
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIJI-VĂ!
HOTĂ RÎREA-CHEM ARE

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVI Nr. 13740 Simbătă 25 octombrie 1986 Prima ediție 6 PAGINI - 50 BANI

a Plenarei C.C. al P.C.R. 
către organizațiile de partid, către toți oamenii muncii 
și întregul popor, pentru realizarea la toți indicatorii 

a planului unic de dezvoltare economico - socială 
pe anul 1986, primul an al celui de-al 8-lea cincinal

ORIENTĂRILE PROGRAMATICE CUPRINSE ÎN CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU LA MAREA ADUNARE NAȚIONALA

0 nouă și puternică expresie a voinței de pace 
a poporului român, a hotărîrii nestrămutate
de acțiune pentru înfăptuirea dezarmării

în acest „An internațional al pă
cii", România socialistă s-a afirmat 
din nou ca o țară puternic angaja
tă în lupta pentru pace și dezar
mare. Magistrala cuvintare rostită 
de tovarășul, Nicolae Ceaușescu la 
sesiunea Marii Adunări Naționale, 
cuprinzînd o amplă și profundă a- 
naliză a situației internaționale și 

arena 
i de 

al 
Partidului Comunist Român și le
giferarea de către forul suprem al 
puterii de stat a reducerii cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor șl 
cheltuielilor mi
litare și convoca
rea. în legătură 
cu aceasta. în 
cursul lunii no
iembrie, a unui 
referendum re
prezintă o nouă 
și elocventă ex
presie a atașa
mentului profund 
al întregului po
por. al președin
telui tării la 
cauza păcii și pro
movarea dezar
mării — cerințe
le cardinale ale 
contempo
raneități i.

Punînd o dată mai mult în lumi
nă unitatea dialectică, legătura in
disolubilă dintre politica internă și . 
activitatea externă a partidului și 
statului, dintre procesul de edifica
re a societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe pămîntul patriei 
șl eforturile perseverente pentru a- 
șigurarea condițiilor de liniște ne
cesare progresului țării. dezvol
tării pașnice a întregii omeniri, 
propunind soluții cutezătoare, rea
liste problemelor majore ale con
temporaneității — în concordanță 
cu orientările Congresului al XIII- 
lea — cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se înscrie ca un 
îndreptar atotcuprinzător, ca o con
tribuție deosebit de prețioasă la 
tezaurul gîndirii și acțiunii prac
tice revoluționare mondiale — așa 
cum stabilește și Hotărîrea Marii 
Adunări Naționale prin care cu
vîntarea președintelui țării a fost 
adoptată ca document programatic 
al politicii externe a României.

însemnătatea acestui document 
sporește cu atât mai mult cu cît, 
pe fondul general al primejdiei 
de război ce s-a agravat, în timpul

a activității României pe ; 
mondială, hotărîrea adoptată 
plenara Comitetului Central

din urmă, s-au manifestat pe plan 
internațional fenomene de derută 
și diverse incertitudini, puncte de 
vedere diferite sau chiar contra
dictorii asupra unor evenimente 
actuale. In această situație viața 
a ridicat insistent întrebarea : ce 
trebuie făcut în aceste condiții 
complexe, care sint principalele 
obiective și direcții de acțiune spre 
care se impune a fi îndreptate 
eforturile ? Meritul deosebit al cu- 
vîntării constă în faptul că dă un 
răspuns 
aceste 
obiective

clar și cuprinzător la 
întrebări, cristalizează 

limpezi, mobilizatoare,

gravă. In ultimul ăn cursa înar
mărilor, inclusiv nucleare, a con
tinuat, s-au amplasat noi arme nu
cleare în Europa ; S.U.A. au con
tinuat experiențele cu arma 
nucleară. Au avut loc noi acțiuni 
de forță împotriva unor state in
dependente, s-au menținut sau 
chiar agravat unele din conflicte
le militare existente. In aceste 
condiții a crescut și mai mult pe
ricolul unui nou război mondial, 
care în actualele condiții s-ar 
transforma intr-o catastrofă nucle
ară pustiitoare. Iată de ce pre
ședintele țării noastre a subliniat

negocierilor purtate cu dorința de 
a se ajunge la Înțelegeri, să se 
realizeze acorduri corespunzătoare 
in cele mai complicate probleme, 
inclusiv în ce privește eliminarea 
armelor nucleare și a dezarmării 
convenționale. In al doilea rind, 
în cuvintare se arată că de-a 
lungul a zeci de ani s-au acumulat 
multă neîncredere ți multe pro
bleme care nu se pot soluționa 
într-un timp scurt și printr-o a- 
bordare generală. întreaga evolu
ție a evenimentelor demonstrează, 
în același timp, 
abordare nouă

Sd demonstrăm prin votul nostru pentru reducerea unilate
rală cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor mili
tare voința nestrămutată a poporului român pentru înfăptuirea 
dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare, hotărîrea po
porului nostru de a se angaja cu toate forțele și de a participa 
activ la lupta pentru o lume fără arme, fără războaie!

NICOLAE CEAUȘESCU

ceea ce face ca ea să se Înscrie pe 
drept cuvînt ca un îndreptar de 
o incontestabilă valoare internați
onală.

Cu puterea de pătrundere ți dis- 
cernămint specifice analizei rigu
ros științifice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat înfruntarea a 
două tendințe diametral opuse pe 
arena mondială : tendința îndrep
tată spre perpetuarea politicii de 
forță, de încordare, de amestec in 
treburile interne ale altor state, 
de continuare a Înarmărilor și 
tendința îndreptată spre înfăD- 
tuirea unei politici de destindere, 
spre realizarea dezarmării și asi
gurarea păcii. Realitățile arată că 
între cele două tendințe s-a creat 
și se menține un echilibru relativ, 
că forțele care se pronunță pen
tru înarmare și politica de forță 
nu mai pot acționa nestingherit, 
așa cum ar dori, după cum nici 
celelalte forțe, favorabile dezarmă
rii și păcii, nu sint încă suficient 
de puternice pentru a determina o 
schimbare radicală a evenimente
lor. In același timp, situația inter
națională se menține deosebit de

din nou că problema fundamenta
lă a zilelor noastre o reprezintă 
oprirea cursului periculos al eve
nimentelor, înfăptuirea dezarmă
rii, în primul rind a celei nucleare, 
asigurarea păcii pe planeta noas
tră. Nu există și nu poate exista 
o problemă mai importantă decît 
asigurarea dreptului suprem al 
oamenilor, al .popoarelor la exis
tentă, la libertate, 
lă viață și pace.

Necesitatea trecerii la ; 
la intensificarea acțiunilor 
crete in direcția dezarmării 
cu atît mai mult impusă de înche
ierea fără rezultate concrete a 
recentei întîlnirl Ia nivel înalt so- 
vieto-americane din Islanda, deși 
în timpul întâlnirii se ajunsese, 
pentru prima oară, la poziții foar
te apropiate, la puncte de vedere 
comune. Și tocmai pornind de la 
realitatea faptului că este posibilă 
găsirea unei căi de înțelegere, 
președintele României trage pentru 
viitor concluzii de o deosebită în
semnătate. Prima dintre acestea 
subliniază posibilitatea ca. pe baza

independentă.
acțiune,

■ con- 
este

că se impune o 
problemelor mon
diale și în pri
mul rînd a celor 
legate de armele 
nucleare. Toate 
statele nucleare, 
și in primul rînd 
cele două mari 
puteri, trebuie să 
renunțe la con
cepția perimată 
după care armele 
nucleare întăresc 
capacitatea de a- 
părare, de secu
ritate a statelor 
și contribuie la 
menținerea păcii 
în lume ; de ase
menea, 
trebuie 

nunțe la „războiul 
nu va face decît să 
securitatea în lume, 
nouă spirală cursei ____
în sfîrșit, s-a dovedit din 
că problemele mondiale 
pot soluționa doar de cele două 
mari puteri, că este necesar ca toa
te statele, toate popoarele, indi
ferent. de mărime sau orinduire 
socială, să participe efectiv la re
zolvarea acestora. Deși prin întâl
nirea de la Reykjavik s-a pierdut 
un moment care putea să contri
buie la o schimbare radicală a si
tuației. România salută faptul că 
cele două state consideră că trebuie 
continuate tratativele de la pozi
țiile comune la care s-a ajuns, se 
pronunță pentru continuarea aces
tora. inclusiv pentru noi întîlnirl la 
nivel înalt sovieto-americane.

în cuvîntarea de la Marea Adu
nare Națională, ca și în cea rostită 
cu prilejul primirii miniștrilor a- 
facerilor externe ai statelor parti
cipante la Tratatul de La Varșovia,

a

S.U.A. 
să re- 

stelelor", care 
sporească in
să deschidă o 

înarmărilor.
nou 

nu se

(Continuare in pag. a Vl-a)

— LUĂRI DE POZIȚIE, ECOURI, DECLARAȚII -

„Susținem cu însuflețire și fermă hotărire strălucita inițiativă 
a președintelui Nicolae Ceaușescu pentru promovarea dezarmării, 

pentru asigurarea păcii"
Legea adoptată de Marea Adunare Națională privind reducerea cu 5 la sută a armamentelor, 

efectivelor și cheltuielilor militare - expresie a voinței întregului popor român 
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Este un bărbat înalt, 
bine, făcut și cărunt. 
Are aproape 60 de 
ani. Vocea și gesturi
le sale exprimă pu
tere și hotărire. Ochii 
li sint vii, pătrunză
tori. Părul său. o coa
mă bogată de leu, 
freamătă ca o flacără 
albă in vint. îl știu 
încă de-acum 7—8 am, 
cind am scris despre 
una din instalațiile 
sale, o invenție aflată 
atunci in prag de fi
nalizare. Nu s-ar zice 
că de-atunci încoace 
s-ar fi schimbat prea 
mult. Este la fel de 
bătăios și ferm și nu 
îngăduie nici o aba
tere de la ideile care 
l-au călăuzit toată 
viata. Una dintre ele, 
cea mai importantă 
din punctul său de 
vedere. este aceea 
de-a munci bine. „Un 
lucru bine făcut, zice, 
oricit de mărunt ar fi, 
arată ca o operă de 
artă, ca o bijuterie". 
O altă idee, la fel de 
importantă, este ne
strămutata sa „cre
dință in puterea nou
lui". „Noul, adaugă el, 
nu se impune cu una 
cu două, dar, pină la 
urmă, datorită puterii 
lui. putere pe care o 
împrumută și celui ce 
crede cu tărie in nou, 
este acceptat si toată 
lumea se miră cum 
de-a intirziat atît de 
mult timp și n-a apli
cat noul de la bun în

ceput. Iată, eu, deși 
mă aflu in pragul 
pensionării, n-am să 
mă las pină n-am să 
văd că hidrosita mea 
se va impune total".

Am scris, cum spu
neam. despre el, des
pre hidrosita sa, acum 
aproape 7—8 ani. Scriu 
din nou pentru că, 
după atita timp, des
copăr că l-au preocu-

sita mea, am vorbit 
mai mult in cifre, in 
descrieri de fenomene 
chimice și fizico-me- 
canice. Nu știu de ce 
am ocolit noi atunci 
problema poluării. De 
altfel, sincer să fiu, 
deși m-am ocupat ca 
inginer chimist și con
structor de utilaje 
chimice, de citeva alte 
probleme colaterale

tanti, Insă, intre toa
te, este combaterea 
poluării apelor. Cind 
m-am apucat de trea
ba asta, acum 15 ani, 
am crezut că e o 
chestiune simplă. Ba 
chiar lipsită de im
portantă. Țin minte 
că m-am revoltat că 
tocmai eu — de ce 
tocmai eu ?! — tre
buie să mă ocup de o

tutului de cercetări 
și studii tehnologice 
pentru echipamente 
electrice din Bucu
rești.

— Știu, tovarășe Mi
hail Preta, câ pentru 
epurarea acestor ape 
ați pus la punct 
acea hidrosita montată 
pentru prima dată la 
l.S.C.l.P. — Tomești, 
judeful Iași, unde a

Puterea noului
pat dintotdeauna pro
blemele privind com
baterea poluării. „Sint 
oltean, zice, dar asta 
nu are nimic comun 
cu combaterea poluă
rii. Are insă cu felul 
meu de-a fi, mai in
sistent, mai bătăios. 
Iubesc oamenii cinstiți 
și buni muncitori. îmi 
iubesc, firește, părin
ții și satul in care 
m-am născut. Măceșul 
de Jos. la sud de Cra
iova, undeva, pe lingă 
Dunăre. Iubesc natu
ra, caii, dar mai pre
sus de toate iubesc 
munca, adevărul și 
pămintul acestei țări. 
Pentru a apăra aces
te trei lucruri, nici 
un sacrificiu nu cred 
că este prea mare. 
Atunci cind dumneata 
ai scris despre hidro-

poluării, constat că do
meniul in care am 
pus tot sufletul meu, 
tot ce am aflat des
pre lumea care ne în
conjoară, este cel pri
vind combaterea po
luării. în clipa de 
fafă, deși am finali
zat hidrosita, acel 
procedeu de epurare 
a apelor emise de 
fermele de creștere și 
tngrășare a porcine
lor, mă ocup, de peste 
5—6 ■ ani, de depolua
rea marilor centre ur
bane. respectiv, de o 
uriașă instalație care 
să ardă, cu folos, de- 
șeurile menajere.. Cu 
multi ani înainte, 'am 
brevetat o idee și un 
aparat, privind com
baterea zgomotului, 
deci n poluării so
nore. Cea mai impor-

astfel de problemă. 
Ei bine, lupta împo
triva acestor ape ce 
ies din fermdle res
pective este extrem 
de complexă. In pri
mul rind, fermele con
sumă foarte multă 
apă. în al doilea rind. 
apa uzată afectează 
pinza de apă frea
tică. în al treilea 
rind, poate afecta 
riurlle in care este 
deversată. Și ar mai 
fi citeva probleme 
pe care nu le mai 
aduc in discuție. Sint 
suficiente cele enu
merate pină. acum".

După această poate 
prea lungă introduce
re. este cazul să ne 
deconspirăm. Interlo
cutorul nostru este 
inginerul Mihail Pre
ta, cercetător al Insti-

înlocuit un utilaj ce 
tocmai fusese adus 
din străinătate. Un 
utila) care se strica 
foarte repede, căruia 
ii trebuiau numeroase 
piese de schimb și 
care, amănunt foarte 
important, era subdi
mensionat pentru u- 
riașul complex de 
lingă Iași. Am fost la 
fața locului și am vă
zut. ba chiar am și 
scris, că hidrosita 
dumneavoastră îi este 
superioară utilajului 
adus din străinătate. 
Ii este superioară ca 
eficiență, randament 
și rezistență. Mai 
mult decît atît, nămo
lul și, in principal, 
dejecțiile pe care hi
drosita le separă de 
apele uzate au consti
tuit obiectul unor cer

cetări întreprinse de 
cițiva ingineri zooteh- 
niști, care au tras con
cluzia că se pot ob
ține, prin diverse tra
tamente, o serie de 
furaje speciale și de 
îngrășăminte pentru 
anumite edituri mari 
consumatoare de azot. 
Ea l.S.C.l.P. — To
mești a fost... începu
tul hidrositei. Unde 
s-a mai aplicat aceas
tă invenție ?

— Așa, dintr-un foc, 
pot să spun că.s-a 
mai aplicat la Unități 
similare din Bacău, 
Pvoman, Șieu-Măghe- 
ruș. județul Bistrița- 
Năsăud, la I.A.S. Mă
gurele și I.A.S. Chiti- 
la. Dar cea mai de 
seamă aplicare a avut 
loc la întreprinderea 
de sere „30 Decern-* 
brie" din sectorul ai 
gricol Ilfov. Cea măi 
de seamă, din punctul 
meu de vedere, pentru 
că aici hidrosita a con
stituit doar un/punct 
de plecare pentru a se 
ajunge la faza a doua 
a acestei foarte vechi 
cercetări. Cu sprijinul 
direct și nemijlocit al 
C.N.Ș.T.-ului, cu ac
ceptul întreprinderii 
de sere, o instituție 
extrem de receptivă la 
tot ceea ce este nou, 
am trăit bucuria să

Victor NIȚA
(Continuare 
în pag. a H-a)

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar generai al Partidului Comunist Român, in ziua 
de 22 octombrie a.c, a avut loc Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, care, intr-o 
atmosferă de înaltă exigență și responsabilitate comu
nistă, a dezbătut Raportul Consiliului de Miniștri cu 
privire la realizarea planului național unic de dezvol
tare economico-socială pe 9 luni și măsurile pentru 
realizarea integrală a planului pe anul 1986.

Plenara dă o inaltă apreciere cuvintăril rostite cu 
acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu, analizei 
profund științifice, revoluționare a secretarului general 
al partidului privind rezultatele obținute de oamenii 
muncii, de întregul nostru popor In perioada care a 
trecut din acest an, precum sl căile și măsurile 
concrete- de acțiune pentru realizarea integrală, Io 
un înalt nivel de calitate șl eficiență, a prevederilor 
primului an al cincinalului 1986—1990 șl hotărăște ca 
tezele, ideile și orientările de o excepțională însem
nătate puse in fața plenarei să stea la baza întregii 
activități viitoare o organelor și organizațiilor de 
partid, a unităților economice șl sociale de pe tot 
cuprinsul țării.

1. - Relevind, cu deosebită șotisfacțle, că există 
toate condițiile pentru obținerea, în acest an, a unei 
producții industriole cu peste 7 la suta mai mare față 
de 1985, pentru creșterea productivității muncii, a efi
cienței economice, a venitului național șl depășirea 
nivelurilor planificate la o serie de produse de cea 
mai mare importanță pentru economia națională, 
Plenara C.C. al P.C.R. cheamă organele șl organiza
țiile de partid, toate colectivele de oameni ai muncii 
să acționeze cu întreaga răspundere, Intr-un spirit de 
înaltă ordine și disciplină, pentru îndeplinirea inte
grală a planului, creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii, ridicarea nivelului tehnic și cali
tativ al producției, reducerea consumurilor materiale 
și de energie, creșterea eficienței întregii activități 
economice.

2. Plenara Comitetului Central cere să se acționeze 
cu toată hotărîrea pentru realizarea, în perioada care 
a mai rămas din acest an, a sarcinilor de plan din 
domeniul minier și energetic, pentru sporirea produc
ției zilnice de cărbune și țiței și reducerea consumu
rilor, punerea în producție a tuturor capacităților 
energetice prevăzute, finalizarea rapidă a reparațiilor 
capitale, organizarea temeinică a întreținerii și 
exploatării acestora, în vederea satisfacerii, Intr-o 
măsură sporită, a necesarului de materii prime și 
energie pentru economia națională.

Este necesar să se manifeste o preocupare perma
nentă pentru funcționarea în regim optim a tuturor 
agregatelor siderurgice, eliminarea rămînerilor în 
urmă la producția de oțel, a restanțelor In livrarea 
unor sortimente de metal pentru Industrie. Să se asi
gure livrarea ritmică a echipamentelor destinate in
dustriei miniere, petroliere, metalurgice și chimice și 
funcționarea neîntreruptă, la parametrii proiectați a 
instalațiilor și capacităților de producție, creșterea 
gradului de prelucrare a materiilor prime și valorifi
carea superioară a acestora.

3. Plenara iși însușește pe deplin aprecierea to
varășului Nicolae Ceaușescu cu privire la necesitatea 
realizării în ceie mai bune condiții o producției pentru 
export, ca una din problemele de cea mai mare 
importanță ale dezvoltării noastre economice, șl cere 
guvernului, ministerelor, județelor, tuturor oamenilor 
muncii să acționeze cu toată hotărîrea pentru înde
plinirea in întregime a planului la export, pentru

Intr-una din secțiile întreprinde
rii timișorene „Electrobanat" 

Foto : S. Cristian

MUREȘ :

Peste prevederi — 
importante cantități 
de energie electrică

Energeticienii de pe cele trei 
platforme ale întreprinderii „Elec- 
trocentrale" Mureș — Iernut. Fin- 
tînele și Tîrnăveni — au ..rotun
jit" in aceste zile la 250 milioane 
kWh cantitatea de energie electri
că pulsată suplimentar în magis
tralele energetice ale țării, in pe
rioada care a trecut din acest an. 
Este de remarcat că acest spor de 
producție, realizat in principal pe 
seama menținerii în funcțiune ne
întreruptă. a fiecărui agregat, a 
Cost obținut în condițiile în care 
au fost economisite 600 tone com
bustibil convențional, iar consumul 
propriu a fost diminuat cu 2,5 mi
lioane kWh energie electrică.

— Acest succes — ne-a spus 
Ștefan Nemeti. șeful compartimen
tului pla n-dezvoltare — are drept 
principal suport reducerea timpi
lor de staționare în perioada re
parațiilor la cele două blocuri ener
getice de cîte 100 MW fiecare cu 
13, și. respectiv, 16 zile față de 
termenul prevăzut. Reparațiile și 
reviziile tehnice au fost efectuate 
la înalt nivel calitativ, astfel încit 
avem certitudinea că, în perioada 
iernii, toate grupurile energetice 
vor funcționa la întreaga lor ca
pacitate. (Gheorghe Giurgiu).

perfecționarea întregii activități de comerț exterior, 
pentru sporirea contribuției acestuia la creșterea 
avuției naționale, la dezvoltarea generală a patriei. 
Toate întreprinderile- din acest sector trebuie să-și 
desfășoare activitatea pe principiul .autoconducerii și 
autogestiunii, să aplice ferm noul mecanism econo- 
mico-financiar, iar retribuția să fie determinată numai 
in raport de realizarea producției de export.

4. Plenara cere guvernului, ministerelor, tuturor con
siliilor oamenilor muncii să ia măsuri ferme pentru 
realizarea in întregime o investițiilor stabilite pentru 
ocest an, să acționeze consecvent pentru aplicarea 
fermă a acordului global, scurtarea duratei de exe
cuție a lucrărilor, pentru asigurarea unui ritm Înalt 
o! întregii activități din acest domeniu. Ministerele, 
unitățile constructoare de mașini și oițe utilaje și 
materiale necesare șantierelor vor trebui să asigure 
livrarea acestora la termenele stabilite și în cele mal 
bune condiții de calitate.

5. Plenara cere guvernului, ministerelor, centralelor 
tuturor întreprinderilor să acționeze cu cea mai mare 
fermitate pentru înfăptuirea programelor de perfec
ționare, de modernizare și organizare o muncii, a 
tehnologiilor, a întregii activități, în vederea creșterii 
substanțiale a productivității muncii, valorificării su
perioare o materiilor prime și materialelor, reducerii 
consumurilor șl a costurilor de producție, ridicării 
nivelului tehnic și calitativ al producției, creșterii efi
cienței economice a fiecărei unități.

6. Plenaro cheamă pe toți oamenii muncii de la sate 
sa răspundă printr-o muncă susținută, plină de abnega
ție, vibrantelor îndemnuri ale conducătorului iubit al 
partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, da 
a face totul pentru creșterea continuă a producțiilor 
vegetale și animale, a potențialului productiv și folo
sirea cu maximă chibzuință a pămîntului, de a se 
angaja cu toate forțele în îndeplinirea obiectivelor 
noii revoluții agrare. Organele și organizațiile de 
partid, toți locuitorii satelor să participe cu înalt spirit 
de ordine și disciplină la strîngerea șl depozitarea 
corespunzătoare a întregii recolte și pregătirea temei
nică, la un înalt nivel calitativ, a recoltei viitoare, 
pentru asigurarea fondului centralizat al statului și 
a unei bune aprovizionări a populației, pentru satis
facerea celorlalte necesități ale economiei naționale.

7. Insușindu-și pe deplin aprecierile secretarului 
general al partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, plenara subliniază că economia 
noastră națională, aflată în plin proces de dezvoltare 
intensivă și modernizare, dispune de tot ceea ce este 
necesar, de o puternică bază tehnico-materială, pen
tru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe 
acest an, și pe întregul cincinal, a obiectivelor noii 
revoluții tehnico-științifice și noii revoluții agrare.

Strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să acționăm 
cu cea mai inaltă responsabilitate comunistă, revo- 
ționară, pentru înfăptuirea cu succes a sarcinilor 
primului an al actualului cincinal, să luăm toate 
măsurile pentru pregătirea temeinică a planului pe 
1987 și îmbunătățirea substanțială a întregii activități 
din industrie, agricultură și celelalte sectoare, punind 
astfel o bază trainică realizării în cele mai bune 
condiții a obiectivelor Congresului al Xlll-lea al 
partidului, a Programului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spra 
comunism, de ridicare necontenită a României pe 
culmile progresului și civilizației !

ARMATA a PĂCII, PARTICIPANTĂ ACTIVĂ LA 

CONSTRUCȚIA PAȘNICĂ: succesul unităților militare 
de pe șantierul Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari

TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU,

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România, 

Comandant Suprem al Forțelor Armate

Mult iubite ți stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Consiliul de Conducere al Ministerului Apărării Naționale vă rapor

tează, cu cel mai profund respect, că unitățile militare de pe șantierul 
Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari au îndeplinit sarcina încredințată 
de dumneavoastră, executând, pe 12 km, lucrările care asigură deschi
derea navigației, angajîndu-se să realizeze, pină la sfirșitul anului, 
astfel de lucrări pe încă un kilometru. Unitățile militare, animate de 
dorința ca această .grandioasă operă să fie finalizată, vor lucra pe cele
lalte sectoare ale canalului pină Ia darea lui In folosință la termenul 
ordonat de dumneavoastră. Acest vast șantier, ca si celelalte pe care 
acționează militarii, a constituit o adevărată școală de călire revoluțio
nară, patriotică și civică a tinerilor, de formare a lor ca înflăcărați 
constructori și neinfricați apărători ai patriei socialiste.

Rezultatele raportate se înscriu în rîndul succeselor de seamă cu 
care armata noastră revoluționară iși cinstește ziua sa — 25 Octombrie. 
In același timp, ele se constituie într-un grăitqr exemplu de dăruire 
și abnegație pentru toți ostașii care lucrează în economia națională 
pentru a contribui. în continuare, cu si mai mare răspundere si pa
siune în muncă, la activitatea de transpunere in viată a sarcinilor 
revenite armatei din istoricele hotărini ale Congresului al XIII-lea. din 
documentele de partid si de stat, din geniala dumneavoastră operă.

Pătrunși de însemnătatea fundamentală a tezei elaborate de dum
neavoastră potrivit căreia dezvoltarea economico-socială a patriei re
prezintă baza trainică a înfloririi tării și întăririi capacității ei de 
apărare, militarii armatei R.epublicii Socialiste România vor acționa și 
pe mai departe cu toate forțele în sectoarele incredințate. pentru creș
terea accelerată a industriei. înfăptuirea noii revoluții agrare, sporirea 
potențialului energetic al tării, realizarea planului de irigații si îmbu
nătățiri funciare. îndeplinirea tuturor misiunilor ce ni le-ați ordonat.

Dind. expresie gindurilor și voinței Întregii oștiri, vă rugăm să ne 
permiteți, mult stimate tovarășe comandant suprem, să dăm glas și 
cu acest prilej, din adincu! inimilor celor mai alese sentimente de dra
goste fierbinte, adîncă recunoștință și nețărmurit devotament pe care 
le nutrim fată de dumneavoastră, cel mai strălucit fiu al națiunii noas
tre. conducătorul încercat si înțelept al partidului și poporului, ctitorul 
genial al strategiei ascensiunii României spre piscurile socialismului și 
comunismului, personalitate proeminentă a lumii contemporane, militant 
neobosit pentru triumful nobilei cauze a păcii pe planeta noastră.

Adresăm, totodată, respectuoasa noastră considerație și prețuire 
stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu. om 
politic si savant de renume mondial, pentru contribuția inestimabilă 
adusă la promovarea învătămîntului, științei și culturii, ă înaltelor valori 
ale societății noastre socialiste.

Cu aceste ginduri și sentimente, asemenea tuturor oamenilor muncii 
j din patria noastră, personalul armatei aprobă și susține unanim măsurile 
: adoptate de plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
I și de Marea Adunare Națională, strălucit fundamentate in magistrala 

cuvintare pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, 
ați roștit-o la recenta sesiune a forumului suprem al puterii de stat. 
Armata țării vede in hotărîrea de reducere cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare un act de excepțională însemnătate 

I politică, care impune cu necesitate menținerea unei înalte vigilențe și 
perfecționarea întregii sale activități, concentrindu-și în acest scop toate 
eforturile pentru îndeplinirea întocmai a prevederilor Directivei de pre
gătire militară și. politică pe perioada 1986—1990, ale doctrinei militare 
naționale, astfel incit să fie gata in orice moment ca, împreună cu cele
lalte forte ale sistemului național de apărare, cu întregul popor, să-și 
onoreze cu demnitate rolul de pavăză de nădejde independenței, suvera
nității și integrității teritoriale ale scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

CONSILIUL DE CONDUCERE
AL MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE^



PAGINA 2 SCINTEIA — simbăfă 25 octombrie 1986

Prezențe românești la Tîrgul Internațional București -1986

CHIMIA ȘI PETROCHIMIA
economiei naționale
neria tehnologică, aflate sub îndrumarea de inaltă competență șl autoritate 
științifică a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
savant de largă recunoaștere internațională și strălucit om politic. De la 
inființarea Institutului Central de Chimie, in anul 1973, din inițiativa și 
sub conducerea directă a tovarășei Elena Ceaușescu, valorosul potențial 
de cercetare și proiectare din domeniul chimiei o fost concentrat spre 
studierea și rezolvarea unor probleme prioritare ale economiei. Puternica 
afirmare, atit pe plan intern, cit și pe plan internațional, a cercetării 
chimice românești se datorează tocmai orientării permanente spre solu
ționarea problemelor majore ale activității productive, spre realizarea de 
tehnologii moderne, de înaltă eficiență, care să valorifice Io maximum 
materiile prime și energia, in condițiile obținerii unor produse de calitate 
superioară.

Cercetarea chimicâ românească pune la dispoziția industriei noastre 
și a partenerilor de peste hotare tehnologii originale, care fac obiectul 
unui mare numâr de brevete înregistrate in țară șl in străinătate. De 
altfel, tocmai datorită gradului inalt de competitivitate al tehnologiilor 
și instalațiilor realizate de specialiștii noștri, acestea sint tot mai mult 
solicitate și peste hotare. In perioada ultimilor 21 de ani, ca 
urmare a diversificării și modernizării nomenclatorului de fabricație, s-au 
înregistrat importante creșteri ale exportului > de 6,7 ori la materiale 
plastice, rășini sintetice și produse prelucrate, de 3 ori la cauciuc sintetic, 
de 5 ori la anvelope, de 163 ori la fibre și fire sintetice.

întreprinderea de rulmenți grei din Ploiești, care dispune de o dotare tehnică deosebită, realizează o gamă variată 
de produse apreciate in numeroase țări ale lumii. Colectivul acestei unități a livrat la export în acest an peste 

25 noi tipuri de rulmenți Foto : E. Dichiseanu

în toate ramurile, în toate întreprinderile

Acțiuni hotărîte pentru încadrarea 
in normele și normativele de stoc (ii)

-ramuri de vîrf ale
O prezentă distinctă, remarcabilă, in cadrul Tirgulul Internațional 

București, o reprezintă și in acest an „SALONUL INTERNAȚIONAL AL 
CHIMIEI". Ampla participare a industriei chimice și petrochimice la noul 
salon internațional oferă imaginea grăitoare a potențialului atins de 
două dintre cele mai dinamice ramuri ale economiei naționale.

Dezvoltarea impetuoasă a industriei chimice și petrochimice românești, 
mai ales in ultimele două decenii, are la bază o concepție științific 
elaborată, o strategie al cărei promotor este secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae Ceausescu, care a indicat și o sprijinit 
pătrunderea progresului tehnic, a celor mai avansate cuceriri ale științei 
in sfera producției materiale. La inițiativa și sub directa sa îndrumare, 
in această perioadă au fost construite și modernizate, pe baza unor 
fonduri de investiții fără precedent, numeroase capacități de producție, 
astfel incit, in prezent, chimia și petrochimia dispun de o solidă bază 
tehnică și materială de producție.

In procesul dezvoltării economico-sociale a țârii, al modernizării 
structurilor economice, industria chimicâ și petrochimică ocupă un loc 
de frunte, atit prin volumul producției, cit și prin rolul pe care II are in 
valorificarea superioară a unor însemnate resurse de materii prime șl 
materiale. La dezvoltarea industriei chimice și petrochimice, Io procesul de 
modernizare a producției și de creștere a calității și competitivității pro
duselor, o contribuție hotărîtoare și-au adus cercetarea științifică și ingi-

Anvelope cu caracteristici funcționale superioare
Printre cele mal reprezentative exponate ale industriei românești de 

prelucrare a cauciucului figurează : anvelopele de autoturism din grupa 
modernă, seria 70, ce conferă o mai mare siguranță in exploatare ; noile 
anvelope de construcție tubeless, pe jantă de 22,5 țoii, pentru echiparea 
camioanelor grele ; anvelopele de camioane și autoturisme cu profile 
antiderapante speciale, care prezintă o rezistență sporită la rulare. Se 
remorcă, de'asemenea, benzile transportoare cu inserții textile și meta
lice de uz industrial.

Asigurarea energiei electrice necesare desfășurării normale a pro
ducției in unitățile economice, in celelalte sectoare de activitate repre
zintă. așa cum s-a subliniat in cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.K., o problemă de 
maximă însemnătate. Acum, in această perioadă, deosebit de important 
este ca în toate unitățile din sectorul energetic să se acționeze cu fer
mitate și răspundere pentru aplicarea măsurilor stabilite de conducerea 
partidului pentru punerea in producție a tuturor capacităților energe
tice prevăzute, terminarea rapidă a reparațiilor capitale, organizarea te
meinică a intreținerii și exploatării instalațiilor.

Intr-un ciclu de anchete publicate în ultima perioadă, ziarul „Scin- 
tela a prezentat acțiunile, preocupările, dar și neimplinirile cu privire 
la pregătirea centralelor electrice pentru sezonul rece. In încheierea 
acestui ciclu de anchete am solicitat punctul de vedere al Ministerului 
Energiei Electrice, exprimat de tovarășul inginer Valeriu l'opa. adjunct 
al ministrului :

ENERGIA
problemă de maximă 
ÎNSEMNĂTATE 

preocupare de maximă 
RĂSPUNDERE

în toate centralele electrice- 

o temeinică pregătire 

pentru sezonul rece! (ix)

— Conștienți de sarcinile majore 
ee revin ramurii energiei electrice 
și termice, mobilizați de Îndemnurile 
și indicațiile secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii 
din acest important . sector al eco
nomiei acționează hotărit, depun 
eforturi susținute pentru asigurarea 
funcționării corespunzătoare a sis
temului energetic național. O serie 
de colective de energeticieni Înre
gistrează rezultate bune. Cu toate 
acestea, ne ansamblu, nu se reali
zează nivelurile planificate. Cele 
mai multe greutăți se intimpină in 
centralele pe bază de cărbune, care 
realizează o putere medie cuprinsă 
Intre 3 000—3 200 MW. cu mult sub 
posibilități și cerințe.

— Care sint cauzele care determi
nă această situație ?

— In primul rind. se înregistrează 
numeroase opriri accidentale dato
rită fiabilității scăzute a unor echi
pamente, dar și a exploatării lor 
necorespunzătoare. In al doilea rînd, 
din cauza randamentelor scăzute ale 
unor agregate auxiliare, se diminu
ează puterea disponibilă a grupu
rilor energetice. In al treilea rind, 
capacitatea termocentralelor este in
fluențată negativ de calitatea căr
bunelui, a cărui putere calorică nu 
se situează întotdeauna la nivelul 
stabilit. Creșterea calității și efi
cienței în funcționarea marilor cen
trale din Oltenia — Turceni șl Ro- 
Vinari — se înscrie drept o sarcină 
de maximă răspundere șl însemnă
tate.

— Pentru asigurarea alimentării 
continue cu combustibil a centrale
lor in perioada sezonului rece a fost 
prevăzut un stoc de sase milioane 
tone de cărbune. Ce cantități se află 
în prezent in depozitele termocen
tralelor și ce se întreprinde pentru 
atingerea nivelului planificat ?

— Stocul de cărbune existent în 
termocentrale la data de 24 octom
brie a.c. este de 4,6 milioane tone 
și reprezintă 77,7 la sută din stocul 
normat. Pentru atingerea nivelului 
..planificat s-a stabilit un program 
comun între ministerele de resort 

din domeniile minier, transporturi șl 
energie electrică pentru livrarea, 
consumul șl transportul cărbunelui 
energetic pe luna octombrie a.c., prin 
care se prelimina ca la finele aces
tei luni să se realizeze un stoc da 
5.3 milioane tone. In vederea înde
plinirii programului s-au stabilit 
măsuri tehnico-organtzatorlce deo
sebite, atit la întreprinderile minie
re furnizoare, la termocentrale, cit 
și la regionalele de cale ferată. Pe 
data de 9 octombrie a.c., la sediul 
Comitetului județean de partid Gorj, 
unde sînt situate marile bazine car
bonifere Motru — Rovinari. a avut 
loc o analiză în cadrul căreia s-au 
adînclt„și concretizat mal precis a- 
ceste măsuri. Se impune realizarea 
neintirziată a acestora, cu atit mal 
mult cu cit, în primele 24 de zile ale 
lunii în curs, față de un program de 
2 940 mii tone, întreprinderile minie
re au livrat numai 1 572 mil tone. 
Cu deosebire trebuie acționat pentru 
recuperarea rămînerilor în urmă In 
asigurarea stocurilor normate la 
termocentralele Ișalnița, Mintia. Ca
lafat, Oradea, Paroșeni, Iași șl Dro- 
beta-Turnu Severin.

în ceea ce privește calitatea căr
bunelui, mai sînt probleme de rezol
vat de către furnizori pentru redu
cerea conținutului de steril și, Im
plicit, creșterea puterii calorifice a 
lignitului, pentru eliminarea corpu
rilor străine șl pentru asigurarea 
granulației conform prevederilor din 
normative și contracte.

— Care este stadiul de realizare a 
lucrărilor de reparații și moderni
zări ? Cum se acționează pentru fi
nalizarea lor cit mai grabnică 7

— In acest an. Ia grupurile șl 
agregatele energetice din centralele 
electrice s-au executat volume mari 
de lucrări de reparații și moderni
zări, care vor asigura in final creș
terea gradului de siguranță in func
ționare a termocentralelor în perioa
da virfului din iarna 1986—1987. Ast
fel, reparații capitale au fost execu
tate la grupurile energetice de mare 
putere de la termocentralele Mintia, 
Doicești. Paroșeni, Iernut, Borzeștl,

O gamâ diversificată de materiale fotosensibile
In vitrinele Centralei industriale de îngrășăminte chimice rețin atenția 

și produsele fotosensibile cu marca „AZOMUREȘ". Alături de filmele 
radiologice medicale, Industriale, tehnice, de hîrtia foto color și alb- 
negru, se prezintă in premieră filmul negativ alb-negru 18° DIN și 24‘ DIN 
(pentru amatori), filmul cinereversibil alb-negru 1X8 super, seturi de 
prelucrare pentru filme cinereversibile alb-negru și adezivul ureoformal- 
dehidic cu conținut redus de formaldehido de tip VIRON 500.

Brazi și sînt în curs de realizare la 
grupurile de 330 MW nr. 1 de la 
Turceni și nr. 6 de la Rovinari, la 
care se aplică modernizări care să 
conducă la creșterea gradului de 
disponibilitate in funcționarea aces
tor grupuri. Pentru realizarea lucră
rilor la termenele stabilite prin pro
grame, la modernizarea acestor gru
puri sint mobilizate In prezent uni
tăți de specialitate din cadrul unor 
ministere economice care acordă o 
mare atenție calității lucrărilor și 
executării lor la timp. In vederea 
reducerii numărului de spargeri de 
țevi, la cazane se montează pereți 
membrană confecționați la întreprin
derea „Vulcan" din țevi cu aripi la
minate. livrate de Întreprinderea 
„Republica". Pentru creșterea fiabi
lității morilor de praf de cărbune 
s-au aplicat îmbunătățiri construc
tive la sistemul de răcire al lagăre
lor și s-au montat ciocane bimetali
ce la care durata de funcționare a 
crescut de circa trei ori. Modernizări 
au fost aplicate și la celelalte agre
gate auxiliare ale acestor grupuri.

Printr-o bună organizare a lucră
rilor și asigurarea din timp a bazei 
materiale, așa cum s-a subliniat și 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
la termocentralele de termoficare 
care produc combinat energie elec
trică și termică pentru marile plat
forme industriale de la Galați. Go
vora. Borzeștl. Palas ș.a.. grupurile 
energetice, precum șl instalațiile afe
rente au fost tn întregime reparate.

In prezent, in unele centrale elec
trice, la care a mai rămas de realizat 
un număr redus de revizii tehnice 
și reparații curente, s-a întocmit un 
program adecvat și s-au luat măsuri 
corespunzătoare pentru finalizarea 
acestora pină la 10 decembrie. Rea
lizarea acestui program este urmă
rită cu toată atenția da conducerea 
ministerului și are în vedere urgen
tarea reparațiilor la grupurile și 
agregatele energetice cu pondere In 
producția de energie electrică si ter
mică.

— Au fost prevăzute programe de 
măsuri speciale in vederea pregătirii 
centralelor electrice pentru sezonul 
rece. Care este stadiul îndeplinirii 
acestora și eficiența scontată ?

— Ținind seama de învățămintele 
din iernile trecute, activitatea lucră
torilor din unitățile producătoare de 
energie electrică și termică, din cen
trala industrială de profil și din mi
nister a fobt axată pe pregătirea co
respunzătoare a instalațiilor si per
sonalului. încă din luna mai. la ni
velul fiecărei unități s-au întocmit 
programe de măsuri care includ nu
meroase acțiuni. Aș aminti imbună- 
tățirea alimentării cu cărbune prin 
executarea de lucrări în gospodării
le de combustibil cum sînt : mărirea 
capacităților de transport a benzilor, 

eliminarea strangulărilor, repararea 
stațiilor de concasare, placarea si în
călzirea pilniilor de deversare, apli
carea de imbunătățiri la mașinile de 
scos cărbune, verificarea și punerea 
la punct a tunelurilor de dezghețat, 
formarea, compactarea și peliculiza- 
rea stivelor de cărbune. La centra
lele pe hidrocarburi s-a avut în ve
dere realizarea de lucrări In gos
podăriile de combustibil pentru des
cărcarea. pomparea și utilizarea 
păcurii cu grad ridicat de viscozi- 
tate. De asemenea, in aceste progra
me sint prevăzute lucrări care să 
conducă la eliminarea indisponibili
tăților de putere, revizia și repara
rea instalațiilor hidrotehnice, lucrări 
la depozitele de zgură și cenușă, lu
crări la agregatele de producere a 
energiei termice, precum șl la insta
lațiile de transport și distribuție a 
energiei termice.

Un număr important din aceste 
măsuri a fost realizat, iar cele care 
sint în curs de desfășurare se urmă
resc pentru a fi finalizate în cel 
mai scurt timp. Pentru asigurarea 
intervenției operative in cazul unor 
incidente si avarii, s-au întocmit 
programe de asigurare a pieselor de 
schimb. Facem un apel la unitățile 
apartinînd ministerelor industriei de 
utilai greu șl electrotehnice să res
pecte cu strictețe ultimele termene 
stabilite.

— Realizarea nivelului planificat 
de energie electrică este condițio
nată și de intrarea in exploatare a 
noilor obiective energetice. Care va 
fi contribuția acestora ?

— Concomitent cu măsurile luate 
pentru a asigura creșterea disponi
bilității actualelor capacități ener
getice. forte importante sint concen
trate pentru finalizarea unor im
portante obiective de Investiții. Pu
terea existentă in prezent in siste
mul energetic national va crește cu 
peste 1 000 MW. Intre noile capaci
tăți hidroenergetice aș aminti cen
tralele : Bereștl — grupurile 1 și 2, 
Rîul Mare Retezat — grupul 2. Clo- 
potiva, Clocotiș. Gura Lotrului — 
grupurile 1 și 2. Ipoteștl — grupul 3, 
Agigea. Lerești. Porțile de Fier II 
— grupul 8, Drăgan Iad, Săsciorl — 
grupul 1. insumînd o putere de circa 
500 MW. De asemenea, in această 
perioadă, va spori puterea In termo
centrale.

Toți oamenii muncii din sectorul 
energetic sint conștienti de răspun
derea care le revine in asigurarea 
ritmică și în cantitățile planificate a 
energiei electrice și sint hotăriți să 
acționeze fără preget, cu responsa
bilitate pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor din acest domeniu 
vital al economiei naționale.

Convorbire realizată de 
Ion LAZĂR

în cadrul măsurilor de perfecțio
nare a mecanismului economico-fi- 
nanclar, da întărire a autoconducerii 
și autogestlunli muncitorești, adop
tate din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, un rol deosebit de 
important revine reglementărilor re
feritoare la stabilirea de noi norma
tive de stoc, la accelerarea vitezei 
de rotație a mijloacelor circulante.

Intr-un prim articol pe această 
temă („Seînteia" din 17 octombrie 
a.c.) ne-am referit la profundele ra
țiuni de ordin economie ale acestor 
măsuri și -ne-am oprit asupra citor- 
va acțiuni necesare in domeniul 
gospodăriri) materiiloi prime și ma
terialelor, a! îmbunătățirii radical* 
« aprovizionării tehnico-materiale. 
In această privință, se cuvine sub
liniau in mod deosebit necesitatea 
instaurări' Ii toate întreprinderile 
a une riguroase discipline d« pian 
și contractuale a eliminării oricărui 
criteriu «ubiectlv de selecție g, a ori
cărei condiționări 
a livrărilor, a a- 
plicării stricte 
a reglementărilor 
legale privind 
drepturile și o- 
bligațiile privi
toare la renunțări 
sau modificări de 
sortimente in ca
drul contractelor
Încheiate. Evident, tn acest do
meniu urmează ea și Ministerul 
Aprovizionării, impreună cu Comite
tul de Stat al Planificării, «ă-șl 
exercite cu mai multă exigență atri
buțiile stabilite prin lege In privința 
organizării, planificării si controlu
lui aprovizionării țehnico-materiale.

Asupra eficienței activității econo
mice grevează in prezent și faptul 
că stocurile de producție uelermina- 
lâ in curs de fabricație sint mult 
prea mari tn multe sectoare de acti
vitate și, tn.mod deosebit, In unele 
ramuri prelucrătoare, cum sint con
strucția de mașini șl de utilaj greu. 
Ciclurile de fabricație sînt, in unele 
cazuri, anormal prelungite datorită 
unor deficiente organizatorice, a lip
sei de preocupare pentru funcționa
rea judicioasă a tuturor articulații
lor ce compun fluxul tehnologic. Mă 
refer Îndeosebi la colaborarea și coo
perarea atit intre secțiile și uzinele 
aceleiași unități, cît și pe „orizon
tală", altfel spus, la asigurarea unei 
aprovizionări ritmice cu toate mate
rialele, piesele și șubansamblele sare 
concură la finalizarea unui produs. 
Or, in practică se tntîlnesc o serie 
de situații in care repere pentru ace
lași produs sint fabricate și livrate 
de unele unități tn trimestrul I. iar 
altele, eșalonat, pînă tn trimestrul 
IV al anului; este de la sine înțe
les că in asemenea condiții ,se pre
lungește mult prea mult ciclul de 
fabricație, se imobilizează vreme în
delungată valori materiale cu mult 
mai mari decit cele reprezentate ds 
piesa neasigurată la timp din coo
perare. In astfel de cazuri se impu
ne o preocupare mai lusținută din 
partea centralelor Industriale și mi
nisterelor de ramură, cărora le revi
ne obligația nu numai de * elabora, 
ci mai ales de a urmări în execuție 
contractele și graficele de colaborări 
și cooperări, astfel tncît să se asi
gure armonizarea livrărilor și 
scurtarea ciclurilor de fabricație.

PUTEREA NOULUI
(Urmare din pag. I)
omologhez in 1983 ceea 
ce in 1985 a fost bre
vetat cu titlul de in
venție, adică o soluție 
pe care am numit-o 
„Procedeu anaerob de 
epurare a apelor uza
te emise de fermele 
de porcine cu obținere 
de biogaz".

— Vă rog si ne ex
plicați pe scurt ln ce 
constă acest procedeu.

— După cum se știe, 
prin hidrosită sepa
răm nămolul de apele 
uzate. Dar apa rămi- 
ne tn continuare în
cărcată cu o serie de 
grăsimi șl de particu
le foarte fine ce n-au 
fost reținute de hidro
sită, de ochiurile a- 
cesteia. Am sestzat, 
inginer chimist fiind, 
că încărcătura apei 
poate fi supusă unui 
tratament de fermen
tație anaerobă cu de
gajare de biogaz. Ara 
construit, deci, la „30 
Decembrie", o hidro
sită și un digestor 
sau metantanc in care 
curățăm... apa. Am 
construit, cu alte cu
vinte, o stație-pilot 

industriali, prin care 
am obținut biogaz din 
fermentarea anaerobă 
a apei. Biogazul obți
nut ii asigură instala
ției o autonomie ener
getică chiar și iarna, 
dacă iarna nu este 
prea geroasă. Pe timp 
de vară, surplusul de 
biogaz să poate trans
forma, grație altor 
cercetări efectuate de 
alții, in energie elec
trică. Dar eu zic să 
ne întoarcem la epu
rarea apei.

— Cit de curată este 
apa din care se ex
trage, prin fermenta
re, biogazul ?

— Atit de curată 
Incit poate fi dever
sată, fără nici o pro
blemă, ln rîuri, lacuri 
etc, ? n concluzie, dacă 
vreți, după aproape 15 
ani de muncă, am se
parat nămolul de ape
le uzate, apoi, ln faza 
a doua, am epurat apa 
propriu-zlsă și am ob
ținut, în plus, și bio
gaz. Cam astă ar fi 
totul. Pare simplu, 
dar n-a fost deloc așa. 
Șansa numărul unu a 
cercetărilor mele a 
fost aceea că, așa

în aceeași ordine de Idei, se cu
vine subliniată răspunderea factori
lor de decizie din intreprinderi pen
tru programarea, organizarea și ur
mărirea judicioasă a realizării rit
mice a producției. Or. așa cum s-a 
desprins din analizele efectuate in 
teren de organele de resort ale Mi
nisterului Aprovizionării, in unele 
unități economice se practică încă 
tehnologii greoaie, lungi și costisi
toare, care măresc nejustificat du
rata ciclurilor de fabricație. De 
exemplu, în construcția de mașini o 
pondere mare in tehnologii, estima
tă la peste 80 la sută, . au prelu
crările prin așchiere, cu numeroase 
faze îndelungate de prelucrare și 
mulțl timp: intermediari de aștepta
re. în loc să s« utilizeze, pe scară 
mult mai largă, c ser.t de tehnologii 
moderne, cu numai 1—2 faze de pre
lucrare cum sint turnarea și forja
rea de precizie, extrudarea, sinteri- 
zarex car» au șl avantaje pe pla
nul reducerii consumurilor mate-

SARCINI PRIORITARE 
ÎN ECONOMIE

riale șl energetice. Dar. de fapt, 
tn toate sectoarele de activitate exis
tă asemenea soluții și căi care pot 
asigura scurtarea simțitoare a ciclu
rilor de fabricație, reducerea cu 
mult a valorii stocurilor de produc
ție neterminată, aplicind cu consec
vență prevederile programelor d« 
perfecționare a organizării și mo
dernizare a proceselor de producție.

tn ceea ce privește produsele fi
nite, este necesar să fie lichidată în 
cel mai icurt timp situația intolera
bilă și nejustificată existentă intr-o 
serie de unități, mai ales din Indus
tria de utilaj greu, industria extrac
tivă, industria ușoară și altele, de a 
menține pe stoc săptămîni șl chiar 
luni In șir produse fabricate, cars 
lipsesc întreprinderile de mijloace da 
plată și, in esență, încorporează 
muncă socială, de care insă societa
tea nu poate beneficia. In acest do
meniu este necesar să se respecte cu 
strictețe, tn fiecare Întreprindere, 
timpii de formare șl de optimizare 
a loturilor comerciale, de întocmire 
a formelor de expediere și de Încăr
care in mijloacele de transport, ast
fel ca staționarea produselor finite 
in unitatea producătoare să nu de
pășească cinci iile pentru cele 
destinate beneficiarilor Interni și cel 
mult 10 zile pentru mărfurile de ex
port ce se preiau de către Între
prinderile de comerț exterior.

Una din măsurile esențiale, meni
tă să asigure o mai rațională consti
tuire a stocurilor, o reprezintă regle
mentarea ca aprovizionarea tehni- 
co-materială a fiecărei unități econo
mice să fie realizată numai pentru 
produsele care au desfacere certă, pe 
bază de contracte economice interne 
*au la export. însemnătatea practică 
a unei asemenea măsuri este eviden
tă : se elimină aprovizionările cu 
destinație incertă, care determină 
așteptarea pe stoc, uneori timp de 
multe luni, a unor materiale coman
date pe bază de estimări sau prog

cum spuneam, noul 
dispune de o extraor
dinară putere a lui, 
acea forță care trece 
pină la urmă peste 
toate opreliștile. M-am 
hrănit din această pu
tere și, grație ei, 
n-am să mă las pină 
ce n-am să văd hidro
sită in dotarea cit mai 
multor ferme de creș
tere și ingrășare a 
porcinelor. In conse
cință, v-aș ruga să 
notați chiar și faptul 
că titularul de brevet 
al hidrositei este in
stitutul la care lucrez, 
adică l.C.S.l.T.E.E. din 
București, Șoseaua 
Berceni, numărul 104, 
telefon 27.33 56.

— De ce trebuie să 
scriu această adresă 2

— Pentru că, oltean 
fiind, sint și un pic de 
negustor. Mă gindesc 
că, din intimplare sau 
nu, cineva, foarte in
teresat, ar citi aceste 
rinduri șl... Dar cel 
mai bine ar fi, din 
partea celor intere
sați, , o deplasare la 
fermele mai sus- 
amintite. Sînt convins 
că vor dori să ia le
gătura cu noi. 

noze, care, tn foarte multe cazuri, 
nu se confirmă, astfel că sortimen
tele respective se dovedesc în final 
inutile și, după ce au grevat costu
rile întreprinderii. ’ trec pe listele de 
materiale disponibile, stagnind incă 
o perioadă de timp ca stocuri supra- 
normative.

Desigur că această reglementare 
Impune o conduită calitativ nouă din 
partea conducerilor de intreprinderi, 
a centralelor industriale și ministe
relor. a bazelor de aprovizionare, In 
acest sens, o primă cerință se referă 
la asigurarea din timp, inainte de 
începerea perioadei de plan, a porto
foliului de comenzi ferme, astfel ca 
sarcinile de pian de producție să fie 
integrai acoperite cu contracte de 
desfacere ; numai în aceste condiții 
aprovizionarea tehnico-materLală sa 
poate face din timp, ritmic și fără 
aproximații. Apoi, se impune stabi
lirea unui sistem de relații operati
ve. elastice, cu furnizorii de mate
riale, cu unitățile cu care fiecare în

treprindere cola
borează, astfel ca, 
pe parcursul de
rulării planului, 
să se poată reali
za adaptările ne
cesare in con
tractele de apro
vizionare, tn sen
sul de a se livră 
sortimentele care 

rezultă ca necesare Ln urma pre
luării spre execuție a unor co
menzi de produse necontractate Ini
țial, la .începutul anului. Concomi
tent este necesară crearea. în baze
le de aprovizionare județene si In 
cele specializate, a unor «tocuri cu
rente cu o asemenea structură sorti
mentală care să răspundă deplin ce
rințelor întreprinderilor pe care Ie 
aprovizionează, eliminînd din stocuri 
„balastul", adică materialele, semifa
bricatele, reperele care s-au dovedit 
de mai mult timp a nu fi solicitate 
tn consum și care imobilizează inu
til mijloace circulante ale bazelor de 
aprovizionare.

Pentru anul 1987, al cărui început 
nu este departe, coordonatorii de 
balanță, ministerele de ramură. Mi
nisterul Aprovizionării și Comitetul 
de Stat al Planificării trebuie să ac
ționeze cu fermitate pentru finaliza
rea in cel mai scurt timp a tuturor 
balanțelor materiale, astfel tncît să 
se poată emite repartițiile șl să «e 
finalizeze cu operativitate toate con
tractele economice. în același timp, 
este necesar ca la toate nivelurile 
să se acționeze cu toată hotărirea 
și convingerea pentru găsirea de so
luții concrete de încadrare în nor
mele de stoc, căci nu prin tncercări 
de justificare, prin lamentări și ter
giversări se vor rezolva problemele, 
ci numai prin instituirea unui «pirit 
de ordine, de disciplină și combati
vitate, prin eliminarea dezordinii și 
a tolerantei fată de lipsuri, asigurin- 
du-se realizarea Integrală a produc
ției. ln condițiile respectării riguroa
se a legalității tn domeniul gospodă
ririi resurselor materiale, al stocuri
lor de materii prime, materiale, pro
ducție neterminată și produse finite.

Mircea PÂRJOL
director in Ministerul Aprovizionării 
Tehnica-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixa

VASLUI : Productivitate 
sporită, consumuri reduse

Colectivele de oameni al muncii 
din industria județului Vaslui 
obțin noi succese in activitatea 
pentru indeplinirea in mod exem
plar a sarcinilor de plan ale pri
mului an al actualului cincinal.

— Datorită aplicării măsurilor 
din programul de organizare și 
modernizare a producției — ne 
spune inginerul Constantin Dăni- 
ciuc, vicepreședintele Consiliului 
județean de control muncitoresc al 
activității economice și sociale — a 
acțiunilor stăruitoare îndreptate cu 
prioritate spre creșterea producti
vității muncii și calității produse
lor, a eficienței întregii activități, 
colectivele unităților industriale 
înregistrează un spor la producția 
marfă industrială de 264 milioane 
lei. Deși volumul total al produc
ției realizate in aoest an este cu a- 
proape un miliard lei mai mare 
față de perioada corespunzătoare a 
anului 1985, el a fost obținut prin 
depășirea indicatorului de produc
tivitate a muncii cu 4 845 lei de 
fiecare lucrător și in condițiile eco
nomisirii a 2140 tone metal, 12,6 
milioane kWh energie electrică și 
1 780 tone combustibil conven
țional.

La panoul fruntașilor in întrece
rea socialistă și-au înscris numele 
întreprinderile Mecanica, de mate
riale izolatoare și de confecții din 
Vaslui, cele de produse abrazive.de 
elemente pneumatice și aparate de 
măsură și de confecții din Birlad. 
fabrica de ntilaj complex din Huși 
și altele. (Petru Necula).

abrazive.de
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„Susținem cu însuflețire și fermă hotărire 
strălucita inițiativă a președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru promovarea dezarmării, pentru asigurarea păcii"
Legea adoptată de Marea Adunare Națională privind reducerea cu 5 la sută a armamentelor, 

efectivelor și cheltuielilor militare - expresie a voinței întregului popor român

In Anul Internațional al Păcii, noua inițiativă o to
varășului Nicolae Ceaușescu, privind reducerea de 
către România cu 5 la sută a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare, adoptată și legiferată de 
Mareo Adunare Națională și care urmează să pri
mească, prin referendumul de Io 23 noiembrie, girul 
întregii națiuni, a fost salutată cu vie însuflețire de 
toți oamenii muncii din țara noastră.

întregul nostru popor, muncitori, țărani, intelectuali, 
bărbați și femei - tineri și vîrstnici — din toate 
colțurile țării își exprimă adeziunea deplină, sprijinul 
ferm față de această importantă măsură, de natură

Încă înainte de referendum, 
un DA din toată inima!

Tn cuvintarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia 
sesiunea Marii Adunări Națio
nale a răzbătut du mare putere 
vocația de pace a Întregului 
nostru popor, inclusiv voința 
minerilor din Valea Jiului. Lu
mea de azi este supraincărcată 
de arme și armamente și știm 
toarte bine că declanșarea unui 
război nuclear ar însemna 
sfirșitul civilizației și chiar 
al vieții. In această situa
ția gravă. România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arată in mod 
convingător calea ce trebuie ur
mată pentru salvarea omenirii.

Este calea unor măsuri revo
luționare pentru trecerea la de
zarmare, la înlăturarea mijloa
celor de ducere a războiului. Ia 
asigurarea unei păci trainice, in 
care popoarele să-și poată în- 

I făptui năzuințele de progres. 
Tratativele de dezarmare bat 
de mult pasul pe loc. in timp ce. 
dimpotrivă, fabricile de război 
lucrează din plin, iar cheltuielile 
militare cresc an de an. Româ
nia cere cu hotărire sa se pună 
capăt acestei situații și adresea
ză tuturor statelor apelul de a 
se,'da dovadă de" răspundere față 
de soartă oamtțnilor. a po
poarelor. Și treci nd în mod uni
lateral la reducerea armamente
lor. efectivelor și cheltuielilor 
militare, tara noastră arată că 
acest lucru este posibil, fără a 
se afecta securitatea țării, că se 

; poate treoe. in sfirșit, de la creș
terea înarmărilor la o politică

0 nouă expresie concretă
a umanismului, a responsabilității
pentru dreptul omenirii la viață

Intr-un moment cind omeni
rea se află amenințată de cel 
mai mare pericol din întreaga 
sa istorie, cind cursa înarmări
lor continuă fără oprire, cind 
negocierile de dezarmare nu au 
dus la rezultate concrete, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. in 
cuvintările rostite la plenara 
C.C. al P.C.R. și la sesiunea Ma
rii Adunări Naționale, adresează 
o nouă, înflăcărată și mobiliza
toare chemare la acțiune pentru 
apărarea dreptului vital al po
poarelor — la existență. Ia via
ță, la pace. Aprecierile secre
tarului general al partidului 
nostru, analiza situației interna
ționale, propunerile realiste 
făcute de la înalta tribună a ce
lui mai înalt for al Republicii 
Socialiste România dau glas 
simțămintelor și preocupărilor 
noastre celor mai profunde in le
gătură cu soarta păcii — bunul 
cel mai de preț al omenirii. A- 
semenea tuturor cetățenilor pa
triei noaștre, îmi exprim în
treaga adeziune față de organi
zarea referendumului și aprob 
din toată inima reducerea cu 5 
la sută. încă din acest an, a 
cheltuielilor militare, efective
lor și armamentelor de către 
țara noastră. Ca apărător, clipă 
de clipă, al vieții, voi vota la 
referendum în luna noiembrie 
cu toată răspunderea de cetă
țean al acestei țări.

Desigur, dezarmarea este un 
proces deosebit de complex, dată 
fiind sfera largă de cuprindere 
a activităților militare, întrepă
trunderii lor cu alte domenii, 
dar mai cu seamă datorită fap
tului că de-a lungul anilor com

Dezarmarea privește soarta 
tuturor popoarelor - și impune
contribuția activă a fiecăruia

Ca cetățean al României so
cialiste. ca om al muncii care 
îmi dedic, alături de toți cei 
aproape 7 000 lucrători de la 
„Electromureș". întreaga activi
tate construcției pașnice, a noii 
societăți in tara noastră, îmi 
exprim totala adeziune față de 
llotărirea Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, de documentele adop
tate de Marea Adunare Națio
nală la recenta sesiune în legă
tură cu reducerea cu 5 la sută a 

de dezarmare. Salutăm din tot 
sufletul inițiativa cutezătoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
și așteptăm ca și alte țări să dea 
dovadă de voință politică, redu- 
cind armamentele si cheltuielile 
militare pentru a debloca nego
cierile de dezarmare.

Am muncit din greu pentru 
făurirea chipului luminos al 
României de azi și sintem feri
ciți să trăim intr-o țară liberă 
și independentă. Noi, aici la Lu- 
peni, ne străduim să scoatem la 
lumină cit mai mult cărbune, de 
care este atita nevoie pentru În
făptuirea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al Xjttl- 
lea. Și. sprijinind cu întreaga 
noastră conștiință politica ex
ternă atu de strălucit gmdită 
și promovată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. exprimin- 
du-ne deplina adeziune Ja pro
punerea ca România să reducă 
cu' 5 la sută armamentele, efec
tivele și cheltuielile militare, 
incă înainte de referendum spu
nem un DA din toată inima a- 
cestei acțiuni istorice. Știm că 
acționăm astfel pentru consoli
darea a tot ceea ce am clădit in 
anii socialismului, pentru asigu
rarea condițiilor de Înflorire, 
continuă a patriei, de viață tot 
mai fericită a poporului.

Constantin POPA 
miner, șef de brigada, 
Erou al Muncii Socialiste, 
întreprinderea miniera Lupeni

petiția înarmărilor a înălțat în
tre, state adevărați munți de ne
încredere și suspiciune. Sint 
însă convins că măsura adop
tată de țara noastră va exerci
ta o influență pozitivă, binefă
cătoare, pe plan internațional, 
constituind o nouă confirmare a 
eforturilor perseverente pe care 
partidul și statul nostru le des
fășoară pentru Înfăptuirea 
dezarmării. Preocuparea con
stantă a României față de a- 
ceastă cerință primordială a 
contemporaneității reflectă con
cepția profund umanistă a pre
ședintelui țării, umanismul poli
ticii partidului. Pentru că, așa 
cum s-a subliniat în cuvmtare, 
unitatea dintre politica internă 
și cea internațională a partidu
lui se vede nemijlocit în legă
tura dintre opera de construcție 
pașnică, dezvoltarea economică 
destinată Îmbunătățirii condi
țiilor de viață ale omului, ocro
tirea sănătății publice, creșterea 
demografică, grija față de mamă 
și copil — și. pe plan extern, gri
ja pentru apărarea păcii, pentru 
salvgardarea existenței umane, 
a vieții pe planeta noastră. Nu 
putem aocepta fatalist, cu re
semnare, aberanta cursă a Înar
mărilor care riscă să provoace 
distrugerea civilizației umane. 
Toate popoarele sint vital inte
resate în înfăptuirea dezarmă
rii, și fiecare trebuie să-și asu
me răspunderile ce-i revin, să-și 
aducă propria contribuție in a- 
ceastă direcție, așa cum face 
poporul român.
Euqen POP
medic, Spitalul județean Oradea 

armamentelor. efectivelor si 
cheltuielilor militare și organi
zarea referendumului de la 
23 noiembrie. Hotărirea de a se 
trece, pînă la sfirșitul acestui 
an. la reducerea unilaterală, de 
către tara noastră, a acestor 
cheltuieli dă glas năzuinței 
unanime a poporului nostru, ca 
și a celorlalte popoare, de a 
trăi in pace, la adăpost de pri
mejdia războiului. Aceasta este 
o nouă dovadă că România so
cialistă. președintele ei. tovară

șă determine promovarea cauzei dezarmării, să dea 
un exemplu mobilizator pe această cale, să constituie 
un stimulent pentru toate statele, pentru toate foru
rile de negocieri. Și, se poate spune că încă înainte 
de desfășurarea referendumului, prin declarații făcute 
la locul de muncă, prin ecouri și scrisori trimise 
presei, cetățenii țării spun un DA hotărît acestei 
acțiuni, pătrunsă de înaltă răspundere pentru munca 
și viața poporului, pentru destinele întregii umanități, 
pentru depășirea situației atît de grave și de încor
date existente pe plan mondial, pentru făurirea unei 
lumi fără arme și fără războaie.

șui Nicolae Ceaușescu. militea
ză consecvent în direcția 
dezarmării, nucleare si conven
ționale, că în zilele noastre 
dezarmarea cere nu simple de
clarații. ci acțiuni concrete, mă
suri practice — așa cum face 
România socialistă.

Izvorită din încrederea
nemărginită a tovarășului
Nicolae Ceaușescu tn capacita
tea popoarelor — ca adevărate 
făuritoare ale istoriei — de a 
participa direct la înfăptuirea 
dezarmării și salvgardarea pă
cii, noua inițiativă, ca si orga
nizarea referendumului invită 
într-un fel toate forțele iubi
toare de pace să reflecte mai 
mult asupra gravelor primejdii 
care amenință însăsi existenta 
vieții, a civilizației și să acțio
neze ferm potrivit intereselor 
lor vitale.

Deoarece. în zilele noastre, 
cind munții de arme nucleare 
amenință existența tuturor oa
menilor. a tuturor popoarelor 
de pe glob, indiferent de con
tinentul pe care trăiesc, indife
rent de ormduire socială, de 
mărime sau nivel de dezvoltare, 
supraviețuirea nu este proble
ma unora sau a citorva sta
te. nu depinde de relațiile bila
terale sau regionale, ci este o

M E S A J
Zicem pace, precum zicem aer, Pentru pace glasuri se rostesc
Precum zicem soare, cîntec, vers. Sub stindarul ei ne-ncolonăm,
Nu dorim să se propage vaier Către lume spunem crezul românesc :
De pe Terra noastrâ-n Univers I Oameni, pacea lumii sâ o apărăm I

Zicem pace, precum zicem viață, 
Precum zicem floare, casă, om. 
Să spălăm a secolului față 
Cu lumina smulsă din atom !

Resursele imense irosite pentru
distrugere să tic reconverliie 

spre progresul omenirii!
în cuvintarea de excepționa

lă însemnătate rostită in fața 
Marii Adunări Naționale, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
conducătorul stimat și iubit al 
partidului și statului nostru, a 
evidențiat cu o înaltă responsa
bilitate căile realiste de acțiu
ne pentru asigurarea viitorului 
omenirii, pentru cauza păcii, 
progresului și libertății popoare
lor. Trecerea la măsuri efective 
de (Jezarmare și de reducere a 
cheltuielilor militare, pentru 
care se pronunță cu atita con
secvență și fermitate președin
tele României, constituie un 
imperativ major al epocii 
noastre, atît pentru că escala
darea înarmărilor sporește ne
măsurat riscul unei conflagrații 
cu urmări catastrofale, cit și 
datorită faptului că aruncă 
imense poveri asupra întregii 
omeniri.

Cheltuielile militare mondiale 
se ridică astăzi Ia 1 000 miliarde 
de dolari, sumă egală cu aceea 
a datoriei externe a tuturor 
țărilor în curs de dezvoltare, 
datorie care a încetinit sau 
chiar blocat procesul creșterii 
economice în statele respecti
ve, în perimetrul cărora trăiesc 
aproape trei pătrimi din 
populația globului. In același 
timp, șomajul, una din conse
cințele cele mai grave ale ac
tualei crize economice mondi
ale, direct legată de sporirea 
cheltuielilor militare, a luat 
proporții astronomice. Numărul 
șomerilor din țările capitaliste 
dezvoltate s-a dublat în ultimii 
cinci ani, ajungind in prezent 
la peste 30 de milioane și pro
vocând mari suferințe în rin- 
dul oamenilor muncii.

Sint date și fapte care relevă 
pregnant nu numai oportunita
tea, ci și caracterul stringent 
al inițiativei președintelui 
Nicolae Ceaușescu ca statele 
europene, S.U.A. și Canada 
să-și reducă cu 5 la sută înar
mările, chiar înainte de a se 
ajunge la un acord corespunză
tor în acest domeniu. Ce efecte 
binefăcătoare ar avea aplica
rea propunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se poate ju
deca avîndu-se în vedere că, 
potrivit calculelor O.N.U., in
vestirea în economia de pace a

problemă universală. Si tocmai 
de aoeea salvgardarea dreptu
lui la viață, la existentă nece
sită participarea tuturor, con
tribuția activă a fiecăruia ih 
lupta pentru înlăturarea priL 
mejdiilor ce amenință pacea. 
Tocmai de aceea. în aces- 
'te momente de răscruce
pentru umanitate. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresează 
un nou apel fierbinte popoare
lor, să-și manifeste întreaga 
răspundere, să acționeze pentru 
a determina trecerea la conve
nirea unor acorduri corespun
zătoare de dezarmare.

Sint profund convins că în
tregul nostru popor. într-o de
plină unitate și unanimitate. în- 
susindu-și întru totul noua si 
strălucita inițiativă de pace a 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
va răspunde din toată inima 
prin „DA" la referendum, ofe
rind. astfel, lumii un mod pil
duitor de a demonstra prin 
fapte voința noastră de pace, 
hotărirea de a acționa concret 
pentru a bara calea unui nou 
război, a unui cataclism nuclear 
atotdistrugător.
Ințf. KOPACZ Jozset, 
întreprinderea „Electromureș"
Tirgu Mureș

50 miliarde de dolari — cit 
reprezintă 5 la sută din actua
lele cheltuieli militare mondi
ale — ar permite țărilor in curs 
de dezvoltare să-și sporească 
produsul național brut cu 2,5 la 
•sută pe an. adică aproape dublu 
in raport cu ritmul, efectiv din 
prima jumătate a actualei de
cade. sau să-și extindă expor
turile cu peste 10 la sută — ceea 
ce ar facilita, in intervalul unui 
deceniu, achitarea unei bune 
părți din datoria externă și. in 
consecință, reducerea aprecia
bilă a acestei uriașe poveri care 
tinde să sufoce lumea săracă. 
De asemenea, finalizarea pro
punerii președintelui Nicolae 
Ceaușescu ar face posibilă in
tensificarea sprijinului pentru 
lichidarea subdezvoltării, intru- 
cit resursele financiare astfel 
eliberate ar fi de două ori mai 
mari decît cele acordate in 
prezent de țările bogate celor 
sărace sub formă de ajutor 
oficial pentru dezvoltare.

Însoțind vorba cu fapta — tră
sătură definitorie a politicii ex
terne a partidului și statului nos
tru — forul suprem al puterii de 
stat, Marea Adunare Națională, 
a dat putere de lege propunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind reducerea de • către 
România, încă in acest an, a 
cheltuielilor militare, a efecti
velor și armamentelor cu 5 la 
sută. Valoarea unei asemenea 
măsuri constă nu numai în de
blocarea unor resurse in favoa
rea dezvoltării, ci și in forța 
exemplului demn de urmat. 
Pentru toate acestea îmi ex
prim deplina adeziune, pe care 
o voi întări prin răspunsul 
afirmativ la referendumul de 
la 23 noiembrie, față de noua 
inițiativă a marelui conducător 
al poporului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, al cărui 
nume stă înscris cu,litere de 
aur în cronica acestor ani pen
tru rolul său de primă impor
tanță în promovarea, cu dărui
re și abnegație. cu pasiune 
revoluționară, a cauzei dezar
mării și păcii.
Prof. univ. dr. 
Alexandru PUIU 
rectorul Academiei de Studii 
Economice

Pacea presupune 
nu declarații, ci fapte!

Fac parte din puternicul co
lectiv muncitoresc de la Șantie
rul Naval Galați, important 
punct de reper al industriei ro
mânești. unde se construiesc 
nave ce poartă pe mările și 
oceanele lumii mesajul de pace 
al României socialiste. Și eu, ca 
și colegii mei. asemenea între
gului popor, ne exprimăm de
plina adeziune și sprijinim din 
tot sufletul programul de 
dezarmare al României socia
liste. Acțiunea consecventă si 
fermă a tării noastre, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru inlăturarea primejdiei 
unui război nimicitor este ro
dul unei abordări noi. revolu
ționare a acestei probleme 
fundamentale a .lumii contem
porane. Omenirea dorește pa
cea. Și nimic de zis. incă de la 
ultima conflagrație ' mondială 
pe glob nu au contenit decla
rațiile politicienilor în sprijinul 
păcii. Nimeni nu a calculat cite 
discursuri s-au rostit in lume 
în numele păcii 1 Nimeni nu a 
cintărit cite tone de hirtie s-au 
consumat pentru imprimarea 
declarațiilor despre pace in ca
drul dezbaterilor' de peste pa
tru decenii de la O.N.U. Și știm, 
de asemenea, că nu mai puține 
cuvinte frumoase au fost pro
nunțate. în numele păcii, la în
delungatele tratative de dezar
mare.

Cunoaștem insă și faptul că, 
din păcate, aceste cuvinte nu 
au fost urmate de fapte. Știm 
că in acest răstimp s-au acu
mulat cantități uriașe de arme, 
că s-au creat mereu noi mij
loace de distrugere, care au dus 
omenirea in pragul unei catas
trofe. Viata a demonstrat că 

nici cele mai frumoase cuvin
te, nici cele mai bune intențiii 
nu se compară ca valoare cu 
o măsură practică pe linia asi
gurării păcii, a dezarmării.

Or, iată, România dă un nou 
exemplu grăitor de unire a 
vorbei cu fapta. Ea promovează 
acea politică de care este ne
voie pentru depășirea situației

Aceasta înseamnă, intr-adevăr,
grijă pentru liniștea căminelor,
pentru viitorul copiilor noștri

Sint muncitoare la întreprin
derea filatura de bumbac din 
municipiul Zalău, mamă a trei 
copii. Soțul lucrează impreună 
cu mine pe moderna platformă 
industrială a Zalăului. con
struită în anii celei mai fertile 
epoci a țării noastre. ..Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Avem un 
cămin liniștit, o viață tihnită și 
nu dorim altceva decit să mun
cim și să trăim în pace, să ne 
vedem copiii mari, sănătoși, în
crezători in viitor. Pacea ne este 
scumpă nouă, ca tuturor ma
melor. ca tuturor părinților. 
Iată de ce m-a bucurat sincer 
noua inițiativă de pace și de
zarmare propusă de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și adoptată 
acum de Marea Adunare Na
țională.

Nu e nimic de mirare că toc
mai țara noastră a adoptat o 
asemenea inițiativă importantă. 
Ea se înscrie foarte firesc pe 
linia pozițiilor constructive ale 
țării noastre, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, față de so
luționarea marilor probleme ale 
omenirii. Eu văd în această ini
țiativă o nouă dovadă a înaltei 
răspunderi manifestate de con
ducătorul partidului și statului

Pacea, dezarmarea și socialismul
sini de nedespărțit

De cînd ne știm pe acest pă- 
mînt am fost, sintem și vom ră- 
mine pentru totdeauna un popor 
de oameni pașnici. Pentru că 
ideea și dorința, de pace sint 
înnăscute in ființa noastră ca și 
cuvintul mamă. Avem nevoie de 
pace pentru a ne clădi un viitor 
al bunăstării, așa cum ne că
lăuzește partidul.

Trimit aceste rînduri, din do

grave din viata internațională, 
pentru trecerea la măsuri con
crete de dezarmare. Măsura de 
reducere unilaterală a înarmă
rilor. impreună cu referendu
mul de la 23 noiembrie, dînd 
expresie voinței întregii noas
tre națiuni, sint un exemplu de 
abordare constructivă a proble
melor majore ce preocupă ome
nirea. Voi spune un DA hotărît 
Ja referendum, convins că re- 
duoerea cu 5 la sută a arma
mentelor. efectivelor si cheltu
ielilor militare, departe de a 
amenința securitatea cuiva, re
prezintă. dimpotrivă, o acțiune 
concretă pe linia dezarmării, 
care arată că înfăptuirea aces
tui măreț deziderat este pe de
plin posibil.

Si nu putem decit să adu
cem și cu acest prilej oma
giul președintelui tării, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru modul strălucit in care 
a pus din nou in lumină însăși 
firea poporului nostru, care nu 
prin vorbe, ci prin fapte a edi
ficat chipul luminos al Româ
niei de azi, nu prin vorbe, ci 
prin fapte își aduce contribuția 
la marea luptă pentru inlătu
rarea primejdiei nucleare și a- 
sigurarea păcii. Nu ne îndoim 
că un fapt similar din partea 
tuturor țărilor europene, a 
S.U.A. și Canadei — cărora to
varășul Nicolae Ceaușescu le-a 
adresat un nou apel în acest 
sens — ar aduce păcii mai multe 
foloase decit oricite declarații 
de intenții, dînd popoarelor 
speranța unui viitor ferit de 
pericolul morții atomice. Toc
mai de aceea, sperăm că exem
plul României va fi urmat și 
de alte țări, deschizîndu-se ast-

Stelian FILIP

fel, în mod real, calea spre re- 
duoerea și apoi lichidarea ar
melor nucleare din Europa și 
din întreaga lume, calea făuri
rii unei lumi fără arme și fără 
războaie.

Ionel IOV
maistru,
Șantierul naval Galați 

nostru față de soarta păcii. Or, 
pentru mine, ca mamă, pacea 
înseamnă înainte de toate un 
viitor senin pentru copiii mei, 
pentru toți copiii . din patria 
noastră și din întreaga lume. 
Copiii înseamnă viitorul și ni
mic nu trebuie să precupețim 
pentru a-i pune la adăpost de 
grozăviile unui război. Iată de 
ce nu pot decit să sprijin 
din toată, inima noua iniția
tivă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. văzînd in ea 
o strălucită manifestare a gri
jii față de generațiile de azi și 
de miine, de asigurarea condi
țiilor ca ele să-și poată afirma 
forța creatoare.

Cu aceste ginduri susțin din 
toată inima organizarea refe
rendumului din 23 noiembrie. 
Abia aștept momentul în care 
voi spune cu toată ardoarea 
,.DA“ in cadrul referendumu
lui, văzînd in această acțiune 
politică de mare însemnătate 
expresia celei mai arzătoare 
dorinți a mamelor, a tuturor 
părinților din țara noastră.

Elena CIMPEAN 
filatoare,
întreprinderea de filatură 
de bumbac Zalău

rința de a-mi exprima, alături 
de toți cei ce muncesc aici, în 
Cimpia Română, adeziunea 
deplină la strălucitele inițiative 
de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
nostru care dă glas, cu atîta în
țelepciune. voinței și aspirațiilor 
poporului român dea trăi în
tr-o lume a păcii, înțelegerii și 
colaborării. Hotărirea Plenarei 

C.C. al partidului, legiferată do 
Marea Adunare Națională pri
vind reducerea cu 5 la sută a 
armamentelor. efectivelor si 
cheltuielilor militare reprezintă o 
acțiune de însemnătate istorică.

Trebuie să spun că încercăm 
un sentiment de mindrie că a- 
ceastă inițiativă a pornit din 
partea României, țară socialistă 
care făurește o societate socia
listă multilateral dezvoltată. 
Știm că socialismul și pacea sint 
de nedespărțit, că dintotdeauna 
comuniștii au năzuit la o lume 
fără arme și fără războaie. Și 
tocmai, pornind de la acest inalt 
ideal. România socialistă acțio
nează cu atîta consecvență și ho
tărire pentru a se determina o 
cotitură in direcția dezarmării, 
a eliminării pericolului de 
război.

' Luptind pentru făurirea unei 
lumi fără arme și fără războaie, 
înțelegem bine că orice drum, 
oricit ar fi el de lung și ane
voios, începe cu primul pas. iși 
este clar că un asemenea prim 
pas îl poate constitui o primă 
reducere a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare, 
așa cum va proceda țara noastră 
pină la sfirșitul anului.

Noi vom spune cu toată con
vingerea DA la apropiatul refe
rendum, demonstrind că lupta

Politicii de forță îi opunem forța 
exemplului constructiv

în cuvintarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
sesiunea Marii Adunări Națio
nale. în documentele adoptate 
își găsesc o firească oglindire 
gindurile și năzuințele de liniște 
și pace ale fiecărui om al mun
cii, ale întregului nostru popor. 
Intr-adevăr, trebuie intensifi
cate eforturile pentru a deter
mina o cotitură in viata inter
națională. pentru a impune, 
împreună cu toate celelalte po
poare. promovarea unei politici 
de destindere. înțelegere și co
laborare. Prin hotărirea de a 
reduce cu 5 la sută armamen
tele. efectivele și cheltuielile 
militare. România se afirmă ea 
unul din factorii cei mai activi 
care acționează pe plan mon
dial pentru dezarmare și pace. 
Și trebuie să facem în așa fel 
ca această tendință să devină 
predominantă in viața interna
țională, să intensificăm lupta 
pentru Izolarea politică a forțe
lor ce mai acționează în lume 
în direcția încordării și războiu
lui.

Acesta este unul din îndem
nurile majore ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. îndemn ce 
pornește de la cerințele cele 
mai arzătoare ale prezentului. 
Timp de milenii forța a fost 
folosită ca instrument de domi
nație, pentru supunerea și ex
ploatarea altor popoare. Prin 
folosirea forței zeci de popoare 
au fost ținute in inapoiere ma
terială și spirituală, jefuin- 
du-li-se bogățiile, innăbușin- 
du-li-se aspirațiile de progres 
și libertate. Dar. dacă în trecut 
folosirea forței a fost condam
nabilă. in. epoca noastră ea tre
buie absolut exclusă, deoarece 
poate duce la un dezastru nu
clear. Și glasul României socia
liste răsună cu putere de fie

Vom întări votul 
din noiembrie prin rezultatele

muncii noastre pașnice
Am ascultat cu adîncă emo

ție cuvintarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
fața reprezentanților aleși ai 
poporului nostru, vibrantă che
mare la rațiune și responsabi
litate. la acțiuni ferme și ime
diate pentru apărarea păcii. Am 
luat cunoștință cu aceleași sen
timente de hotărirea Marii 
Adunări Naționale de a se con
sulta poporul în cadrul referen
dumului de la, 23 noiembrie in 
legătură cu reducerea cu 5 la 
sută a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare. încă 
o dată, intr-un moment de im
portanță crucială pentru des
tinele omenirii, pentru însăși 
existența și viața pe planeta 
noastră, președintele României, 
parlamentul țării îndeamnă for
țele iubitoare de pace de pre
tutindeni să acționeze pentru a 
determina oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la măsuri 
efective de dezarmare, in pri
mul rind nucleară.

Ca și toți tovarășii de muncă, 
susțin cu toată ființa politica de 
pace și colaborare a României 
socialiste, propunerile și iniția
tivele secretarului general al 
partidului, președintele repu
blicii. Noua inițiativă de pace a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
respectiv propunerea de redu
cere cu 5 la sută a armamente
lor, efectivelor și cheltuielilor 
militare, aprobată de Marea 
Adunare Națională, se înscrie 
pe linia numeroaselor demer
suri întreprinse de conducăto
rul partidului și statului nostru 
în direcția salvgardării păcii și 
întăririi securității in lume.

Aș putea spune că această 
propunere importantă, de na
tură să declanșeze alte măsuri 
pe linia dezarmării, oglindește 

pentru pace are în între
gul popor român un mili
tant ferm și hotărît. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat expre
sie gindurilor noastre cînd a 
spus că toate statele, dar in pri
mul rind țările europene, care 
au suferit atît in cele două răz
boaie' mondiale trebuie să fie 
acum mult mai active, să facă 
totul pentru a înlătura primej
dia de război, căci în joc se 
află existenta, viața propriilor 
popoare, a întregii omeniri.

Prin tot ce facem pentru pace 
adresăm semenilor noștri din 
celelalte țări europene îndemnul 
de a nu se lăsa copleșiți de 
apăsarea problemelor ce s-au 
acumulat, de „munții de arme" 
de tot felul — fie ele nucleare, 
chimice sau clasice — ci de a 
acționa mai puternic pentru a 
determina o schimbare a situa
ției spre mai bine.

Votului nostru la referendu
mul din noiernbrie îi adăugăm 
faptele noastre de muncă pentru 
recolte tot mai mari. pentru 
realizarea noii revoluții agrare, 
deoarece progresul tării, propă
șirea noastră sînt cununa păcii 
spre care năzuim.

Ion COJOCARU 
președintele C.A.P. Frosinu, 
județul Giurgiu

care dată cînd au loc acțiuni de 
forță împotriva unor state inde
pendente. așa cum țara noastră 
combate cu tărie politica de 
înarmări, cursa mijloacelor de 
distrugere.

Ne alăturăm in întregi
me apelului tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a se pune 
capăt acestei politici, de a se 
acționa potrivit cerințelor epo
cii noastre, cînd popoarele din 
întreaga lume nu mai acceptă 
să-și lase soarta la îndemina. 
adepților unor practici de mult 
condamnate de istorie si cer 
ca în relațiile dintre state 
să domnească norme și prin
cipii civilizate. Cum pe bună 
dreptate larăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nu există 
problemă care să nu poată fi 
soluționată prin dialog, prin tra
tative. Pentru a se ajunge la 
înțelegeri concrete și eficiente 
In vederea opririi cursei înar
mărilor, trebuie ca dialogul să 
fie intensificat, deoarece numai 
politica dialogului, a negocieri
lor răspunde intereselor po
poarelor, cauzei generale a 
păcii și colaborării.

Sînt tînăr, sînt comunist, în 
familia mea gingurește un copil, 
care are nevoie de un climat de 
liniște și pace. Politica Româ
niei, noile acțiuni ale țării 
răspund tocmai acestei aspirații 
fundamentale. De aceea. Ie și 
susțin prin întreaga mea voință, 
dedieîndu-mi energia pentru 
munca în producție care să în
tărească temelia materială a vo
tului meu la apropiatul referen
dum.
Dorin NEGRU
operator sticlar la Fabrica 
de izolatori electrici din sticlă 
Botoșani 

nedezmințita vocație de pace 
a poporului român. Știe oricine 
că poporul nostru nu a rîvnit 
vreodată la altceva decit să-și 
împlinească destinul aici, mun
cind în bună pace și înțelegere 
cu vecinii și cu celelalte po
poare. Cu atît mai firească și 
mai justificată apare vocația 
noastră de pace astăzi, cind pe 
străvechiul pămint românesc 
clădim edificiul socialist al 
patriei. Și este limpede că re
ducerea armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor militare nu 
ne va scădea cu nimic capaci
tatea de a ne apăra patria, după 
cum nu ar scădea capacitatea 

■nici unei țări care ne-ar urma 
exemplul și ar trece la reduceri 
similare. Exprimă un mare 
adevăr cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind fap
tul că. întărind construcția so
cialistă. nivelul de trai, forța 
materială și spirituală a țării, 
întărim implicit capacitatea de 
luptă a poporului nostru pen
tru apărarea independenței șl 
suveranității, a cuceririlor sale 
revoluționare.

Pornind de la această convin
gere, întregul nostru colectiv 
este hotărit să-și întărească 
votul de la 23 noiembrie prin 
rezultatele muncii sale pașnice. 
Asemenea tuturor oamenilor 
muncii din România, nu pot 
decît să salut din toată inima 
noua inițiativă de pace și 
dezarmare a conducătorului 
partidului și Statului nostru, 
care dă glas dorințelor și aspi
rațiilor întregii noastre națiuni.

Nicolae ENACHE 
lăcătuș,
Întreprinderea „23 August" 
din București
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Raționalismul are. în gîndirea fi
lozofică din țara noastră, pe cit de 
vechi, pe atît de profunde și rodnice 
tradiții. „Nu trebuie uitat — spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — că 
felul de a trăi și gindi al poporului 
nostru a constituit și va constitui în
totdeauna temelia gîndirii și culturii 
înaintate". Intr-adevăr, incă de la 
primele lor manifestări, reflecția 
filozofică sau filozofia care se căuta 
încă spre a deveni filozofie ca 
atare au izbucnit, luminos, cu 
încredere în puterea rațiunii de a 
cunoaște lumea și omul, de a pă
trunde in misterele cosmosului și ale 
vieții și de a-și apropia o viață în 
care cultura să se construiască pe mă
sura nevoilor 
mului, iar istoria 
cu dimensiunea 
omeniei si înălți
mea gindului.

A scrie o isto
rie a acestui în
drăzneț, specta
culos șl nobil e- 
fort al drumului 
rațiunii cătrd lu
me. către om și, 
se înțelege, către 
sine este astăzi 
o necesitate, iar 
aceasta cu atit 
mai mult cu cit modul său de a fi, 
de a ființa, de a se afirma in uni
versalitate este nedeslipit de o ata
re istorie, fiind produsul ei, al felului 
particular in care s-a durat laolaltă 
cu istoria poporului român, in comu
nitate cu ea și pentru această is
torie. Intr-o încercare, cum este cea 
de fată, nu este posibilă decit o ex
trem de sumară schiță a acestei isto
rii a raționalismului românesc. Dar 
ar trebui, desigur, ca într-o aseme
nea schiță să observăm și să ana
lizăm. între altele, ideile lui Neagoe 
Basarab despre putința omului de 
a se îmbogăți pe sine cu viata spi
rituală. gîndurile lui Udriște Năstu
rel despre dărnicie si cele ale spă
tarului Milescu referitoare la „ra
țiunea dominantă". Nu ar putea lipsi 
apoi emblema spiritualității româ
nești, cea care a devenit flacără și 
destin ale culturii noastre. Este vorba, 
cum se poate bănui, de această ex
presie devenită maximă a culturii 
și filozofiei noastre : „Biruit-au 
gindul...", instaurată intr-o biruin
ță care a izbăvit progresiv rațiu
nea de poverile exterioare naturii 
ei și esenței omului și a izvodit in 
timp sensuri pînă atunci încifrate.

De asemenea, dintr-o atare schiță 
nu pot lipsi Dimitrie Cantemir. ilu
minismul cu reprezentanții săi. 
Samuil Micu si Gheorghe Lazăr. con
tribuind la afirmarea progresivă a 
rațiunii și a raționalismului filozofic

t
13,oo Telex
13,05 La sfirslt de săptămlnă (color) 
14,45 Săptămlnă politică 
19,00 Telejurnal
19,20 Sub tricolor la datorie 

Documentar realizat cu 
Zilei Armatei Republicii 
liste România

19,30 Pentru ale țării dragi culori (co
lor). Spectacol festiv dedicat Zi
lei Armatei Republicii Socialiste 
România 
Teleenciclopedia (color) 
„Borna". Scenariu pentru televi
ziune de Llviu Petru Maier șl 
Vaslle Neagoe 
Telejurnal 
A ruginit frunza din vil. Romanța 
șl melodii de neuitat

22,05
22,15

Lu-

Vocea bărbatului vine 
gravă, strunită măies
tru. cu modulări de 

efect : „Pe Argeș in josu’ / 
Pe un mal fruinosu'...". 
După o pauză în care și 
tăcerea pare sonoră, ii răs
punde o voce de fată, care 
se încălzește treptat : „Pe 
Argeș în josu’ / Pe un mal 
frumosuuu’...". Bărbatul e 
muzicologul Iosif Hcrțea, 
cercetător la Muzeul de et
nografie al Transilvaniei, 
fata, subțire, blondă, ascul- 
tind cu un aer recules, e 
Maria Lobonț, lăcătuș la 
întreprinderea mecanică de 
material rulant „16 Februa
rie" din Cluj-Napoca. Re
porterul a avut șansa de a 
surprinde „pe viu" o sec
vență elocventă din atit de 
invocatul dialog dintre pro
fesioniști și amatori.
crul s-a petrecut ia „Ar
monia", vechiul, dar inti- 
neritul club al unității, in
tr-o zi de octombrie rece 
și ploioasă, care ar fi pre
dispus mai curind la re
tragerea lingă sobă, in li
niștea căminului, decît la 
lungi și epuizante repeti
ții. Și totuși, clubul era a- 
nimat. dansatorii îsi conti
nuau oonștiincioși repeti
țiile bisăptăminale (care a- 
desea devin insă zilnice), 
de undeva se auzea sughi
țul unui basfligorn (semn 
sigur că fanfara iși încer
ca instrumentele), iar din
tr-o încăpere de alături 
răzbeau replici de brigadă. 
Cu numai citeva minute 
înainte, intr-o discuție cu 
directorul clubului, Cor
nel Lazăr. epuizasem pri
mele zece litere ale alfa
betului notind formațiile 
laureate in precedenta e- 
ditie a Festivalului națio
nal „Cintarea României". 
La fanfară, la ansamblul 
folcloric „Transilvania" și 
grupul de instrumente 
populare. Ia formațiile de 
teatru și de brigadă ori de 
montaj literar, la cineclub. 
orchestră, formația de mu
zică ușoară și. în fine, la 
grupul vocal. 11 se adău
gau acum — în faza de 
masă a noii ediții — alte 
talente si colective artisti
ce. Mi le enumerâ tacticos, 
ardelenește. cu vizibilă 
mindrie. același interlocu
tor :

— Preocupați de cuprin
derea în mișcarea cultural- 
educalivă a noi si noi ta
lente. am înființat în ul
timul timp incă o brigadă, 
un grup folk și unul de re
citatori. un trio transilvan 
si un duet vocal. Am des
coperit apoi un rapsod 
popular, lăcătușul Nicolae 
loader, și o poetă — Vio
rica Nicola, in care ne pu
nem multă încredere. Ex
tinderea activității noastre 
nu o facem de dragul nu
mărului. Nu încercăm alt
ceva decit sâ punem mai 
bine în lumină potențialul 
artistic deosebit care exis
tă in întreprinderea noas
tră.

Așadar, la I.M.M.R. 16 
Februarie", întreprindere 
ce repune in circulație ma
terialul feroviar, se dă cu 
promptitudine cale liberă

care Samuil Micu,
I. Budai-Deleanu, 
Gheorghe Asachi si. 
al ti cărturari de seamă

românesc. Idealul omului rațional, a 
cărui putere să se extindă prin cul
tură si cunoaștere. promovarea 
spiritului științific, scrierea istoriei 
românilor din perspectiva afirmării 
drepturilor lor ca popor liber, 
rirea limbajului filozofic 
au fost doar cîteva dintre 
tile în 
Sincai. 
Lazăr. 
cu ei.
obiectivat propria lor gîndire 
pre rațiune si forța rațiunii, 
aminti aici, de asemenea, pe Eufrosin 
Poteca pentru a aiunge. în respectul 
evoluției istorice reale a raționalis
mului filozofic, la Titu Maiorescu.

__  fău- 
românesc 
modali tă- 
Gheorghe 
Gheorghe 

laolaltă 
au 

des- 
Vom

TRADIȚII RAȚIONALISTE
V/

IN GINDIREA FILOZOFICA ROMANEASCĂ
“W

Cu Titu Maiorescu și contemporanii 
săi : I. Zalomit, V. Conta, C. Dobro- 
geanu-Ghenea. pentru a aminti doar 
cîțiva, începe procesul amplu, cu 
efecte constituante pentru cultura si 
filozofia noastră, al afirmării unor 
concepții raționaliste pe cit de con
temporane filozofiilor epocii, pe atit 
de subtile în construcția si finalita
tea lor.

Mișcarea raționalistă românească 
avea să treacă firesc, cu dimensiuni 
schimbate, cu sensuri noi. originale 
în opera lui C. Rădulescu-Motru. 
P. P. Negulescu. Ion Petrovici. pen
tru ca noua generație de filozofi, 
care venea după primul război mon
dial. Lucian Blaga. D. D. Roș«a. 
Mircea Florian ș.a., să elaboreze cu 
o magistrală artă și știință a filo
zofiei raționalisme de valoare uni
versală.

Concepțiile raționaliste elaborate 
în perioada Interbelica au avut, cu 
mici excepții, ca trăsătură fun
damentală critica iraționalismului și 
a misticismului, a filozofiilor care — 
într-un efort disperat, reluind mituri 
învechite — declarau rațiunea ca 
„opresoare a vieții", ca simplificare 
și schematizare a lumii, a omului, 
ca geometrizare a totului, ca sără
cire a existentului.

în aceeași perioadă interbelică, 
gîndirea marxistă din România a 
realizat, la rindul ei, din perspectiva 
raționalismului dialectic, critica ace-

(color). 
prilejul 
Socia-

asigurm-talentelor
du-li-se însă și îndruma
rea. asistenta tehnică de 
rigoare. Spunînd aceasta, 
să revenim pentru o clipă 
la scena inițială. Muzicolo
gul Iosif Hertea nu-și o- 
norează vreo obligație de 
serviciu venind în mijlocul 
amatorilor din întreprin
derea clujeană. El ascultă, 
pur si simplu, de glasul 
pasiunii, de îndemnurile 
conștiinței sale patriotice 
atunci cind se străduiește 
să pună în valoare vechi 
nestemate folclorice. De 
reținut, fiind un bun cu
noscător al cîntecelor și 
tradițiilor locului, muzico
logul refuză totuși localis- 
mul. Poemul dramatic Cin- 
tare pentru Constantin, pe 
care-1 pune acum in scenă 
cu concursul amatorilor de 
la I.M.M.R.. evocă un mo-

neți cu toleranțe de ±0,5 
sutimi. Umblind în „inima 
motorului", ea cîntă cu o 
voce șlefuită timp de doi 
ani la cursurile Scolii 
populare de artă din Cluj- 
Napoca. unde a urmat 
cursuri de canto, de teo
ria și istoria muzicii. „Vi
sul meu. îmi mărturisește, 
e să iau «Floarea din gră
dină»". Poate că o va lua, 
poate că nu (deși personal 
cred că da !). Oricum, și 
fără trofeul edificator. Ma
ria Lobonț, din a cărei pa
noplie de premii nu lip
sesc laurii republicani, a- 
duce o voce expresivă, 
caldă. în „grădina" pururi 
tinăra a folclorului româ
nesc. Prin ea. prin Ana 
Moloca și Felicia Ilieș, co
legele sale de muncă și de 
cînt. iubitorii de folclor din 
tară și de peste hotare vor

Talente noi pe
calea afirmării

ment cu adinei semnifica
ții pentru destinul natio
nal : martiriul lui Constan
tin Brâncoveanu. Scenariul 
popular, sumar totuși, e in
teligent îmbogățit prin a- 
pelul la versuri clasice bo- 
lintinești, care conferă dra
mei solemnitate și expre
sivitate. o rezonantă gene
ral românească. Interludiul 
muzical susținut de tinăra 
artistă lărgește fundalul 
dramatic, dind reverberații 
prelungi pină-n planul 
ideii : am fost, sîntem și 
vom fi aici pentru că nu 
ne-am dezis credința de oa
meni ai locului, pentru că 
intre salvarea ca inși și 
dăinuirea ca popor am a- 
les-o fără șovăială pe cea 
de-a doua. Nu intr-o sim
plă . „cintare" e implicată 
prin urmare Maria Lobonț, 
ci într-o demonstrație et
nică. Tinăra e de altmin
teri foarte convinsă că e 
un glas al vechimii, că iu
birea sa pentru 
„moștenită de la 
bunici, străbunici", 
vada conștiinței_ de 
neamului 
dascăl, de la care a învă
țat să cinte cu multă dul
ceață „Drăguț car cu pa
tru boi", a fost bunica 
Viorica. Saltul de la lec
ția simplă a țărăncii, că
reia îi seamănă „la port si 
la voce", la izbînzile pre
zentului (tinăra este lau
reată pe tară a Festivalu
lui national „Cintarea 
României") e ușor de în
țeles cînd îi urmărești dru
mul spre perfecționarea 
profesională și artistică. 
Maria, absolventă a cunos
cutului liceu „Petru Ma
ior" din Gherla, e azi un 
lăcătuș de prima mină, care 
recondiționează semicuzi-

folclor, 
părinți, 
e do- 
sine a 

ei. Primul său 

obține durabile mărturii ale 
frumuseții sufletului ro
mânesc, așa cum se arată 
acesta prin vers și cînt.

Prin vers și cînt. dar mai 
ales prin joc se rostesc si . 
artiștii ansamblului „Tran
silvania". al cărui renume 
durează de vreo două, trei 
decenii. De cițiva ani buni 
acesta s-a răspindit și pes
te hotare, in Franța, Olan
da, U.R.S.S., Italia și-n 
alte țări. Printre cei care 
au iscat această faimă, bi
nemeritată de altfel, se nu
mără și lăcătușul Doru 
Grigorean. La cei 25 de 
ani ai săi. tînărul acesta cu 
miini de aur (cind e vorba 
de întreținerea macaralelor 
ori a podurilor rulante) a 
cunoscut succesul la Paris 
și la Haga. dar reține ca 
moment de virf al carierei 
sale artistice participarea 
la marele spectacol pre
zentat in vară la Bucu
rești, pe stadionul „23 Au
gust". Ca să te afirmi în 
vechea artă a jocului 
popular e nevoie, erode el, 
să iubești folclorul de mic 
copil. să-I cercetezi me
reu. să-1 înțelegi mai bine. 
Mai e nevoie insă, aș a- 
dăuga după ce i-am son
dat biografia, de anima- < 
tori, de oameni priceputi, 
cu ochi ager și intuiții, de 
un cadru instituționalizat 
propice descoperirii și 
propulsării talentelor. Lă
cătușul clujean a urmat 
și el cursurile Scolii 
populare de artă (secția 
coregrafie), și-a încercat o 
vreme puterile la ansam
blul .Someșul", dar a re
venit acasă fiind convins 
că numai aici putea inter
preta fără greș „Simfonia 
Ardealului".

Cel ce scrie aceste rin-

lorași orientări Iraționaliste si misti
ce, insistînd îndeosebi asupra ideo
logiei fasciste, subllniindu-i fun
damentele de clasă, antidemocratis- 
mul și antiumanismul.

Eclectică și antiistorică. filozofia 
iraționalistă a recurs la perimate 
mituri filozofice, ipostaziind indivi
dualul. sensibilul, vădindu-se astfel, 
cum observa Mircea Florian. „ca 
oboseală de a gindi", ca „demisiu- 
ne a spiritului critic, voință de a 
ucide reflecția", „acceptare a gindi- 
rii dirijate, a regulelor heteronome 
sau impuse din afară". Cultul pu
terilor ateoretice afective, instinctua
le. intuitioniste. nutrite de iraționa
lism reprezenta, desigur, o gravă 

amenințare pentru cultura progre
sistă. pentru insert principiile demo- 

. crației. Epilogul iraționalismului nu 
putea fi decît politic, si aceasta cu 
atît mai mult cu cit iraționalismul 
interbelic manifesta o deschisă 
orientare spre politica de dreapta, 
în general, spre cea fascistă, în 
special.

In perioada interbelică. D. D. Roș
ea, Mihai Ralea, Nicolae Bagdasar, 
Dan Bădărău au demonstrat riguros, 
împotriva formelor iraționalismului 
și misticismului, necesitatea si valoa
rea rațiunii umane atît ca mijloc de 
cunoaștere, cît și ca fundament al 
unui ideal prin oare omul să se re
găsească pe sine ca ființă creatoare.

O cercetare atentă a filozofiei ro
mânești evidențiază că pozițiile ra
ționaliste au fost caracteristice tutu
ror marilor noștri creatori. Este sem
nificativ că în filozofia românească 
nu s-a manifestat timp de secole 
nici o filozofie iraționalistă, aceasta 
din urmă ivindu-se extrem de tirziu, 
după primul război mondial, in tota
lă contradicție cu tradițiile filozofiei 
noastre, cu sensul ei deschis valori
lor raționale si comportamentului 
rațional al omului. Trăirismul cu a 
sa cultivare a liricii și a mișcării ca 
mijloace de cunoaștere, a trăirii ca 
mod de prindere a vieții, cu apolo
gia .morții și a salvării omului prin 
credință s-a aflat în raporturi de 
absolută opoziție atît cu tradițiile fi- 

duri se simte dator cu o 
lămurire : o atare piesă 
muzicală nu există. în 
schimb, etnografii și mu
zicologii care au filmat si 
studiat spectacolul „Româ
nește de arăduit" (pornit — 
n.n.). prezentat de curînd 
de ansamblul „Transilva
nia". i-au găsit acest ono
rant titlu. E greu de ex
plicat. pentru un nespecia- 
list ca mine, in ce constă 
această simfonie, cu atît 
mai mult cu cît instructo
rul coregraf, profesorul 
Aurel Bulbuc, nu prea pare 
dornic să-și dezvăluie „pon
turile". Am înțeles însă că 
e vorba, pe de o parte, de 
o riguroasă respectare a 
mișcărilor dansului țără
nesc și. pe de alta, de o 
prezentare sincronă a ce
lor trei feluri de „arăduit". 
Reluarea contrapunctică a 
mișcărilor de către grupu
rile de dansatori e de un 
efect extraordinar și. in
tr-un moment in care îsi 
iese din naturala rezervă, 
coregraful imi spune : „Si 
eu abia aștept să-mi re
văd spectacolul, dar îmbu
nătățit pe baza căutărilor 
mai noi". Insă montarea 
unui nou spectacol durea
ză și cinci luni. De ce ? 
Fiindcă „a bate-n cizmă 
poate oricine, dar ca să 
faci ponturi ca țăranii tre
buie să ai stofă". E greu 
să prinzi adevăratul stil 
dintr-o zonă sau microzo- 
nă folclorică. Si mai greu 
e dacă vrei '’să-l reții si 
să-l înfățișezi la nivelul 
celor mai înalte exigente 
artistice.

Ceasul fast al creației il 
caută și Viorica Nicola, lă
cătuș în secția I. sectorul 
de demontare a locomotive
lor. După orele de muncă, 
ea e prezentă în brigada 
artistică, in formația de 
teatru și de montai literar, 
în grupul de recitatori. 
Tirziu. tirziu. cind anima
ția orașului se stinge, Vio
rica intră în „schimbul 
III" : scrie poezii. Nu sint 
încercări stîngace din mo
ment ce sînt publicate în 
Tribuna și Făclia, aducin- 
du-i importante premii în 
festivaluri literare ca ..Oc
tavian Goga" și „Argeșu- 
le. plai de dor". Și. tran- 
scriindu-i din agendă nu
mele. îmi vin în minte și 
inginerul Mihai Teognostc, 
sufletul brigăzii artistice, 
cel care a finisat 
textul spectacolului 
ții și intervenții cu 
minus, strungarii 
ghe CoIdea, Liviu 
zidarul Ioan Teucă,

’ membri ai vestitei fanfa
re. nu din Interes mărunt, 
ci pentru că ea „dezvoltă 
un sentiment de solidari
tate sufletească", atitia și 
atîtia oameni care-și cin- 
tă viata bine și muncesc 
bine, mîndrindu-se cu de
pășirea substanțială a tu
turor angajamentelor in 
întrecerea socialistă. Probă 
clară că pe calea liberă a 
talentelor circulă cu mai 
multă siguranță cei îndră
gostiți de calea muncii. 

recent 
Inten- 

plus și 
Gheor-

Potra, 
toți

Ioan ADAM

lozofiei noastre, pe care de altfel le 
Si disprețuia, cit si cu demersurile 
filozofilor români contemporani lui. 

Durabilitatea raționalismului, evo
luția lui. progresul său de la o pe
rioadă la alta se explică si prin- 
tr-un alt fapt ne care-1 considerăm 
fundamental ; raționalismul a fost, 
prin toti reprezentanții săi. ancorat 
în istoria trăită a poporului nostru, 
în istoria universală, in cultura si 
stiinta fiecărui timp. El a exprimat, 
progresiv, eliberarea gîndirii de pre
judecăți. necesitatea acestei 
rări, trecînd de la o coexistentă 
alte planuri ale vieții spirituale 
afirmări valorice prin care omul 
descifra pe sine ca ființă care

elibe- 
în 
la 
se 
îsi 

are geneza în na
tura necreată și 
în istoria socială, 
iar rațiunea sa 
era propusă nu 
ca un dar al vre
unei forte supra
naturale, ci ca 
trăsătură și pro
prietate a omului, 
ca lumină fără de 
care actul creator 
este imposibil. 
Valorile afirmate 

' de filozofia rațio- 
naljstă au marcat 

i românească în ge-puternic cultura î 
neral, știința și viața politică. In pe
rioade de cumpănă, raționaliștii au 
apărat drepturi și libertăți funda
mentale ale poporului.

Gîndirea raționalistă ne-a lăsat 
deci in filozofie o moștenire durabi
lă. cea care privește conceptul ra
țiunii și formele ei de afirmare, ra
porturile rațiunii cu celelalte mij
loace de cunoaștere, cu viata isto
rică. cu cea psihică, cu stiinta si cul
tura. Ne-a lăsat, de asemenea, prin
cipiul slujirii poporului, a interese
lor sale, ca si principiul recunoaște
rii valorilor produse de alte po
poare. A considera critic această 
moștenire filozofică tnseamnă a pro
ceda cu 
continua 
făcut-o 
cismului, 
me de _
ne. Aceasta este o necesitate cu atît 
mai actuală azi cu cît în lumea 
contemporană proliferează noi for
me de iraționalism, forme diverse 
ale misticismului, asociate adesea cu 
orientări politice reacționare. Aceas
tă operă vastă de preluare critică si 
dezvoltare a tradiției raționaliste se 
împlinește azi. pildă fiind demersu
rile filozofiei marxiste contem
porane. concepția revoluționară a 
partidului nostru.

măsura spiritului ei, a o 
in sensul criticii pe care a 
iraționalismului și misti- 

numeroaselor altor for- 
tnjosire a ființei uma-

Prof. unlv. dr. Gh. Al. CAZAN

Unități turistice 
în județul Arad

In județul Arad, multe unități 
turistice, amplasate în locuri pito
rești, dispun de condiții optime de 
cazare și masă în orice sezon.

Astfel, hotelul „Crișul" din lo
calitatea Chișineu Criș are un 
restaurant spațios cu terasă, cafe- 
bar și o braserie, precum și ca
mere confortabile pentru cazare. 
Hotelul „Sebiș” din localitatea cu 
același nume este situat la 81 km 
de Arad. Unitatea are 48 locuri de 
cazare, confort categoria I. un 
restaurant cu terasă, cafă-bar, bar 
de zi, braserie.

La o distanță de 86 km de Arad, 
Hanul „Săvirșin" asigură vizitato
rilor 60 locuri de cazare în camere 
confortabile. Unitatea are un res
taurant cu terasă și o braserie. La 
Ineu, la 42 km de la Arad, Hotelul 
„Moara cu noroc" dispune de 46 
locuri de cazare, restaurant cu te
rasă, bar de zi și o cofetărie cu 
laborator propriu. La rindul său, 
Hanul „Sălașul de la răscruce", 
situat în zona de agrement a ora
șului Arad, oferă condiții 
pentru un popas agreabil.

Tot in județul Arad se 
face un popas plăcut la 
„Vinga" situat in mijlocul 
cring, pe drumul național Arad — 
Timișoara, la Hotelul Lipova din 
orașul cu același nume, la 1 km 
distanță de stațiunea balneoclima
terică Lipova, precum și la Hote
lul Nădlac la 45 km de Arad.

în fotografie : Hotelul „Crișul" 
din Chișineu Criș. județul Arad.
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Hanul
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Fotbalul n-a tras încă învățămintele necesare
Este limpede, echipele noastre de 

fotbal se prezintă total necorespun
zător în actuala ediție a cupelor 
europene. După primul tur (în care 
Dinamo București a fost eliminată 
printr-o înfrîngere pe teren propriu 
de o echipă care, iată, miercuri a 
fost întrecută cu 3—0 la ea acasă 1), 
opinia publică fotbalistică se mul
țumise, totuși, cu calificarea (ne- 
spectaculoasă, dar împlinită) a două 
formații („Sportul studențesc" și Uni
versitatea Craiova), plus a treia — 
Steaua — repartizată direct in turul 
al doilea în calitate de campioană 
continentală. Dar, în prima manșă a 
turului al doilea, toate cele trei re
prezentante ale fotbalului nostru au 
fost înfrînte cu categoricul scor de 
3—0, scor greu de recuperat în man
șa a doua, din 5 noiembrie.

Desigur, fotbalul e un joc sportiv 
In care una din cele două echipe 
protagoniste trebuie să învingă. Toc
mai de aceea, simpla înfrîngere in 
fotbal nu e o dramă, oricine și ori- 
cind trebuind să accepte ideea că 
altcineva poate fi mai bun. Dar cînd 
patru echipe sint sever infrinte 
(două chiar pe teren propriu) faptul 
nu este obișnuit și nu poate fi so
cotit î.ntîmDlâtor. Explicațiile ce se 
invocă de regulă („a fost un acci
dent". „am avut ghinion" ș.a.) nici 
nu pot intra in discuție in acest caz.

Respectind realitatea, trebuie să 
spunem că situațiile conjuncturale 
au diferit, deși toate cele patru echi
pe de club înscrise să ne reprezinte 
în noua ediție a cupelor europene 
au dezamăgit Intr-un fel sau altul.

Steaua (0—3 Ia Bruxelles, cu An- 
derlecht) s-a prezentat pe teren fără 
să poată alinia pe patru dintre ti
tularii cu care cucerise in mai 
„Cupa campionilor" : Ducadam,
Bumbescu, ".............
alți doi 
lan) au 
b iii ți 
du-se, 
zistat cel mai mult 
In deplasare poate cel mai redutabil 
adversar din cei trei de miercuri : 
au primit gol abia in minutul 75. 
Din acel moment însă, au căzut 
psihic și fizic, primind cu ușurință 
în continuare încă două goluri. O 
asemenea cădere nu este permisă 
campioanei europene nici măcar în 
condițiile in care a jucat 
xelles.

Universitatea Craiova 
Dundee, cu United) avea 
dicapul absentei portarului Lung in 
fața unei formații de temut pe te
renul său. A rezistat, de asemenea, 
o bună perioadă, pînă în minutul 54, 
dar finalul meciului l-a ratat din

cu care
campionilor1* :

1, BoIOni și Lăcătuș. Iar 
jucători (Bărbulescu și Bă- 
intrat pe teren încă neresta- 
fizic. Totuși, mobilizin- 
fotbaliștii steliști au re- 

deși Intîlneau

ea la Bru-

(0—3 la 
și ea han-

Din experiența consiliilor populare

SURSELE AUTOFINANȚĂRII - HĂRNICIA,
INIȚIATIVA ȘI ISCUSINȚA lOCUITORILOR

prin preocuparea pentru a- 
ideilor și propunerilor cetă-
ideile materializate, ideile 

reprezintă o veritabilă

Și în județul Dîmbovița autofinan
țarea constituie una din preocupări
le prioritare ale consiliilor populare, 
numeroase looalități și unităti econo
mice avind în acest sens o experien
ță bună de urmat. Dacă insistăm 
mai mult asupra surselor autofinan
țării o facem tocmai pentru a relie
fa marea diversitate a acestora și 
necesitatea manifestării plenare a 
exigentei și spiritului gospodăresc, 
cultivării unei atitudini responsabile 
față de modul în care sint puse in 
valoare experiența, capacitatea crea
toare a „oamenilor cu miini de aur", 
a tuturor oetățenilor.

DIVERSITATEA PREOCUPĂRI
LOR CONSILIILOR POPULARE SE 
REFLECTA ÎN DIVERSITATEA 
SURSELOR DE AUTOFINANȚARE. 
Este un adevăr confirmat și de fap
tul că în județul Dîmbovița s-au 
materializat numeroase idei și pro
puneri ale cetățenilor privind diver
sificarea activităților economice. în 
primul rind a micii industrii și 
prestărilor de servicii, care se con
stituie în tot atitea surse de venituri, 
surse ale autofinanțării. Se remarcă 
preocuparea pentru crearea și dez
voltarea micii industrii și a sferei 
serviciilor pentru populație, atit în 
cooperativele agricole, in cadrul coo
perației meșteșugărești, al coopera
tivelor pentru achiziția și desfacerea 
mărfurilor, cit și în unitățile proprii 
ale consiliilor populare. Se distinge 
prin diversitate și eficiență între
prinderea de producție mică, prestări 
industriale și servicii pentru popu
lație, aparținînd consiliului popular 
județean, care în acest an contribuie 
la bugetul județului cu 53 milioane 
de lei. Nu ne propunem să reliefăm 
aportul fiecăreia dintre „sursele de 
autofinanțare", dar vrem totuși să 
menționăm diversitatea unităților e- 
conomice. de comerț și turism, din 
alte sectoare de activitate care se 
remarcă 
plicarea 
tenilor.

— Da, 
captate 
„mină de aur". Dar înainte de a be
neficia de idei noi am avut de luptat 
cu mentalitatea exprimată mai direct 
sau mai pe ocolite că nu se poale 
mai mult, că „Dîmbovița e un județ 
sărac în resurse materiale". ..Dacă 
n-avem resurse să le căutăm, dacă 
le căutăm o să le găsim", a fost 
insă concluzia uneia dintre adunări
le. destul de frecvente, intre depu
tății și cetățenii solicitați să-și spu
nă părerea, să facă sugestii asupra 
posibilităților de autofinanțare ale 
județului. Și resurse s-au găsit. Do
vadă — trecerea de la subvenții de 
ordinul citorva sute de milioane de 
lei. la autofinanțare — cu un exce
dent bugetar de 80 milioane de lei, 
in primele opt luni din acest an (cit 
însumează contribuția județului la 
fondul general de dezvoltare econo- 
mico-socială).

Prezentîndu-ne aoeste date, tova
rășul Dumitru Gheorghișan, prlm- 
vicepreședinte al consiliului popular 
județean, sublinia că problemele le
gate de autofinanțarea fiecăreia din
tre cele 82 de unități administrativ- 
teritoriale sînt analizate sistematic 
la nivel județean și în fiecare loca
litate rurală sau urbană. Cele 133 de 
unități de producție mică și din sfe
ra serviciilor aparținînd consiliilor 
populare constituie surse proprii de 
autofinanțare. Se urmărește ca aces
tea să devină exemplu de organizare 
și eficiență. Au fost alcătuite mici 
colective formate din cadre de con
ducere și specialiști care se depla
sează în unitățile cu rezultate mai 
slabe, stabilesc măsuri și urmăresc 
aplicarea lor pe o perioadă mai în
delungată, de regulă pină la soluțio
narea problemelor. Rezultatele se 
concretizează în depășirea cu 27 la 
sută a planului, pe primele 9 luni 
ale anului. în unitățile economice ale 
consiliilor populare.

JUMĂTATE — MATERIALE RE
FOLOSIBILE; JUMĂTATE — „MA- 

pricina unor greșeli copilărești și a 
unei neputințe care dezvăluie fisuri 
în pregătire.

„Sportul studențesc" (0—3 acasă cu 
La Gantoise) nu are nici o scuză. 
Ca și Dinamo (1—2 cu „17 Nentori" 
la București). Istoria fotbalului nos
tru arată că acest scor al prea răs- 
fățaților fotbaliști studenți din Re
gie se înscrie în seria celor mai je
nante infringeri suferite de echi
pele noastre de club în meciuri in
ternaționale și oficiale susținute pe 
teren propriu. „Sportul studențesc", 
care avea avantajul terenului în fata 
unei echipe de la periferia clasa
mentului belgian, nu poate Invoca 
nici o explicație pentru evoluția sa 
lamentabilă. Dealtfel, această echipă

Pe marginea 
recentelor infringeri 
din cupele europene

— care dispune de bune con
diții și posibilități de afirmare 
internațională — nu este la primul 
ei eșec surprinzător in cupele europe
ne. Și altădată s-a comportat neco
respunzător — ceea ce actualizează 
necesitatea unor măsuri disciplinare 
la fel de usturătoare ca scorul in- 
frîngerii sale de miercuri.

Asupra explicațiilor conjuncturale 
s-ar mai putea discuta mult. S-ar 
putea observa, de pildă, că din cele 
9 goluri primite de echipele noastre 
miercuri, nu mai puțin de 7 au fost 
înscrise în ultimul sfert de oră al 
jocurilor — fapt semnificativ atit 
pentru pregătirea fizică a jucători
lor noștri, cît și pentru starea lor 
moral-volitivă.

Ceea ce vrem să subliniem, și de 
data aceasta, este însă faptul că — 
așa cum am mai arătat în paginile 
ziarului nostru — adevăratele expli
cații își au rădăcinile in deficien
țele de fond de care suferă mișcarea 
noastră fotbalistică de mai multă 
vreme. Nefiind așezat pe baze care 
să asigure creșterea răspunderii ju
cătorilor. antrenorilor și cluburilor
— corespunzător condițiilor de care 
beneficiază, așteptărilor și exigențe- 

Revenind la meciurile pe care
In manșa a doua, trebuie spus că . . _ _____ _______________
ților acestora de a arăta că posibilitățile lor reale sînt mult mai ___
cind știu să se pregătească temeinic și să se dăruiască intru totul luptei 
sportive. La 5 noiembrie — la București și Gând — vor avea posibilitatea 
să facă această dovadă I

TERIE CENUȘIE". Cînd ni s-a spus 
că la principala Întreprindere de in
dustrie mică și prestări servicii a 
consiliului popular județean materii
le prime refolosibile reprezintă ju
mătate din totalul materiei prime in
trate in circuitul productiv, am în
trebat oare este cealaltă jumătate. 
„Materia cenușie" este răspunsul dat 
mai în glumă mal în serios — șl lu
crurile nu sînt departe de adevăr. 
Pentru că, realmente, lucrătorii și 
specialiștii unității au ajuns să fie 
socotiți „căutători de resurse refo- 
losibile", și, ceea ce este la fel de 
important, diversității materiilor pri
me îi corespunde o gamă diversifi
cată de produse — peste trei sute de 
tipodimensiuni. Ponderea resurselor 
materiale refolosibile o formează

Insemnări 
din județul Dîmbovița

deșeurile industriale depistate in 
Dîmbovița și în zonele învecinate de 
unde sint aduse și prelucrate sub for
ma unor produse de certă utilitate. 
Produsele realizate din banalele cio
buri de sticlă valorează 60 milioane 
de lei, în acest an — ceea ce a de
terminat opțiunea pentru mărirea 
capacității secției de sticlărie din 
Tîrgoviște.

Intre materialele refolosibile ce 
devin bunuri utile și surse de bene
ficii, o pondere mare au reziduurile 
de la diferite întreprinderi chimice. 
Unele reziduuri sint surse de polua
re reală sau potențială, deci refolo- 
sirea lor are efecte benefice multi
ple : se produc 25 de sortimente de 
produse pentru industria republica
nă și pentru fondul pieței, rezultă 
beneficii substanțiale de pină la 30 
la sută calculate la producția-marfă 
realizată. Se cuvine subliniată insis
tenta manifestată de specialiștii în
treprinderii pentru a găsi și trans
forma în surse de venituri noi ma
teriale refolosibile. „Milioane reali
zabile din grame și miligrame" 
poate fi denumită inițiativa de a 
refolosi becurile defecte de la între
prinderea tirgovișteană „Romlux" și 
din alte unități. „Avem studiile de 
eficiență încheiate, vom retopi sticla 
și vom recupera soclul becurilor, iar 
gramele și miligramele de wolfram 
și alte materiale de import vor fi 
și ele recuperate — preciza direc
torul întreprinderii. Sandu Dumitru. 
Refolosim deșeuri din producția 
proprie ; din resturile lemnoase 
de la fabricarea mobilei, confec
ționăm ambalaje pentru legume și 
fructe, cit și pentru propriile pro
duse. Desigur, nu merg toate ca pa 
roate, avem șl dificultăți in 
rarea și transportul materiei 
dar tocmai de aceea stăruim 
valorificării resurselor locale, 
rent dacă sint măsurabile în tone sau 
în miligrame". Cealaltă jumătate — 
„materia oenușie". inepuizabilă re
sursă umană, inteligența si spiritul 
creativ — se incorporează In gama 
sortimentală de produse noi și mo
dernizate. Valorificarea capacității 
creative are un caracter organizat, 
datorită activității comisiei ingineri
lor și tehnicienilor, a atelierului de 
oercetare, proiectare și inginerie teh
nologică, unde, în acest an. au fost 
concepute și introduse în fabricație 
18 produse noi solicitate pe piața in
ternă și la export. Intre acestea no
tăm : veioze artizanale, măsuțe fan- 
tezi, membrane insonorizante pen
tru autoturisme, care Înlocuiesc im
portul, diverse confecții metalice 
etc. Calitatea este atestată de faptul 
că produsele Întreprinderii ajung in 
20 de țări.

EFICIENȚA ACTIVITĂȚII ECO
NOMICE — CEL MAI SIGUR IZ
VOR DE VENITURI. Este ceea ce 
demonstrează cetățenii din Bezdead, 
Pucioasa. Gura Ocniței, Titu, Voi-

asigu- 
prime, 
asupra 
indife-

în- 
din 
ne- 

si 
co-

lor firești ale publicului larg — 
fotbalul nostru nu reușește să depă
șească succese izolate (chiar dacă 
unele sint de-a dreptul excepționale 
— cum a fost cucerirea „Cupei cam
pionilor europeni" de către Steaua).

Despre problemele fundamentale 
care ar trebui soluționate de către 
conducerea sportului și federației 
de specialitate pentru ca mișcarea 
fotbalistică de Ia noi, in ansamblul 
ei, să poată progresa și să se con
stituie intr-o solidă bază a piramidei 
performanței se vorbește și se 
scrie insistent. întărirea autorității 
și responsabilității cluburilor, regle
mentarea pregătirii și statutului an
trenorului, mai buna organizare a 
muncii in rindul copiilor și junio
rilor, ridicarea pe o treaptă calita
tiv superioară a instruirii fotbalis
tice, îmbunătățirea activității edu
cative desfășurate cu fotbaliștii, 
sănâtoșirea climatului etic 
campionat, înlocuirea cadrelor 
corespunzătoare de la cluburi 
federație, reconsiderarea muncii „ 
lective, în care să fie atrași cu pre
cădere specialiștii — iată necesități 
cunoscute, care de mult au fost puse 
în atenția celor ce lucrează nemij
locit in fotbal șl a celor ce îndrumă 
fotbalul și răspund de el. Că nu s-a 
făcut mai nimic in aceste direcții 
esențiale o dovedesc rezultatele 
necorespunzătoare : nu numai cele 
de miercurea trecută (din cupele 
europene), ci și cele ale echipei na
ționale (necalificată pentru Mon
dialele ’86 din pricina unei infringeri 
pe teren propriu) și cele ale junio
rilor (înfrinți cu 0—3 și 0—5 la re
centul turneu pentru campionatul 
mondial). O dovedesc, totodată, în
seși slăbiciunile campionatului nos
tru intern — tot mai pregnante, 
etapă de etapă.

Rezultatele demonstrează, indubi
tabil, că fotbalul nostru înregistrea
ză o îngrijorătoare cădere pe scara 
performanțelor. Cădere care nu va 
putea fi stopată decît dacă — în 
sfîrșit — se va trece, cu fermitate 
și sistematic, la eradicarea deficien
țelor fundamentale și la realizarea 
concretă, pas cu pas, a tuturor co
mandamentelor devenite tot mai 
stringente pe măsură ce se amină 
îndeplinirea lor. Altfel, rezultatele 
necorespunzătoare nu vor ocoli nici 
in viitor pe fotbaliștii noștri 1

echipele noastre urmează să le susțină 
este o datorie de onoare a componen- 

i mari

Gheorghe MITROI 

nești, Cornești și din alte localități 
unde consiliile populare caută și gă
sesc noi surse de venituri. Por
nind de la zero in 1981, consiliile 
populare au dezvoltat secții proprii 
de industrie mică și prestări servi
cii cu o producție în valoare de 
peste trei milioane de lei la Gura 
Ocniței, opt milioane și jumătate la 
Titu, un milion și jumătate la Cor
nești. La Brezoaiele, diversificarea 
surselor autofinanțării se reflectă în 
diversificarea industriei mici și a 
prestărilor de servicii : 24 de sub
unități economice și o valoare a 
producției de 26 milioane de lei 
pe an. Ceea ce se face aici 
reflectă preocuparea consiliului 
popular pentru creșterea eficientei 
în producția agricolă, ca și în cele
lalte domenii de activitate. Aproape 
două sute de cooperatori-meșteșu- 
gari din secțiile de industrie mică si 
prestări servicii lucrează în cimp, cind 
și cit este nevoie, demonstrînd că 
pot fi la fel de buni și agricultori, și 
meseriași. Cînd e nevoie cetățenii 
pun umărul și la înălțarea obiectivelor 
social-culturale și edilitare : săli de 
clasă și laboratoare, o brutărie, as
faltarea a 11 km de șosea. Intr-o 
comună cu buget excedentar — în 
acest an veniturile sint cu o jumă
tate de milion mai mari decît s-a 
prevăzut. Obiectivul prioritar este 
rentabilizarea fiecărei unități. Și este 
firesc să fie așa. Pentru că înflori
rea comunei se realizează prin mun
ca și veniturile comunei.

Faptul că industria mică și prestă
rile de servicii sint — și trebuie să 
fie și mai mult in viitor — surse 
principale de venituri și surse ale au
tofinanțării impune un plus de preo
cupare pentru extinderea și dezvol
tarea lor acolo unde pot fi asigurate 
materii prime și forță de muncă lo
cală. Spunem aceasta intrucit sint 
cazuri cînd unele unități de industrie 
mică abia înfiripate nu dau randa
mentul scontat. Din diferite cauze 
unele unități ale micii industrii de la 
Răcari (confecții metalice), Creve- 
dia (confecții de îmbrăcăminte) au 
fost desființate. In comuna Odobesti 
s-a desființat secția de vulcanizare. 
Chiar dacă este vorba de cazuri izo
late, asemenea situații trebuie pre- 
intimpinate, astfel incit fiecare sec
ție ori subunitate de industrie rpică. 
fiecare unitate economică să devină 
sursă de venituri, să se autofinan- 
țeze.

C. BORDEIANU

CARNET CULTURAL

TELEORMAN. La Clubul mun
citoresc al Schelei de producție 
petrolieră Videle a avut loc un 
spectacol de poezie și muzică inti
tulat „România — Ceaușescu — 
Pace". Ia care au participat mem
brii cenaclului literar „Alexandru 
Depărăteanu" dtn localitate. Tot 
aici s-a deschis o expoziție de 
carte cu tema „Opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu inscrisă in pa
trimoniul marilor valori spirituale 
naționale si universale". (Stan 
Stefan).

MUREȘ. Cu prilejul Împlinirii a 
125 de ani de la înființarea aso
ciației transilvane pentru literatu
ra română și cultura poporului ro- 
mâp. in sala mică a Palatului cul
turi? din Tirgu Mureș a avut loc 
simpozionul științific ..ASTRA in 
istoria si cultura poporului român". 
La această manifestare, organizată 
de Comitetul județean de cultură 
și educație socialistă și Biblioteca 
județeană. au prezentat comuni
cări cercetători științifici, istorici, 
bibliotecari, scriitori și muzeografi 
din Sibiu. Sighișoara. Reghin și 
Tirgu Mureș. Evenimentul a fost 
marcat și de organizarea. Ia com
plexul muzeal Mureș, a expoziției 
omagiale „125 de ani de la înte
meierea ASTREI". Manifestări si
milare au avut loc și în orașele 
Reghin. Luduș. Sighișoara si Tir- 
năveni. precum si in comunele 
Deda și Ibănești. (Gheorghe Giur
giu).

BIHOR. Oradea găzduiește cea 
de-a 5-a bienală de artă fotogra
fică „Premfoto ’86". Dedicată Anu
lui International al Păcii, actuala 
ediție a acestui Salon național de 
artă fotografică. consacrat doar 
lucrărilor in premieră, reunește 
creatori din 24 de județe ale țării 
si din Capitală, Manifestarea, 
înscrisă in cadrul generos al Festi
valului național „Cintarea Româ
niei". coincide cu împlinirea a 10 
ani de existentă a fotocineclubu- 
lui „Nufărul" al întreprinderii po
ligrafice „Crișana" din Oradea, or
ganizatorul si animatorul acestei 
traditionale expoziții-concurs. (Ioan 
Laza).

VASLUI. Sub genericul „Săptă- 
mina educației politice", consiliul 
județean al sindicatelor Vaslui a 
organizat o bogată suită de mani
festări politico-educative și cultu- 
ral-artistice pentru oamenii muncii 
din comerț, cooperație și turism. Cu 
acest prilej. Ia casele de cultură din 
Vaslui, Birlad, Huși și Negrești, in 
toate intreprinderile comerciale au 
loc expuneri, mese rotunde, dezba
teri, expoziții de artă plastică și 
lansări de cărți, spectacole artisti
ce. (Petru Necula).

GALAȚI. La Galați s-a deschis, 
in organizarea comitetului jude
țean de cultură și educație socialis
tă, tradiționala manifestare cultu
rală „Decada cărții românești". Cu 
acest prilej, la biblioteca județeană 
„V. A. Urechia" a avut Ioc simpo
zionul „Literatură și contempora
neitate — creația literară gălăteană 
implicată în realitatea socialistă", 
în același context de manifestări 
s-a deschis o expoziție de carte ro
mânească, moment care a fost con
tinuat printr-o șezătoare literară, 
desfășurată sub genericul „Laudă 
patriei". De asemenea, la Bibliote
ca municipală din Tecuci a avut loc 
o șezătoare literară, la care au par
ticipat membrii cenaclului „Calis- 
trat Hogaș" și membri ai cenaclului 
județean al Uniunii scriitorilor. 
(Ștefan Dimitriu).

BUZĂU. în cadrul manifestărilor 
complexe dedicate Anului Interna
țional al Păcii, comitetul județean 
de cultură și educație socialistă a 
organizat, la căminele culturale din 
comunele Pirscov și Bozioru, un 
dicționar politic pe tema „România 
socialistă — poziție fermă pentru 
dezarmare nucleară și dezangajare 
militară in Europa Și în intreaga 
lume". (Stelian Chiper).
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST LUXEMBURGHEZ

Am aflat cu profundă durere despre Încetarea din viată a tovarășului 
Dominique Urbany, președinte de onoare al Partidului Comunist Luxembur
ghez, vechi militant al partidului, personalitate proeminentă a vieții poli
tice luxemburgheze.

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român si al meu 
personal vă exprim dumneavoastră și tuturor comuniștilor luxemburghezi 
cele mai sincere condoleanțe, iar familiei îndoliate întreaga noastră com
pasiune.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri, pe Shane Korbeci, ministrul 
comerțului exterior al Republicii 
Populare Socialiste Albania, care a 
efectuat o vizită în tara noastră.

în cadrul întrevederii au fost re
levate bunele relații existente intre 
țările noastre și s-a exprimat dorin
ța dezvoltării si aprofundării lor in 
continuare. în acest context, au fost

DROBETA-TURNU SEVERIN : Soluții tehnice 
de înaltă eficiență

Colectivul de muncă de la în
treprinderea de construcții navale 
și prelucrări la cald din Drobeta- 
Turnu Severin amplifică tot mai 
mult ritmurile intrecerli socia
liste pentru a încheia primul an al 
cincinalului cu realizări superioa
re prevederilor de plan. în pe
rioada care a trecut din acest an, 
s-au conceput și aplicat în prac
tică, de către specialiștii și munci-

ROȘIA POENI : O nouă linie
La Combinatul minier al cupru

lui de la Roșia Poeni a fost rea
lizată o nouă capacitate de pro
ducție — cea de-a treia linie de 
preparare a minereului cuprifer. 
Intrarea in producție a celei de-a 
treia linii de preparare, eveni
ment de importantă deosebită in 
activitatea combinatului. încunu
nează eforturile constante ale 
constructorilor și montorilor de pe 
marea platformă a acestui obiectiv 
industrial al Apusenilor și. deopo
trivă. ale beneficiarului și fumi-

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 25 octombrie (ora 20) •— 28 
octombrie (ora 20). în țară: După o 
răcire de scurtă durată, vremea se va 
încălzi din nou. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros în vestul, centrul și 
nordul țării, unde vor cădea ploi lo
cale, care vor avea și caracter de aver

ADMINISTRAȚIA DE STAT L0T0-PR0N0SP0RT 
INFORMEAZĂ :

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 24 OCTOMBRIE 1986

EXTRAGEREA I : 61 14 12 27 77 
79 44 56 68. EXTRAGEREA a Il-a : 
2 64 85 19 31 51 63 65 46.

Siguranță și civilizație în traficul rutier

Graba de la volan se întîlnește 
nu numai cu zăbava...

Statisticile atestă faptul că, în ul
timii ani, cu toate că • numărul de 
autovehicule, îndeosebi proprietate 
personală, a crescut simțitor, cel al 
accidentelor a inregistrat reduceri 
însemnate, urmare firească a măsu
rilor luate pentru întărirea ordinii 
și disciplinei pe drumurile publice, 
a însușirii și aplicării in practică de 
către tot mai mulți participanti la 
traficul rutier a normelor conduitei 
preventive, a respectului reciproc și 
întrajutorării in desfășurarea unei 
circulații cursive, civilizate, in de
plină siguranță. Fapt îmbucurător 
pe care l-am constatat și in timpul 
unui raid-anchetă efectuat in jude
țele Ialomița, Buzău, Covasna, Bra
șov și Prahova, însoțind un echipaj 
al Direcției circulație din Inspecto
ratul General al Miliției.

Am intilnit, pe drumurile publice 
din cele cinci județe, atit in localități, 
cit și in afara acestora, atit ziua, cit 
și noaptea, foarte multi conducători 
auto circulind cu maximă atenție, 
ceea ce a făcut ca unii dintre ei să 
poală preveni producerea unor acci
dente iminente. Așa a acționat, de 
exemplu, Neacu Dorel din Brașov, 
care pilota prudent autoturismul 
personal 3-BV-2187 in orașul Bâicoi, 
reușind să evite, in ultima clipă, 
accidentarea biciclistului Radu Da
niel, câre-i apăruse brusc in față. 
Tot brusc i-a apărut in fața auto
mobilistului bucureștean Gheorghe 
Vasilescu unul dintre cei doi copii ai 
Angelicâi Condrea din Predeal, scă
pat de sub supravegherea mamei, 
și numai prezența de spirit și con
duita preventivă a omului de la 
volan au făcut ca astăzi micuțul să 
mai fie în viață. La fel cum a pro
cedat și un automobilist buzoian, 
care a ales. într-o fracțiune de se
cundă, soluția cea mai fericită, vi- 
rind pe cîmp, pentru a evita o 
coliziune frontală cu un alt buzoian 
angajat într-o depășire extrem de 
periculoasă și avind o viteză cu 
mult peste limita admisă.

Viteza ! Mai bine zis, viteza exce
sivă sau — și mai exact — necore- 
larea vitezei cu condițiile concrete 
meteorutiere continuă să fie prin
cipala cauză a accidentelor de cir
culație. Nici n-am apucat bine să 
intrăm în județul Ialomița, că șeful 
echipajului pe care l-am Însoțit, 
căpitanul Mihai Sima, i-a făcut 
semn să treacă pe dreapta conducă
torului autoturismului l-B-19287, care 
circula cu viteză de raliu într-o 
curbă, trecind șl peste linia conti
nuă și punind in pericol siguranța 
traficului. Ca și brăileanul Cazan 
Costică (2-BR-1406), care făcea un 
adevărat slalom printre celelalte 
autovehicule, pe o șosea din județul 
Buzău, încercind să-și „croiască" 
drum, imprudent și agresiv, cu nu 
mal puțin de 97 kilometri pe oră. în 
aceeași zonă, cu peste 90 kilometri 
pe oră, au trecut și buzoienii cu au

analizate noi căi și modalități de 
extindere si diversificare a cooperă
rii în producție si a colaborării eco
nomice româno-albaneze în domenii 
de interes reciproc, de lărgire a 
schimburilor de mărfuri.

La întrevedere a luat parte Uie 
Văduva, ministrul comerțului exte
rior si cooperării economice Inter
nationale.

A fost prezent ambasadorul Alba
niei la București. Zoi Toska.

torii cu înaltă calificare de aici, 
numeroase soluții tehnice care au 
dus la modernizarea proceselor de 
fabricație și la creșterea produc
tivității muncii. Astfel, producti
vitatea muncii a crescut pe această 
cale cu 23,6 la sută față de aceeași 
perioadă din 1985. Au fost con
struite și livrate beneficiarilor 
interni și la export 12 nave de di
ferite tipuri. (Virgiliu Tătaru).

de preparare a minereului 
zorilor de utilaje. Realizarea aces
tei linii tehnologice reprezintă. în 
același timp, și o nouă performantă 
tehnică, avind in vedere dimensiu
nile și capacitatea utilajelor, con
dițiile în care funcționează. O 
dată cu realizarea acestei capaci
tăți de producție, la Combinatul 
minier de la Roșia Poeni se intră 
în stadiul final de execuție, urmind 
ca in lunile care vin să intre in 
producție și cea de-a 4-a linie de 
preparare a minereului. (Ștefan 
Dini că).

să. în rest, averse izolate. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu intensi
ficări la munte. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, izo
lat mal coborîte în depresiuni pină la 
minus 4 grade, iar maximele între 12 
și 22 de grade, local mai ridicate în 
sud-est. Pe alocuri, ceață slabă. în 
București: După o răcire de scurtă du
rată, vremea se va încălzi din nou. 
Cerul va fi variabil. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 6 și 9 gra
de, cele maxime între 17 și 20 de gra
de. Dimineața, ceață slabă.

Fond total de cîștiguri : 793 881 
lei, din care 39 435 lei, report la 
categoria 1.

toturismele lor l-BZ-4636, l-BZ-5966, 
l-BZ-3469. în altă parte a aceluiași 
județ, pe raza unei comune și la 
aceeași oră a dimineții, ofițerul Dan 
Nicolae și corespondentul „Scinteii" 
Stelian Chiper notau alte 37 de 
autovehicule care au trecut prin fața 
aparatului radar cu viteze care de
pășeau limita legală admisă.

— Radar ? N-am văzut nici un 
radar ! — ne spune unul dintre cei 
opriți pe dreapta. Dacă era vreun 
radar, nu se putea să nu mă sem
nalizeze cu luminile cei care veneau 
din sens opus. Arătați-mi-1, că-1 
măninc !

I s-a arătat, dar nu pentru... 
mincat, ci spre a lua aminte — și el 
și ceilalți — că in afară de radarul 
cunoscut și răscunoscut de pină 
acum, instalat de obicei in mașini, 
se află de citva timp in dotarea 
formațiunilor de circulație din în
treaga (ară un nou tip de aparat. 
Este, intr-adevăr, greu de văzut, de 
sesizat. Are mărimea unui radiore
ceptor portabil obișnuit și ai im
presia că „stăpinul" lui ascultă 
buletinul de știri sau muzică. Pe cit 
de ușor de purtat și manevrat, pe 
atit de precis este în stabilirea 
vitezei autovehiculelor care trec 
prin dreptul lui în ambele sensuri. 
Este de ajuns să treci peste niște 
cabluri sau fascicole optice cu care 
se află in contact, pentru ca noul 
aparat radar să afișeze electronic 
viteza exactă. La unele posturi de 
control ale miliției, cum este și cel 
de lingă podul Mărăcineni, pe șo
seaua de largă circulație din Buzău 
spre Moldova, se află instalate mari 
panouri optice, cu afișaj electronic 
vizibil de la o poștă, prin care noul 
tip de aparat radar ii ajută pe 
automobiliști să-și verifice și să-și 
adapteze din timp viteza la limita 
admisă în zona respectivă.

Tocmai într-o astfel de zonă, prin 
dreptul postului de control al mili
ției de la intrarea in municipiul Sf. 
Gheorghe, a trecut ca un bolid, cu o 
viteză de două ori mai mare decit 
trebuia, botoșăneanul Adrian Țuca 
(l-BT-7006). Nume pe care cu greu
1- am deslușit in permisul de condu
cere, ferfeniță făcut, întrucit a sus
ținut că n-a intilnit in cale nici un 
indicator privind restricția de viteză, 
a fost invitat să întoarcă mașina și 
să revină după ce, în sfirșit. il va 
fi zărit. Zis și făcut. întrebat de ce 
a circulat cum a circulat, cu atit 
mai mult cu cit este șofer de me
serie, a răspuns : „Mă grăbeam".

Un răspuns parcă tras la indigo, 
pe care ni l-au dat și conducătorii 
autoturismelor 5-PH-7619, l-AG-7589,
2- B-8111, 5-BV-223. 2-DB-495, 1-VS- 
1654, 18-B-7495 și mulți alții pe care 
i-am surprins pe traseele de largă 
circulație din cele cinci județe și 
care au făcut cunoștință atit cu cla
sicul, de acum, radar, cit și cu noul 
tip de aparat

A apărut:

NICOLAE 

CEAUSESCU 

Cuvîntare la marea 
adunare populară 

din municipiul Slatina 
cu prilejul 
sărbătoririi 

„Zilei recoltei" 

19 octombrie 1986
EDITURA POLITICA

Cronica zilei
La București au avut Ioc, în zile

le de 23 și 24 octombrie, convorbiri 
între ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le, Uie Văduva, și ministrul comer
țului exterior al R.P.S. Albania, 
Shane Korbeci. A fost analizat sta
diul relațiilor economice româno-al
baneze, exprimindu-se dorința comu
nă de a se acționa pentru dezvolta
rea in continuare a acestor relații in 
domenii de interes reciproc.

La încheierea convorbirilor, cei doi 
miniștri au semnat protocolul comer
cial privind schimbul de mărfuri și 
plățile dintre guvernele Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Socialiste Albania pe anul 

-1987.
★

A devenit o tradiție ca în fiecare 
an, la 24 octombrie, ziua adoptării, 
in urmă cu 41 de ani, a Cartei O.N.U. 
să se sărbătorească in întreaga lume 
„Ziua Națiunilor Unite".

Cu acest prilej, vineri. în sala In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea din Capi
tală a avut loc o adunare festivă 
organizată de Asociația română 
pentru Națiunile Unite (ANUROM) 
și Asociația Tineretului si Studenți
lor din România pentru Națiunile 
Unite (ATSRNU).

In deschiderea adunării, prof. dr. 
docent Alexandru Bălăci, președin
tele ANUROM, a vorbit despre 
semnificația evenimentului sărbă
torit, subliniind concepția și' inițiati
vele președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu privire la necesitatea creș
terii rolului Organizației Națiu
nilor Unite in rezolvarea pro
blemelor majore ale lumii con
temporane. pentru înfăptuirea dezar
mării, in primul rind a dezarmării 
nucleare. în continuare, directorul 
a.i. al Centrului de informare O.N.U. 
la București. Noel D. Eichhorn, a 
prezentat mesajul secretarului gene
ral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, cu ocazia Zilei Națiunilor 
Unite.

★
Cu prilejul Zilei Națiunilor Unite, 

Noel D. Eichhorn, directorul a.i. al 
Centrului de informare O.N.U. la 
București, reprezentant rezident al 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD) în țara noastră, 
a oferit, vineri, o recepție.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai unor 
instituții centrale, ai ANUROM, 
ATSRNU, Asociației de Drept Inter
național și Relații Internationale.

(Agerpres)

„Mă grăbeam 1“ Un răspuns care 
nu s-a justificat in nici unul din 
cazurile — multe la număr — pe 
care le-am depistat in timpul rai
dului nostru. Nici unul din cei in 
culpă nu se grăbea să ducă pe 
cineva la vreun spital — să zicem — 
deși nici in asemenea situații depă
șirea vitezei legale nu este admisă 
decit pentru mașinile „Salvării" și 
numai in cazuri de extremă urgență, 
folosind semnale sonore și vizuale.

Cu ajutorul serviciilor de circula
ție ale milițiilor județene Brașov și 
Prahova am organizat două teste in 
două localități traversate de dru
muri naționale intens circulate. La 
Bărcănești — Prahova, din 1 125 
de autovehicule care au trecut prin 
dreptul aparatului radar, 39 au de
pășit viteza legală, intre cei de la 
volan numărîndu-se și o șoferiță, 
(13-B-940) cu 22 de kilometri in 
plus la bord. De asemenea, la Bra
șov, din 3 608 autovehicule, 179 au 
circulat cu viteză excesivă. Se pune 
întrebarea : sint multe, sint puține 
cele 39 de abateri din 1 125 și, res
pectiv, cele 179 din 3 608? Răspunsul 
este unul singur : orice încălcare a 
normelor de circulație și, cu atit mai 
mult, deplasarea cu exces de viteză 
constituie pericole reale pentru si
guranța traficului, surse potențiale 
de producere a accidentelor. Un caz 
din multe altele, surprins in Azuga : 
dacă elevul Neacșu Dumitru, anga
jat regulamentar in traversarea stră
zii pe o trecere marcată de pietoni, 
n-ar fi fost atent și n-ar fi rupt-o 
la fugă, astăzi n-ar mai fi fost in 
viață, pentru că numai cu un pas 
dacă ar fi intirziat l-ar fi zdrobit, 
pur și simplu, autoturismul 1-BV- 
6986 condus de Gheorghe Mijoiu, 
care n-a efectuat nici măcar mane
vra elementară și legală de a înce
tini viteza în astfel de locuri, fapt 
pentru care suferă acum rigorile 
legii. ,

Și el, ca și atitia alții, a dat 
același răspuns : „Mă grăbeam"... 
Cu ce preț ? Zicala străbună „graba 
se întilneșțe cu zăbava" iși păstrează 
toată . înțelepciunea și ar trebui să 
dea de gindit și vitezomanilor. Pen
tru graba de a „ciștiga" un minut 
sau două prin apăsarea pedalei de 
accelerație mai mult decit trebuie 
pot zăbovi apoi între o lună și trei 
luni de zile, prin pierderea dreptu
lui de a mai urca la volan. Ca să 
nu mai vorbim de faptul că excesul 
de viteză poate duce Ia accidente 
cu urmări dintre cele mai grave, 
atit pentru conducătorul auto res
pectiv și pasagerii pe care-i trans
portă, cit și pentru alti parteneri de 
drum.

în raidul-anchetă întreprins am in
tilnit si alte aspecte asupra cărora 
vom stărui intr-unui din numerele 
viitoare ale ziarului.

Petre POPA

Ziua Armatei Republicii Socialiste România

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
de participanții la adunarea festivă din Capitală

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidului Comunist 
Român,

Președintele Republicii Socialiste 
România,

Comandant suprem al forțelor armate,
Participanti! la adunarea festivă din Capi

tală dedicată aniversării Zilei Armatei Repu
blicii Socialiste România, in deplină unitate de 
cuget și simțire cu toți fiii patriei care iși fac 
datoria sub drapelele de luptă ale oștirii, iși 
îndreaptă cele mai alese ginduri de adincă pre
țuire și nemărginită recunoștință către gloriosul 
nostru partid comunist, către dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu 
— strălucit și infeiept conducător de tară, Erou 
în galeria marilor eroi ai neamului, genial stra
teg și ctitor al României socialiste moderne, 
Înflăcărat patriot și ilustru gindiior al epocii 
contemporane, militant neobosit pentru triumful 
idealurilor nobile de pace, colaborare și pro
gres social in întreaga lume.

Cu adincă vibrație patriotică, ostașii țări! 
evidențiază cu tărie faptul că toate marile pre
faceri revoluționare din structura societății 
noastre în anii socialismului, îndeosebi cele din 
perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, sint indisolubil 
legate de numele, prestigiul și neobosita dum
neavoastră activitate. Armata dă o inaltă apre
ciere contribuției determinante pe care o adu
ceți la elaborarea și infăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului, la mobiliza
rea Întregului popor pentru transpunerea neabă
tută in viață a Programului partidului de edi
ficare a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comunism.

O expresie a profundei recunoștințe și deo
sebitei prețuiri a întregii națiuni pentru rolul 
dumneavoastră hotăritor și activitatea de în
semnătate excepțională în fundamentarea și 
înfăptuirea politicii de dezvoltare economico- 
socială a patriei, a obiectivelor noii revoluții 
agrare o reprezintă înaltul titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare" din România ce v-a fost 
conferit.

Cu profund respect, oștirea tării Iși exprimă 
aleasa stimă și considerație fată de tovarășa 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
strălucit om politic, eminent militant revolu
ționar, savant de renume mondial, care prin 
întreaga sa activitate aduce o contribuție re
marcabilă la făurirea noului destin, comunist

ORDIN DE ZI 
al ministrului apărării naționale 
al Republicii Socialiste România

Aniversăm, la 25 octombrie, Ziua Armatei Republicii Socialiste Româ
nia în atmosfera insuflețitoare, de vibrantă angajare revoluționară în 
care întregul nostru popor, strîns unit in jurul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acționează neabătut pentru în
făptuirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român, pentru realizarea integrală a obiectivelor primului an 
al celui de-al optulea cincinal, a sarcinilor stabilite la cel de-al IlIJea 
Congres al oamenilor muncii.

Tradiționala sărbătoare are loc in climatul de puternică efervescență 
creatoare și inaltă mindrie patriotică generat de impiinirea a 65 de ani 
de la crearea gloriosului nostru partid comunist, moment cu profunde 
semnificații in istoria țării, care a permis organizarea luptelor poporului 
român împotriva exploatării și asupririi,'pentru independență și trecerea 
la construcția societății socialiste.

Și cu această ocazie, armata tării iși exprimă cele mai respectuoase 
sentimente' de gratitudine, stimă și profundă prețuire față de Partidul 
Comunist Român, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit revo
luționar și patriot înflăcărat, care de peste cinci decenii și-a contopit 
pilduitor eroica sa viață cu activitatea tumultuoasă a partidului, cu in
teresele fundamentale ale poporului român, cu nobila cauză a făuririi 
socialismului și comunismului pe pămintul străbun, cu idealurile păcii 
pe planeta noastră.

La sărbătoarea ei, armata română dă încă o dată glas puternicelor 
sale sentimente de mindrie patriotică pentru conferirea înaltului titlu 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare" din România ilustrului nostru con
ducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Totodată, oștirea noastră iși îndreaptă cele mai alese ginduri către 
tovarășa Elena Ceaușescu, eminent militant al partidului și statului, 
savant de renume mondial, pentru contribuția deosebită adusă la elabo
rarea și înfăptuirea grandioaselor programe de inflorire economico- 
socială a patriei, la dezvoltarea invățămintului, științei și culturii.

Sărbătoarea de la 25 octombrie — care evocă momentul memorabil’ 
ăl eliberării, acum patruzeci și doi de ani, a ultimei brazde de pămînt 
românesc de sub ocupația trupelor hitleristo-horthyste — reprezintă un 
simbol al cinstirii pe care partidul și statul socialist. întregul popor o 
acordă glorioaselor tradiții făurite de înaintași de-a lungul a două milenii 
și jumătate in luptele purtate pentru apărarea pămintului strămoșesc, 
o expresie a prețuirii activității armatei noastre revoluționare, a tuturor 
fiilor tării care servesc patria sub faldurile drapelului tricolor.

Cu prilejul Zilei Armatei, aducem un fierbinte omagiu comuniștilor, 
militanților revoluționari, tuturor patriotilor care au dat dovadă de exem
plară dăruire, spirit de jertfă și abnegație pentru victoria revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. vitezei oștiri 
române care, la chemarea Partidului Comunist Român, a întors în tota
litate armele împotriva forțelor hitleriste, înscriind pagini nepieritoare 
în cronica de aur a istoriei naționale.

Cinstim cu venerație eroismul probat de oștirea noastră în grelele

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Ar
matei. vineri după-amiază. a avut 
loc în Capitală adunarea festivă or
ganizată de Ministerul Apărării Na
ționale și Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R.

La adunare au participat tovarășii 
Ion Coman. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. general-colonel Vasile Milea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale. membri 
ai consiliilor de conducere ale Mi
nisterului Apărării Naționale și Mi
nisterului de Interne, reprezentanți 
ai organelor locale de partid, ai con
ducerilor unor Instituții centrale și 
organizații obștești, veterani din 
războiul antifascist, generali, ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri, oameni 
ai muncii din întreprinderi bucureș- 
tene. membri ai gărzilor patriotice 
și ai formațiunilor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei.

Au luat parte atașați militari acre
ditați in tara noastră.

în deschiderea festivității a fost 
intonat Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Despre semnificația evenimentului 
sărbătorit a vorbit general-maior 
Stefan Gușă, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale si șef al 
Marelui Stat Major, care a subliniat 
că aniversarea Zilei Armatei Repu-

al patriei, Ia înflorirea științei, fnvățămîntulul 
și culturii românești și universale.

In ansamblul remarcabilelor realizări obținute 
In timpul revoluției și construcției socialiste, 
îndeosebi in ultimii 21 de ani, se înscriu și 
mutațiile profunde pe care le-a cunoscut oști
rea țării. Armata vă datorează profilul ei re
voluționar, înaltul nivel de instruire și edu
care, înzestrarea modernă, legătura indestruc
tibilă cu întreaga națiune, integrarea cu toată 
ființa in viața economico-socială și politică a 
patriei.

Vă exprimăm, și eu acest prilej, deplina noas
tră gratitudine pentru vasta și inegalabila operă 
dedicată problematicii apărării patriei, pentru 
strălucita fundamentare a doctrinei militare na
ționale, pentru veghea dumneavoastră neobosită 
la securitatea construcției pașnice a poporului, 
pentru preocuparea slatornică ce o manifestat! 
fată de creșterea capacității combative a oștirii.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oștirea tării — parte in
tegrantă a poporului, brațul său Înarmat — 
acționează cu abnegație pentru înfăptuirea în
tocmai a politicii interne și externe a partidu
lui si statului nostru, pentru îndeplinirea in 
totalitate a Directivei dumneavoastră, iși ridică 
necontenit nivelul pregătirii de luptă și politice, 
actionind pentru realizarea unei calități noi, 
superioare în toate domeniile vieții militare.

Participantii la adunare. făcindu-se ecoul 
sentimentelor tuturor ostașilor tării, iși exprimă 
acordul deplin cu conținutul cuvîntărilor dum
neavoastră la recenta plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român și la 
sesiunea Marii Adunări Naționale, documente 
de excepțională însemnătate internă și interna
țională. adevărate programe de acțiune pentru 
depășirea situației grave create în lume, pentru 
asigurarea păcii si securității popoarelor, vieții 
pe planeta noastră.

Asemenea întregului popor, susținem cu tărie 
și mindrie patriotică Hotărîrea plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român 
si legea adoptată de organul suprem al puterii 
de stat cu privire la reducerea de către Repu
blica Socialistă România cu 5 la sută a arma
mentelor. efectivelor și cheltuielilor militare și 
organizarea. în legătură cu aceasta, a unui re
ferendum. în cadrul căruia ostașii tării iși vor 
da acordul lor fierbinte la această nouă acțiune 
de pace al cărei strălucit inițiator sînteti.

înțeleptele și cutezătoarele demersuri politice, 
pe care le întreprindeți cu neasemuită consec
ventă si realism. în favoarea stopării cursei 
înarmărilor. îndeosebi a înarmărilor nucleare, 
activitatea dumneavoastră titanică dedicată

Adunarea festivă din Capitală
blicli Socialiste România are loc. in 
acest an. in climatul de puternică 
angajare, generat dp împlinirea a 65 
de ani de la făurirea Partidului Co
munist Român, a 21 de ani de Ia 
istoricul Congres al IX-lea al parti
dului.

în cuvîntare a fost exprimată 
înalta prețuire și adinca recunoștință 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru întreaga activitate desfășu
rată în fruntea partidului și statului, 
pentru rolul său hotăritor în înfăp
tuirea uriașelor transformări revolu
ționare pe care România le-a cunos
cut în anii ce au trecut de la Con
gresul al IX-lea, pentru fundamen
tarea concepției privind apărarea 
patriei de către întregul popor, a 
doctrinei militare naționale.

Totodată, s-a dat expresie respec
tului și înaltei prețuiri a oștirii 
române fată de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
strălucit militant revoluționar și om 
politic, savant de largă recunoaștere 
mondială, pentru contribuția remar
cabilă la marile împliniri socialiste, 
la dezvoltarea științei, invătămîntu- 
lui și culturii românești și univer
sale.

Evocînd semnificația Zilei de 25 
Octombrie, vorbitorul a subliniat 
contribuția armatei române la vic
toria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă si antiim-

lupte cu cotropitorii, In bătăliile duse, umăr la umăr cu armata sovie
tică, pentru eliberarea deplină a țării, a Ungariei, Cehoslovaciei și a 
unei părți din Austria, pină la victoria finală asupra Germaniei naziste.

Armata de astăzi a României socialiste are mindria că, ducind cu 
demnitate mai departe moștenirea lăsată de înaintași, este. împreună cu 
întregul popor, străjuitoarea de nădejde a patriei in evul ei cel mai lu
minos. inaugurat de Congresul al IX-lea al partidului, care poartă 
numele genialului său ctitor — Epoca Nicolae Ceaușescu.

De ziua sa, armata română prezintă cel mai Înalt onor patriei, co
mandantului ei suprem, raportînd realizări importante în îndeplinirea 
planului pregătirii de luptă și politice, creșterea capacității combative 
a comandamentelor și unităților, transpunerea în viață a sarcinilor în
credințate în economia națională, în toate domeniile de activitate;

Asemenea întregului nostru popor, ostașii tării îsi exprimă totala 
adeziune la noua inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
susțin din' inimă reducerea de către România, chiar în mod unilateral, 
cu 5 la sută, pină la sfirșitul acestui an, a efectivelor, armamentelor 
și cheltuielilor militare.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri șl maiștri militari, ofițeri șl 
generali.

Ca purtători și continuatori ai înaltelor virtuți ostășești ale poporului 
nostru, mindri de prezentul socialist al patriei și deplin încrezători în 
strălucitul său viitor comunist, con.sacrati-vă plenar priceperea și capa
citatea de muncă înfăptuirii neabătute a politicii interne și externe a 
partidului, a sarcinilor ce revin armatei din hotăririle Congresului al 
XIII-lea. din inestimabila operă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
orientărilor și indicațiilor date de comandantul suprem la convocarea- 
bilanț a activului de bază de comandă și de partid din armată.

în lumina cerințelor doctrinei militare naționale, al cărei strălucit 
fondator este tovarășul Nicolae Ceaușescu, acționați neobosit pentru 
ridicarea necontenită a măiestriei militare a efectivelor, corespunzător 
exigențelor Directivei privind pregătirea armatei în perioada actualului 
cincinal, pentru a vă forma ca luptători în măsură să'executați ire
proșabil orice misiune ordonată.

Mobilizați de organele și organizațiile de partid și cele de tineret, 
militați cu fermitate pentru promovarea spiritului revoluționar in întrea
ga activitate, pentru întărirea permanentă a ordinii și disciplinei mili
tare, afirmarea tot mai puternică a armatei ca înaltă școală de educație 
patriotică și civică, de pregătire politică și culturală, pentru sporirea 
aportului ei la dezvoltarea economico-socială a țării.

Nu precupețiți nici un efort pentru creșterea continuă a forței com
bative a unităților și marilor unități, astfel incit armata să fie gata in 
orice moment ca, la chemarea patriei și la ordinul comandantului su
prem, să apere cu fermitate, împreună cu întregul popor, cuceririle revo
luționare, integritatea teritorială, independenta și suveranitatea României 
socialiste !

Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu !

Trăiască patria noastră liberă și Independentă, Republica Socialistă 
România !

Trăiască Armata României socialiste 1

Ministrul apărării naționale 
General-colonel Vasile MILEA

perialistâ din August 1944. la luptele 
grele purtate, împreună cu armata 
sovietică, pentru izgonirea cotropi
torilor horthyști. și hitleriști din 
partea de nord-vest a tării, pentru 
eliberarea Ungariei. Cehoslovaciei si 
Austriei, pină la terminarea victo
rioasă a războiului în Europa.

A fost evidențiat faptul că in 
amplul proces revoluționar desfășu
rat după 23 August 1944, bucurîn- 
du-se de grija permanentă a parti
dului și statului, înconjurată de 
dragostea și prețuirea întregii na
țiuni, armata, profund devotată pa
triei și partidului, comandantului 
nostru suprem, este capabilă să-și 
onoreze misiunea de a apăra, îm
preună cu poporul, cuceririle revo
luționare, independența, suveranita
tea și integritatea teritorială a pa
triei.

Armata țării, unită tn cuget și 
simțire cu întreaga națiune — a 
spus vorbitorul — sprijină pe deplin 
politica externă a partidului și sta
tului nostru, de pace și colaborare 
cu popoarele lumii. Asemenea tutu
ror cetățenilor țării, armata iși ex
primă deplina adeziune la Hotărî- 
rea Plenarei C.C. al P.C.R. din 22 
octombrie a.c. și Legea adoptată de 
recenta Sesiune a Marii Adunări 
Naționale, de a se trece, pină la 
sfirșitul acestui an. la reducerea cu

cauzei nobile a securității, dezarmării și păcii 
pun incâ o dată in evidentă personalitatea 
dumneavoastră de excepție, v-au consacrat in 
conștiința umanității ca un mare și neobosit 
Erou al Păcii.

Mindri de prezentul socialist și viitorul co
munist al patriei, de impresionantele realizări 
cu care poporul nostru a sărbătorit Împlinirea 
in acest an a 65 de ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român, animați permanent de 
pilduitorul exemplu de eroism și patos comu
nist pe care il oferiți cu neasemuită generozi
tate. vă asigurăm, mult stimate tovarășe coman
dant suprem, că. sub conducerea permanentă 
a organelor și organizațiilor de partid, actionind 
în spirit nou. dinamic, revoluționar, vom îm
pleti armonios activitatea de pregătire militară 
cu munca pe șantierele patriei, vom intensifica 
participarea armatei la viata economică, social- 
politică. științifică și culturală a tării.

Acum, la ceas de sărbătoare, armata vă ra
portează că a îndeplinit cu succes sarcinile ce 
i-au revenit in construcția Canalului Poarta 
Aibă-Midia-Năvodari și se angajează să facă 
totul pentru infăptuirea la timp, in condițiile 
unei eficiente sporite, a misiunii de onoare, de 
a participa la construcția noii Magistrale albas
tre. Canalul București-Dunăre. a obiectivelor 
încredințate militarilor pe celelalte șantiere ale 
patriei,

Dind glas simțămintelor de aleasă prețuire Șl 
nemărginit respect pe care toți ostașii le nutresc 
față de dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă incredințăm, șl 
cu acest prilej, că ne vom consacra toate efor
turile pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin 
din documentele Congresului al XIII-lea, ale 
Plenarei Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și sesiunii Marii Adunări Națio
nale din octombrie a.c., că vom acționa și in 
continuare pentru perfecționarea permanentă a 
procesului instructiv-educativ, pentru ridicarea 
capacității combative a unităților și marilor 
unități, astfel incit armata să fie gata, în orice 
moment, ca, la chemarea patriei, partidului și 
poporului, la ordinul dumneavoastră, tovarășe 
comandant suprem, să apere, împreună cu în
tregul popor, cuceririle revoluționare, indepen
dența, suveranitatea și integritatea teritorială 
ale scumpei noastre patrii — Republica Socia
listă Romania.

PARTICIPANȚII LA ADUNAREA FESTIVA 
DIN CAPITALĂ DEDICATA ANIVERSARII 

ZILEI ARMATEI
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

5 la sută a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare ale 
României, de a se supune întregului 
popor, în cadrul referendumului, 
aceste măsuri.

Ostașii țării — de la soldat la ge
neral — purtînd în inimi și conști
ințe convingerea de nezdruncinat în 
măreția și justețea cauzei pe care o 
slujesc, iși reînnoiesc legămîntul sa
cru de a îndeplini neabătut hotărî- 
rile Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, pro
gramul partidului, directivele și or
dinele comandantului suprem, se 
spune în încheierea cuvîntării.

Au rostit cuvîntări de salut vice
amiralul (r) Gheorghe Sandu, vete
ran din războiul antifascist. Mihai 
Ghiță, secretarul comitetului de 
partid, comandant al gărzilor patrio
tice de Ia- întreprinderea mecanică 
fină. Ionel Coman, secretarul Comi
tetului U.T.C., comandant al Centru
lui de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei de la întreprin
derea de mașini grele București.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la adu
nare au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii, coman
dantul suprem al forțelor noastre 
armate, o telegramă.



Schimb de mesaje 
intre tovarășii Nicolae Ceaușescu 

și Gerardo Iglesias
MADRID 24 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a fost transmis un 
mesaj prietenesc de salut tovarășu
lui Gerardo Iglesias, secretar general 
al Partidului Comunist din Spania, 
tuturor, comuniștilor spanioli, îm
preună cu urarea de noi succese in 
activitatea consacrată întăririi parti
dului. a unității sale, creșterii rolur 
lui partidului in viața politică a 
Spaniei.

Mulțumind călduros, tovarășul Ge
rardo Iglesias a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
salutul său prietenesc și cele mai 
bune urări de sănătate și noi succese

in activitatea dedicată cauzei socia
lismului și păcii.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către secretarul 
general al P.C.S. a tovarășului 
Mihail Florescu, membru al Comitetu
lui Central al P.C.R., și a tovarășului 
Mihai Burcă, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie, care participă 
la manifestările prilejuite de impli- 
nirea a 50 de ani de la crearea bri
găzilor internaționale din Spania. Cu 
acest prilej, a fost reafirmată hotă- 
rirea celor două partide de a întări 
relațiile tradiționale de solidaritate 
și colaborarea dintre comuniștii ro
mâni și spanioli, in interesul dezvol
tării prieteniei și cooperării dintre 
popoarele celor două țări.

• Acțiuni • Poziții • Manifestări

împotriva „războiului stelelor"

z®. ANUL INTERNAȚIONAL 
W AL PĂCII ÎN LUME

Manifestări consacrate Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România

In diferite țări ale lumii au avut 
loc manifestări consacrate Zilei 
Armatei Republicii Socialiste 
România.

Adunări festive în cinstea eveni
mentului au fost organizate in R.D. 
Germană, R.P.D. Coreeană, R.P. 
Ungară. R.S.F. Iugoslavia, R.P. 
Mongolă.

In expunerile prezentate s-au re
levat semnificația evenimentului 
aniversat, rolul armatei române in 
războiul antihitlerist, contribuția 
forțelor armate la apărarea cuceri
rilor revoluționare din România. Au 
fost evocate, totodată, marile rea
lizări obținute de poporul român, 
mai cu seamă în perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului, de cind destinele parti
dului și țării sint conduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Au 
fost1 subliniate relațiile de colabo
rare rodnică dintre România și ță
rile respective, rolul determinant 
al convorbirilor la nivel înalt în în
tărirea pe mai departe a acestor 
relații.

In cadrul unor expoziții de carte au 
fost prezentate volume din operele

tovarășului Nicolae Ceaușescu. De 
asemenea, au fost deschise expozi
ții de fotografii documentare care 
ilustrează viața și activitatea osta
șilor români, realizării^ remarca
bile ale poporului nostru in con
strucția socialistă.

La Muzeul Militar Central din 
Moscova al Forțelor Armate ale U- 
niunii Sovietice a fost deschisă, sub 
auspiciile Ministerului Apărării al 
U.R.S.S., o expoziție dedicată Zilei 
Armatei Republicii Socialiste 
România. Au participat reprezen
tanți ai Ministerului Apărării al 
U.R.S.S., ai Direcției politice supe
rioare a armatei și flotei maritime 
militare sovietice, militari din gar
nizoana Moscovei, veterani de 
război, precum și- reprezentanți ai 
oamenilor muncii din Moscova, ai 
presei și Radioteleviziunii sovietice.

Atașatul militar și aero al țării 
noastre în R.P. Ungară a depus co
roane de flori la monumentele e- 
roilor români de la Cegled, Seghe- 
din și Gyor, care și-au jertfit viața 
în luptele pentru infringerea fas
cismului și eliberarea Ungariei.

(Agerpres)

Este necesară întărirea rolului O.N.U. in soluționarea 
problemelor majore ale contemporaneității 

Declarații cu prilejul Zilei Națiunilor Unite
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 

— Răspunderea comunității interna
ționale pentru întărirea rolului și 
eficientei O.N.U. in soluționarea 
problemelor cu care este confrunta
tă omenirea este in prezent mai 
mare ca oricînd, a sublimat pre
ședintele celei de-a 41-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.. Rasheed 
Choudhury, într-o declarație dată 
publicității cu prilejul Zilei Națiu
nilor Unite. Printre problemele im
portante care își așteaptă o soluțio
nare urgentă, președintele Adunării 
Generale a numit dezarmarea gene
rală si totală. încetarea conflictelor 
regionale, eradicarea sistemului de 
apartheid și soluționarea problemei 
subdezvoltării.

KUALA LUMPUR 24 (Agerpres). 
— Diferitele conflicte dintre țările 
membre ale O.N.U.- trebuie să fie 
soluționate la masa negocierilor și 
nu pe cimpul de luptă, a arătat 
ministrul malayezian al afacerilor 
externe, Rais Yatim, într-o declara
ție dată publicității la Kuala Lum
pur. El a apreciat că situația poli
tică, economică și pe planul 
securității constituie, astăzi, în lume 
un motiv de preocupare și oferă o 
imagine in puternic contrast cu tema 
păcii, sub care se sărbătorește „Ziua 
Națiunilor Unite". Ministrul malaye
zian a subliniat necesitatea ca ma
rile puteri să-și dubleze eforturile 
pentru a contribui la transformarea 
lumii de astăzi într-o lume mai 
sigură, mai pașnică.
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WASHINGTON. Programul de 
cercetări militare „Inițiativa de 
apărare strategică" (S.D.I.), al ad
ministrației americane, cunoscut si 
sub numele de „războiul stelelor", 
a fost supus unui adevărat „foc 
concentrat" din partea unor foști 
membri ai guvernului, a oameni
lor de știință, cercetătorilor — 
transmite agenția Reuter;

In conferințe de presă separate, 
trei grupuri de înalte oficialități și 
cercetători științifici au cerut pre
ședintelui Ronald Reagan să ajungă 
la un compromis cu U.R.S.S., apre
ciind că S.D.I. nu va reprezenta 
un scut protector eficient pentru S.U.A.

Un raport al grupului „Aspen 
Strategy" afirmă că practic nu 
există perspectiva construirii unui 
scut semnificativ și eficient pentru 
apărarea populației americane. Cea 
de-a doua organizație — „Uniunea 
oamenilor de știință preocupați" — 
a difuzat un studiu, evidențiind, de 
asemenea, atit vulnerabilitatea pro
iectului, cit și faptul că el duce la 
o escaladare a cursei înarmărilor, 
prin contramăsurile pe care le va 
atrage. în sfirșit, un alt studiu, 
elaborat de „Consiliul pentru prio
ritățile economice", afirmă că pro
iectul S.D.I. și efortul pe care el 
îl presupune sint nejustificate.

LUXEMBURG. La Luxemburg 
s-au încheiat lucrările seminarului 
internațional „Femeia și Cos
mosul", organizat la inițiativa 
grupulpi deputaților socialiști din 
parlamentul (vest-)european. Unul 
dintre scopurile seminarului l-a 
constituit definirea rolului femeii 
în explorarea spațiului cosmic, dar 
și in alte mari proiecte ale viito
rului. Au mai fost abordate as
pecte filozofice, artistice, estetice 
in legătură cu spațiul cosmic.

în cadrul luărilor de cuvint 
fost exprimată și opoziția față 
programul american „Inițiativa 
apărare strategică", 
numele „războiul stelelor".

a 
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cunoscut sub

VIENA. Sub deviza „Nu. milita
rizării spațiului cosmic în Aus
tria a început seria de manifestări 
din cadrul săptăminii internațio
nale de acțiuni pentru- dezarmare, 
între altele, la Graz se vor desfă
șura în perioada 24—26 octombrie 
„Serbările păcii". Comitetul de 
coordonare pentru . desfășurarea 
acestor manifestări a dat publici
tății o declarație în care se subli
niază necesitatea intensificării 
eforturilor pentru realizarea dezar
mării și dezvoltarea cooperării in
ternaționale.

Pentru încetarea experiențelor nucleare
HELSINKI. In Finlanda s-au 

desfășurat marșuri ale păcii la 
care au luat parte reprezentanți ai 
unor organizații politice, obștești, 
sindicale, de tineret și femei. „Pen
tru încetarea deplină a experien-

telor nucleare" — a constituit de
viza acestor acțiuni antirăzboinice. 
De asemenea, mii de oameni au 
luat parte la o întrunire din Piața 
Senatului din capitala finlandeză, 
cerind abolirea armelor nucleare.

Peste 22 milioane semnături 
împotriva armelor atomice

TOKIO. în Japonia au început 
manifestările din cadrul „Săptămi- 
nii mondiale a dezarmării". Sint 
programate, între altele, marșuri 
ale păcii la Okinawa și Osaka și 
un miting antinuclear la Naga
saki. într-o declarație a. Consiliului 
nipon de interzicere a armei ato
mice și cu hidrogen, pînă acum, 
22,3 milioane de locuitori ai Japo
niei au semnat apelul organiza
țiilor pentru pace din această țară 
intitulat „Apelul de la Hiroshima 
și Nagasaki".

Pe de altă parte, într-un mesaj 
adresat primului ministru, organi
zația obștească niponă „Consiliul 
pentru crearea unui guvern care 
se pronunță împotriva armei nu
cleare" a cerut retractarea hotări- 
rii privind participarea Japoniei la 
programul american de militarizare 
a spațiului cosmic, cunoscut sub 
numele de „Inițiativa de apărare 
strategică" (S.D.I.). Scopul real al 
S.D.I., relevă mesajul, este de a 
plasa în spațiul cosmic o armă 
mai periculoasă și distrugătoare.

Fondurile irosite prin înarmări să fie folosite 
în scopuri pașnice

WASHINGTON. Participanții la 
marșul păcii. început la 1 mar
tie la Los Angeles, oraș pe țărmul 
vestic al Statelor Unite, au sosit 
Ia New York.

La sosirea la New York cel 878 
de participanți la această acțiune 
au fost intîmpinati de numeroși 
locuitori ai marelui oraș de pe tar

mul răsăritean al S.U.A., care și-au 
exprimat sprijinul pentru cererile 
exprimate d-e inițiatorii marșului 
— interzicerea generală a expe
riențelor cu arma nucleară, renun
țarea la militarizarea Cosmosului, 
reorientarea. spre sectoarele civile, 
a fondurilor folosite în prezent 
pentru scopuri militare.
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Tîrgul internațional 
de caile de la Belgrad

BELGRAD 24 (Agerpres). — 
La Belgrad s-a deschis a 31-a 
ediție a Tirgului internațional 
de carte. Participă 723 case de 
editură din 62 de țări.

Standul românesc prezintă la 
loc de frunte operele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
R.omân, președintele Republicii 
Socialiste România. Sint pre
zentate, de asemenea, lucră
rile științifice ale tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, precum și lu
crări beletristice, științifice, is
torice.

Standul românesc a fost vi
zitat de Ivo Vrandecici, pre
ședintele Adunării R.S.F. Iu
goslavia, care a dat o înaltă 
apreciere diversității fondului 
de carte expus, atenției deose
bite acordate de România aces
tui domeniu de activitate.

Intilnire ministerială 
a țărilor neutre 

și nealiniate din Europa
BELGRAD 24 (Agerpres). — La 

Brioni, R.S.F. Iugoslavia, s-a desfă
șurat, timp de două zile, o intilnire 
a miniștrilor de externe ai țărilor 
neutre și nealiniate din Europa. 
Agenția Taniug precizează că întil- 
nirea a fost consacrată activităților 
și cooperării acestor țări în întărirea 
procesului Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa.

Participanții au adoptat un comu
nicat comun in care își exprimă 
speranța că reuniunea C.S.C.E. de la 
Viena va contribui la îmbunătățirea 
climatului internațional.

La întilnirea de la Brioni au luat 
parte miniștri de externe din Aus
tria, Cipru, Elveția, Finlanda, Lich
tenstein, Malta, R.S.F.I., San Ma
rino și Suedia.

Convorbiri sovieto-coreene
MOSCOVA 24 (Agerpres). —\ La 

Kremlin au avut loc convorbiri in
tre Mihail Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., și Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, care efec
tuează o vizită de prietenie in 
U.R.S.S. Potrivit agenției T.A.S.S.. 
părțile și-âu exprimat satisfacția in 
legătură cu evoluția dinamică pe li
nie de partid, pe plan politic, eco
nomic și cultural a relațiilor bilatera
le și au evidențiat posibilitățile de

adîncire în continuare a acestora.
Abordînd aspecte ale vieții inter

naționale, M. Gorbaciov și Kim Ir 
Sen au relevat importanța deosebită a 
unirii tuturor forțelor, progresiste in 
lupta împotriva pericolului unui 
război, pentru asigurarea unei păci 
trainice si dezvoltarea cooperării in
ternaționale. A fost subliniată nece
sitatea asigurării securității și coo
perării pe continentul asiatic si nor
malizării situației din peninsula co
reeană. soluționării cit mai urgente 
a problemei coreene.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 24 (Agerpres). — Vineri, 

pentru a doua zi consecutiv, au con
tinuat luptele dintre membri ai mi
lițiilor libaneze „Amal" și combatanți 
palestinieni in zona taberei Rashi- 
diyeh, de lingă Sour (Tyr), din su
dul Libanului, înregistrîndu-se noi 
viotime. Tabăra de refugiați este 
încercuită de miliții „Amal", sprijini
te de artilerie. O sursă militară li
baneză a informat că tensiunea re
zultând din continuarea ciocnirilor 
s-a extins șl în alte tabere de re
fugia ți palestinieni din sudul Liba
nului și din Beirut.

Surse locale libaneze au relatat 
că miliții „Amal" au arestat aproxi
mativ 150 de palestinieni din orașul 
Sour (Tyr). iar aproximativ 200 de 
femei și oopii palestinieni au fost 
deportați din Sour în Saida.

TUNIS 24 (Agerpres). — La Tunis 
s-a desfășurat o reuniune interpa- 
lestiniană Ia care au participat re
prezentanți ai mișcării de eliberare 
națională palestiniană „Al Fatah", 
principala componentă a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, 
Frontului de Eliberare Palestinian,

Frontului de Eliberare Arab. Fron
tului Democratic pentru Eliberarea 
Palestinei și Partidului Comunist 
Palestinian. Discuțiile au fost con
sacrate examinării căilor de amelio
rare a relațiilor dintre grupările 
palestiniene și modalităților de con
vocare a Consiliului Național Pa
lestinian (parlamentul). Agenția 
China Nouă informează că partici- 
panții au hotărit să lanseze un apel 
tuturor grupărilor palestiniene în 
direcția participării Ia o reuniune 
lărgită consacrată stabilirii datei 
și locului de desfășurare a sesiunii 
parlamentare.

DAMASC 24 (Agerpres). — Pro
blema palestiniană, conflictul dintre 
Iran și Irak și situația din Liban 
reprezintă principalele subiecte ce 
vor fi prezentate de țările arabe la- 
Conferința Uniunii Interparlamenta
re din primăvară, prograihată să se 
desfășoare in Nicaragua, a declarat 
secretarul general al Uniunii Inter
parlamentare Arabe. Abdulrahman 
Burawi, in cadrul unei conferințe de 
presă.

ORIENTĂRILE PROGRAMAM CUPRINSE IN CDVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU LA MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

0 nouă și puternică expresie a voinței de pace 
a poporului român, a hotărîrii nestrămutate 
de acțiune pentru înfăptuirea dezarmării

Noi aspecte 
ale diferendului 

comercial dintre C.E.E. 
și S.U.A.

BRUXELLES 24 (Agerpres). — 
Comisia executivă a Pieței comune 
a expus in fata reprezentanților 
permanent! ai celor 12 țări membre 
ale C.E.E. la Bruxelles un proiect 
de propuneri cu privire la compen-. 
satiile între „cei 12“ in problema 
comerțului cu paste alimentare si cu 
citrice, pe de o parte cu țările terțe 
mediteraneene si. pe de altă parte, 
cu Statele Unite ale Americii. In 
situația in care miniștrii afacerilor 
externe ai țărilor comunitare, care 
se vor reuni luni șl marți, la Luxem
burg. vor ajunge la un acord în le
gătură cu compensațiile intre „cei 
12". aceasta ar putea permite Consi
liului ministerial al C.E.E. să facă un 
pas înainte în vederea soluționării 
conflictului comercial cu S.U.A. 
După cum se știe. în luna august a 
acestui an. o formulă de compromis 
a pus capăt, dar numai provizoriu, 
„războiului pastei alimentare" între 
C.E.E. și S.U.A., noi negocieri ur- 
mind să reia chestiunile comerciale 
care stau Ia baza conflictului.

Povara în ce privește concesiile în 
acest conflict comercial — notează 
agenția ANSA. într-o informație 
de la Piața comună — o au de sus
ținut Italia. Spania si Grecia, prin
cipalele furnizoare de citrice.

r
(Urmare din pag. I)

tovarășul Nicolae Ceaușescu a evi
dențiat rolul deosebit de important 
ce revine in prezent Europei, unde 
s-a creat o situație deosebit de gra
vă ca urmare a acumulării celor 
mai vaste arsenale nucleare și a 
celei mai însemnate concentrări de 
armament convențional. Ca ur
mare, Europa, care a fost atit de 
greu încercată de primele două 
războaie mondiale, este astăzi cel 
mai grav amenințată — și de a- 
ceea este chemată să aducă o 
contribuție sporită pentru salvarea 
sa de ,1a o catastrofă nucleară, cu 
atit mai mult cu cit are și posibi
litatea practică, efectivă, de a în
deplini un asemenea rol ținind sea
ma de potențialul său nu numai 
militar, ci și politic, economic, 
tehnico-științific, cultural. Pe bună 
dreptate arată conducătorul parti
dului și statului nostru că nu există 
nici un alt continent, nici o altă 
forță in afară de Europa care să 
poată juca un rol atit de important 
în a determina trecerea la nego
cieri și a contribui la realizarea 
unor înțelegeri corespunzătoare in
tre U.R.S.S. și S.U.A. în probleme
le dezarmării nucleare și conven
ționale. in soluționarea altor ches
tiuni complexe ale vieții internațio
nale. însăși viața, interesele pro
priilor popoare și ale întregii uma
nități cer ca statele europene să 
fie mult mai active, să-și întă
rească unitatea și colaborarea, por
nind de la diversitatea orinduirilor 
sociale, să acționeze cu intreaga 
hotărire pentru trecerea efectivă la 
dezarmare, pentru îndepărtarea și 
eliminarea pericolului nuclear, pen
tru rezolvarea gravelor probleme 
din lume.

Cu conștiința acestei uria
șe răspunderi. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a chemat la 
continuarea negocierilor pentru în
cheierea. in cel mai scurt timp, a 
unui acord privind eliminarea ra
chetelor cu rază medie din Euro
pa. și, apoi, a tuturor armelor nu
cleare de pe continent, la realiza
rea unui acord privind reducerea, 
cu 50 la sută in prima etapă, a ar

mamentelor strategice și la înceta
rea totală a experiențelor nucleare 
de către statele posesoare de ase
menea arme. Totodată, țara noas
tră consideră că este necesar să se 
treacă și la- reducerea radicală a 
armamentelor convenționale, astfel 
incit pină în anul 2000 să se rea
lizeze o reducere cu cel puțin 50 la 
sută a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare, Apelul-pro- 
gram al țărilor socialiste din Tra
tatul de la Varșovia privind redu
cerea cu 25 la sută a înarmărilor 
pină la sfirșitul acestui deceniu re- 
prezentînd o etapă importantă in 
procesul dezarmării convenționale.

în spiritul unității dintre decla
rații și acțiuni, dintre vorbă și 
faptă, România și-a asumat, așa 
cum se știe, din inițiativa pre
ședintelui tării, obligația de a 
trece pină ,1a sfirșitul acestui an 
la reducerea cu 5 la sută a arma
mentelor, efectivelor și cheltuieli
lor militare. Susținind și aprobind 
cu deplină satisfacție vibranta 
chemare a celui mai larg și mai 
reprezentativ forum al democra
ției noastre muncitorești revo
luționare — Congresul oamenilor 
muncii — Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și Marea Adunare Națio
nală au ratificat acum, în deplină 
unanimitate, această importantă 
decizie, dindu-i caracterul de Ho
tărire de partid și Lege de stat, 
stabilind in același timp, in con
cordanță cu modificările aduse 
constituției, organizarea in cursul 
lunii noiembrie a ținui referen
dum. in cadrul căruia întregul 
popor român să se pronunțe in mod 
democratic asupra acestei proble
me atit de importante a politicii 
partidului și statului. Expresie a 
profundului democratism caracte
ristic societății noastre socialiste, 
a realității că poporul însuși de
cide în problemele care privesc 
prezentul și viitorul său, referen
dumul se va constitui, fără îndoia
lă. intr-o nouă și puternică mani
festare a voinței de pace a milioa
nelor de cetățeni ai patriei noas
tre. a hotărîrii lor unanime de a 
se angaja cu forțe sporite în lupta

pentru o lume fără arme, fără 
războaie.

In cuvintarea rostită la Plenara 
C.C. al P.C.R., secretarul general 
al partidului a subliniat marea 
importanță principială a acestei 
hotăriri, exprimindu-și convinge
rea că ea va demonstra nu numai 
justețea politicii României, ci va 
exercita și o mare influență pe 
plan internațional. Să înțelegem 
bine — a spus președintele țării — 
că trecerea la asemenea măsuri re
prezintă un eveniment care tre
buie să constituie o mindrie pen
tru partidul și poporul nostru, că 
tocmai in situația internațională 
încordată pot să ia asemenea ma
suri și să demonstreze că sint gata 
să acționeze ferm pentru rea
lizarea programelor de reducere 
radicală a tuturor armamentelor. 
Cu convingerea în capacitatea sti
mulativă a inițiativelor, chiar uni
laterale, cu atit mai necesare în 
condițiile cind tratativele bi sau 
multilaterale nu au dus încă la re
zultate concrete, conducătorul parti
dului și statului a adresat de la 
înalta tribună a Marii Adunări 
Naționale un apel solemn tuturor 
statelor europene, precum și S.U.A. 
și Canadei pentru trecerea de că
tre fiecare la o reducere cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare. Adoptarea 
unei astfel de măsuri nu va afecta 
cu nimic securitatea și suverani
tatea vreunui stat, ci, dimpotrivă, 
se va repercuta pozitiv asupra 
securității internaționale, va stimu
la încrederea și va demonstra vo
ința fiecărei națiuni de a merge pe 
această cale, de a face totul pen
tru dezarmare, pentru pace.

De la tribuna forului suprem al 
puterii de stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat. în 
același timp, direcțiile fundamenta
le de acțiune ale politicii externe 
a partidului și statului nostru in 
celelalte probleme majore ale ac
tualității, subliniind necesitatea în
cheierii, în cel mai scurt timp, a 
negocierilor de la Viena pentru 

w reducerea trupelor și măsuri adia
cente în Europa Centrală; este re
levată cu putere cerința desfășură

rii în cele mai bune condiții a 
noii reuniuni general-europene care 
își va începe in curînd lucrările 
în capitala Austriei; se arată că 
România își va continua neobosit 
eforturile pentru dezvoltarea co
laborării și înțelegerii in Balcani 
și transformarea acestei regiuni in
tr-o zonă a păcii și colaborării, 
fără arme nucleare și chimice. Pre
ședintele României a accentuat im
portanta încetării conflictelor mi
litare din diferite zone ale lumii 
și soluționării tuturor problemelor 
dintre state numai și numai prin 
mijloace pașnice, prin tratative, 
creșterii rolului O.N.U., al altor or
ganisme internaționale in rezol
varea marilor probleme ale lumii 
contemporane, ca și necesitatea so
luționării problemelor economice 
deosebit de serioase ale actualită
ții. cerința intensificării eforturilor 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
făurirea unei noi ordini econo
mice internaționale. Cu deosebi
tă vigoare a fost reafirmată, de 
asemenea, poziția consecventă 
a P.C.R. de dezvoltare a unei 
largi colaborări cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, cu parti
dele socialiste, social-democrate, cu 
alte partide democratice și forțe 
progresiste și de eliberare naționa
lă, cu toate forțele care se pro
nunță pentru dezarmare , și pentru 
respectarea neabătută a indepen
denței și suveranității tuturor po
poarelor.

întreaga cuvintare a conducăto
rului partidului și statului la Ma
rea Adunare Națională este 
străbătută de convingerea că stă in 
puterea popoarelor, adevăratele 
făuritoare ale istoriei, a tuturor 
forțelor sociale înaintate de a stă
vili incordarea din viața interna
țională. de a asigura triumful ra
țiunii și păcii. Este o concluzie 
profund optimistă, de natură sâ 
mobilizeze poporul român, alături 
de toate popoarele lumii la inten
sificarea luptei pentru dezarmare, 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă, a păcii, progresului și co
laborării prietenești.

Radu BOGDAN

Se intensifică lupta împotr 
a regimului de

PRETORIA 24 (Agerpres). — Loca
litățile rezervate populației de cu
loare din Republica Sud-Africană, 
așa-numitele ghetouri, se găsesc per
manent în stare de revoltă, atitudine 
care exprimă opoziția activă față de 
politica de apartheid a autorităților 
de la Pretoria, relevă agenția U.P.I. 
In ultimele 24 de ore, în orașul ne
gru Soweto au avut loc incidente, 
soldate cu incendierea unei scoli și a 
două autobuze. In cursul acestor 
evenimente a intervenit, ca de obi
cei, politia, care a făcut uz de gaze 
lacrimogene. In localitatea Mohla- 
leng, poliția a deschis focul împo
triva unui grup de aproximativ 700 
de demonstranți antiapartheid. Trei 
femei de culoare au fost rănite — 
transmite agenția Reuter, care citea
ză surse oficiale din Johannesburg.

PRETORIA 24 (Agerpres). — Una 
din cele mai importante organizații 
ale oamenilor de afaceri din Repu
blica Sud-Africană. „Asociația ca
merelor de comerț", a lansat un 
apel guvernului minoritar rasist de 
la Pretoria pentru modificarea legi
lor sale rasiale.

Organizația a aprobat o moțiune 
cetind guvernului să amendeze legea 
asupra delimitării grupurilor rasiale 
(„Group Areas Act"), care constituie 
unul din principalii piloni juridici 
ai sistemului de segregație rasială 
în Republica Sud-Africană. Moțiunea 
adoptată cere autorităților sud-afri- 
cane să acorde orașelor și munici
palităților dreptul de a aboli orice 
discriminare rasială în materie, de 
locuințe și educație. Mai multe mu-

Rezoluție a O.N.U. in
NAȚIUNILE UNITE 24 (Ager

pres). — Intr-o rezoluție adoptată de 
Adunarea Generală în problema si
tuației din Africa de Sud, consacrată 
colaborării dintre Organizația Națiu
nilor Unite și Organizația Unității 
Africane (O.U.A.), este subliniată 
necesitatea sporirii ajutorului acor
dat popoarelor din sudul continentu
lui african și mișcărilor de eliberare

iva politicii de apartheid 
la Pretoria

nicipalități au făcut cunoscut că ele 
ar aboli apartheidul în cele două 
domenii amintite dacă ar dispune 
de prerogative în acest sens, remar
că agenția France Presse.

PRETORIA 24 (Agerpres). — Un 
grup de expert! americani au dat 
publicității Ia Johannesburg un ra
port pesimist asupra situației și eco
nomiei sud-africane. informează a- 
genția France Presse. Astfel, rapor
tul relevă că Republica Sud-Africa
nă a devenit un debitor cronic, pri
vat de importuri, handicapat de di
viziunea etnică, cu un regim repre
siv. incapabil de a face o evaluare 
a situației într-un sens pozitiv. 
„Aceasta face să lipsească un climat 
susceptibil de a atrage investițiile 
si comerțul american" — se spună 
în raport.

NAIROBI 24 (Agerpres). — Rasis
mul. ca si orice altă formă de discri
minare. constituie un risc pentru 
echilibrul mental. Aceasta a fost re
levată de un grup de psihiatri afri
cani si americani, reunit, recent. în 
capitala Kenyei. Participanții, între 
care se afla si președintele Asocia
ției americane a psihiatrilor negri, 
Richard Philips, au considerat, in 
unanimitate, că „regimul rasist din 
Africa de Sud creează serioase pro
bleme mentale pentru toți cetățenii 
acestei țări". In același cadru s-a 
relevat că frustrarea încercată de 
multi din cei ce trăiesc în tara 
apartheidului conduce, deseori, mai 
ales pe cel tineri, la sinucidere sau 
la refugiul în droguri și alcool.

sprijinul luptei antirasiste
în lupta împotriva colonialismului, 
discriminării rasiale și apartheidului. 
Documentul atrage, de asemenea, 
atenția asupra necesității acordării 
de asistentă statelor „din prima li
nie" si altor țări din sudul Africii 
pentru eliminarea urmărilor agresiu
nii întreprinse împotriva lor de re
gimul rasist de la Pretoria, relatează 
agenția T.A.S.S.

•AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

EXPOZIȚIE. La Jena, renumit centru industrial al R.D. Germane, a avut 
loc vernisajul expoziției de carte românească editată de Editura Acade
miei Republicii Socialiste România, care reflectă 
cercetarea științifică din țara noastră, îndeosebi 
la Congresul al IX-lea al P.C.R.

ÎNTREVEDERI. La Nanjing au 
avut loc, vineri, 
Hu Yaobang, 
C.C. al P.C.

convorbiri între 
secretar general al 
Chinez, și Erich 

Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane, 
care se află in vizită în R.P. Chi
neză.

COLABORARE. La Beijing a 
fost semnat un acord cu privire 
la dezvoltarea cooperării pe ter
men lung pe plan economic, știin
țific și tehnologic între China și 
R.D. Germană, anunță agenția 
China Nouă. La festivitatea sem
nării au fost prezenți președintele 
R.P. Chineze, LiXiannian, și Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R.D. Germane. Tot
odată, a 1’ost semnat protocolul 
privind schimburile de mărfuri și 
plățile pe 1987 intre cele două 
țări.

SESIUNE. La Budapesta s-au 
încheiat lucrările sesiunii Adunării 
de Stat a R. P. Ungare. La lucrări 
au participat Jânos Kădăr, secretar 
general al P.M.S.U., alți conducă
tori de partid și de stat din 
R. P. Ungară. Adunarea de Stat a 
aprobat modificări Ia legea fami
liei, căsătoriei și tutelei și a dis
cutat probleme legate de perfec
ționarea activității în domeniul 
poștei.

s-au încheiat• LA VARȘOVIA
l lucrările ședinței Seimului R. P.
1 Polone, la care _

Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
I al C.C. al P.M.U.P.. alți conducă- 
( lori de partid și de stat. Seimul a 

aprobat legea privind fondurile 
| social si locativ ale întreprinderi-

au luat parte

succesele obținute de 
în perioada scursă de

lor si alte
tează agenția P.A.P.

proiecte de lege, reia-

ACORD SOVIETO-CIIINEZ. Uni
unea Sovietică și R. P. Chineză au 
semnat un acord interguvernamen- 
tal privind crearea unei comisii 
sovieto-chineze în vederea unirii 
eforturilor celor două țări pentru 
utilizarea rațională și protecția re
surselor hidraulice ale zonelor de 
frontieră ale rîului Argun si flu
viului Amur, relatează agenția 
T.A.S.S.

Haughey. a fost respinsă cu 83 de 
voturi la 81. Opoziția a acuzat 
echipa ministerială de incapacita
tea de a găsi soluții la problemele 
grave — eoonomice și sociale — cu 
care se confruntă tara, incercind. 
prin răsturnarea guvernului, orga
nizarea de alegeri generale antici
pate. Mandatul actualului, guvern 
ar urma să expire în noiembrie 
1987.

LA HAVANA s-au deschis lu- . 
crările unei reuniuni sindicale in
ternaționale consacrate problemei 
datoriei externe — transmite agen
ția Prensa Latina. Iau parte dele
gații reprezentind organizații sindi
cale din Africa, Asia și America 
Latină.

I
REUNIUNE, La Budapesta s-au 

deschis lucrările reuniunii Comisiei 
independente pentru problemele 
dezarmării și securității, cunoscută 
sub numele de „Comisia Olof Pal
me". La reuniune participă perso
nalități politice, militanți pe tărim 
social din Europa, Asia. Africa, 
America Latină. Sint analizate pro
bleme actuale ale situației politice 
internaționale, în primul rind ale 
securității și cooperării în Europa, 
precum și chestiuni privind înce
tarea experiențelar nucleare, in-tarea experiențelor nucleare, 
formează agenția T.A.S.S.

SENATUL ARGENTINIAN 
adoptat proiectul legii apărării 
ționale. Articolul de bază sublinia
ză că rolul forțelor armate argen- 
tiniene este de a „înfrunta 
siunile externe", excluzînd ames
tecul armatei în conflictele sociale 
interne — precizează 
Presse.

a 
na-

agre-

agenția France

COALIȚIE al
Fitzgerald al

GUVERNUL DE 
premierului Garret
Republicii Irlanda a obținut votul 
de încredere al parlamentului țării 
(Dail), unde moțiunea prezentată 
de partidul de opoziție. Fianna 
Fail, al fostului premier Charles

CONGRESUL O.I.Z. La Sofia 
s-au desfășurat lucrările celui 
de-al X-lea Congres al Organiza
ției Internaționale a Ziariștilor. A 
fost adoptat un apel către toți cei 
care își desfășoară activitatea in 
domeniul informării în masă la 
unirea eforturilor în lupta pentru 
pace. împotriva pericolului unui 
conflict nbclear. pentru democrație 
și progres. Președinte al O.I.Z. a 
fost reales Kaarle Nordenstreng 
(Finlanda), Iar_secretar general — 
Jiri Kubka 
ședințe de 
a fost ales 
mann (Franța).

(Cehoslovacia). 
onoare al 
Jean-Maurice

Pre- 
O.I.Z.
Her-

Mar- 
mili-

ASOCIERE. Arhipelagul 
shall, care găzduiește o bază 
tară americană, și-a proclamat un 
statut de asociere cu S.U.A.. anunță 
agențiile Reuter si China Nouă. 
Acest teritoriu a fost administrat 
direct de S.U.A. din 1947. In baza 
acordului realizat. S.U.A. își vor 
menține controlul asupra bazei mi
litare de la Kwajalein. Avind o 
suprafață de 158 kmp și o popu
lație de 40 000 locuitori, arhipelagul 
se 
și 
a

compune din 34 insule de corali 
se află în partea central-vesticâ 
Oceanului Pacific.
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