifestație — precizea
ză agenția — a fost 
una dintre cele mai 
importante semnalate 
după tulburările din 
septembrie 1984 in tri
unghiul Vaal (la sud 
de Johannesburg), 
in care in decurs de 
trei luni s-au făcut 
peste 160 de morți".

Aceeași agenție ține 
să sublinieze că, in 
ciuda represiunilor de
clanșate de regimul de 
la Pretoria. în R.S.A. 
se intensifică lupta 
populației majoritare 
pentru drepturi egale. 
France Presse citează

in acest sens 
de ____
președintele 

Național 
publicației 

Mail" din 
interviu în 

A.N.C.

interviul 
Oliveracordat 

Țambo, 
Congresului 
African, 
„Sunday 
Harare, 
care liderul 
anunță organizarea in 
scurtă vreme a Confe
rinței generale a or
ganizației în cadrul că
reia va fi examinată 
strategia militară tn 
vederea unei noi ofen
sive in Africa de Sud.

In fotografie : as
pect din timpul unei 
demonstrații antia- 
partheid din regiu
nea orașului Johannes
burg. '

Ce-i drept și pină acum oamenii 
de știință au avertizat, și încă în 
repetate rinduri, asupra consecințe
lor dezastruoase ale unei eventuale 
conflagrații nucleare. Cu toate aces
tea, în rindurile unor cercuri, mai 
ales dintre cele interesate în conti
nuarea și intensificarea cursei inar
mărilor, se căuta, printr-o susținută 
campanie propagandistică, să se 
acrediteze dubii in legătură cu apre
cierile privind soarta omenirii și a 
planetei in cazul unui război nu
clear. Chiar recent, pornind, chipu
rile, de la constatarea că „Hiroshima 
și Nagasaki au fost distruse, dar 
apoi s-au refăcut, iar viața și-a re
luat cursul normal", revista „Foreign 
Policy", citind opinia unui „cercetă
tor militar" de la „Worldwatch In
stitute", trăgea concluzia eronată că 
„un război nuclear poate fi dus și 
cîștigat".

Iată însă că Academia Națională 
de Științe din Statele Unite, cel mai 
înalt for științific din această țară, 

. vine să risipească orice îndoieli, 
afirnfind că toate avertismentele 
privind dispariția vieții pe planeta 
noastră în cazul izbucnirii unui 
război nuclear reprezintă „o certitu
dine". într-un raport care, după cum 
subliniază agențiile „Associated 
Press" și „France Presse", „a fost 
solicitat de Ministerul Apărării al 
S.U.A." — document ce însumează 
190 de pagini — se evidențiază nu
meroase date și fapte care dezvăluie, 
fără putință de tăgadă, că omenirea 
și-ar găsi un tragic sfirșit in cazul 
unui conflict nuclear.

Raportul nu se ocupă de efectele 
directe și imediate ale exploziilor 
nucleare (morți, răniți, distrugeri 
materiale etc) — asemenea date au 
mai fost prezentate in repetate rin
duri — ci de consecințele acestor 
explozii. Și care sînt aceste conse
cințe, după părerea autorilor rapor
tului ?

„După producerea exploziilor — 
se arată în documentul întocmit de 
o comisie de experți a Academiei 
Naționale de Științe a S.U.A. — 
fn atmosferă se vor degaja cantități 
uriașe de praf și fum, suficiente 
pentru a acoperi Soarele. Tonele de 
praf, ce vor fi propagate in aer, voi 
acționa ca niște oglinzi minuscule, 
reflectind radiațiile solare și impie- 
diclnd, astfel, încălzirea straturilor 
joase ale atmosferei". Rezultatul? O 
răcire generală a atmosferei, pe Pă- 
mint temperaturile urmînd să scadă 
la multe grade sub zero. Este vorba, 
adică, de apariția „iernii nucleare". 
Ca urmare a lipsei luminii solare și

a gerului, vor dispărea plantele, iar 
în lipsa acestora vor dispărea și ani
malele.

Și aceasta nu-i totul. „Din cauza 
substanțelor chimice emanate de 
exploziile nucleare, care ar reduce 
stratul protector de ozon al atmos
ferei — se arată în continuare in 
raport — va spori proporția de pă
trundere a radiațiilor ultraviolete 
cancerigene prin atmosferă". Exis
tă, deci, și posibilitatea apariției 
așa-numitei „primăveri a ultravio
letelor". Adică, la „iarna nucleară* 1 se 
va adăuga „primăvara ultraviolete
lor**,  care ar veni să distrugă și ur
mele de viață ce ar mai rămine pe 
planeta noastră.

O asemenea evoluție este reprezen
tată deosebit de sugestiv de agenția 
„Associated Press", care a transmis 
desenul alăturat.

Iar revista americană „Time", refe
rindu-se la același raport al Acade
miei Naționale de Științe a S.U.A., 
prezintă astfel tabloul planetei „la 
două săptămini după un război nu
clear" : „Cind flăcările p'irjolitoâre 
ale bombelor s-au stins, urmează un 
fel de burniță neagră de căderi ra
dioactive. Dar apocalipsul nu se 
oprește aici. Soarele este intunecat 
de nori groși de fum produs de vasta 
conflagrație care a ras de pe fața Pă- 
mintului principalele orașe ale 
emisferei nordice. Vălul dens de fu
ningine și cenușă circulă lent printre 
diferitele pături ale atmosferei, aco
perind continente intregi — o lume 
a frigului și întunericului. Deoarece 
temperatura solului a scăzut cu pină 
la 40 grade Fahrenheit, iar Soarele 
este acoperit, recoltele au fost distru
se in întregime. Chiar un conflict 
mai redus ar putea declanșa iarna 
nucleară. In esență, declară cercetă
torii, iarna nucleară face posibili 
eventualitatea ca agresorul, oricare 
ar fi el, să sfirșească prin a se auto- 
externiina..."

în numele marilor țeluri umaniste 
ale salvgardării păcii, popoarele de 
pretutindeni — între care la loc de 
seamă se situează poporul român — 
își ridică glasul cu vigoare, cerind cu 
hotărire oprirea neîntîrziată a cursei 
Înarmărilor, lichidarea armelor nu
cleare, a tuturor armelor de distrugere 

în masă. Documentul publicat de Aca
demia Națională de . Științe a State
lor Unite aduce, de fapt, noi argu
mente uriașei campanii pentru pace 
și dezarmare, care se desfășoară pe 
toate meridianele globului.

NIcolae PLOPEANU
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MEMBRII COMITETULUI ARAB 
„AL CELOR ȘAPTE", însărcinat 
de Liga Arabă cu găsirea unei so
luții in conflictul iraniano-irakian, 
au căzut de acord, la Bagdad, a- 
supra unui program de acțiune pe 
plari diplomatic, pe termen scurt, 
a anunțat secretarul general al or
ganizației, Chedli Klibi. Miniștrii 
de externe reprezentat) în acest 
Comitet au aprobat programul vi
zitelor pe care urmează să le efec
tueze in diferite. țări, în efortul 
de a pune capăt conflictului dintre 
Iran și Irak, arată agenția M.A.P.

GREVA MINERILOR BRITA
NICI. Răspunzind interpelărilor 
opoziției in Camera Comunelor, 
primul ministru al Marii Britanii, 
Margaret Thatcher, a declarat că 
pentru moment nu există intenția 
organizării unor noi negocieri intre 
reprezentanții Consiliului Național 
al Cărbunelui (N.C.B.) și Uniunea 
Națională a Minerilor (N.U.M.) îh 
vederea soluționării conflictului de 
muncă din sectorul minier. Premie
rul a motivat această decizie prin 
faptul că minerii refuză să accepte 
ideea închiderii a 20 de mine.

ÎN CURSUL SCHIMBURILOR 
DE FOCURI care au avut loc în
tre forțe ale Frontului Farabundo 
Marți pentru Eliberare Națională 
din Salvador și subunități ale ar
matei, în zona podului Torola. din 
estul țării, 14 soldați și-au pierdut 
viața — transmite postul de radio 
Venceremos al insurgenților, citat 
de agenția Prensa Latina. Totoda
tă. s-a precizat că operațiunea de
clanșată de armată in ideea de a 
sedate din disnozitiv forțele insur
gente a eșuat.

SEARA LITERARA 
Universității din Graz 
de-a 135-a aniversări a 
zentate. cadre didactice 
tribuția inestimabilă a 
naționale și universale, 
fragmente din cele mai

EMINESCIANA. La Institutul de romanistică al 
a fost organizată o seară literară dedicată celei 
nașterii lui Mihai Eminescu. In comunicările pre- 
Și studenți ai institutului au scos in evidență con- 
poetului la imbogățirea patrimoniului literaturii 
Un grup de studenți au recitat in limba română 
semnificative poezii din lirica eminesciană.

ORGANIZAȚIA INTERNAȚIO
NALA A MUNCII (O.I.M.) a difu
zat la Geneva o serie de date care 
arată că in numeroase s'tate occi
dentale industrializate persistă o 
adevărată „segregație" privind uti
lizarea forței de muncă a femei
lor, ca și in legătură cu salarizarea 
lor, transmite agenția Reuter.

consultări Intre r.a. ye
men ȘI R.D.P. YEMEN. Consultă
rile dintre Aii Abdullah Saleh, pre
ședintele R.A. Yemen, și Aii Nasser 
Mohammed, președintele. Prezidiu
lui Consiliului Suprem al Poporului 
al R.D.P. Yemen, inițiate săptămina 
trecută la Aden, au fost continuate 
în ultimele două zile în localitatea 
nord-yemenită Taiz. Ele au fost 
consacrate cooperării bilaterale in 
cadrul eforturilor 
unității între cele

EXPOZIȚIE. La muzeul din Kla
genfurt al landului Carlntia a 
avut loc vernisajul expoziției „Mi
nerale din Româțiia", in cadrul 
căreia sint prezentate piese va
loroase din colecția de minerale a 
Muzeului județean Maramureș. Ex
poziția fiferă posibilitatea vizitato
rilor de a cunoaște una dintre pre
ocupările de bază ale locuitorilor 
acestor străvechi meleaguri româ
nești — mineritul.

vizînd realizarea 
două state.
NOUA BOMBEEXPLOZIA A

plasate în perimetrul celebrului 
complex monumental de la Boro- 
budur din Indonezia a pricinuit 
grave daune mai multor statui pla
sate pe terasa monumentului. Bo- 
robudur datează din i 
VIII-lea, fiind unul din 
mari temple budiste din 
este, totodată, o atracție 
importantă a Indoneziei.
s-au încheiat lucrările de restau
rare a monumentului, prin contri
buția UNESCO.

CAMPANIE ELECTORALA. Par
tidul Social-Democrât din Suedia, 
de guvernâmint, a declanșat cam
pania electorală pentru alegerile 
legislative generale din septembrie 
acest an, dînd publicității platfor
ma lui electorală. Principalele pro
bleme economice și sociale pe care 
P.S.D. iși propune să le rezolve, 
relevă agenția Reuter, sint redu
cerea ratei inflației șl creșterea 
gradului de folosire a forței de 
muncă.

secolul al 
cele mai 
lume. El 

: turistică
In 1983

PENTRU PROTEJAREA PĂDU
RILOR. Intr-o declarație făcută la 
Roma, directorul general al Orga
nizației Naț unilor Unite pentru 
Alimentație ;i Agricultură (F.A.O.), 
Edouard Saouma, a arătat 
I A.O. va lansa o campanie la 
vel mondial pentru protejarea 
durilor. Acoperind o treime 
suprafața planetei, pădurile 
prezintă un element vital pentru | 
stabilitatea mediului și pentru ca
litatea generală a vieții, a spui el. |

că 
ni- 
pă- 
din 
re-
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