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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu 

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, vineri, 5 decembrie, 
a avut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat RAPORTUL CU PRIVIRE 
LA PROIECTUL PLANULUI NATIONAL 
UNIC DE DEZVOLTARE ECONOMICO- 
SOCIALĂ A REPUBLICII SOCIALISTE 

•ROMÂNIA PE ANUL 1987, RAPORTUL CU 
PRIVIRE LA PROIECTUL PLANULUI DE 
DEZVOLTARE A AGRICULTURII. INDUS
TRIEI ALIMENTARE, SILVICULTURII ȘI 
GOSPODĂRIRII APELOR PE ANUL 1987 
și RAPORTUL PRIVIND PROIECTELE 
PLANULUI FINANCIAR CENTRALIZAT 
AL ECONOMIEI NAȚIONALE ȘI BUGE
TULUI DE STAT PE ANUL 1987.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere contribuției hotăritoare a secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la fundamentarea și 
elaborarea, pe baze profund științifice și 
realiste, a acestor documente care, prin pre
vederile lor, asigură realizarea neabătută a 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea al parti
dului privind dezvoltarea economică și so
cială a țării în perioada cincinalului 1986— 
1990.

întreaga activitate de elaborare a proiec
telor de plan și de buget pe 1987 s-a des
fășurat sub conducerea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. care a examinat, în mai 
multe etape, împreună cu ministerele, cen
tralele și intreprinderile reprezentative, ni
velurile de dezvoltare in anul viitor și pe 
întreaga perioadă 1986—1990, căile și solu
țiile pentru asigurarea creșterii economice 
intensive, in scopul înfăptuirii, in linii ge
nerale, in acest cincinal, a Programului parti
dului de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, al trecerii României la 
un stadiu superior'— de țară socialistă me
diu dezvoltată.

Comitetul Politic Executiv a aprobat in 
unanimitate toate aceste documente și a ho- 
tărit ca ele să fie supuse dezbaterii plenarei 
C.C. al P.C.R. și apoi adoptării lor de către 
Marea Adunare Națională.

ÎN LEGĂTURA CU ACESTE DOCUMEN
TE. A LUAT CUVÎNTUL TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU. Secretarul ge
neral al partidului a subliniat că pla
nul pe 1987 pune un accent deosebit pc 
creșterea continuă a forțelor de producție, 
afirmarea cu putere a noii revoluții tehnico- 
științifice și a noii revoluții agrare, dezvol
tarea bazei proprii de materii prime și a 
agriculturii, ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, sporirea mai rapidă a 
productivității muncii și reducerea cheltuie
lilor materiale, în vederea creșterii susținute 
a venitului național și ridicării continue a 
nivelului de trai al populației.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras atenția asupra ne
cesității de a se lua toate măsurile și de a 
se acționa cu cea mai mare hotărire pentru 
îndeplinirea în cele mai bune condiții a pre
vederilor stabilite, a programelor de perfec
ționare a organizării și modernizării produc
ției. de normare economico-financiară, in 
vederea valorificării cu maximă eficiență a 
materiilor prime, energiei și combustibililor, 
ridicării in continuare a calității și nivelului 
tehnic al produselor, folosirii depline a tu
turor capacităților de producție, prin orga
nizarea mai bună a activității de întreținere 
și reparație a mașinilor și utilajelor, pentru 
asigurarea unei eficiențe superioare in toate 
domeniile de activitate.

Secretarul general al partidului a atras, 
x de asemenea, atenția asupra necesității de a

se lua măsuri hotărîte pentru îmbunătățirea 
în continuare a activității în agricultură, în
deosebi in zootehnie, în vederea realizării in 
bune condiții a tuturor obiectivelor stabilite 
în planul pe anul viitor.

în ce privește planul financiar și bugetul 
pe 1987, tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că prevederile acestora trebuie con
siderate, la venituri, ca minime, iar la chel
tuieli ca maxime, și a cerut organelor finan
ciare, ministerelor să acționeze permanent 
pentru îmbunătățirea activității economico- 
financiare a tuturor unităților, pentru creș
terea veniturilor și reducerea cheltuielilor, 
pentru sporirea eficienței întregii activități 
economice.

în vederea realizării în cele mai bune 
condiții a planului pe 1987 — cel de-al 
doilea an al cincinalului — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut ca toate cadrele 
de conducere, de partid și de stat, să-și spo
rească exigența și spiritul de răspundere in 
îndeplinirea sarcinilor încredințate, in re
zolvarea operativă a tuturor problemelor de 
care depinde buna desfășurare a muncii, in 
gospodărirea cu maximă eficiență a resurse
lor materiale și bănești, a avuției naționale 
a poporului. Trebuie luate asemenea măsuri 
— a subliniat secretarul general al partidu
lui — incit actualul cincinal să determine o 
schimbare radicală a întregii activități, atit 
din punctul de vedere al organizării și per
fecționării producției, al calității și eficienței, 
cit și în ce privește spiritul de răspundere, 
modul de a gindi și acționa al oamenilor, al 
cadrelor de partid și de stat, din toate sec
toarele vieții economice și sociale.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut și aprobat RAPORTUL PRIVIND 
BALANȚELE PRINCIPALELOR PRODU
SE AGROALIMENTARE DIN RECOLTA 
ANULUI 1986. S-a apreciat că recolta bună 
obținută în acest an asigură aprovizionarea 
corespunzătoare a populației cu produse 
agroalimentare, precum și necesitățile de 
materii prime ale industriei.

A fost, de asemenea, examinat și aprobat 
PROGRAMUL PRIVIND AUTOCONDU- 
CEREA SI AUTOAPROVIZIONAREA PEN
TRU ASIGURAREA BUNEI APROVIZIO
NĂRI A POPULAȚIEI CU PRODUSE 
AGROALIMENTARE ȘI BUNURI INDUS
TRIALE DE CONSUM PE PERIOADA 
1 OCTOMBRIE 1986—30 SEPTEMBRIE 
1987. Comitetul Politic Executiv a apre
ciat că prevederile programului sint in 
deplină concordanță cu hotăririle Con
gresului al XIII-lea al partidului și se 
înscriu în ansamblul măsurilor de perfec
ționare a organizării și conducerii activită
ților din industrie și agricultură, de gospo
dărire rațională a resurselor și repartizare 
judicioasă a fondului de marfă pe întreg 
teritoriul țării. Nivelurile propuse în pro
gram asigură o aprovizionare corespunză
toare a populației cu produse agroalimentare 
și industriale de larg consum, precum și ne
cesitățile de materii prime ale economiei na
ționale.

Programul situează In centrul atenției 
grija deosebită pentru sporirea pe toate 
căile a producției agricole, vegetale și ani
male, la nivelul cerințelor noii revoluții a- 
grare, stabilind că aprovizionarea fiecărui 
județ, a fiecărei localități se va face în ra
port nemijlocit cu realizarea producției pla
nificate și cu respectarea riguroasă a pre
vederilor legale privind asigurarea fondu
lui central de stat și a fondului ce se con
stituie la nivelul fiecărui județ. Consiliile 
populare, ca organe ale autoconducerii te
ritoriale, poartă întreaga răspundere pentru 
realizarea producției agroalimentare plani

ficate, ca și pentru încadrarea strictă -în 
consumurile stabilite.

Comitetul Politic Executiv a hotărît 
CONVOCAREA PLENAREI COMITETU
LUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN PENTRU ZILELE DE 9 ȘI 
10 DECEMBRIE.

în cadrul ședinței Comitetului Politic Exe
cutiv. TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PREZENTAT O INFORMARE PRIVIND 
VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE EFEC
TUATA ÎN ȚARA NOASTRĂ, ÎN ZILELE 
DE 20 ȘI 21 NOIEMBRIE, DE TOVARĂȘUL 
SINAN HASANI, PREȘEDINTELE PREZI
DIULUI REPUBLICII SOCIALISTE FEDE
RATIVE IUGOSLAVIA.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere rezultatelor vizitei, convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Sinan Hasani, subliniind că acestea 
au marcat un nou moment important in dez
voltarea tradiționalelor relații de prietenie 
și colaborare româno-iugoslave. S-a apreciat 
că vizita a oferit posibilitatea examinării 
problemelor fundamentale ale întăririi con
lucrării româno-iugoslave, îndeosebi in do
meniul economic și tehnico-științific. A fost 
evidențiată însemnătatea înțelegerilor con
venite privind extinderea în continuare a 
colaborării și cooperării în producție — in 
domeniile electronicii, electrotehnicii, con
strucțiilor de mașini, chimiei, petrochimiei 
și în alte domenii de interes comun — 
precum și pentru lărgirea și diversificarea 
schimburilor de mărfuri, pe bază de acor
duri de lungă durată, care să asigure stabi
litate și continuitate bunelor raporturi exis
tente intre țările și popoarele noastre. S-a 
subliniat, de asemenea, importanța înțelege
rilor convenite privind dezvoltarea în conti
nuare a colaborării în domeniile științei, in- 
vățămîntului și culturii. în scopul adincirii 
cunoașterii reciproce, al întăririi conlucrării 
multilaterale dintre popoarele celor două țări.

Comitetul Politic Executiv a apreciat în 
mod deosebit schimbul de vederi dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Sinan Hasani cu privire la problemele inter
naționale actuale și. îndeosebi, la căile și 
mijloacele de acțiune pentru reducerea în
cordării din viața internațională, pentru 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, în primul rind la dezarmarea 
nucleară, pentru întărirea securității și 
colaborării in Europa și in intreaga lume. în 
cadrul convorbirilor a fost reafirmată 
hotărirea României și Iugoslaviei de a lărgi 
și aprofunda și mai mult colaborarea și con
lucrarea lor pe plan extern, de a-și aduce 
contribuția activă la afirmarea fermă a po
liticii de destindere, de dezarmare, de cola
borare și pace, la realizarea unei Europe 
unite, fără arme nucleare. Totodată, a fost 
relevată hotărirea celor două țări de a milita 
și in viitor pentru dezvoltarea colaborării bi
laterale și ’ multilaterale intre toate țările 
balcanice, pentru transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii, securității. înțelegerii și 
bunei vecinătăți, fără arme nucleare și chi
mice.

Aprobînd în unariimitate rezultatele vizi
tei, Comitetul Politic Executiv a indicat 
guvernului, ministerelor, celorlalte organe 
centrale să ia măsurile ce se impun pentru 
transpunerea in viață a înțelegerilor conve
nite cu prilejul noii întîlniri româno-iugo
slave ta nivel înalt, pentru dezvoltarea pe 
multiple planuri a tradiționalelor raporturi 
de prietenie și colaborare dintre țările, 
partidele și popoarele noastre.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de 
asemenea, probleme curente ale activității 
de partid și de stat.

Vechimea, unitatea și dăinuirea noastră in vatra străbună
Acum două milenii și jumătate, în 

anul 514 i.e.n.. strămoșii poporului 
român, geto-dacii. amenințați cu 
înrobirea de către împăratul persan 
Darius I. care, angajat intr-o campa
nie împotriva sciților din stepele 
nord-pontice. Ie străbatea teritoriile, 
au luat hotărirea — spre deosebire 
de ceilalți traci, tare au acceptat su
punerea — să reziste puternicului 
cuceritor, in pofida marii dispropor
ții de forte. Pentru ei libertatea era 
mai importantă decît viața. Această 
decizie de o măreție eroică l-a im
presionat pe Herodot, părintele isto
riei. care, consemnînd episodul, ii 
caracterizează pe geți drept „cei mai 
viteji și cei mai drepți dintre traci". 
Acest episod cu care, prin geto-daci, 
poporul român iși face intrarea 
în istorie — fiind prima men
țiune despre o acțiune a geto- 
dacilor — are o semnificație 
emblematică intrucît, de-a lun
gul celor două milenii și jumă
tate. scurse de atunci, firul luptei 
pentru independentă nu s-a rupt 
niciodată, voința de a fi stăpini pe 
propriul destin și efortul de a apăra 
neatirnarea fată de oricine și ori- 
cind însoțind intreaga noastră isto
rie și devenind astfel o permanență 
a ei. Intr-o formulă magistrală, care 
asociază profunzimea de analiză cu 
plasticitatea expresiei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat însem
nătatea componentei geto-dace in 
etnegeneza-românilor : „Din unirea 
dacilor cu romanii s-a plămădit, în 
decursul secolelor, un popor nou,

plin de energie șl vigoare, moșteni
tor al marilor virtuți și tradiții ale 
glorioșilor săi înaintași — poporul 
român. Păstrind de la daci setea 
nestinsă de libertate, voința de a 
nu-și pleca fruntea sub jugul străin, 
hotărirea de a rămine el insuși unic 
stâpin pe viața și pe soarta sa și

prejurările istorice, numele Daciei a 
căpătat în scrierile sau luările de 
cuvint ale oamenilor politici și căr
turarilor români un conținut politic 
specific. destinat să mobilizeze po
porul român in’ lupta pentru inde
pendentă și unitate națională, să do
vedească opiniei publice internațio

continuind spiritul rațional, judecata 
și pasiunea creatoare a romanilor, 
poporul român, nou apărut in lume, 
avea să împlinească, intr-o existen
ță de aproape două milenii, un eroic, 
zbuciumat și măreț destin istoric, 
dezvoltîndu-se continuu și afirmin- 
du-se cu putere in rindul popoarelor 
și, astăzi, al națiunilor lumii".

In conștiința poporului român Da
cia nu a rămas ca o simplă amin
tire istorică, ci. în decursul secole
lor, ea a îndeplinit o însemnată 
funcție politică și educativă, evocind 
autohtonia. continuitatea și unitatea 
poporului român. în funcție de îm

nale că. descendenți ai daco-roma- 
nilor. locuitori statornici în vatra 
străvechii Dacii, românii constituie o 
comunitate etnică — iar după for
marea națiunii, una națională — 
perfect unitară. pentru care exis
tența statului național unitar era o 
necesitate istorică.

Este semnificativ, de altminteri, că 
In cursul evului mediu si al unei 
mari părți a . epocii moderne, atit 
timp cit a existat pluralismul statal 
(existența mai multor state româ
nești : Muntenia. Moldova. Transil
vania. Dobrogea). una din denumi
rile frecvente utilizate în străinătate

pentru a desemna ansamblul terito
riului locuit de români, a fost aceea 
de Dacia. Cind in anul 1600. Mihai 
Viteazul a înfăptuit cea dinții unire 

. a românilor, el a apărut ca un Res- 
titutor Daciae. adică drept un res
taurator al vechii Dacii, in înțelesul 
de. stat unitar, in frontierele căruia 
să fie uniți locuitorii spațiului car- 
pato-danubiano-pontic. Mai tirziu. in 
anul 1784. cind in Transilvania s-a 

• desfășurat marea răscoală condusă 
de Horea. I s-a atribuit acestuia de 

. către, contemporani gindul de a de
veni un Rex Daciae, adică de a uni 
— ca odinioară Mihai — pe toți ro
mânii intr-un șingur stat-

tn scrierile cronicarilor români, 
evocarea Daciei a avut, In primul 
rind, rostul de a releva vechimea 
poporului român. Dacă in De nea
ntul moldovenilor — scriere desti
nată să dovedească perfecta unitate 
a românilor — Miron Costin face 
dese referiri la Dacia și la daci și 
pune in lumină unitatea pămintului 
românesc prin integrarea sa in ve
chea realitate dacică : „Locul dări 
acesta, unde ieste acum Moldova 
Țara Muntenească ieste dreptu Da- 
chia, cum și tot Ardealul cu Mara- 
moroșul și cu Țara Oltului", stol
nicul Constantin Cantacuzino este cel 
care — între cronicari — a dat cea 
mai bogată și mai adîncâ expunere 
asupra dacilor și a conviețuirii lor 
cu romanii. Cel mai informat dintre 
cronicarii noșțri de pinâ. la Dimitrie

(Continuare în pag. a IV-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe trimisul special al șefului statului 

Republica Islamică Mauritania
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri. pe Mohamed 
Lemine Ould Saad Balla, trimis 
special al colonelului Maaouya Ould 
Sid’Ahmed Taya, președintele Co
mitetului Militar de Salvare Na
țională, șef al statului Republica 
Islamică Mauritania.

Oaspetele a arătat că are plăcuta 
misiune de a transmite președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj din 
partea șefului statului Republica 
Islamică Mauritania și de a-i ex

prima sentimentele sale de profund 
respect și prietenie, împreună cu 
urări de sănătate și fericire perso
nală. de bunăstare pentru poporul 
român prieten.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat să se 
transmită șefului statului Republica 
Islamică Mauritania salutul său 
prietenesc, iar poporului mauri la- 
niân prieten cele mai bune urări de 
bunăstare, progres și prosperitate.

în cadrul întrevederii au fost 
subliniate bunele relații de prietenie

și colaborare existente între Româ
nia și Mauritania. S-a apreciat, tot
odată, că sint condiții pentru extin
derea și diversificarea acestor 
raporturi în diferite domenii, pe 
baze reciproc avantajoase, in inte
resul popoarelor român și maurita- 
niân, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

. La întrevedere a luat parte loan 
Totu. ministrul afacerilor externe.

A fost de față ambasadorul Mau- 
Htaniei la București, Yehdih Ould 
Sid’ Ahmed.

DECRET PREZIDENȚIAL
pentru convocarea Camerei legislative a ’consiliilor populare

In temeiul articolului 14 din Legea nr. 5/1975 privind congresul, Camera legislativă 
și conferințele consiliilor populare,

Președintele Republicii Socialiste România decretează : 
Articol unic. - Se convoacă Camera legislativă a consiliilor populare în ziua de 

10 decembrie 1986.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

MAREA ADUNARE NAȚIONALA 
ÎSI REIA LUCRĂRILE ÎN PLEN 

->
Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît ca lucrările în plen ale .sesiunii a patra a 

celei de-a noua legislaturi a Marii Adunări Naționale să fie reluate joi, 11 decembrie 
1986, ora 10.

CONTRIBUȚIE ACTIVĂ LA DEZVOLTAREA 
ECONOMICO-SOCIALĂ A PATRIEI 

DIN EXPERIENȚA ORGANIZAȚIILOR FRONTULUI 
DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

Constituie o realitate incontestabilă faptul că, în pe
rioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al parti
dului, din inițiativa și sub îndrumarea nemijlocită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in România s-a edifi
cat un sistem atotcuprinzător al democrației muncito
rești revoluționare, cădru original, exprimat printr-o 
mare varietate de structuri, alcătuind un ansamblu sti
mulator pentru antrenarea celor mai largi categorii de 
cetățeni la conducerea societății, la rezolvarea trebu
rilor obștești. Prin numeroase forme și modalități, oa
menii muncii, toți cetățenii, fără nici o discriminare, 
sint chemați să-și afirme in mod direct opiniile, pro
punerile, sugestiile și, in același timp, să participe activ 
la înfăptuirea acestora, a întregii politici a partidului 
in toate domeniile.

Participarea, tot mai largă și tot mai bogată in con
ținut, a poporului la conducerea tuturor domeniilor de 
activitate, la dezbaterea și realizarea practică a 
obiectivelor dezvoltării economice și sociale a devenit

o realitate constantă în viața României socialiste. In 
cadrul sistemului complex, unitar și armonios de rea
lizare în fapt a democrației muncitorești revoluționare, 
FRONTUL DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE 
(F.D.U.S.) îndeplinește rolul de cel mai larg și repre
zentativ organism politic care, sub conducerea parti
dului, asigură participarea organizată a tuturor pătu
rilor și categoriilor sociale la viața politică, la rezol
varea treburilor obștești.

Prin însăși așezarea în centrul preocupărilor a 
problemelor majore ale dezvoltării economice și so
ciale, prin mobilizarea membrilor organizațiilor compo
nente la indeplinirea acestora, FRONTUL DEMOCRA
ȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE aduce o contribuție de 
cea mai mare însemnătate și mereu crescindă la fău
rirea prezentului și viitorului patriei.

Dintre nenumăratele exemplificări, iată citeva ima
gini concrete ale activității organizațiilor F.D.U.S. din 
municipiul Alexandria.

IN CENTRUL ATENȚIEI — 
ÎNDEPLINIREA SARCINILOR 
DEZVOLTĂRII ECONOMICE 

ȘI SOCIALE
Datele și faptele, argumentele șl 

Informațiile înfățișate la Consiliul 
municipal Alexandria al F.D.U.S., 
referitoare Ia activitățile organiza
țiilor componente, reliefează aten
ția prioritară acordată îndeplinirii 
sarcinilor de plan și angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă. An
trenarea tuturor forțelor, a întregii 
capacități creatoare a colectivelor 
de oameni ai muncii — sarcină in 
realizarea căreia organizațiile din 
componența F.D.U.S. sint chemate 
să aducă o importantă contribuție — 
are ca obiective principale creșterea 
eficienței economice, reducerea con
sumurilor de materii prime, mate
riale, combustibil și energie elec
trică. recuperarea și refolosirea ma
terialelor secundare, recondiționarea 
pieselor de schimb.

Am reținut, bunăoară — din cele 
prezentate de președintele consiliu
lui, Ion Ciță — citeva aspecte 
concrete privind preocupările orga
nelor și organizațiilor componente*  
ale F.D.U.S. pentru reintegrarea in 
circuitul economic a valorilor mate

riale refolosibile. La întreprinderea 
de rulmenți, de pildă, cei aproape 
1 000 de membri ai organizațiilor 
democrației și unității socialiste au 
acumulat o bună experiență in 
domeniul gospodăririi riguroase a 
metalului. Propunerile făcute de oa
menii muncii in cadrul unor dezba-

ÎNSEMNĂRI 
DIN MUNICIPIUL 

ALEXANDRIA

teri inițiate la Începutul anului în 
cele 13 organizații ale democrației 
și unității socialiste au dus la de
clanșarea unor inițiative cum ar fi 
„A doua viață a pieselor de schimb" 
și „Din materiale refolosibile — 
repere noi". Materializarea obiecti
velor unor astfel de inițiative gos
podărești a avut drept rezultat eco
nomisirea, în perioada care a trecut 
din anul acesta, a peste 350 tone de 
metal.

..Tinind seama de cerințele eco
nomiei naționale, de faptul că într-o 
serie de sectoare și in gospodăriile

populației există mari cantități de 
resurse materiale refolosibile. nere
cuperate — ne spune Gheorghe 
Cristea, președintele comitetului 
municipal al O.D.U.S., — pe baza 
unui plan propriu de acțiune, am 
situat în prim planul preocupărilor 
noastre mobilizarea tuturor cetățeni
lor Ia colectarea lor. Am pus ac
centul pe recuperarea materialelor 
existente în cine știe ce unghere 
uitate ale gospodăriilor sau, pur și 
simplu, abandonate pe șantiere, 
aruncate pe unde s-a nimerit".

La un ..schimb de exoeriență- 
instruire" organizat în prima parte 
a anului de comitetul municipal al 
O.D.U.S. s-a scos in evidență că 
recuperarea materialelor refolosibile 
nu trebuie concepută ca o campanie 
de sezon, ea reprezentind o acțiune 
cu caracter permanent, o activitate 
obștească ce trebuie să sporească 
mereu in intensitate..

Astfel, de o largă audiență se 
bucură „Sâptămina recuperării ma
terialelor refolosibile", inițiată în 
colaborare cu organizațiile de femei 
și de tineret, cu asociațiile de lo
catari. Prin acțiunile ce au avut 
acest scop au fost colectate și pre-

(Continuare în pag. a II-a)

PROGRAMELE SPECIALE DE DEZVOLTARE 
A AGRICULTURII - ÎNFĂPTUITE RIGUROS,

IN TOATE JUDEȚELE, ÎN TOATE UNITĂȚILE!
PRIN CREȘTEREA INTENSIVĂ A POMICULTURII Șl VITICULTURII

- 0 PRODUCȚIE SUPERIOARĂ DE FRUCTE Șl STRUGURI
In scopul creșterii mai puternice a producției agricole, la indicația și 

sub îndrumarea directă a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU au lost 
elaborate, in*acest  an. o seric de programe pentru dezvoltarea mai rapidă 
a diferitelor sectoare ale agriculturii. Aceste programe, care au devenit 
adevărate instrumente de lucru pentru toti oamenii muncii din agricul
tură. pentru organele si organizațiile de partid, consiliile populare si or
canele de specialitate, au ca trăsătură comună orientarea fermă spre 
dezvoltarea intensivă a tuturor sectoarelor producției agricole. Continua
rea căii intensive de creștere a producției agricole, care caracterizează 
dc altfel actuala etapă a noii revoluții agrare, este impusă de necesitatea 
sporirii in ritm mai susținut a producției vegetale și animale, și in mod 
deosebit a randamentelor la hectar.

Un loc Important tn cadrul aces
tor programe il ocupă cel care se 
referă la dezvoltarea viticulturii și 
pomiculturii. Pornind de la măsurile 
de ordin general adoptate de 'con
ducerea partidului si statului refe
ritoare la creșterea suprafeței ara
bile si sporirea potențialului produc
tiv al tuturor categoriilor de pămint 
si. in primul rind. al solurilor să
race. ..Programul privind cultura 
vitei de vie si a pomilor fructiferi 
in perioada 1986—1990“ prevede spo
rirea continuă a producției de stru
guri si fructe pe seama generaliză
rii tehnologiilor avansate. înființarea 
de plantații noi de înaltă producti
vitate pe terenuri în pantă și pe 
nisipuri, disponibilizarea unor tere
nuri pentru creșterea suprafeței ara
bile prin defrișarea viilor si livezi
lor răzlețe din zonele de șes care

Iși încheie ciclul de producție. Preve
derile din program au fost eșalonate 
pe ani, urmărindu-se ca in 1990 
patrimoniul viticol să ocupe 285 000 
hectare, viile pe rod — 260 000 și 
să se obțină 2,4 milioane tone de 
struguri, iar • în pomicultură plan
tațiile să reprezinte 330 000 hec
tare, din care 200 000 hectare li
vezi pe rod si să se realizeze 3.2 
milioane tone de fructe. Cel mai 
important lucru este înfăptuirea. 
etaDă cu etaoă. a tuturor prevede
rilor cuprinse în acest program. 
„Numai luînd toate măsurile orga
nizatorice corespunzătoare — subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
vom asigura ca toate aceste pro
grame să prindă viată".

Pe baza acestor indicații, organele 
județene de partid, consiliile popu
lare si organele agricole, concomi

tent cu măsurile Vizind cunoașterea 
de către lucrătorii si specialiștii din 
agricultură a programelor respecti
ve. au stjabilit ce trebuie întreprins 
in vederea materializării obiective
lor stabilite si au asigurat cadrul 
organizatoric adecvat pentru desfă
șurarea exemplară a întregii activi
tăți. Ce rezultate au fost obținute 
în acest an in îndeplinirea princi
palelor prevederi din programul 
privind cultura' vitei de vie si a po
milor fructiferi si ce trebuie între
prins pentru a se îndeplini măsurile 
stabilite 1

Recoltele mari de struguri șl fruc
te obținute în acest an constituie cea 
mai bună dovadă a justeței orientă
rilor cuprinse în program in ce pri
vește intensificarea producției viti
cole și pomicole. Trebuie subliniat 
faptul că în județul Vrancea s-a rea
lizat, pe întreaga suprafață cu vii pe 
rod, o producție de peste 11 000 kg 
struguri la hectar. Recolte de 10 000— 
11 000 kg de struguri la hectar au fost 
obținute și în județele Olt, Brăila, 
Buzău, Constanța, Ialomița și Vilcea. 
De asemenea, s-a realizat o produc
ție superioară de fructe. îndeosebi 
de mere, care asigură buna aprovi
zionare a populației și disponibilități 
pentru export. Aceste rezultate sint

(Continuare în pag. a III-a)
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CONTRIBUȚIE ACTIVĂ LA DEZVOLTAREA 
ECONOMICO-SOCIALĂ A PATRIEI

Abatajul - principalul loc

de muncă al specialistului miner,

(Urmare din pag. I)
• late anul acesta unităților specia
lizate peste 500 tone de metal, dar 
și 75 tone de hîrtie și cartoane, 
5 tone deșeuri textile și alte mate
riale refolosibile, cum ar fi cioburi 
de sticlă sau anvelope,

ÎNFRUMUSEȚAREA
LOCALITĂȚII — SPAȚIU 

LARG DE AFIRMARE 
A INIȚIATIVEI CETĂȚENEȘTI 

Experiența dobindită ilustrează 
convingător activitatea rodnică a 
diferitelor organizații componente 
ale F.D.U.S. pentru atragerea cetățe
nilor la o cit mai bună gospodărire 
a cartierelor, la înfrumusețarea lor, 
ia întreținerea cu cea mai mare grijă 
a fondului locativ, la cultivarea fie
cărei palme de teren — adică la rea
lizarea în fapt a principiilor auto- 
gospodăririi și autoaprovizionăril. 
Astfel, cu sprijinul cetățenilor s-au 
.■menajat în acest an peste 20 000 mp 
ele spatii Și zone verzi, îndeosebi in 
jurul noilor blocuri de locuințe, s-au 
plantat circa 1 000 tei, castani și 
stejari, 600 000 arbuști ornamentali și 
gard viu, - mai bine de 700 000 de 
Hori, au fost modernizate străzile 
Grivița Roșie. Agricultori, Libertății 
si 1 Mai. De asemenea s-a amenajat 
o frumoasă bază de agrement in 
apropierea orașului, iar parcului 
..1 Mai“ din zona centrală i s-a dat 
o nouă înfățișare prin lucrările efec
tuate aici.

în acest efort au fost intens im
plicate organizațiile democrației și 
unității socialiste. „Și cum să nu 
fie așa — spune Ștefan Petrovici. 
președintele O.D.U.S. din cartierul 
,.PECO“ — cind numai organizația 
noastră, care a pornit la drum cu 
■12 membri, numără astăzi 136 ? 
Sintem aici multi cetățeni trecuți de 
vîrsta „primei tinereți1' sau gospo
dine cu răspunderi deloc ușoare în 
căminul lor. dar asta nu ne împie- 
lică să ne ocupăm și de gospodăria 
toastră mare, de problemele cartie

rului. Un exemplu : toate terenurile 
existente în zona noastră stat siste
matic și cu grijă cultivate". Oameni 
inimoși și harnici, membri ai aces
tei organizații, au lansat o chemare 
la întrecere pentru cea mai curată 
stradă, cea mai îngrijită curte, cel 
mai frumos balcon. „Este contribu
ția directă a organizației la cunoaș
terea și înfăptuirea de către cetățeni

■ i Legii 10/1982 — ne precizează to
varășul Petrovici.

Un amănunt nu lipsit de semnifi
cație reieșit în discuția amintită mai 
sus. Nu există manifestare lunară a 
..Tribunei democrației" — care au 
toc la nivelul municipiului — fără 
ca în sală să nu fie prezenți și cițiva 
membri ai organizației democrației 
ji unității socialiste din cartierul 
menționat. „Sintem astfel mereu 
Mne informați și pe această cale a 
dialogului direct cu cadrele de con
ducere prezente la „Tribună", cu
noaștem direcțiile prioritare spre
■ •are trebuie să ne îndreptăm for
țele" — ne-a precizat interlocutorul.
„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI" — 

IZVOR DE IDEI.
ÎNDEMN VIU LA FAPTĂ

Este de remarcat că adunările 
publice ale „Tribunei democrației" 
oferă un prilej dintre cele mai 
propice pentru participarea directă 
u cetățenilor la discutarea probleme
lor de interes general și la rezolva
rea treburilor obștii, la dezvoltarea 
conștiinței politice și civice. Stator
nicirea obligației participării la aces
te întruniri a cadrelor de răspundere 
de la nivelul consiliului popular mu- 
tiicipal, precum și a conducătorilor 
instituțiilor de interes public, unită- 
ijlor economice și de servire a deter
minat ridicarea pe o treaptă mai 
înaltă a dialogului dintre cetățeni și 
reprezentanții autorităților. Astfel se 
pot contura, chiar pe loc, măsurile 
pentru îndreptarea unui neajuns ori 
a unei deficiențe semnalate de parti-
■ ■ipanți, dîndu-se explicații și răs
punsuri autorizate.

Pozitiv este și faptul că la „Tri
buna democrației" sînt prezentate 
letățeni'lor și alte aspecte privind 
activitatea consiliului popular, sta
diul realizării obiectivelor edilitar- 
gospodărești cuprinse în planurile 
de dezvoltare a orașului, date des
pre folosirea fondurilor constituite 
din contribuția cetățenilor, direcțiile 
de înfrumusețare a cartierelor. 
Această informare a participanților
• ste foarte importantă pentru ca 
propunerile oetățenilor să fie in con-

■ •ordanță cu posibilitățile existente, 
cu trebuințele prioritare ale obștii.

Că „Tribunele democrației" șe 
bucură de o largă audientă in rîn-
■ lul oetățenilor o dovedește partici
parea lor tot mai numeroasă la ase

menea adunări, ca și numărul mare 
de propuneri făcute de ei. „Eficiența 
economico-socială concretă a «Tri
bunei democrației» — ne spune pre
ședintele oonsiliului municipal al 
F.D.U.S. — este dată de materiali
zarea multor propuneri și inițiative 
valoroase făcute în acest cadru. Mo
dernizarea și sistematizarea unor 
artere principale de circulație, ame
najarea unor locuri de agrement, a 
spatiilor de joacă pentru copii în 
noile cartiere, schimbarea profilului 
unor unități comerciale. cultivarea 
mai eficientă a terenurilor din in
travilan pentru îndeplinirea progra
mului de autoaprovizionare — sînt 
doar cîteva acțiuni determinate de 
implicarea într-o măsură tot mai 
mare a cetățenilor în viața obștii".
EDUCAREA OAMENILOR — 
ÎN CENTRUL ACTIVITĂȚII 

O.D.U.S.
Bucurîndu-se de o îndrumare 

permanentă din partea organelor și 
organizațiilor de partid, organiza
țiile democrației și unității socia
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DIN ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR
COMPONENTE ALE F.D.U.S.

și 
al 
și

acțiuni

duselor": „De ce să importăm, cînd putem realiza 
noi 1“ „Sfatul maistrului"; „Contul de economii 
grupei sindioale". Iată numai cîteva din devizele 
obiectivele asupra cărora își concentrează activitatea or
ganizațiile din componența F.D.U.S. din Turda: U.T.C., 
sindicatele, comisiile de femei și O.D.U.S. Temele so
luționate de oamenii muncii turdeni, membri ai aces
tor organizații, au avut o eficiență economică de peste 
20 milioane lei, iar „contul" celor peste 500 grupe sin
dicale din întreprinderile municipiului însumează eco
nomii de 25 
rășa Maria 
al F.D.U.S., 
prinse de 
Combinatul
prinderea „Chimica", la întreprinderea pentru mate
riale de construcții, la întreprinderea de sticlărie ș.a. 
s-a realizat în 11 luni ale anului o producție indus- 
trială-marfă în valoare de peste 100 milioane lei. iar 
sarcinile de creștere a productivității muncii au fost 
depășite cu 5 626 lei. S-au obținut suplimentar canti
tăți însemnate de produse fizice, intre care 31 000 tone 
ciment. 2 865 tone sodă potasică, 3 160 tone acid clor- 
hidric si altele. (MARIN OPREA).

Cu oamenii ogoarelor despre 
valoarea pămîntului

IALOMIȚA : Una din temele dominante la discuțiile 
în cadrul 
zile în 
trebuie 
folosire 
litare a 
cent în
participat reprezentanți ai Centrului județean de pro
iectare. Oficiului de cadastru si organizare a terito
riului. Direcției generale a agriculturii și Trustului 
horticol. In urma acestor întruniri s-a ajuns la con
cluzia că‘în urma restrîngerii perimetrului construibil 
și a demolării unor construcții improprii, suprafața a- 
gricolă a județului vă spori cu aproape 10 000 hectare.

Tot împreună cu oetățenii s-a hotărit efectuarea unor 
lucrări pentru refacerea humusului pe aceste supra
fețe. prin administrarea upor cantități sporite de în
grășăminte naturale. S-a relevat experiența gospoda
rilor din unele comune, cum sînt Grivița. Miloșești, 
Gheorghe Doja. Gîrbovi și Valea Măorișului. care, prin 
cultivarea suprafețelor din curți, de pe marginea dru
murilor și prin închiderea unor ulițe laterale au reușit 
să producă circa 500 kilograme de legume in fiecare 
gospodărie.

Demn de remarcat este faptul că la întrunirile „Tri
bunei democrației" cetățenii. împreună cu organele 
puterii de stat locale, cu specialiștii au stabilit sarcini 
și măsuri concrete privind producerea răsadurilor, a- 
menajarea de pepiniere și asigurarea asistenței tehnice 
pentru producătorii de legume în propriile gospodării. 
(MIHAI VIȘOIU).

Comuna - mai frumoasă, 
mai bine gospodărită

SATU MARE : Bilanț, deocamdată provizoriu, pre
zentat de comitetul1 O.D.U.S. din comuna Halmeu. ju
dețul Satu Mare : volumul lucrărilor efectuate de ce
tățeni pentru gospodărirea și înfrumusețarea comunei 
a ajuns la 700 000 lei, depășind cu circa 300 000 lei rea
lizările anului trecut. Ceea oe înseamnă defrișarea de 
arborete și tufișuri a unei suprafețe agricole de 12,3 
hectare, curățirea canalelor de scurgere a apelor pe o 
lungime de 7 kilometri, săparea a 385 mc de șanțuri, 
repararea a cinci poduri și podețe și a cinci fintini, 
amenajarea a 1.5 km de trotuare. Anul aresta, locali
tatea se îmbogățește cu un nou bloc de locuințe cu 12 
apartamente pentru specialiștii comunei. (OCTAV 
GRUMEZA).

milioane lei. După cum ne relatează tova- 
Drăgoi, președintele consiliului municipal 
datorită inițiativelor și acțiunilor între- 
organizațiile componente ale F.D.U.S. la 

de lianți și materiale refractare, la între-

„Tribunei democrației" ce au loc în aceste 
comunele ialomițene o constituie acțiunile oe 
întreprinde pentru • economisirea și mai buna 
a suprafețelor agricole, creșterea zestrei edi- 
loealițăților. La întrunirile ce au avut loc re- 
oomunele Gîrbovi, Perieti. Dridu. Săveni au

Bogat bilanț de împliniri 
gospodărești

SIBIU : O cifră — 1 530. Atâtea propuneri au fost for
mulate la adunările cetățenești ținute în oadnul orga
nizațiilor care fac parte din F.D.U.S. in județul Sibiu. 
Și tot atâtea propuneri care și-au găsit concretizare 
prin activitate®- cetățenilor. în domeniile cele mai di
ferite : sistematizarea localităților, modernizarea unor 
centrale termice de cartier in vederea creșterii ran
damentului acestora și reducerii consumurilor energe
tice, amenajarea de noi spații verzi și locuri de joacă 
pentru copii, reprofilarea unor unități comerciale, ex
tinderea prestărilor de servicii, îmbunătățirea trans
portului în comun etc.

Prim mobilizarea cetățenilor din municipiile, orașele 
și comunele județului Sibiu au fost efectuate peste 22 
milioane oră de muncă patriotică, reailizindu-se lucrări 
în valoare de 674 milioane lei, adică : amenajarea de 
spații verzi pe o suprafață de 1 520 mp., redarea în 
circuitul agricol a 32 hectare pămint, repararea și mo
dernizarea a 2 156 m de străzi și trotuare, amenajarea 
a 12 trasee turistice, precum și a 126 terenuri sportive 
și locuri de joacă pentru copii.

împreună cu consiliile populare, organizațiile com
ponente ale F.D.U.S. din județ au inițiat numeroase 
acțiuni și activități care au atras mase largi de cetă
țeni, precum ar fi : „Luna curățeniei", „Ziua reoord 
de colectare a materialelor refolosibile". „Micii gos
podari" etc. (ION ONUC NEMEȘ).

Ample acțiuni de colectare 
și valorificare 

a materialelor refolosibile
BACĂU : Printr-o susținută activitate de educare 

gospodărească a maselor de cetățeni și prin 
concrete în unitățile economice si în localități, organi
zațiile democrației și unității socialiste din județul 
Bacău au reușit ca în primele 11 luni ale acestui an 
să colecteze o cantitate de materii și materiale recu
perabile de aproape două ori mai mare față de pe
rioada similară a anului trecut, cu o depășire a pia
nului valoric de 3 milioane lei. Peste prevederile ini
țiale au fost recuperate circa 7 000 tone de oțel. 1 800 
tone fontă, 400 tone bronz. 750 tone hîrtie si cartoane, 
230 tone cioburi de sticlă etc.

La întreprinderea dd postav „Proletarul" din mu
nicipiul Bacău * *-  organizația democrației și unității 
socialiste s-a preocupat ca în fiecare secție să existe 
containere pentru colectarea resturilor de materii pri
me — pe categorii, culori și proveniențe. Cantitățile 
recuperate sînt reintroduse în fabricație. La C.P.L. Co- 
mănești. peste 80 la sută din materia primă pentru 
plăcile aglomerate o reprezintă materialele recuperate.

vistului de partid, a cărui activitate 
de bază nu se poate desfășura în 
altă parte decît acolo unde rezidă 
rațiunea, scopul ei. Cind cineva 
spune „am fost în mină" înseamnă 
că prezintă un raport de muncă 
concludent și convingător prin 
care-și relevă calitățile organizato
rice. capacitatea de a mobiliza, 
arătând astfel unde a fost și de ce 
tocmai acolo, ce anume a rezolvat, 
care sînt greutățile minerilor și cum 
i-a ajutat să le depășească, cum s-a 
îmbunătățit starea de disciplină, cu 
ce a contribuit la întărirea coeziunii 
și forței brigăzii sau brigăzilor, la 
crearea unui climat de muncă 
sănătos, exigent și, ca o expresie 
concretă a tuturor acestor demer
suri. cu cît a crescut producția de 
cărbune sau viteza de avansare în 
galerii.

Există o regulă absolut obligatorie 
după care toți cei care intră in 
mină trebuie să fie trecuți si să 
semneze intr-un registru special. 
Semnează in el cadrele de condu
cere sau specialiștii din minister și 
combinat, cadrele de conducere ale 
minelor, semnează — cum am văzut 
—• la. Lupeni și Uricani, primul 
secretar al comitetului județean de 
partid. Dacă acestea sînt rigorile — 
ne-am întrebat — de ce se abat de 
la ele, nesocotindu-le, sau socotin- 
du-le valabile doar pentru alții, 
tocmai cei care ar trebui să ofere 
primul exemplu, să vegheze la res
pectarea lor cu toată strictețea, fără 
nici o concesie ? — unii activiști ai 
organelor locale de partid.

Din capul locului — o precizare ; 
situația existentă privind nerespec-
tarea regulilor de intrare în mină 
de către unii activiști de partid, de 
sindicat sau ai U.T.C., care nu-și 
consemnează numele în registrele 
special destinate acestui scop, este 
justificată uneori cu o nepermlsă 
ușurință. Ni s-a spus in acest sens : 
„Sărim de cele mai multe ori peste 
aceste formalități". Se sare peste 
„formalități" care, de fapt, sînt 
reguli ce trebuie respectate în
tocmai. Desigur, nimeni nu acceptă 
formalismul șl formularistica inutilă, 
dar consemnarea in acest registru a 
numelor celor ce intră in subteran 
este un... paragraf din „legea mun
cii" în mină. de. la care nimeni nu 
dă și nu primește derogare. De alt
fel. respectarea acestor reguli este 
importantă și pentru un alt consi
derent: ea se poate constitui intr-un

Populația orașelor și satelor participă tot mai intens 
la recuperarea materialelor refolosibile. La palierele 
blocurilor noi, în cartiere și în comune au fost insta
late peste 1 000 containere și recipienți pentru colecta
rea hîrtiei și a cioburilor de sticlă. Ca urmare a aces
tei activități, toate consiliile populare municipale, 
orășenești și comunale și-au depășit prevederile pen
tru acest an privind recuperarea hîrtiei. (GHEOR
GHE BALTĂ).

TULCEA : Și în județul Tuloea O.D.U.S. au organi
zat ample acțiuni de colectare a materialelor refolo
sibile din gospodăriile populației. Anul acesta au fost 
colectate numai din acest sector peste 1 000 tone de 
fier vechi, aproape 200 tone de hîrtie. circa 50 tone 
de cupru și aluminiu, sute de cauciucuri reșapabile 
etc. Cele mai bune rezultate în acest domeniu au ob
ținut comitetele O.D.U.S. din orașele Măcin si Ba
badag. precum și din comunele Luncavita. Cerna, 
Greci si Niculițel. (NECULAI AMIHULESEI).

Eficiența creației tehnice
CLUJ : „Fiecare cadru tehnic sau economic să re

zolve anual cel puțin o problemă de producție. în afa
ra sarcinilor de serviciu"; „Autocontrolul calității pro

liste (O.D.U.S.) din municipiul Ale
xandria aduc o contribuție substan
țială — în conformitate cu sarcinile 
lor statutare — la educarea în spirit 
patriotic, revoluționar a cetățenilor, 
la creșterea răspunderii și angajării 
civice, la respectarea . legilor și a 
normelor de conviețuire socială. O 
atenție deosebită se acordă cultivă
rii spiritului de hărnicie, ordine, 
disciplină, dorinței de a participa la 
îndeplinirea mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului.

La întreprinderea de panouri și 
tablouri electrice, de exemplu. în 
programele de activitate ale celor 
7 organizații ale democrației și uni
tății socialiste (O.D.U.S,) au fost cu
prinse dezbateri, expuneri. întâlniri 
cu activiști de partid și de stat și 
alte manifestări cane aduc în prim 
plan cunoașterea și însușirea de că
tre toți oamenii muncii a politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, educarea lor în spi
rit patriotic, revoluționar. Nu au 
fost omise aspecte privind aplicarea 

unor acte normative de actualitate 
— legate, bunăoară, de gospodărirea 
orașului, de respectarea Legii siste
matizării, de ordinea publică și com
portamentul locuitorilor municipiu
lui. De altfel, există, la nivelul con
siliului municipal al O.D.U.S., o 
bună colaborare cu Asociația ju
riștilor în ceea ce privește dezba
terea unor acte normative de larg 
interes. Această conlucrare se cere 
adincitâ in perioada următoare, 
prin forme specifice, pentru păs
trarea și consolidarea unui climat de 
ordine și disciplină în cartiere, pen
tru întărirea spiritului de responsa
bilitate civică, cunoașterea și însu
șirea prevederilor legale reprezen
tând pentru toți oetățenii o indato- 
rire de bază in vederea unui com
portament corect la locul de muncă 
și în societate, respectării normelor 
eticii și echității socialiste. înfăp
tuirii obiectivelor stabilite de partid 
în. toate sectoarele de activitate.

Stan STEFAN
corespondentul „Scinteii"
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al activistului de
în ultima lună din acest prim an 

al actualului cincinal, colectivele în
treprinderilor miniere din Valea Jiu
lui (ca și ale celor care le deservesc) 
au obiective clare de acțiune, toate 
subsumate sarcinii de a livra canti
tăți cit mai mari de cărbune cocsi- 
ficabil și energetic — cărbune atât 
de necesar industriei metalurgice, 
centralelor termoelectrice care func
ționează pe baza acestui combusti
bil, altor beneficiari. Concomitent 
cu consolidarea si amplificarea re
zultatelor de pînă acum, în centrul 
preocupărilor tuturor organelor și or
ganizațiilor de partid, ale condu
cerilor colective din întreprinderile 
miniere se află acum pregătirea pro
ducției din 1987, astfel ca din pri
mele. zile ale anului viitor să se asi
gure uiî demarai viguros, îndepli
nirea întocmai a sarcinilor de plan.

Zilele trecute, in două articole 
(apărute in „Scînteia" nr. 13771 si 
13775) ne-am ocupat de două aspecte 
distincte ale activității organelor si 
organizațiilor din Valea Jiului, care 
converg spre același scop: asigura
rea din timp a tuturor condițiilor 
tehnico-organizatorice pentru înde
plinirea planului în anul și în anii 
următori ai cincinalului actual. A 
fost prezentată experiența comitetu
lui orășenesc de partid Vulcan pri
vind repartizarea judicioasă a forțe
lor. prin angajarea principalelor si 
celor mai competente cadre — mem
bri ai biroului și secretari ai comi
tetului orășenesc de partid si mem
brii biroului executiv . al consiliului 
oamenilor muncii din întreprindere, 
in sprijinirea concretă a 11 brigăzi 
de mineri care au avut cele mai 
mari rămîneri în urmă. Acum, a- 
proape toate aceste brigăzi au ajuns 
nu numai la nivelul prevederilor 
planului,' ci constant, lună de .luna, 
s-au situat și deasupra acestui nivel.

în altă ordine de idei, ne-am re
ferit la acțiunea privind recrutarea, 
formarea si asigurarea stabilității 
forței de muncă în întreprinderile 
miniere din Valea Jiului. în această 
acțiune de amploare au fost eradi
cate. in două .luni de .la inițierea ei. 
multe din tarele mentalităților si 
practicilor anterioare după care, 
cine vine în Valea Jiului, oricine ar 
fi. este bine primit. Cu alte cuvinte,' 
acum se urmărește calitatea forței de 
muncă. Se insistă ca organizațiile de 
partid, consiliile de conducere ale 
întreprinderilor, comitetele de sin
dicat și organizațiile U.T.C. să-și 
intensifice activitatea, s-o aducă pe 
același făgaș, al' efortului comun, 
în scopul atingerii obiectivului co
mun : asigurarea unei forte de mun
că capabile să stăpînească tainele 
mineritului și utilajele din dotare, 
să asigure în condițiile unei înalte 
discipline muncitorești creșterea 
substanțială a productivității muncii 
și, pe această bază, a producției de 
cărbune.

Mereu prezenți în mijlocul 
oamenilor

în documentarea noastră i-am 
propuș tovarășului Aurel Nicola, 
secretar al Comitetului municipal de 
partid Petroșani, să nu ne oprim, la 
sediul Comiteiului orășenesc de 
partid din Vulcan. ci să mergem 
direct la mină, să intrăm în subteran 
și de abia după constatările de-acolo 
să discutăm cu secretarii comitetu
lui orășenesc despre felul în care 
își planifică propria activitate, astfel 
îneît cea mai mare parte a timpului 
lor de muncă să fie consacrată acti
vității desfășurate în mijlocul mi
nerilor. în principal la locurile lor 
de muncă. Acest plan ne-a fost 
dejucat chiar din start, deoarece în 
mină și nu în birou l-am întâlnit pe 
unul din secretarii comitetului oră
șenesc de partid, tovarășul Vasile 
Pupăzan. La un moment dat, dinsul 
ne avertizează : „Avem de coborît 
acum un plan înclinat care face 
legătura intre orizonturile 420 și 320 
metri. lung de 300 de metri, cu 
circa 900 de trepte". „Cunoașteți 
bine mina" — i-am spus. „Și ea mă 
cunoaște pe mine" — ne-a răspuns. 
De acest adevăr aveam să ne con
vingem ' cînd am trecut pe la locu
rile de muncă ale brigăzilor conduse 
de Gheorghe Bubuțan, de cei doi 
frați Emil și Constantin Teleman. 
îl cunoșteau bine oamenii. Discuțiile 
pe care le purta cu aceștia erau 
parcă o continuare a altora, anteri

oare. „A fost o împrejurare fericită 
să vă întâlnim în mină" — i-am zis 
la un moment dat. „Fericită și fi
rească — he-a răspuns. In programul 
meu de muncă pentru ziua de azi 
aveam stabilit să intru în mină la 
sectorul t6“.

„Programul zilnic de muncă al 
activistului de partid" — despre 
acest program aveam să primim de
talii chiar in mină. Tovarășul 
Pupăzan ne-ă explicat că in planu
rile de muncă săptăminale — din 
oricare săptămînă a acestui an — ale 
tovarășului Aurel Bîrlea. prim-secre- 
tar, al său sau al tovarășului Gheor
ghe Lăzăresc, secretar al comitetului 
orășenesc de partid, este consemnată 
— și a fost respectată — participa
rea înțr-o săptămînă la cel puțin 
două adunări generale ale organiza
țiilor de bază din sectoarele între
prinderilor miniere Vulcan sau Pa- 
roșeni, fiecare din aceste participări 
fiind precedată, in mod obligatoriu, 
de intrarea în mină în sectorul res
pectiv.

Cerindu-le altora să manifeste dis
ciplină și să-și organizeze temeinic 
propria activitate. activiștii de 
partid oferă primul exemplu.

„Am fost in mină". Cu ce scop, 
cu ce efect ?

Este, prin urmare, limpede că 
abatajul cu oamenii lui este primul 
si principalul loc de muncă al acti-

ÎNSEMNĂRI DESPRE 
ACTIVITATEA 

ORGANIZAȚIILOR DE PARTID 
DIN VALEA JIULUI

partid
mijloc concret, exact al controlului 
frecvenței intrării in mină și nu al 
aprecierii acesteia din memorie.

La întrebarea dacă activiștii de 
partid de la diferite eșaloane vin la 
fața locului pentru a ajuta minerii 
în rezolvarea problemelor cu care, se 
confruntă, un șef de brigadă de la 
mina Lupeni ne-a răspuns astfel : 
„Vin tovarăși de la diferite niveluri 
și comitete.! Vin uneori chiar prea 
des. Fiecare vine pe linia lui, dar 
cind aceste vizite se concentrează in. 
același loc, ele macină timpul oa
menilor. Pe unii ii așteptăm pentru 
că vin să ne ajute, și ne ajută , 
alții vin să ne vadă sau să ne 
cunoască. Sint la mină cîteva aba
taje cu pondere mare in producția 
de cărbune. Dar sint și brigăzi in 
alte abataje — tot importante — pe 
care se pare că nimeni nu le caută 
luni și luni de zile", Observație 
judicioasă, valabilă nu numai la 
Lupeni.

Propriul exemplu - îndemn 
și pentru alții în îndeplinirea 

îndatoririlor
Am văzut la Lupeni un registru 

al intrărilor în mină anume destinat 
cadrelor din conducerea tehnică a 
minei. Rubricile, completate cu ri
gurozitate, sînt edificatoare : locu
rile de muncă controlate și măsurile 
decise cu prilejul controlului, 
și semnătura. Acest 
tentic „raport 
al directorului adjunct, 
torului tehnic
— arată exact,. traseele pe care ei 
le fac în subteran, scopul și fina
litatea lor. Primul nume pe care il 
consemnează acest registru este cel 
al directorului minei Lupeni, ing. 
Gheorghe Marchiș. El este nu numai 
omul pe locul unu în ierarhia con
ducerii tehnice, ci și pe locul unu in 
rindul celor care nu acceptă ideea 
că ar putea să treacă o zi in care 
să nu-și trăiască o parte bună din 
timp in locurile vitale ale producției
— în abataje, la lucrări de pregătiri, 
în locurile unde transportul dere
glează producția... Din curiozitate 
am urmărit zi de zii de la începutul 
anului, programul de lucru ai aces
tui om ; cu foarte rare excepții, n-a 
trecut zi în care să nu fi \intrat in 
subteran și de unde să nu se în
toarcă la suprafață cu multe proble
me rezolvate acolo, la fața locului.

Consemnînd acest fapt meritoriu, 
ne-am amintit că Ia o analiză efec
tuată de Comitetul orășenesc de 
partid Lupeni asupra activității în
treprinderii miniere s-au spus 
răspicat, pe nume, multor cauze care 
au repercusiuni asupra bunului mers 
al producției. Cu acel prilej s-a cri
ticat sever faptul că o serie de uti
laje și mașini nu funcționează cores
punzător și, în strînsă legătură Cu 
aceasta, ca și cu alte neajunsuri, 
spre a pune și mai bine in lumină 
una din cauzele subiective care are 
un efect direct asupra stărilor ,de 
lucruri existente, s-a precizat : „La 
mina Lupeni, din cele 110 cadre teh
nice de conducere, doar 20 au peste 
20 de intrări pe lună in subteran 
(conducerea minei și șefii de sec
toare). 25 de tovarăși au între 2 și 
10 intrări lunare. în subteran, unii 
văd foarte rar cum arată mina, iar 
15 cadre n-au intrat luni în șir nici
odată în mină".

In fața unei asemenea constatări 
care privește activitatea cadrelor din 
subordinea sa. 
cum acționează 
nei Lupeni ?

data' 
registru, au

de muncă" zilnic 
al direc- 

și inginerilor-șeJ'i

cum a reacționat și 
zilnio directorul mi-

★
..Am prezentat la începutul acestor 

însemnări unele elemente din activi
tatea și experiența de la Vulcan. 
Ne»am referit și la acțiunea de am
ploare privind recrutarea, formarea 
și stabilitatea forței de muncă din 
Valea Jiului, acțiune condusă și.co
ordonată de organele și organizațiile 
de partid locale și ale cărei rezul
tate efective sint strîns legate de 
prezența permanentă a activiștilor 
de partid, ai sindicatelor, organiza
țiilor U.T.C. în mijlocul minerilor, 
cit mai mult la locurile lor de mun
că. Calea de urmat în această pri
vință ? Cunoașterea și aplicarea fi
lonului de experiență existent chiar 
in Valea Jiului.

Constantin MORARU

Unități turistice în județul Argeș
Județul Argeș, re

numit nentru nitores- 
cul locurilor si nentru 
bogăția folclorului, 
disnune de atrăgătoare 
unități turistice. Prin
tre acestea se numără 
hanul „Fiatra Craiu
lui", amplasat pe șo
seaua națională Pitești 
— Brașov la 10 km de 
localitatea Podu Dîm
boviței. intf-un decor 
montan deosebit de 
pitoresc. Unitatea are 
camere cu două sau 
trei paturi si restau
rant.

In centrul frumoasei 
stațiuni Rucăr. o con
strucție cu arhitectură 
specifică zonei, imbi- 
nind in mod armonios 
utilul. modernul si 
specificul traditional: 
hanul „Rucăr". un 
loc agreabil nentru 
petrecerea concediului 
si totodată un punct 
de plecare în excursii 
către Cheile si Peștera 
Dîmbovicioarei sau în 
munții din apropiere.

Prin Agenția de tu
rism din București 
(str. 13 Decembrie nr. 
26 in holul Casei de 
bilete a Sălii Palatu
lui. tel. 14 52 09) se 
pot face rezervări de 
locuri pentru serii 
complete sau nentru 
citeva zile.

în fotografie : hanul 
„Rucăr" — județul 
Argeș.

(" Fapte, inițiative, preocupări
DIN JUDEȚELE ȚĂRII

B A B A D A Gr
un oraș în plină dezvoltare
Imaginea modestului tîrg Ba- 

badag de odinioară a rămas doar 
în albume de familie și in foto
grafiile păstrate cu grijă în fondu
rile muzeului loSal. Situat la poalele 
culmilor- eu același nume, orașul 
are infipte adine rădăcinile în isto
rie. Recentele descoperiri arheolo
gice atestă că in epoca fierului aici 
exista o înfloritoare așezare geto- 
dacică. romanii lăsînd apoi vestigii 
însemnate, între care rețeaua de 
alimentare cu apă in lungime de 
cițiva kilometri. Secole la rînd, 
aici s-a aflat cea mai populată lo
calitate dobrogeană. Cu timpul 
însă, așezarea a ' devenit un târg 
oarecare. Acum a rămas doar în 
amintife imaginea târgului prăfuit. 

,cu maghernițe insalubre.
Anii care au urmat Congresului 

al IX-lea al partidului au marcat 
și pentru Babadag cea mai înflo
ritoare perioadă din milenara sa 
existență. Orașul de azi, al treilea ca 
putere economică din județul Tu'l- 
oea, s-a integrat ferm civilizației 
socialiste, ritmurilor sale dinamice. 
Datorită unui vast program de in
vestiții, localitatea a căpătat o în
fățișare nouă. Clădirile vechi, dă
răpănate. au fost șterse de lama 
buldozerului, în locul lor ridieîn- 
du-se edificii moderne, care au 
schimbat din temelii chipul așe
zării.

— Fiecare an care a trecut de 
la Congresul al IX-lea al partidu
lui a însemnat și pentru localita
tea noastră un pas spre afirmare 
— ne spune tovarășa Maria Avram, 
primarul orașului. E greu de găsit 
un termen de comparație intre în
fățișarea de azi a așezării noastre 
și cea din urmă ou două decenii, 
cînd orașul exista, practic, doar cu 
numele, avind numai cîteva mo
deste ateliere ale cooperației meș
teșugărești. Prin construirea unei 
moderne fabrici de industrializare 
a sfeclei de zahăr, a altor unități 
de prelucrare a produselor agri
cole și de materii prime locale, 
numai în ultimul deceniu au fost 
create peste 4 000 de locuri de 
muncă.

La Babadag se realizează în pre
zent zahăr și produse zaharoase, 
prefabricate din beton, mobilier din 
lemn, încălțăminte. Pentru valori
ficarea pe plan local a produselor 
agricole, aici s-au construit în ulti
mii ani una din cele mai mari 
fabrici de nutrețuri combinate din 
județ și o modernă unitate de pro
ducere a băuturilor răcoritoare din 
sucuri de fructe. S-a trecut, de a- 
semenea, la extragerea și prelu
crarea blocurilor de granit, din 
care se realizează placaje orna
mentale folosite .la lucrările de 
construcții atât în județ, cit și in

Fabrica de zahdr din Babadag și zona industriala

alte zone ale țării. Granitul extras 
din cariera Codru, situată în ve
cinătatea orașului, este folosit la 
realizarea unor stații ale metroului 
bucureștean si pentru înălțarea po
durilor dunărene.

O dată cu dezvoltarea rapidă a 
noilor unități economice, s-a extins 
activitatea cooperației meșteșugă
rești. in această localitate ființînd 
una din marile platforme ale in
dustriei mici. Din materii prime 
locale și materiale refolosibile. 
meșteșugarii realizează in fiecare 
an bunuri în valoare de aproape 
100 milioane lei.

Deși industrializat rapid, orașul 
nu s-a dezis de agricultură. Un 
popas la întreprinderea avicolă de 
stat, la asociația economică inter- 
cooperatistă viticolă si la coopera

tiva agricolă de producție din loca
litate ne-a convins de aceasta. Hăr
nicia oamenilor din Babadag se 
măsoară în prezent și in cele a- 
proape 2 000 hectare de plantații 
viticole înființate în ultimii ani pe 
terenurile improprii agriculturii din 
preajma pădurii.

Mutațiile produse în peisajul 
economic au generat transformări 
și in plan social. Au fost date in 
folosință blocuri care însumează 
peste 700 apartamente, aproape 
5 000 metri pătrați spații comercia
le. un spital cu 250 de paturi. Pen
tru oamenii muncii de aici se vor 
construi in următorii trei ani alte 
sute de apartamente, la parterul 
blocurilor fiind rezervate spatii co
merciale. în scurt timp va fi dat 
în folosință un modern hotel. Tot

odată. platforma industrială a ora
șului va căpăta noi dimensiuni 
prin construirea unor noi capaci
tăți care vor prelucra produsele 
agricole realizate in zonă. în acest 
an. valoarea lucrărilor edilitare 
realizate prin muncă patriotică se 
ridică la 10 milioane lei. Este vor
ba de repararea și modernizarea 
unor străzi, amenajarea unor zone 
de agrement, plantarea de arbuști 
ornamentali, inființarea de noi 
locuri de joacă pentru copii.

...Babadagul se prezintă astăzi ca 
un oraș înfloritor, cu o industrie 
in plină dezvoltare, o agricultură 
modernă si o zestre edilitară pe 
măsură.

Neculai AMIHULESEI
corespondentul „Scinteii"

I
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Ampla mobilizare de forte pentru îndeplinirea sarcinilor economice
ÎNTREBĂRI Ș[ RĂSPUNSIM PRIVIND STADIUL REALIZĂRII^ SARCINILOR DE PLAN PE ANUL 1986

CTM SÎNT ÎNDEPLINITE PREVEDERILE PROGRAMELOR 
DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII?

In sezonul rece - activitatea 
din zootehnie desfășurată exemplar 

Bunii gospodari își dovedesc hărnicia
Intre obiectivele importante ale strategiei dezvoltării intensive a 

economiei românești in perioada 1936-1990 se înscrie și creșterea mai 
accentuată a productivității muncii. Prin programele elaborate in acest 
sens — la indicația conducerii partidului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu - s-au stabilit sarcini precise pentru fiețare minister, 
centrală industrială și întreprindere. Ceea ce impune o acțiune concen
trată asupra acestui obiectiv, care conferă dinamism și eficiență intregii 
economii.

Continuind ciclul de anchete pe tema îndeplinirii planului pe 1986, 
om adresat unor cadre de conducere din întreprinderi întrebarea : CUM 
SINT ÎNDEPLINITE PREVEDERILE PROGRAMELOR DE CREȘTERE MAI 
ACCENTUATA A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII PE ACEST AN ?

Suportul solid al eficienței Explicațiile nu ajută la nimic
în zece luni din acest an, față de 

aceeași perioadă a anului trecut, a 
fost înregistrat un spor de produc
ție de 8.5 la sută, iar productivita
tea muncii a crescut cu 9.2 la sută. 
Aceste rezultate au fost posibile în 
primul rînd datorită traducerii în 
viață a programului propriu de 
creștere mai accentuată a producti
vității muncii, aplicat în strinsă co
relare cu cel vizînd perfecționarea 
organizării muncii și modernizarea 
proceselor de producție, ceea ce 
ne-a determinat ca și programul de 
creștere mai accentuată a produc
tivității să-l eșalonăm pe etape.

Prima etapă a acestui program a 
cuprind 18 măsuri, realizate pînă la 
ora actuală. unele în devans. Pe 
această cale am obținut un spor de 
producție in valoare de 20 milioane 
lei. Măsurile aplicate se referă la 
proiectarea si implementarea siste
mului de croit table cu ajutorul 
calculatorului, realizarea unei linii 
tehnologice de prelucrat și sertizat 
furtunuri de inaltă presiune, extin
derea prelucrării pieselor pe mașini 
cui comandă numerică, introducerea 
de tehnologii de detensionare prin 
vibrații, extinderea poliservirii la 
mașinile de rabotat, perfecționarea

în avans față de termenul 
prevăzut

Pentru înfăptuirea programului de 
creștere mai accentuată a producti
vității muncii, am pornit, cum era și 
firesc, de la specificul unității in 
care ne desfășurăm activitatea, 
avirtd în Vedere trei obiective per
manente : îndeplinirea ritmică și in
tegrală a sarcinilor • de plan, reali
zarea unor nave tot mai moderne și 
de inaltă complexitate tehnică, redu
cerea consumurilor și cheltuielilor 
materiale.

întregul colectiv de muncă și-a 
propus să gindească mai mult, să 
vină cu propuneri, cu cit mai multe 
soluții și idei. După ce propunerile 
făcute au fost studiate atent și se
lectate s-a trecut, pe sectoare și

La întreprinderea de mașini-agregat și

Este cît se poate de limpede că în
făptuirea obiectivului strategic al 
aotualului cincinal — înscrierea 
României printre țările mediu dez
voltate — și asigurarea dezvoltării 
intensive, pe multiple planuri, a 
economiei naționale vizează în mod 
direct activitatea de cercetare știin
țifică. activitate care este necesar să 
fie orientată nemijlocit spre rezol
varea eficientă, rapidă a probleme
lor concrete ale producției. In acest 
sens, cercetarea geologică româneas
că este chemată să contribuie cit 
mai substanțial la dezvoltarea bazei 
de materii prime și resurse energe
tice. la valorificarea mai rapidă a 
studiilor ei cercetărilor , efectuate. 
Mai explicit, cercetarea științifică 
geologică și geofizică trebuie să se 
situeze cu un pas înaintea prospec
țiunii si explorării, avind ca obiect, 
în principal, identificarea zonelor de 
perspectivă si stabilirea metodolo- 
giilor de valorificare a resurselor 
minerale și energetice. Activitate 
care se realizează in mare măsură 
prin colaborarea cu unitățile de în- 
vățămînt superior geologic și cu uni
tățile teritoriale de profil ale Mi
nisterului Minelor. Petrolului și 
Geologiei.

Sarcinile care revin In etapa ac
tuală cercetării geologioe și geofizice 
decurg din Directivele Congresului 
al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român cu privire la dezvoltarea 
economico-socială a României în 
cincinalul 1986—1990 și orientările de 
perspectivă pînă în anul 2000, care 
se reflectă concret în Programul de 
valorificare superioară si de creștere 
a bazei de materii prime minerale 
și resurse energetice primare, 
elaborat din inițiativa șl șub în
drumarea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului.

Contribuția cercetării la descope
rirea de noi rezerve minerale, care 
să acopere cel puțin nivelul prevă
zut la extracție, va crește prin ela
borarea de noi tehnologii pentru va
lorificarea eficientă a zăcămintelor 
cu conținuturi utile mai scăzute sau 
situate în condiții grele de exploa
tare. Totodată, ca urmare a studii
lor întreprinse, se va asigura creș
terea fondului național de rezerve 
geologioe în domeniul hidrocarburi
lor. cărbunilor, șisturilor bituminoa
se. minereurilor de uraniu, resurse
lor geo termale. Toate aoeste obiec
tive au fost dezbătute pe larg la 

pregătirii profesionale a personalu
lui muncitor care lucrează pe uti
laje de mate productivitate și altele. 
Consiliul oamenilor muncii a solici
tat. fiecărui inginer, tehnician și 
maistru să analizeze și să stabi
lească problema cea mai importantă 
ce trebuie soluționată în domeniul 
său de activitate pentru creșterea 
productivității muncii, să facă pro
puneri pentru rezolvarea ei. In fe
lul acesta au fost, adunate pește 200 
de propuneri, din care au fost se
lectate peste 50 la sută. Din acestea, 
asa cum am menționat. 13 au fost 
aplicate în'Prima etapă, alte 24 ur- 
mînd să fie aplicate pină la sfîrși- 
tul celei de-a doua etape, luna 
septembrie 1987. iar celelalte în 
cursul anului 1988.

în acest context aș remarca fap
tul că prbgramul elaborat nu a fost 
privit ca un „tom de măsuri", pe 
care să-l arătăm oricărui organ de 
control, ci ca o călăuză permanentă 
în activitatea noastră, menită să ne 
orienteze munca spre o înaltă efi
ciență economică.

Inq. Nicolae POPESCU 
directorul Întreprinderii mecanice 
din Sibiu

secții de producție, la materializarea 
lor in practică. Din cele 59 măsuri 
stabilite pentru anul 1986, 57 s-au și 
concretizat pînă acum în producție, 
cu efecte directe care se regăsesc . 
in cele 15 nave de diferite tipuri 
construite si livrate beneficiarilor in- . 
terni și externi. în fază finală de 
aplicare se află si celelalte două 
măsuri.

Mă voi referi în continuare la una 
din soluțiile tehnice realizate prin 
eforturile de gîndire ale întregului 
colectiv. Ea constă în saturarea cu 
instalații a secțiilor și blocsecțiilor 
ce întregesc navele înainte ca aces
tea să devină compartimente închise.

Două unități anunță, așadar, îndeplinirea prevederilor programelor 
de creștere mai accentuată a productivității muncii pe acest an. Fiecare 
are o experiență pozitivă în acest domeniu, al cărei element definitoriu 
îl constituie angajarea puternică a întregului potențial material, teiinic 
și de gindire al colectivelor, in cazul celor două întreprinderi, ultima 
resursă, gîndirea și acțiunea oamenilor, s-a dovedit a fi, cum era și 
firesc, cea decisivă. Pentru că a fost bine valorificată, pentru că este, 
practic, inepuizabilă.

Situația din cea de-a treia întreprindere arată că mecanismul asi
gurării unei înalte productivități a muncii continuă să fie influențat în 
mod negativ — atunci cînd nu se iau măsuri ferme — atit de modul de 
conducere, cit și de „sincopele" care apar in domeniul aprovizionării 
tehnico-materiale;

lată două concluzii asupra cărora trebuie reflectat și care trebuie 
să îndemne la acțiune, in special în pregătirea producției anului 1987.

mașini-unelte speciale din lași, gradul înalt de mecanizare a producției asigură creșterea substanțială a productivității 
muncii Foto : E. Dichiseanu

consfătuirile cu activul din geologie, 
la plenarele Comitetului Central, la 
Congresul Științei si învățămlntului, 
precum și la recenta plenară a Con
siliului Național al Științei și Invă- 
țămîpbului. eveniment remarcabil în 
viața științifică a țării. Astfel, in 
cuvîntarea la deschiderea plenarei, 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu sublinia atenția 
deosebită ce trebuie acordată, în 
primul rind. programelor pentru 
dezvoltarea in continuare a bazei 
proprii de materii prime și materi
ale, acoentuînd că „trebuie să se ac
ționeze pentru scurtarea duratei 

Dezvoltarea bazei de materii prime 
și energetice, obiectiv prioritar 

al cercetării științifice

După vechea soluție, cînd saturarea 
se făcea după întregirea comparti
mentelor. sudorii lucrau în condiții 
mai dificile. Și. se înțelege, produc
tivitatea muncii era scăzută. S-au 
făcut numeroase calcule, atente ve
rificări și. după ce totul a fOst pus 
lă punct pină în cele mai mici amă
nunte, am trecut la aplicarea în 
practică a noii soluții elaborate.
Numai la această operație — sa
turarea secțiilor și blocsecțiilor 
înainte de a ajunge compartimente 
închise — productivitatea muncii a

Nivelul planificat al productivi
tății muncii a fost realizat nu
mai în procent de 90.9 la sută. 
Recent, am inițiat, o nouă analiză a 
acestui indicator, prilej cu care s-a 
insistat mai mult asupra "cauzelor 
nerealizării planului și acțiunilor ca 
-trebuie întreprinse in continuare.

Măsurile din programul de per
fecționare a organizării șl moder
nizare a procesului de produc
ție, prevăzute pentru prima eta
pă. au fost aplicate în totali
tate. Ele au cuprins mecanizarea 
unor operații de lucru, perfecționa
rea dotării tehnice existente, a teh
nologiilor de producție. Toate a- 
cestea au condus la un spor de 
productivitate față de anul tre
cut, la folosirea mai bună a mate
riilor prime, la obținerea unor în
semnate economii de metal și ener
gie electrică. Și totuși," la sfi-rșitul 
primelor 10 luni ale acestui an, pro
ductivitatea muncii realizată se 
prezintă sub plan. De ce ?

Principala cauză o constituie asi
gurarea neritmică și în cantități 
insuficiente cu materii prime. Atit 
în primele 10 luni ale anului, cît si 
în cursul lunii noiembrie.nu am pri- 
mit, cantitățile prevăzute de tagle si 
blumuri de la furnizorii npștri : 
combinatele siderurgice de la Hune
doara. Galați. Călărași și Combina
tul de oteluri speciale Tirgoviște.

Alte cauze sint legate de pro
pria noastră activitate. Nici măsurile 
aplicate din programul de organi

stanțe minerale utile, ape termale, 
termomineraile și magnetism. Alte 
realizări se referă la elaborarea de 
tehnologii și tehnici moderne de 
cercetare, și prospecțiuni ; la proiec
tarea și realizarea de aparatură geo
fizică perfecționată; la extinderea 
prelucrării. și interpretării automate 
a datelor pe calculator ; la elabo
rarea de studii tehnico-economioe în 
condiții industriale, in scopul intro
ducerii mai rapide în circuitul eco
nomic a zăcămintelor descoperite și 
cercetate de unitățile Ministerului 
Minelor. Petrolului și Geologiei.

în conformitate cu prevederile 

programelor de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și introducere 
a progresului tehnic, elaborate de 
Consiliul Națiopal pentru Știință și 
Tehnologie pentru cincinalul1 1986— 
1990. cu privire la dezvoltarea bazei 
de materii prime minerale și ener
getice primare,, diversificarea gamei 
de substanțe minerale și extinderea 
investigației la' noi trepte de adinci
me. cercetarea științifică geologică și 
geofizică înregistrează mutații da 
esență, un salt important în asimi
larea și dezvoltarea unor metodologii 
perfecționate de cercetare. în acord 
cu cerințele noii revoluții tehnico- 
științifice. Pentru a asigura conti
nuitatea acestui proces, institutul 
acordă o atenție sporită dezvoltării 
cercetării fundamentale în domenii 
ca mineralogia, geochimia, bipstra- 
tigrafia, geofizica. Totodată, se 
adincește colaborarea cu unele in
stitute din alte ramuri, îndeosebi 
pentru modernizarea bazei tehnico- 
materiale. De asemenea, ne propu
nem abordarea mai insistentă a cer
cetărilor cu caracter interdisciplinar. 
prin intensificarea colaborării cu in
stitute din domeniile fizicii, chimiei, 
biologiei, matematicii. 

crescut cu 35 Ia sută Ia toate tipu
rile de nave.

în acest an. au fost aplicate insă, 
după cum aminteam, și alte soluții, 
.la fel de eficiente. Ca atare, după 
11 luni, comparativ’ cu aceeași pe
rioadă din 1985, productivitatea mun
cii, la nivelul întreprinderii noastre, 
este cu 23,6 Ia sută mai mare.
Inq. Stelian STANC1OIU 
directorul întreprinderii de construcții 
navale și prelucrării la cald 
din D i o beta-Tu rnu Severin 

zare și modernizare a producției nu 
au avut in toate cazurile eficiența 
scontată. Așa. de exemplu, la rea
lizarea evacuării mecanizate a patu
rilor de răcire' la laminorul de pro
file mijlocii soluția adoptată! a răs
puns doar la cerințele de fabricație 
a citorva profile, și nu la toată gama 
de produse. încă mai avem serios 
de muncit pentru ridicarea califică
rii întregului personal, pentru extin
derea policalificării. Ordinea și dis
ciplina în muncă , uneori nu au răs
puns exigențelor noastre, cerințe de 
prim-ordin pentru realizarea unei 
înalte productivități a muncii. Sint 
deziderate pentru înfăptuirea cărora 
ne vom mobiliza mai mult. De alt
fel, in prezent am trecut Ia o re
evaluare a unor măsuri tehnice, la 
o mai bună fundamentare a lor pen
tru asigurarea deplină a eficienței 
scontate. Sintem în curs de reorga
nizare a formațiilor de lucru așa- 
zis indirect productive din sectorul 
de întreținere a utilajelor. în scopul 
perfecționării activității lor și creș
terii răspunderii celor care folosesc 
în producție aceste utilaje. Mai 
avenr încă rezerve în ce privește po
sibilitățile de perfecționare a tehno
logiilor de fabricație, a dotării teh
nice existente, de punere în valoare 
a capacității creative, profesionale a 
colectivului nostru de muncă.

Dumitru CRIȘA 
inginerul-șef al întreprinderii 
metalurgice Focșani

Pentru cincinalul actual se prevede 
abordarea unor obiective prioritare 
de mare complexitate, cu implicații 
majore ■ în economia resurselor mi
nerale. Astfel, avem în vedere re
considerarea și reevaluarea progno
zei pentru principalele substanțe 
energetice primare, intensificarea 
cercetărilor complexe geologice și 
geofizice în arii de interes pentru 
hidrocarburi din Depresiunea Getică, 
Depresiunea Panonică și in zona 
de limită dintre platformă și avant- 
fosa carpatică și a cercetărilor pen
tru surse neconvenționale de energie 
în Platforma Moesică și Depresiunea

Getică. Totodată, în vederea crește
rii rezervelor geologice de cărbuni 
șint prevăzute studii litostratigrafice, 
structurale și genetice asupra forma- 
țiunilor geologice din Banat, Depre
siunea Getică, Cîmpia de vest etc.

în vederea reevaluării prognozelor 
pentru resurse solide și a fundamen
tării programelor de lucrări geolo
gice. cercetările vor fi orientate cu 
precădere spre prima treaptă de 
adincime (0—1 200 m) în Carpații 
Meridionali, Munții Apuseni și Car
pații Orientali, concomitent cu abor
darea de studii privind perspectiva 
economică a acumulărilor de sub
stanțe minerale utile solide din a 
doua treaptă de adincime (1 200— 
2 500 m). în conformitate cu pre
vederile programelor elaborate de 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie vor fi continuate și in
tensificate cercetările complexe pen
tru stabilirea potențialului mineral 
al Deltei Dunării și platoului conti
nental al Mării Negre. De precizat 
că, în cadrul programului de cerce
tări pentru resurse marine, inves
tigațiile vor fi extinse de pe pla
toul continental în zonele taluzului 
și • de mare adincă.

In aceste zile, în comunele si sa
tele județului Bacău, principala pre
ocupare o constituie îngrijirea si fu
rajarea animalelor, astfel incit si m 
sezonul rece al anului să fie obți
nute producții mari. „După ce am 
încheiat lucrările in cîmp. princi
palul loc de muncă «cu foc conti
nuu" este zootehnia — ne spune Du
mitru Popa, primarul comunei Sas- 
cut. întrucit comuna noastră dispu
ne de peste 17 000 de taurine, 8 000 
ovine, po.rgi si alt.e animale domes
tice. ne ocupăm să le fie asigurate, 
pe timpul iernii, o îngrijire si fura
jare corespunzătoare. Așa că. la indi
cația comitetului județean de partid, 
am repartizat toate cadrele de con
ducere de la nivelul comunei și din 
unități, pe ferme, să ajute concret 
la buna desfășurare a activității".

Ce-i drept, prezența permanentă a 
acestor cadre în mijlocul 'crescă
torilor de animale a dus la înfăp
tuirea multor lucruri bune. în pri
mul rînd. au fost găsite soluții pen
tru efectuarea tuturor lucrărilor de 
reparații a grajdurilor si saivanelor 
din fermele zootehnice' Berești, Sas- 
cut. ca și a celor din complexele 
zootehnice de la întreprinderea agri
colă de stat și asociația economică 
de creștere și ingrășare a tineretului 
taurin.

Am urmărit cum ise desfășoară 
munca în zootehnie. în două 'unități 
reprezentative pentru sectorul zo
otehnic al comunei : complexul de 
vaci al întreprinderii' agricole de 
stat și ferma de vaci a cooperativei 
agricole. La complexul I.A.S., care are 
1800 vaci, chiar de la intrare sint 
prezentate sarcinile oamenilor .care 
lucrează aici. în fiecare adăpost se 
află afișate, la loc vizibil, programul 
de grajd, care, după cum am putut 
constata, este respectat cu strictețe. 
Medicul veterinar Petre Oprisan. 
epizootologul sef al întreprinderii, 
împreună cu șeful fermei nr. 2, in
ginerul Măricel Șerban, examinau 
starea sănătății animalelor aflate în 
staționar. Ușile sint bine etanșate.

PAȘCANI : O modernă 
capacitate de producție
La întreprinderea „Integrata" de 

țesături subțiri de in din Pașcani 
a fost racordată la circuitul eco
nomic o. nouă și modernă secție 
de confecții, dotată cu mașini și 
utilaje de înaltă tehnicitate. O par
te din această zestre tehnică a 
fost realizată și prin autodotare. 
In cadrul noi! capacități de pro
ducție se realizează o gamă largă 
de confecții pentru copii, femei și 
bărbați. (Manole Corcaci).

IALOMIȚA : în contul 
anului 1987

începînd cu prima zi a lunii de
cembrie, 22 de unități industriale 
din județul Ialomița lucrează în 
contul anului viitor. Demn de re
marcat este și faptul că sarcinile 
pe acest an au fost realizate in 
condițiile creșterii continue a ca
lității produselor. Se estimează că. 
pînă la 31 decembrie, unitățile care 
și-au îndeplinit planai pe 1986 vor 
obține o producție-marfă indus
trială suplimentară în valoare de 
peste 200 milioane lei. Printre uni
tățile cu bune rezultate se re
marcă : Antrepriza de construcții 
industriale Slobozia, întreprinderea 
de amidon, glucoză și drojdie de 
panificație Țăndărei, întreprinde
rea de producere a nutrețurilor 
combinate Urziceni, întreprinderea 
județeană pentru recuperarea și 
valorificarea materialelor refolosi- 
bile Ialomița, întreprinderea viei, 
vinului și produselor spirtoase și 
altele. (Mihai Vișoiu).

Pentru fundamentarea programe
lor de prospecțiune și explorare, în 
actualul cincinal, institutul va reali
za acoperirea unor importante su
prafețe din zone de perspectivă cu 
hărți geologice, hidrogeologice, geo
fizice și metalogenetice la diverse 
scări. în același timp, cercetarea 
fundamentală va urmări, prin apli
carea unor metodologii moderne,' 
obținerea de noi cunoștințe care sâ 
marcheze progrese in știirrțele geolo
gice și geofizice, prin elaborarea șl 
dezvoltarea de noi ipoteze, stabili
rea de modele genetice pentru unele 
tipuri de acumulări de resurse mi
nerale formate în condiții complexe, 
incomplet elucidate pînă în prezent, 
realizarea de sinteze și monografii.

1 Introducerea progresului tehnic se 
va reflecta și în realizarea unui 
număr sporit de prototipuri de apa
ratură geofizică modernă, fapt ce va 
determina dezvoltarea activității de 
microproducție în acest domeniu, cu 
efect în reducerea importurilor. De 
asemenea, vor fi intensificate efor
turile de elaborare a unor tehno
logii perfecționate care să permită 
valorificarea și introducerea mai 
rapidă în circuitul economic a unor 
minereuri sărace sau greu prepara- 
bile.

în sfîrșit, în scopul asigurării unei 
eficiente sporite lucrărilor de pros
pecțiune și explorare, precum și 
pentru scurtarea ciclului cercetare- 
producție se va intensifica elabora
rea și introducerea unor tehnici noi 
de investigare. în acest sens, punem 
accentul pe extinderea utilizării tele- 
detecției — folosind la capacitate 
maximă echipamentele moderne din 
dotare — și a tehnicilor geofizice de 
investigare în subteran.

Prin acest ansamblu de preocupări, 
cercetarea științifică de profil con
tribuie la’ îndeplinirea sarcinilor 
stabilite cu privire la descoperirea 
și punerea în valoare a noi rezerve 
de resurse minerale. Realizarea in
tegrală a acestor obiective complexe 
va necesita eforturi atit pentru asi
gurarea bazei tehnico-materiale de 
cercetare, cit și pentru folosirea ju
dicioasă a specialiștilor, perfecționa
rea continuă a pregătirii lor profe
sionale. integrarea mai eficientă a 
cercetării geologice cu .învățămîntul 
și producția.

Dr. Iosif BERCTA
✓directorul Institutului de geologie 

și geofizică — București 

geamurile au fost dublate cu folii de 
polietilenă, iar acoperișul — izolat 
cu carton asfaltat si vată minerală. 
O aerisire ireproșabilă asigură o 
temperatură constantă de 8—12 gra
de. în adăposturile pentru viței, in 
direcția ușilor' au fost „zidiți" pereți 
din baloți de paie, care împiedică 
pătrunderea frigului. Cum st-ați cu 
furajele ? — l-am întrebat pe epi
zootologul întreprinderii. „Avem de
pozitate peste 7 000 tone furaje su
culente. 500 tone fîn si 'circa 700 tone 
grosiere — ne-a răspuns acesta. Ele

In fermele unităților 
agricole din comuna Sascut 

județul Bacău

sînt insuficiente și. de aceea, le gos
podărim cu cea mai mare răspunde
re". în furajerie, unde de asemenea 
domnesc ordinea si curățenia, sînt 
aduse și depozitate cantități însem
nate de furaje repartizate din alte 
județe. Aici totul se distribuie nu
mai pe bază de cîntar. conform ra
țiilor întocmite de specialiști apoi 
trecute la bucătăria furajeră și pre
gătite ca la carte, cu două-trei zile 
înainte de a fi administrate ’ vacilor 
și vițeilor. De la bucătărie, furajele 
sint transportate cu mijloace spe
ciale în adăposturile de lingă graj
duri, fără risipă. „Stringem sacul de 
la gură" — subliniază șeful de fer
mă.

Activitatea este bine organizată si 
la ferma de vaci Păncești a coope
rativei agricole. Aici, de serviciu din 
partea conducerii era inginerul Cor
nel Țarălungă, președintele unității. 
Și pentru animalele cooperativei a- 
gricole au fost construite. în acest an. 
grajduri noi. moderne, au fost asi
gurate cantități însemnate de furaje, 
dar ceva parcă contrasta cu cele vă
zute in fermele I.A.S. Mai înaiifte de

Programele speciale 
de dezvoltare a agriculturii

(Urmare din pag. I)

și mai semnificative dacă avem în 
vedere că în iarna anilor 1984—1985 
vița de vie și pomii fructiferi de pe 
mari suprafețe au fost afectate de 
gerurile puternice. Prin aplicarea u- 
nor măsuri riguroase de îngrijire a 
fost refăcut potențialul de rodire al 
viilor și livezilor, creșterea produc
ției de struguri și fructe demonstrind 
eficiența măsurilor aplicate. Este ne
cesar ca experiența unităților agri
cole și a județelor fruntașe la pro
ducția viticolă și pomicolă să fie 
larg extinsă, astfel incit peste tot să 
se ajungă la niveluri asemănătoare.

înființarea plantațiilor de vii și 
pomi în ritmurile stabilite este de 
cea mai mare însemnătate pentru 
a se obține, in anii următori, pro
ducțiile prevăzute de struguri si 
fructe la nivelul prevederilor cu
prinse in program. De asemenea, 
prin concentrarea plantațiilor in zo
nele colinare Consacrate si defrișa
rea unor vii si livezi intrate în de
clin si fără perspectivă de refacere 
economică vor putea fi eliberate 
unele terenuri pentru creșterea su
prafeței arabile. Potrivit datelor 
furnizate de direcția- de specialitate 
din Ministerul Agriculturii. în acest 
an în unitățile agricole socialiste au 
fost plantate 5 500 hectare cu 
viță de vie și 6 100 hectare cu pomi 
fructiferi, suprafețe care sînt mai 
mici fată de cele cuprinse în pro
gram pentru anul în curs. în jude
țele în care organele de partid si 
agricole au acționat energic în ve
derea asigurării condițiilor materiale 
si tehnice au fost făcute plantații 
noi pe suprafețe mari. Astfel. în ju
dețul Vrancea au fost plantate 536 
hectare cu vită de vie. Vaslui — 508 
hectare, realizări însemnate obținîn- 
du-se si în județele Prahova. Alba, 
Tulcea. Bihor si altele. în schimb, 
în județele Brăila, Mureș și altele 
nu s-au plantat decit suprafețe mici 
cu viță de vie. O situație asemănă
toare se înregistrează în pomicul
tură. Că realizările puteau fi mult 
mai mari o demonstrează rezultatele 
și experiența acelor județe care au 
făcut plantații pomicole pe suprafețe 
mari : Dîmbovița, Constanța și Bis- 
trița-Năsăud. Cu totul altfel se pre
zintă situația în județele Iași, Gorj, 
Botoșani, unde n-au fost plantate 
decit suprafețe restrinse. Nu se de
pun suficiente eforturi în vederea 
îndeplinirii prevederilor din program 
în ce privește înființarea plantațiilor 
de arbuști fructiferi.

Evident, rezultatele din.acest an 
în ce privește extinderea plantațiilor 
viticole si pomicole sînt superioare 
realizărilor din alți ani, atit ca 
suprafață, cît si ca nivel teh
nic de execuție a lucrărilor. Dar 
aceasta nu poate constitui un motiv 
de mulțumire, intrucît ele sint sub 
prevederile cuprinse în program. La 
o analiză mai amănunțită a situa
ției, făcută chiar de către unele 
organe de specialitate, a rezultat: că, 
în această toamnă, în unele județe, 
care au beneficiat de precipitații 
mai multe, puteau continua în ritm 
mai intens lucrările de plantare. 
Aceasta face necesar ca restanțele la 
plantarea viței de vie și pomilor 
fructiferi să fie recuperate prin plan
tarea unor suprafețe mai mari in 
primăvara anului viitor.

îndeplinirea planului de plantări 
presupune, în primul rînd, pregăti
rea din vreme a terenurilor prin 
desfundare, fertilizare și nivelare. 
„Programul privind cultura viței de 
vie și a pomilor fructiferi" prevede 
in mod expres ca această lucrare să 
se efectueze pe tot parcursul anului 
pe bază de grafice lunare, asigurin- 
du-se încheierea lor pină la 15 
martie — în. cazul plantărilor de 

toate, ordinea si curățenia nu mal 
erau aceleași. „Ne încurcă construc
torul, care parcă nu se mai indura 
să plece de pe șantier" — motivează 
președintele. în,-tr-adevăr. construc
torul, adică Trustul de antrepriză ge
nerală construcții-montai Bacău, care 
trebuia să încheie lucrările la aceas
tă investiție încă din vară, de la în
ceputul lunii iulie, mai are si acum 
încă mult de lucru.: padocul de la 
grajdul nr. 1 de 200 capete si de la 
maternitate, pista de evacuare a de
jecțiilor. grupul de muls pe timp de 
iarnă, împrejmuirile etc. Ar trebui 
ca acum, in prag de iarnă, construc
torul să-și intensifice activitatea de 
șantier pentru a termina cit mai 
aurind toate lucrările. Or, aici ușile 
grajdurilor n-au fost etanșate, aco
perișurile sint neizolate. geamurile 
incomplete. înt.r-o stare de provizo
rat lucrează si bucătăria furajeră, 
fapt ce face ca grosierele să nu fie 
bine defibrate si. ca urmare, cocenii 
rămîneau neconsumați in ieslele ani
malelor. Așa stind lucrurile, nu-i da 
mirate că si producțiile de lapte din 
cele două unități diferă mult. In vre
me ce la I.A.S. se obțin aproape 
4 000 litri lapte de la fiecare vacă 
furajată, la cooperativa agricolă — 
abia 1700 litri.

„N-ați încercat să organizați vi
zite, schimburi de experiență între 
unitățile zootehnice din comună ?“ 
— l-am întrebat pe primar. „Ba da. 
Am organizat în dese rinduri, și nu
mai cine n-a vrut n-a învățat din 
cele văzute" — ne-a răspuns dînsuh 
„Vedeți, condițiile noastre diferă de 
cele de la I.A.S." — intervine in dis
cuție președintele cooperativei agri
cole. Intr-adevăr, condițiile sint di
ferite, posibilitățile materiale mai 
reduse — zicem noi — dar ordinea, 
disciplina, curățenia nu se fac cu 
fonduri de investiții. Și aici bunul 
gospodar trebuie să-și dovedească 
hărnicia.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scinteii*

cercetărilor geologice și pentru tre
cerea imediată <le la prospecțiune la 
valorificarea zăcămintelor de sub
stanțe utile".

Acționind pentru înfăptuirea aces
tor obiective, unele din cercetările 
efectuate pină in prezent în Institu
tul de geologie, și geofizică s-au și 
finalizat cu bune rezultate. O con
tribuție însemnată au adus cercetă
torii la elaborarea prognozelor ,și 
creșterea potențialului de rezerve 
pentru 26 substanțe minerale utile. 
In acest domeniu se cuvin mențio
nate cu deosebire studiile privind 
prognoza resurselor de cărbuni si 
șisturi bituminoase de pe întreg te
ritoriul tării. Nu mai puțin impor
tantă a fost participarea specialiști
lor noștri la elaborarea programelor 
de foraje structurale adinei pentru 
minereuri și pentru hidrocarburi, la 
elucidarea problemelor fundamentale 
privind structura și metalogeneza 
unor arii de perspectivă pentru mi
nereuri neferoase în Carpatii Meri
dionali și Dobrogea de nord, la aco
perirea unor suprafețe considerabile 
din teritoriu cu hărți geologioe la 
scara 1 : 50 000 si elaborarea hărți
lor la scara 1 :1 000 000 pentru sub

primăvară — și 15 septembrie, pen
tru cele de toamnă. Pentru buna 
desfășurare a lucrărilor, impor
tant este ca utilajele grele să fie 
grupate in formații de lucru specia
lizate. astfel incit să se poată exe
cuta operațiunile prevăzute in do
cumentațiile tehnice, documentații 
asigurate de pe acum pentru cea 
mai mare parte din suprafața ce se 
va planta în primăvara viitoare. 
Bine s-a procedat în această pri
vință în județul Vaslui, unde ur
mează să se înființeze, la primă
vară, 1 326 hectare de plantații, din 
care 1 035 cu viță de vie. La indica
ția comitetului județean de partid, 
o dată cu suplimentarea numărului 
de utilaje destinate desfundării te
renurilor, acestea au fost concen
trate în bazinele viticole Huși, Bir- 
lad și Vaslui. Totodată, secretariatul 
comitetului județean de partid a 
urmărit modul în care se realizează 
graficele decadale de executare a 
lucrărilor. Ca urmare, au fost des
fundate 750 hectare pentru planta
țiile de vii și 102 hectare pentru 
pomi, iar acum se acționează ener
gic in vederea încheierii grabnice a 
lucrărilor. Este necesar ca în toate 
județele să fie luate măsuri care să 
asigure ca, prin buna folosire a uti
lajelor, pregătirea terenului în ve
derea plantărilor de primăvară să 
se încheie, așa cum s-â prevăzut în 
program, pină la 15 martie.

Prin intensificarea exploatării 
plantațiilor de vii și pomi, produc
ția prevăzută de struguri se va putea 
realiza pe suprafețe mai mici. Ca 
atare, în actualul cincinal urmează 
să se defrișeze 47 000 hectare cu vii 
și 53 000 hectare cu pomi care și-au 
încheiat sau la care expiră în aceas
tă perioadă ciclul de producție, pre
cum și cele aflate in declin avansat 
din unitățile agricole și unele vii 
de pe loturile in folosința cooperato
rilor, dispersate pe suprafețe mici 
în cadrul terenurilor arabile. în 
unele județe a început, încă din 
acest an, acțiunea de recuperare a 
terenurilor arabile ocupate în pre
zent cu vii în declin de producție sau 
comasarea loturilor dispersate. Bune 
rezultate în această privință se înre
gistrează în județul Dolj, unde au 
fost organizate 300 hectare plantații 
viticole comasate pentru membrii 
cooperativelor agricole ^i, ca atare, 
au putut fi defrișate suprafețe co
respunzătoare-din viile răzlețe situa
te pe teren arabil. Și în județul 
Giurgiu, cu sprijinul Stațiunii de 
cercetare și producție viticolă Grea
ca, continuă lucrările de sistematiza
re a loturilor de vii aflate pe tere
nurile in folosința personală a co
operatorilor. Este necesar ca in toate 
județele in care, potrivit programu
lui, urmează să fie disponibilizate te
renuri arabile prin defrișarea unor 
plantații de vii și pomi să se ac
ționeze în vederea îndeplinirii aces
tei importante prevederi. Permanent 
trebuie avut în vedere că programul 
viticulturii și pomiculturii prevede 
ca, o dată cu sporirea producției de 
struguri și fructe, să fie disponibili
zate unele terenuri pentru creșterea 
suprafeței arabile.

Pentru îndeplinirea prevederilor 
cuprinse în „Programul privind cul
tura viței de vie și pomilor fructiferi 
în perioada 1986—1990“ este necesar 
ca organele și organizațiile de partid, 
consiliile populare, organele de 
specialitate și conducerile unități
lor agricole să acționeze, în con
tinuare, atit pentru îngrijirea exem
plară a actualelor plantații, cit și 
pentru înființarea altora noi, astfel 
incit producția de struguri să spo
rească tot mai mult.

loan HERȚEG
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CONVORBIRI CU PROMOTORI 
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

...Anul 1969. O grupă de 
20 de tineri absolvenți ai 
Institutului de chimie din 
Iași hotărăște, la reparti
ție. să opteze pentru Com
binatul chimic din Slobo
zia.

— Cîtiva dintre cei 20 
căutau localitatea aceasta 
pe. haittă — își amintește 
acum, ou zimbet blind pe 
fată, inginerul Ion Dima. 
director tehnic al combi
natului.

— Dacă nu știau nimic 
despre Slobozia de ce 
și-au cerut repartizarea 
acolo ?

— Cum de ce ? Păi. era 
o șansă nemaipomenită să 
te numeri printre pionie
rii unui combinat chimic 
de proporțiile celui care 
urma — rețineți : urma '. 
— șă se construiască in 
mijlocul Bărăganului. Ve
deți dumneavoastră, com
binatul încă nu exista de- 
cit in proiecte. Am venit 
aici, la Slobozia, in august 
1969. îmi amintesc de par
că ar fi azi. A trebuit să se 
aștepte secerișul griului, 
adică să se elibereze locul 
amplasării noului obiectiv 
industrial. Și apoi s-au 
bătut țărușii Si s-au exca
vat primii metri cubi pen
tru fundații. Am văzut cu 
ochii noștri începutul. Care 
dintre noi a avut imagina
ție mai bogată a ■putut1 
să-și reprezinte, cu ochii 
mintii, pe aoel loc. viitoa
rele turle argintii, țesătura 
de conducte. Totul profilat 
pe orizontul Bărăganului.

— Dumneavoastră ati în
cercat acest... joc al imagi
nației ?

— Sigur, l-am încercat.. 
Mărturisesc acum, după 
ani. Atunci nu as fi măr
turisit așa ceva pentru că 
m-aș fi temut să nu fiu 
categorisit prea copilăros. 
Ia vîrsta aceea, a primilor
pași în meserie, toti vrem 
să părem mai maturi decit 
sîntem. cred că înțelegeți 
acest sentiment. De ce aș 
fi făcut eu excepție ? Cu 
imaginea de vis a viitoru
lui combinat proiectată în 
suflet, am plecat, toți cei 
20. la combinatul, frate 
mai mare în vîrstă. de la 
Turnu Măgurele. Am 
coborit direct, in viata rea
lă. pregătțndu-ne în focul 
producției pentru ca. peste 
doi ani de zile să dăm chip 
concret. Ia Slobozia, visu- 
sului legănat o clipă, a- 
oolo. pe platoul de deasu

antrenat. să nu pierd 
timpul, să particip nu nu
mai la atingerea parame
trilor proiectați, bi să văd 
dincolo de aceștia posibili
tățile unor noi performan
te si mai ridicate. Si nu

secție, la amoniac. Nu vă 
mai povestesc toate amă
nuntele acelui debut, cu 
greutățile lui inerente. La 
un moment dat insă, ne
voile combinatului cer ca 
eu să fiu trecut într-o altă

pra Ialomitei lepezi, cind 
se înfigeau primii țăruși.

— Cu ce începe acest 
vis, la modul concret ?

— Cu asumarea răspun
derii. cu voința de a te 
realiza, de a demonstra că 
investiția de încredere în 
forțele tale de creație va 
fi onorată cum se cuvine.

— Expliaați-ne mai in

.numai eu gindeam așa. ci 
toti cei proaspăt intrati in 
iureșul muncii ne proiec
tam în același fel viitorul. 
Vedeți, aceasta gîndesc eu 
că era o fațetă concretă a 
răspunderii pe cane ne-o 
asumam. In același timp, 
aveam și o altă răspundere 
fată de buna pregătire a 
'oamenilor cu care urma să 
lucrăm la Slobozia. Pentru

secție, la uree. Ei. și aici 
mă neîntîlnesc cu muncito
rii din cealaltă jumătate 
de" grup, socotiți de pregă
tire medie la examenul de 
calificare. Nu stăpineau 
cum trebuie utilajele, difi
cultățile tehnice se țineau 
lanț.

— V-ați făcut probleme 
de conștiință ?

— Cum să nu-mi fac ?

RĂSPUNDEREA
- o investiție de încredere 
ce se cere onorată exemplar
amănunt ce înseamnă, de 
pildă, răspundere. în cazul 
unui proaspăt inginer, cum 
erați și dumneavoastră, a- 
tunci. la începutul anilor 
’70 ?

— Am să vă spun că. la 
Turnu Măgurele, fiind im
plicat direct în procesul de 
producție, prin forța îm
prejurărilor trebuia să-m.i 
■însușesc perfect tehnolo
giile de lucru — era o da
torie elementară a fiecă
ruia dintre noi. stagiarii — 
dar. în aoelasi timp, m-a 
interesat profund să cu
nosc pînă la ultimul șu
rub complicatele insta
lații.

— Pentru ce străduința 
aceasta, cind știați bine că 
la Slobozia vă veți întîlni 
cu alte utilaje, cu alte in
stalații, de capacități mult 
mai mari ?

— Socoteam că nu era 
de ajuns numai cunoaște
rea performanțelor utila
jului. ci să înțeleg bine 
cum au fost obținute a- 
eestea. din punct de ve
dete al construcției tehni
ce. Ar fi multe de spus 
aici. Performantele — per- 
miteți-mi să vă explic suc
cint — nu sint statice, a- 
supna lor se acționează 
permanent, pentru a fi 
sporite. Trebuie să obții 
producție tot mai mare cu 
consumuri de energie .și 
materie primă tot. mai 
mici. O dată întors la Slo
bozia. lucrînd cu noile uti
laje. trebuia să fiu bine

că. să știți, degeaba ești tu 
bun profesionist dacă aoeia 
cu care vei colabora — 
muncitorii, operatorii chi- 
miștii — nu vor fi și ei te
meinic pregătiți.

— E logic, e firesc gin- 
dul acesta...

— Dar o logică pe care 
o dobindești doar prin pro
pria experiență. Tot la 
Turnu Măgurele erau pre
gătiți și viitorii muncitori 
ai combinatului de la Slo
bozia. Mi s-a încredințat 
instruirea cîtorva zeci din
tre ei — tăTani bărăgăneni. 
Se întîlneau prima oară în 
viata lor cu formule chi
mice. cu simboluri chimi
ce. ou noțiuni tehnice oom- 
plicate. Trebuia ca. în- 
tr-un termen foarte scurt, 
oamenii aceia să realizeze 
un adevărat salt în noua 
lor condiție de muncitori. 
Am lucrat asiduu cu toti 
laolaltă și cu fiecare în 
parte. Sigur, nu toti au iz
butit să ajungă, de la în
ceput. la nivelul maxim de 
cunoștințe și pricepere, dar 
în ansamblu a fost.o reu
șită probată în fața comi
siei de specialitate întru
nită pentru examinarea lor 
la Slobozia.

— V-ati făcut datoria, 
v-ați îndeplinit răspunde
rea...

— Așa. m-am gindit și 
eu. atunci. Din aoel grup 
am ales jumătate, pe cei 
mai bine pregătiți. după 
părerea mea. si am pornit 
activitatea in -noua mea

M-am socotit vinovat de
lipsa lor de pregătire. Am 
luat munca de’ la capăt, cu 
indîrjire. conștiința mea 
de comunist imi dicta să
fac și din acești oameni
individualități 
Ie de frunte, 
din această 
pentru toată

profesiona-
Am învățat 

întâmplare 
viata. Per

formanțele tehnice su
perioare nu se pot obține 
decit cu oameni de perfor
mantă. Am învățat din res
pectiva experiență că omul 
este cheia oricărui succes, 
că ideile de performanță 
vin numai de la oameni 
frămînitați tot timpul de 
gândul că datoria lor este 
să muncească exemplar, că
greutățile sînt făcute nu 
pentru a fi ocolite, ci în
fruntate. rezolvate, cu spi
rit viu. revoluționar — 
cum stăruie atit de mult, 
în această privință, tovară
șul Nioolae Ceaușescu. în 
magistralele sale ouvintări. 
Iată, combinatul nostru, cu 
toate fabricile sale intrate 
in funcțiune în etapa I și 
a Il-a, a parcurs un drum 
uimitor — impresionează 
prin proporțiile sale, prin 
producțiile sale. Dar dru
mul acesta. continuu as
cendent. nu a fost întot
deauna lin. Urcușul acesta 
â cerut tot timpul efort se
rios. pentru că. vă închi
puiți. chimia industrială 
este un univers de mare 
complexitate în care mo
dernul, noutatea, progresul 
sînt la ordinea zilei în epo

ca înaltelor exigente ale 
revoluției tehnico-științi- 
fice. Omul. în acest pro
ces. este inima puternică, 
hotăritoare. Așa că. după 
mine, drumul uimitor este 
mai întîi al oamenilor, 
care au trăit*  si trăiesc di
ferite procese succesive de 
creștere. de transformare 
calitativă. revoluționară.

— încercați să schițați 
aceste procese...

— Să recurgem tot la e- 
xemple. Iată, de pildă, cli
matul novator, despre care 
am vorbit. Nu este fabrică 
din combinat. pusă in 
funcțiune in aoest răstimp, 
care să nu fi suferit îmbu
nătățiri substanțiale de 
modernizare. Aplicăm, a- 
oum. un bogat program de 
modernizări —'cum se pe
trec lucrurile, in oricare 
altă întreprindere indus
trială din tară — concreti
zat în 24 de măsuri pri
vind. in mare, recuperări 
de căldură, de energie 
electrică, inițiative urmă
rind creșterea calității și a 
fiabilității produselor, și 
așa mai departe. Avem in 
lucru, pentru 1987. cinci 
teme importante de ino
vații. zece teme de bre
vete de invenții. Ve
deți, toate aoestea sînt fa
țete concrete și atît de di
verse ale răspunderilor pe 
care ni le asumăm. Sîint 
răspunderi de conștiință 
revoluționară, demonstrînd 
spiritul de inițiativă al în
tregului colectiv muncito
resc care, vă spuneam. în
seamnă o sumă de indivi
dualități creatoare, acțio
nând armbhios. conștient si 
energic. în sensul progre
sului. Mă întrebați cum se 
petrec aceste proces,e de 
transformare, de creștere 
a oamenilor. Fiecare mun
citor. tehnician. inginer 
este implicat direcț în- ac
țiunea de învățare perma
nentă. de permanentă per
fecționare. considerînd-o 
ca o obligație morală, co
munistă fată de epoca pe 
care o străbatem. Fiecare 
aspiră să ocupe. în colec
tiv. poziția de promotor al 
progresului. chiar dacă, 
din modestie, nu o defi
nește asa. Demonstrează 
însă acest lucru prin fap
te. se străduiește să fie Ia 
înălțimea acestei misiuni. 
In acest fel, in acest cli
mat acționăm cu toții, cu 
voința de a demonstra că 
investiția de încredere in 
capacitatea noastră de fău
ritori ai progresului tre
buie Să fie onorată mun-
citorește. cu spirit de dă
ruire.

Dionisie ȘINCAN 
Mihai V1ȘO1U

Liceul industrial ,.Electrocontact" din Botoșani, in laboratorul de automatizări, elevi or clasei a Xll-a - la panourile 
de acționari electrice pentru mașim-unelte Foto : E. Dichiseau u

PACEA, UN DREPT CÎȘTIGAT 
PRINTR-O ISTORIE EROICĂ

Măsurind cu gîndul bele două 
milenii de existență a poporului 
român parcurgi o istorie generoa
să in pilde de eroism și jertfă adu
se de un neam de oameni bravi, la 
porțile Europei, pe Dunăre și pe 
crestele Carpaților. acolo unde a 
trebuit să-și apere necontenit va
tra strămoșească. Sânt acestea 
prime temeiuri pe oare copilul a- 
bia pășit pe pragul școlii începe să 
le deprindă: și sint temeiurile con
științei de cetățean al acestui po
por. temeiuri care țe alătură inflă- 
căratei inițiative a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Erou al păcii, 
care oere astăzi, in numele unei 
etnii de oameni pașnici, legitimul 
drept la destindere, progres si ar
monie pe mult încercata noastră 
planetă.

Temelia solidă a. dorinței româ
nești de pace a fost pusă de ante- 
mergătorii Dromichete și Deoebal. 
Mircea cel Mare si Mihai Viteazul. 
Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare, de 
cărturarii iluminiști, de generația 
pașoptistă și de cea a unirii și in
dependenței. de eroii bravei clase 
muncitoare care s-au jertfit în fo
cul bătăliilor de clasă din anii in
terbelici și au ctitorit o Românie 
nouă, socialistă, suverană si inde
pendentă.

Păstrăm prin cuvintele simple 
ale lui Dromichete, rostite cuceri
torului general Lisimach, imaginea 
cinstei și omeniei străvechi. „De ce 
râvniți .la modestia si sărăcia noas
tră ?“. i-ar fi răspuns Dromichete 
lui Lisimach cind acesta a privit 
surprins simplitatea mesei condu
cătorului get. Cind peste vreme 
alți cuceritori s-au arătat cu tru
fie și au râvnit pămîntul străbun, 
tăria și curajul voievozilor noștri 

i s-au ridicat de granit în fața fur- 
i tunilor. „îl voi scoate pe Basarab 
i de barbă din ascunzișurile sale", 

se grăbise să spună Carol Robert 
de Anjou, dar realitatea a întors 
după merit victoria voievodului 

! muntean, in focul ei cimentîndu-se 
statul muntean independent.

,;Eu imi apăr sărăcia si nevoile 
și neamul", ii răspundea apoi Ma
rele Mircea sultanului Baiazid. prin 
versul lui Mihai Eminescu, vers 
care stăruie in conștiința fiecărui 
român ca una dintre cele mai fru
moase definiții lirice date patrio
tismului. Bravii înaintași au înțe
les că robia ar fi fost cea mai nea
gră noapte pentru demnitatea u- 
mană, pentru libertatea existentei 
și muncii cinstite. „Nu-i totuna leu 
să mori / ori ciine-nlănțuit". scria 
George Coșbuc. Au simțit cu toată 
ființa lor si au înțeles adine aceasta 
Ion Vodă cel Viteaz, ce nu 
se-nspăiminta de mulțimea duș
manilor, spunînd : ..Multi, putini, 
ii vom număra cu sabia in luptă" : 
nici viteazul pandur Tudor Vladi- 
mirescu. care înțelegea a-și face 
dreptate „în oasa mea cu sabia 
mea" atunci cind armatele oto
mane pătrunseseră în tara sa. 
știind că nici o jertfă nu e prea 
mare pentru a-ti apăra patria și 
adresîndu-se ostașilor prin pro
priul exemplu. Căci „îmbrăcase că- 
țnașa morții" de cind ridicase sa
bia revoluției. Departe de țară, 
revoluționarii cu suflete de aur au 
continuat să gîndească și să lupte 
pentru ea. Ultimul gind se întor
cea statornic spre pămintul natal, 
cind un Bălcescu rostea, cu ulti
mul strop de putere, cuvintul dulce 
„România", sau cind domnul Unirii. 
Alexandru loan Cuza. dorea ca din 
îndepărtata Germanie osemintele 
să i se întoarcă in Moldova Mu- 
satinilor.

Cită demnitate și patriotism stau 
măsurate ca nesecată pildă in tes
tamentul Văcărescului. lățind moș
tenire urmașilor „Creșterea limbii 
românești și-a patriei cinstire" ! 
Este mult dulcea și frumoasa 
limbă pe care strămoșii s-au luptat 
s-o păstreze curată o dată cu ființa 
lor. mai presus decit însăși viata, 
după cum remarca Antonio Banf- 
fini.

Un drum istoric de luptă și 
glorii la capătul căruia stau coor
donatele majore ale independentei

și suveranității, permanente ale 
existenței noastre, cum le numea 
Nicolae Iorga. Continuatoare acelor 
mai valoroase tradiții, clasa mun
citoare a.ințeles adevăratele di
mensiuni ale istoriei, jertfindu-se 
cu eroism, cu consecventă revolu
ționară pentru a asigura României 
drumul luminos al oelei mai drep
te și umane orânduiri, socialismul.

Lecția de jertfă a neamului ro
mânesc este pentru dascălul de is
torie. ca de altfel pentru oricare 
cetățean, un nesecat izvor pentru 
a justifica apărarea celui mai fru
mos ideal : dreptul lâ pace și li
bertate, Strălucitele inițiative ale 
tovarășului Nicolae Ceausescu re
prezintă continuarea la o treaptă 
superioară a vocației pașnice ro
mânești și, totodată, o deschidere 
fără preoedent spre conștiința 
umanității contemporane. România 
— Ceaușescu — Pace • un . terței 
de valori indisolubil legate, la care 
subscrie întreaga noastră națiune. 
„Doresc să asigur, de la această 
înaltă tribună — spunea secretarul 
general al partidului in cuvintarea 
la Marea Adunare Națională — 
pe prietenii noștri de peste hotare, 
toate popoarele lumii, că poporul 
român va face totul și nu va 
precupeți nimic pentru a-si aduce 
contribuția Ia victoria cauz
dezarmării și păcii, realizării unei 
lumi mai drepte si mai bune pe 
planeta noastră".

Ne-am alăturat acestei asigurări 
cu faptele noastre de muncă, noi. 
cei din domeniul InvSțămintului: 
ca unii care transmitem flacăra 
m.ereu vie a dragostei de neam și 
țară, dînd cu hotărîre . votul nostru 
la istoricul referendum de la 23 
noiembrie. Este pentru noi toți 
încă un îndemn la luptă si muncă 
neobosită, pentru o Românie li
beră și suverană, după cum au vi
sat-o și ne-au lăsat-o străbunii, 
jertfindu-se pentru ea. pentru fău
rirea unei lumi a păcii. ‘înțelegerii 
si colaborării.

Prof. Muqur MOS
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Dialoguri
Un ansamblu arhitectural modern, 

vaste hale de producție, utilaje de 
nivel mondial, luminoase laboratoare 
(incredibil cum uriașe conteinere 
sînt. destinate filtrării unor delicate 
produse de parfumerie ?!) in care 
tinere in halate albe își indeplinesc 
atent, conștiincios munca ; o expo
ziție cu produse „de marcă" (înre
gistrate internațional și care respec
tă exigente prevederi sanitare), pro
cente importante din producție în
semni nd export în peste 20 de țâri 
ale lumii... Aceasta ar putea fi o su
mară carte de vizită a cunoscutei în
treprinderi bucureștene „Miraj". Stau 
mărturie două ordine ale muncii so
cialiste. 20 de medalii de aur obți
nute cu prilejul participării la tir- 
guri și expoziții internaționale in 
țări cu tradiție in acest domeniu. La 
..Miraj" 84 la sută din personal sint 
femei (media de vîrstă fiind sub 28 
de ani), aici pregătindu-se operatori 
chimiști, laboranți (ținind seama de 
cele 700 de poziții din nomenclator 
care acoperă toată aria produselor 
de igienă și tratament, de la cele mai 
simple la cele deosebit de preten
țioase, inclusiv cosmetica decorati
vă), existînd preocupări susținute ca 
5 la sută din structura sortimentala 
să fie peste nivel mondial. Pentru 
că. în general. munca înseamnă 
cercetare, știință, industrie, dar și 
artă — calitate și dragoste pentru 
frumos. Adică ceea ce au ținut să 
sublinieze ăi tinerele muncitoare cu 
care am discutat, nota pe care o su
gerează oricare vitrină-model sau 
oricare dintre modernele laboratoa
re. Un singur exemplu : recipientele 
in forme elegante, atractive (maj 
ales cele din formula 2), ambalaje cu 
un design deosebit (care au luat 
naștere in urma colaborării cu spe
cialiști ai fondului plastic bucu- 
reștean). Remarcabilă e și diversita
tea materialelor folosite : de la stic
lă obișnuită, cizelată, la sticlă tip 
cristal sau cu inserții metalice, de la 
porțelan sau mase plastice fin pre
lucrate și intr-o remarcabilă bogă
ție cromatică la delicata sticlă tip 
Galld. Cu alte cuvinte, strădania 
tuturor acelor tinere fete (chimiști, 
farmaciști, biologi, parfumeri, asam
blori. cercetători, laboranți, opera
tori etc.) ca produsele să treacă exa
menele de laborator, dar să satisfacă, 
in același timp, exigența, gustul pu
blicului consumator.

„Așa cum subliniază documen
tele de partid, Festivalul na
țional „Cintarea României" nu în
seamnă doar creație literar-artistică, 
ci și tehnico-științifică, și încuraja
rea mișcării de invenții și inovații, 
de reduoere a consumurilor. Iată de 
ce ne-am orientat și ne-am îmbună
tățit continuu activitatea de pină 
acum și in funcție de acești para
metri — ne spunea Rozalia Spetea- 
nu, directoarea întreprinderii „Mi- 
taj", o pasionată cercetătoare. Am

ale muncii si creațieib b
adoptat in acest sens un întreg pro
gram de măsuri privind imbunătă- 
țirea muncii politico-educative, un 
program a cărui arie se. întinde de 
la dezbateri de etică profesională la 
problemele de ateism, de la educația 
artistică și tehnico-științifică la cu
noașterea legilor țârii". „Un program 
complex — curt} afirma și secretara 
de partid' a întreprinderii, Georgeta 
Zamfirescu — conturat, mai ales in 
ultimii ani. Desigur, acesta are în 
vedere și creșterea numărului perso
nalului muncitor, mai ales din nndul 
tinerilor".

Obiective clare deci, pentru că 
există in oricare citadelă industria
lă, bineînțeles, pe lingă împlinirea

acelor prioritare sarcini economice, și 
variate forme de organizare a acti
vității cultural-educative, manifes
tări inscrise în Festivalul național 
„Cintarea României". Este fireasca 
împlinire a talentelor, a aptitudini
lor, dar și calea spre înțelegerea 
profundă a faptelor de artă, de cul
tură, este declanșarea energiilor crea
toare. cucerirea unui bogat orizont 
cuâtural-științific și, in același timp, 
proces ferm de modelare a conștiin
țelor, de formare a personalității 
umane, de făurire a omului nou. cu 
o inaltă conștiință civică. Pentru că, 
într-adevăr, calitatea muncii, roadele 
efortului constructiv înseamnă cali
tatea oamenilor. înseamnă calitatea 
vieții, hi acest sens este definitorie 
concepția secretarului general al par
tidului. tovarășul Nioolae Ceaușescu, 
potrivit căreia este necesar să 
se perfecționeze continuu conți
nutul activității desfășurate in 
cadrul Festivalului național „Cin
tarea României", să fie lăr
git și mai mult caracterul său de 
masă, să fie permanentizate formele 
de crea|ic și manifestare artistică și 
culturală de masă. Un ansamblu 
de forme deci și manifestări de la 
nivelul național la locul de muncă 
al fiecăruia, care să dezvăluie cu 
adevărat valențele politico-educative 
ale amplei mișcări, capacitatea de a 
stimula, de a mobiliza, de a dezvol
ta conștiința socialistă revoluționară; 
nu numai acțiuni de amploare, ci, 
deopotrivă, cele care cuprind un 

număr restrins de participanți, în 
funcție de pasiuni, preocupări, sfera 
de interese. Am compara o asemenea 
optică asupra muncii cultural-educa
tive cu imaginea copacului viguros 
căruia îi dă viață și cea mai delicată 
nervură. Este vorba de un proces 
colectiv șngajant, in care fiecare 
dintre membrii intreprinderii este 
implicat.

„A trăi cu adevărat efervescența 
acestor ani înseamnă dorința de auto- 
depășire, atitudine novatoare, cu
riozitate și indrăzneală creatoare, o 
adincă și eficientă împlinire și im
plicare in activitățile educative", ni 
s-a spus la „Miraj". Exemple ? Și 
aici — după cum sublinia ing. Ro
zalia Speteanu — toate activitățile 
extraprolesionale au in vedere cul
tivarea aptitudinilor artistice, lărgi
rea bagajului de cunoștințe politice, 
științifice ; de fapt, preocupările ti
nerilor, preferințele, opțiunile aces
tui tineret înzestrat, capabil de noi și 
spectaculoase performanțe. Se orga
nizează astfel dezbateri, întîlniri in 
care se discută probleme legate de 
familie și societate, teme medicale, 
științifice, juridice și care se desfă
șoară cu forțe proprii sau leu spriji
nul casei’ de cultură a sectorului, al 
altor cluburi din Capitală, cum ar fi 
„Dacia", „Electronica", întreprinde
rea de confecții și tricotaje Bucu
rești, La clubul „Femina" o susținu
tă activitate se dovedește de aseme
nea capabilă să contureze un climat 
ce se impune prin rivna perfecțio
nării profesionale, dar și pe un plan 
mai larg, a celei culturale. Sint de 
largă audiență „medalioanele" care 
marchează pagini din istoria tării și 
a poporului român, precum și tex
tele acide, la obiect, ale brigăzii 
artistice sau concursurile de pictură 
— organizate pentru copii... Și nu-i 
de mirare, așa cum menționa mun
citoarea Maria Dumitrache, pre
ședinta comitetului de femei, faptul 
că săptămînal peste 25 la sută din 
muncitori solicită bilete la cele mai 
variate spectacole ale Naționalului 
bucureștean, ale Operei Române, 
Teatrului de comedie, Teatrului mu
nicipal, Teatrului de revistă sau Tea
trului „Ion Creangă-, că sala de fes
tivități devine arhiplină atunci cind 
adtori, soliști preferați sînt protago
niștii unor inspirate recitaluri..., că, 
în general, tinerii acestei întreprin
deri iubesc arta, muzica, teatrul, 
sint pasionați melomani, discofili... ,

Fără îndoială. într-o unitate indus
trială sint definitorii succesele . eco
nomice. științifice. Spre ele însă 
converg și activitățile de educație 
politică, ideologică, activitățile cul- 
tural-artistice. „Miraj", spre exem
plu. înseamnă producție, cercetare, 
înseamnă însă și dragoste pentru 
artă, pentru frumos.

Smaranda OȚEANU 
Marina PREUTU

(Urmare din pag. I)

Cantemir — care face trecerea spre 
I istoriografia modernă — Constantin 

Cantacuzino a consacrat dacilor pa
gini substanțiale in a sa Istorie a 
Țării Românești ; el ii caracterizează 
corect pe daci drept : „ostași- mari 
și tari la bătaia războaielor, nepof
titori a să supune altora, nici a sa 

I birui de alții îngăduia" și stăruie 
asupra continuității dacilor, după cu
cerirea romană : „din dachi șt gheti 
era încă mulți rămași (...) că nu 
s-au putut stinge toți oamenii din- 
tr-o țară, cum nice să poate, ci tot 
au rămas". Vrednic de cel mai mare 
interes sint rîndurile stolnicului des
pre conviețuirea daco-romană și 
formarea poporului român : „Măca- 
ră și atei daclii, măcară și acei ro
mani, carii apoi de multă vreme 
pren-atițea ani tot intr-un loc trăind, 
și lăcuind, și bine unii cu alții ames- 
tecindu-se pen rudenie, unul luund 
fata altuia, altul feciorul altuia, 
atita s-au amestecat și s-au unit (...) 
cit nu s-au mai despărțit apoi intre 
dinșii, nici cind s-au rupt de tmpă- 
rățiia Romană și au intrai pentru 
dinșii alte limbi (neamuri — n.n.), 
ci tot intr-una s-au ținut și au ră- 

! mas și pînă astăzi". Admirabilă pre
zentare a etnogenezei românești și a 

. continuității daco-romane, apoi a ro
mânilor in aria vechii Dacii. In li
teratura noastră cronicărească, stol
nicul Constantin Cantacuzino are 
meritul de a fi înțeles cel mai bine 
rolul componentei dacice în formarea 
poporului român, de a fi relevat per
sistența dacilor și după cucerirea ro
mană și de a fi pus în lumină sim
bioza daco-romană, ca factor de
cisiv al continuității.

O dată cu trecerea de la feudalism 
la capitalism are loc procesul de 

I formare a națiunii române și de 
I transformare a conștiinței unității i de 
I neam în conștiința națională. Lupta 

de emancipare și unitate națională 
intră într-o nouă etapă, obiectivul ei 
fundamental fiind constituirea sta
tului național unitar, prin unirea țâ
rilor române și a teritoriilor româ
nești aflate sub stăpinire străină. 
Pentru a exprima dezideratul sta
tului național unitar, fruntașii miș
cării revoluționare și naționale in
vocă statornic vechea Dacie, în care 
văd antecedentul istoric al unității 
românești. „Să reconstituim vechea, 
și bătrina Dacie" se scria intr-un 
memoriu colectiv din anul 1837 in 
autograful lui Alexandru C. Go- 
lescu-Albu. La marea adunare de pe 
Cimpia Libertății de la' Blaj, 
(3 15-5/17 mai 1848), participanții — 
informează un martor ocular — pur
tau hărți infățișînd „Daco-România“, 
iar strigătele de „«Trăiască liberta
tea I Trăiască Daco-România !~ se 
auzeau din toate părțile".

Este semnificativ, din acest unghi 
de vedere, că in anii imediat pre
mergători revoluției române din 1848, 
ideea unității naționale, componentă 
esențială a ideologiei naționale, a 
îmbrăcat forma daco-românilor, adi
că a asocierii dintre realitatea Isto

rică a existenței națiunii române cu 
amintirea vechii, Dacii. Evocarea 
frecventă a Daciei nu a fost defel 
manifestarea unui paseism de esență 
romantică, ci expresia voinței de a * 
realiza unitatea politică a poporului 
român. în cursul secolului al XIX- 
lea și apoi in secolul al XX-lea pînă 
la Marea Unire din anul 1918. Dacia 
a exprimat in conștiința românească 
simbolul și aspirația spre statul na
țional unitar, care să-i reunească pe 
toți românii în frontierele aceluiași 
stat. Formularea deschisă a reven
dicării statului național era dificilă 
în condițiile vecinătății a trei mari 
imperii — otoman, habsburgic și ța
rist — care vedeau în realizarea nea- 
tîrnării și unității românești un ob
stacol in calea politicii lor de expan
siune și dominație în spațiul car-

Vechimea, unitatea și dăinuirea 
noastră în vatra străbună

pato-danubiano-pontic. In aceste con
diții, referirile publice la Dacia au 
avut în vedere unitatea culturală a 
românilor. Acesta este sensul titlu
lui dat de Mihail Kogălniceanu, pe
riodicului tipărit de el în 1840 : „Da
cia literară", după cum, cîtiva ani 
mai tirziu, același sens il avea și 
titlul valoroasei reviste de istorie 
tipărită din 1845 de Nicolae Băl- 
ccscu și August Treboniu Laurian 
„Magazin istoric pentru Dacia". Fie 
că era vorba de literatură, fie că era 
vorba, de istorie, și una și cealaltă 
nu puteau îi concepute decît avînd 
un caracter unitar, adică de a ex
prima’ preocupările literare și isto
rice ale tuturor românilor și referi
rea Ia Dacia era mijlocul cel mai 
potrivit de a da glas voinței de uni
tate.

Evocarea frecventă a Daciei, cu o 
conotație politică atît de puternică nu 
a rămas fără urmări și ’ pe planul 
cercetării științifice. Cu acea prodi
gioasă erudiție, ce caracterizează 
întreaga sa operă. Bogdan Petriceicu 
Hasdeu demonstrează în binecu
noscutul său studiu „Pierit-au dacii?" 
că răspunsul la această întrebare 
este negativ, că dacii au continuat 
să existe și după cucerirea romană 
și că ei constituie un element esen
țial al etnogenezei românești. Se 
poate spune că se deschide astfel o 
direcție de cercetare in istoria stră
veche a poporului român, direcție 
care, prin lucrarea lui Grigore To- 
cilescu, „Dacia înainte de romani" 
avea să ducă la monumentala „Ge
tica" a lui Vasile Pârvan si la fe
cundele cercetări ale școlii române 
de arheologie din zilele noastre.

Pe măsura intensificării mișcării 
de unitate națională, după unirea 
Moldovei cu Muntenia la 24 ianua
rie 1859 și proclamarea independen
ței de stat depline la 9 mai 1877 — 
etape importante în procesul de con
stituire a statului național unitar — 
numele Daciei este tot mai des pro
nunțat pentru a formula acest obiec
tiv fundamental al efortului tuturor 
forțelor social-politice ale societății 
românești. Clasa muncitoare și miș
carea socialistă au participat de la 
începutul existenței lor la lupta pen
tru înfăptuirea unității tuturor ro
mânilor. în paginile revistei socia
liste purtînd titlul, atit de încărcat 
de semnificație, de „Dacia viitoare" 
(1883) se poate citi una dintre cele 
mai viguroase și, in același timp, 
emoționante afirmări a dreptului 

poporului român de a se regăsi in 
frontierele aceluiași stat : „Voim Da
cia așa cum ea fu, fiindcă istoria și 
dreptul, tradițiunea și plebiscitul, 
trecutul și prezentul ne dau dreptul 
de a aspira la o Dacie Română (...) 
Dacă dreptul are vreo putere pe 
acest pămint. Transilvania și celelal
te părți ale vechii bacii, unde româ
nii sint in majoritate, trebuie să se 
fuzioneze și se vor fusiona mai cu- 
rind sau mai tirziu în statul român".

Previziunea avea să se împlinească 
în anul 1918. Prin lupte, jertfe, sufe
rințe, poporul român a realizat atunci 
visul atitor generații de înaintași : 
Marea Unire, crearea-statului națio
nal unitar român. O înfăptuire cu 
adevărat grandioasă, care vedea să 
încunune un îndelungat efort, ce 
încordase forțele românești atita vre
me ; o înfăptuire care, realizată de 
români în anul 1918, avea să-și afle 
consacrarea internațională prin tra
tatele de pace din anii 1919—1920.

în acele momente de indescriptibil 
entuziasm, cînd întreaga națiune ro
mână a vibrat într-o impresionantă 
unanimitate, stăpînită de fericirea 
de a fi izbîndit asupra tuturor piedi
cilor și greutăților aflate în calea 
unității naționale, în acele momente 
amintirea vechii Dacii se impune 
de la sine. Și numele Daciei a ră
sunat solemn în preambulul Decla
rației prezentate marii adunări popu
lare de Ia Alba-Iulia de Vasile Gol- 
diș, la 1 decembrie 1918 : „Veacuri 
de-a rindul poporul- românesc, ade
văratul și legitimul proprietar al 
pământului ce fusese odată Daciat a 
fost socotit străin și sclav pe pămin
tul său strămoșesc". Acum această 

stare, nedreaptă și dureroasă, luase 
sfirșit. Prin forțele lor. prin smgel-: 
lor, românii chemaseră la viață o 
Dacie română, reunind pe întinsul 
ei pe toți fiii poporului român.

Descendent al „celor mai viteji și 
mai drepți dintre traci", poporul ro
mân a continuat tradiția nobilă a 
înaintașilor săi. Același atașament 
de neclintit pentru libertatea și in
dependența patriei l-a călăuzit in 
întreaga sa istorie. Astăzi cînd in 
țara noastră, întreaga națiune, avind 
drept centrul ei vital Partidul Co
munist Român, construiește socie
tatea socialistă multilateral dezvol
tată. exemplul luminos al voinței de 
libertate și spiritul de jertfă al stră
moșilor pus în slujba ei au o puter
nică funcție patriotică și politică. In 
strălucita sa Expunere de la Plenara 
lărgită a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 1—2 
iunie 1982, adoptată ca Program ideo
logic al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a stăruit asupra 
necesității de a așeza la temelia 
întregii activități ideologice, de pro
pagandă și de educație, cunoașterea 
trecutului milenar de luptă al po
porului român pentru' independență 
și unitate națională, pentru progres 
social și a subliniat, in âcest con
text, însemnătatea cunoașterii știin
țifice a originii daco-romane a 
poporului român. Cercetarea istoriei 
geto-dacilor înseamnă nu numai cu" 
noașterea unui capitol de cea mai 
mare însemnătate a istoriei națio
nale, dar și relevarea rolului pe care 
strămoșii noștri l-au avut în Istoria 
universală. „Bogata moștenire tie 
cultură spirituală și materială a tra
cilor și geto-dacilor — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — releva
tă atît de scrierile antice și de des
coperirile arheologice este astăzi un 
bun comun al tuturor popoarelor din 
această zonă și, am putea spune, al 
întregii civilizații europene. De 
aceea, studierea, aprofundarea și pu
nerea in valoare a acestei prețioase 
moșteniri reprezintă o cauză nobilă, 
legată nemijlocit de eforturile pentru 
adîncirea cunoașterii reciproce din
tre popoare, pentru înțelegere, bună 
vecinătate și conlucrare pașnică intre 
ele".

Evocarea Daciei adaugă, astfel. în 
zilele noastre, o semnificație și o 
nouă funcție la cele enumerate pină 
acum ; ea este chemată să slujească 
la educația politică și patriotică a 
poporului și, în. primul rînd, a tine
rei generații și să contribuie, prin 
relevarea semnificației europene a 
moștenirii culturale traco-geto-dace. 
Ia apropierea între popoare, ‘factor 
atit de important în instaurarea unui 
climat de pace și cooperare în lume. 
Spiritul de vitejie și de dreptate al 
geto-dacilor adine împlîntat in con
știința românească este o chezășie că 
poporul nostru va valorifica, pe o 
treaptă superioară, in noile condiții 
istorice, marile virtuți — de care 
sintem mindri — ale strămoșilor.

Dr. Florin CONSTANTINII)
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietioe. Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.. poporul so
vietic exprimă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliu
lui ,de Stat. Guvernului Republicii Socialiste România și dumneavoastră 
personal recunoștință sinceră pentru salutul cald si bunele urări adresate 
cu ocazia celei de-a 69-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Sîntem convinși că întărirea prieteniei frățești, dezvoltarea și adincirea 
colaborării multilaterale dintre P.C.U.S. și P.C.R., dintre Uniunea Sovietică 
și Roinânia. conlucrarea activă pe arena internațională corespund pe deplin 
intereselor fundamentale ale țărilor și popoarelor noastre, cauzei generale 
a socialismului, păcii și securității internaționale.

Vă urăm dumneavoastră, dragi tovarăși.1 și prin dumneavoastră întregului 
popor român, noi realizări în înfăptuirea sarcinilor edificării societății socia
liste dezvoltate, stabilite de cel de-al XlII-lea Congres al P.C.R.. pentru 
progresul și prosperitatea patriei dumneavoastră.

COMITETUL CENTRAL PREZIDIUL SOVIETULUI
AL PARTIDULUI COMUNIST SUPREM AL U.R.S.S.

AL UNIUNII SOVIETICE

CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL U.R.S.S.

Primire la primul ministru al guvernului

ZIUA NAȚIONALĂ A FINLANDEI

Domnului MAU NO KOJVISTO
Președintele Republicii Finlanda

HELSINKI

Cu prilejul Zilei naționale, a Republicii Finlanda, vă adresez sincere 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pro
gres, prosperitate și pace pentru poporul finlandez prieten.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri, pe Lăszlo Marothy, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, care a condus delega
ția tării sale la lucrările Comisiei 
mixte guvernamentale româno-unga- 
re de colaborare economică și teh- 
nico-stiintifică desfășurate la Bucu
rești.

în timpul întrevederii au fost 
subliniate relațiile de prietenie, co
laborare si bună vecinătate dintre 
țările noastre, exprimîndu-se dorin
ța extinderii și aprofundării acestor 
raporturi, in spiritul înțelegerilor 
convenite la cel mai înalt nivel. Au 
fost discutate probleme privind dez
voltarea în continuare a colaborării 
economice in diverse domenii de in-

*
ba București s-au încheiat, vineri, 

lucrările celei de-a XlX-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno—ungare de colaborare econo
mică și tehnico-știintifică. Au fost 
analizate stadiul actual al relațiilor 
economice dintre România și Unga
ria, posibilitățile și căile menite să 
conducă la dezvoltarea, în continua
re, a acestor relații,, la lărgirea și 
diversificarea colaborării și coope
rării economice și tehnico-științi- 
fice în diferite sectoare de inte
res comun, între care cele ale 
industriei construcțiilor de mașini.

BULETIN RUTIER
Recomandări de Ia Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulație

Maniera de conducere 
a autovehiculelor și condițiile 

meteo-rutiere
Fenomenul meteo-rutier predomi

nant in ultimele zile a fost ceața, 
semnalată mai ales după lăsarea 
serii și în cursul dimineții. Gradul 
redus de vizibilitate în asemenea 
condiții impune viteze moderate, fo
losirea ambelor ștergătoare de par
briz. funcționarea impecabilă a in
stalației de dezaburire-climatizare și 
utilizarea permanentă a fazei de in- 
tîlnire a luminii farurilor. Mai ales 
in locurile cu risc crescut de dera
pare. cum sînt și zonele afectate de 
ceață, este necesară o permanentă 
atitudine preventivă din partea șo
ferilor. O deosebită atenție trebuie 
acordată, pe arterele afectate de 
ceată, depășirilor. Acestea nu tre
buie efectuate in astfel de condiții 
decit dacă este absolut necesar și 
numai după asigurarea că manevra 
se poate efectua fără pericol. Impru
dența cu care Laszlo Bota, aflat la 
volanul autoturismului 4-CJ-6951, 
s-a hazardat intr-o depășire, în con
diții de ceată densă, pe dealul Bă- 
lendlor. în apropierea localității 
Călărași, județul Cluj, In timp ce 
din fată se apropia un alt auto
vehicul. a avut urinări deosebit de 
grave. Sesizind tardiv faptul că nu 
avea spațiul de manevră necesar, 
conducătorul auto a încercat să frâ
neze. dar era prea tirziu. în coliziu
nea frontală ce a urmat și-au 
pierdut viața trei persoane, iar un 
copil de 4 ani a fost grav rănit. 
Atragem atenția celor tentați să 
efectueze depășiri in condiții de 
ceată că. în asemenea Împrejurări, 
ochiul percepe eronat distanțele.

în tabloul rutier al ultimelor zile, 
o primă cauză a producerii unor 
accidente a constituit-o viteza exce
sivă. necorelată cu starea vremii și 
gradul de aderență al pneurilor. 
Circulind cu viteză neadecvată in 
condiții de ceață și mîzgă, șoferul 
Moisa Laurențiu, cu autoatelierul
31- BC-466, a derapat la trecerea 
peste un pasaj denivelat cu calea 
ferată din localitatea Golești, județul 
Vranoea. iar autovehiculul scăpînd 
de sub control s-a izbit violent de 
un parapet. Tot un șofer profesio
nist, I6n Crapoiu. tulind cu viteză 
neadecvată la volanul autospecialei
32- PH-1423. in condiții de ceată 
densă, după lăsarea serii, a lovit. în 
localitatea Braloștița, județul Dolj, 
un pieton care se deplasa pe acosta
ment din direcție opusă.

Atragem atenția factorilor de răs

ALBA. In municipiul Alba Iuli» 
s-a desfășurat faza județeană a 
concursului de creație si interpre
tare a poeziei patriotice si revolu
ționare „Eroii neamului", inițiat 
de Comitetul județean U.T.C. Afla
tă in acest an la cea de-a XVII-a 
ediție, manifestarea a reunit con- 
curenti din 19 județe, printre care 
Alba. Maramureș. Bacău. Vilcea, 
Olt, Teleorman. Bistrița-Năsăud, 
Clui. Mehedinți. Gala laureatilor a 
constituit un cald omagiu adus de 
reprezentanți ai tinerei generații 
din toate zonele tării. Ia inceput 
de decembrie, patriei si partidului. 
(Stefan Dinică).

IAȘI. Sala „Victoria" din Iași 
găzduiește „Salonul de toamnă al 
artiștilor plastici amatori", mani
festare tradițională, dedicată apro
piatei aniversări a proclamării Re
publicii. Actuala ediție reunește 
peste 120 de lucrări, realizate de 
cei mai talentați plasticieni amatori 
din județul Iași. (Manole Corcaci). 

teres comun, precum și ne terțe pie
țe. lărgirea cooperării si specializării 
in producție, diversificarea schimbu
rilor de mărfuri. A fost relevat rolul 
ce revine Comisiei mixte româno- 
ungare în identificarea unor noi do
menii si sectoare de colaborare intre 
cele două țări. în stabilirea măsu
rilor privind dezvoltarea cooperării 
reciproc avantajoase.

La întrevedere a luat parte 
Gheorghe Petrescu, viceprim-mi nis
tru al guvernului, președintele părții 
române în Comisia mixtă guverna
mentală româno-ungară de colabora
re economică și tehnico-știintifică.

Au fost de fată ambasadorul 
României la Budapesta. Nicolae 
Vereș. și ambasadorul Ungariei la 
București, Păi Sziits.★
electronicii, electrotehnicii, chimiei 
și petrochimiei, al transporturilor și 
agriculturii. De asemenea, au fost 
convenite noi măsuri și acțiuni vi- 
zînd creșterea schimburilor bilate
rale de mărfuri.

La încheierea lucrărilor, pre
ședinții celor, două părți în comisie, 
tovarășii Gheorghe Petrescu, vice
prim-ministru al guvernului, și 
Lâszlb Marothy, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Un
gare, au semnat protocolul sesiunii.

(Agerpres)

pundere din unitățile deținătoare de 
parc auto să-și intensifice eforturile 
în direcția unei mai bune pregătiri 
a șoferilor, pe linia conduitei pre
ventive.

Controlul temeinic al mașinilor 
înaintea plecării în cursă trebuie să 
constituie, de asemenea, pentru cei 
chemați să verifice starea tehnică a 
mașinilor o preocupare de prim 
ordin. Circulîhd cu grave defecțiuni 
la sistemul de frînare al autovehicu
lului 24-B-2821, aparțînînd Șantieru
lui de Construcții Căi Ferate Bucu
rești. Constantin Stingă a pierdut 
controlul volanului și a accidentat 
grav o femeie care se deplasa in 
afara drumului.

Verificarea stării psiho-fizice a 
șoferilor, inainte de a urca la volan, 
nu trebuie nici ea lăsată pe planul 
al doilea. Ieșind pe poarta întreprin
derii, după ce consumase alcool, 
David Pompei, șofer la I.T.A. Ma
ramureș. a accidentat grav un 
pieton.

Imprudenta grabă a pietonilor
Nu o dată, rubrica noastră s-a 

ocupat de probleme referitoare la 
circulația pietonilor. Cu toate că și 
în rindul acestora, ca și în cel al 
conducătorilor de vehicule, se face 
remarcată o creștere a gradului de 
disciplină, totuși mai sînt încă 
pietoni grăbiți care se angajează în 
traversări fără să se asigure, supu- 
nindu-se astfel pericolului de a fi 
loviți de autovehicule. La Năsăud. 
pietonul Ștefan Doboti a escaladat 
balustrada de protecție, ivindu-se pe 
neașteptate în fața autoturismului 
l-BN-3039. Numai prudența celui 
aflat la volan a permis evitarea unui 
grav accident. La Mizil, Maria Stan- 
ciu. care a traversat prin spatele 
unui autocamion, a fost surprinsă de 
uri vehicul hipo și accidentată grav. 
La fel. la Jimbolla. Dumitra Popescu, 
care a traversat fără să se asigure 
o arteră aglomerată, a suferit frac
tura ambelor picioare. Anticiparea 
factorilor de risc, o conduită pruden
tă, materializată în primul rînd prin 
viteze moderate și un plus de aten
ție în locurile prin care pietonii tra
versează mai frecvent arterele ru
tiere. se impune cu atît mai mult 
in acest anotimp, cînd condițiile 
atmosferice fac mai dificilă obser
varea spațiului de rulare, atît de 
către cei aflați la volan, cit și de 
către pietoni. Se cere, de asemenea, 
mai multă precauție la trecerea pe 
lingă anumite categorii de pietoni, 
cum sînt persoanele în vtrstă și 
copiii.

CARNET CULTURAL

VASLUI. Sub genericul „Cămi
nul cultural — centru de cultură 
și educație patriotică". In județul 
Vaslui a început un atractiv ciclu 
de acțiuni educative la care parti
cipă toate așezămintele culturale 
din mediul sătesc. Organizată în 
etapa de masă a Festivalului na
tional „Cîntarea României", această 
amplă întrecere prilejuiește un corn - 
plex de manifestări între cămine 
culturale vecine, expoziții de carte 
și de artă populară, întîlniri ale 
brigăzilor științifice, spectacole cu 
participarea tuturor genurilor de 
formații artistice. (Petru Neculaj.

SIBIU. în organizarea Comitetu
lui municipal de cultură și educa
ție socialistă, la Mediaș se desfă

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 

comandant suprem al forțelor armate, 
de participanții la simpozionul organizat de Ministerul 
Apărării Naționale consacrat aniversării a 2500 de ani 
de la atestarea documentară a primelor lupte ale 

poporului geto-dac pentru libertate și independență

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanții la simpozionul organizat de Ministerul Apărării Naționale 

cu prilejul aniversării a 2500 de ani de la atestarea documentară a primelor 
lupte ale poporului geto-dac pentru libertate și independentă iși îndreaptă 
gindurile cu nețărmurită dragoste și recunoștință către dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducătorul clarvăzător și înțelept al 
partidului și stalului nostru, ilustru fondator al strategiei edificării socialis
mului și comunismului pe pămîntul străbun, făuritor revoluționar al noului 
destin al patriei, marele Erou al României, al păcii și înțelegerii internațio
nale, proeminentă personalitate a lumii contemporane.

Intr-o deplină unitate de cuget și simțire cu întregul nostru popor, vă 
exprimăm cele mai profunde sentimente de prețuire și respect pentru 
prodigioasa activitate pe care o desfășurați în fruntea partidului și poporu
lui. pentru titanica dumneavoastră activitate consacrată, fără preget, intere
selor fundamentale ale patriei, transpunerii neabătute în viață a Progra
mului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Adresăm cele, mai alese sentimente de înaltă considerație și adîncă gra
titudine tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, prim viceprim-ministru al Guvernului, președintele Consiliului Na
țional al Științei și învățămintului, eminent militant revoluționar și om po
litic. savant de largă recunoaștere mondială, a cărei generoasă activitate 
este consacrată progresului multilateral al. țării, dezvoltării științei, învăță- 
mintului și culturii românești. îmbogățirii patrimoniului cunoașterii 
universale.

Comunicările prezentate au pus în evidență strălucita dumneavoastră 
concepție despre istoria poporului român, unică și unitară, contribuția ori
ginală, de excepțională valoare la cunoașterea și înțelegerea. în spiritul ma
terialismului dialectic și istoric, al adevărului științific, a trecutului nostru 
glorios de muncă si luptă, la elaborarea și fundamentarea unor concluzii 
care au deschis un cimp larg afirmării și dezvoltării științei istorice româ
nești. Prin excepționala capacitate de a surprinde, interpreta și evalua pro
cesul istoric în ansamblul lui, prin uriașa putere de analiză și sinteză de 
a desluși direcțiile de forță ale istoriei, prin consecvența cu care ați acțio
nat pentru înlăturarea ideilor dogmatice, a curentelor simplificatoare, a ten
dințelor de falsificare si denaturare a adevărului, a înțelegerii rigide, con- 
juncturale a evenimentelor, ați redat poporului român adevărata lui istorie 
națională în toată măreția ei. ați făcut ca aceasta să devină o carte mereu 
deschisă de învățătură, temelia activității de educație politică, patriotică și 
revoluționară a tuturor cetățenilor patriei.

Cu vii simțăminte de mindrie patriotică, comunicările au reliefat ade
vărul că tot ceea ce au visat mai înălțător înaintașii, sublimul ideal de 
unitate și independență — pentru împlinirea căruia poporul geto-dac și mai 
apoi român i-ău închinat toate energiile și capacitățile — și-au aflat, în 
anii socialismului, cu deosebire în epoca inaugurată de Congresul al IX-lea, 
de cînd în fruntea partidului și a țării vă aflați dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, suprema lor împlinire. Marcate de 
puternica dumneavoastră personalitate, de gindirea genială și uriașa activi
tate. puse in slujba propășirii patriei, cele peste două decenii care au trecut 
de la istoricul lorum al comuniștilor români an însemnat perioada celor mai 
grandioase înfăptuiri din întreaga istorie a poporului român, a unui drum 
glorios pe care țara l-a străbătut in ritmuri fără precedent spre culmile 
luminoase ale civilizației comuniste.

Intr-un asemenea moment de înaltă cinstire a înaintașilor și omagiere 
a eroicelor tradiții și glorioaselor virtuți ale poporului, îngăduiți-ne, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să dăm glas legămintului 
nostru de a înfăptui neabătut sarcinile trasate de istoricele hotărîri ale 
Congresului al XlII-lea al partidului, de a acționa pentru afirmarea oștirii, 
așa cum ne-ați cerut, ca o înaltă școală de educare polițico-educativă și 
culturală a tinerei generații, pentru formarea acesteia in spiritul respectului 
față de mărețele fapte aie înaintașilor, prețuirii prezentului luminos și al 
încrederii în viitorul de aur al patriei.

Vineri, 5 decembrie, a avut loc în 
Capitală simpozionul organizat de 
Ministerul Apărării Naționale con
sacrat aniversării a 2500 de ani de la 
.atestarea documentară a primelor 
lupte ale poporului geto-dac pentru 
libertate și independență.

La simpozion au luat parte și au 
prezentat comunicări activiști de 
partid și de stat, oameni de știință 
și specialiști in domeniul istoriei.

tv
13,00 Telex
13,05 La sfîrșlt de săptămlnă (parțial 

color)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 6 decembrie, ora 20 — 9 de
cembrie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi în general caldă la început, apoi se 
va răci, iar cerul va fi variabil, cu în- 
norări mai accentuate în nordul și 
estul țării. Precipitații slabe locale, 
sub formă de ploaie, vor cădea în es
tul și nordul țării. Cu totul izolat, în 
nordul extrem, ploile se pot transfor
ma în lapoviță. Vintul va sufla slab

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL:

Ieri, Steaua — Petrolul 3—O
Pe stadionul Steaua din Capitală, 

ieri s-a disputat meciul dintre echi
pele Steaua București și Petrolul 
Ploiești, con tind pentru etapa a 16-a 
a campionatului diviziei A Ia fotbal. 
Victoria a revenit fotbaliștilor de la 
Steaua cu scorul de 3—0 (1—0) prin 
golurile marcate de Majaru (min. 16) 
și Pițurcă (min. 47 și min. 73). •

Celelalte partide ale etapei se vor 
desfășura duminică, 7 decembrie, 
după următorul program : Rapid — 
Gloria Buzău : Sportul Studențesc — 
F.C. Olt ; F.C.M. Brașov — Univer
sitatea Craiova : F.C. Argeș Pitești 
— Victoria București ; Corvinul Hu
nedoara — Chimia Rm. Vilcea ; Oțe
lul Galați — Universitatea Cluj-Na- 
poca ; Flacăra Moreni — S.C. Bacău; 
Jiul Petroșani — Dinamo.★

BASCHET • Programul interna
țional al baschetbalistelor români 
cuprinde. în ultima lună a acestui 
an. participarea la Campionatele 
balcanice. întrecerile feminine vor 
avea loc în perioada 17—21 decem

șoară fn această lună acțiunile re
unite sub genericul „Știința în 
slujba omului și a păcii". Agenda 
manifestării cuprinde întîlniri ale 
colectivelor de oameni ai muncii 
cu brigada științifică, dezbateri pe 
probleme de promovare a progre
sului tehnic, de organizare și mo
dernizare a proceselor de produc
ție. expuneri pe probleme de isto
rie natidnală. precum și asupra re
zultatelor cercetărilor locale in do
meniul arheologiei. La susținerea 
acțiunilor sînt antrenate cadre di
dactice și specialiști din municipiu 
și din tară. (Ion Onuc Nemeș).

BAcAu. în instituțiile de cultu
ră din satele și orașele județului 
Bacău s-a desfășurat o suită 

generali și ofițeri activi și de re
zervă. cercetători.

într-o atmosferă insuflețitoare, de 
puternic entuziasm, participanții au 
adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandant suprem al forțelor 
noastre armate.

14,45 Săptămîna politică
15,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedia (color)
19,50 Film artistic (color). „Secretul 

navei cosmice"
21.40 Crizantema de aur (color)
22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

pînă la moderat, cu intensificări spre 
sfîrșitul intervalului în estul țării și 
zona de munte. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 6 și 
plus 4 grade, izolat mai scăzute in de
presiuni, iar cele maxii*ne  între zero 
și 10 grade, mai ridicate in primele 
zile. Local se va produce ceață, di
mineața și seara, tn București: Vre
mea va fi caldă, mai ales in primele 
zile, iar cerul variabil. Precipitații nu 
se vor semnala. Vintul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila intre minus 3 și plus 
1 grad, Iar cele maxime între 7 și 10 
grade, mai ridicate la începutul in
tervalului. Ceață slabă.

brie (la Atena). iar competiția 
masculină va fi găzduită de Sofia, 
între 23 și 27 decembrie. Totodată, 
tara noastră va găzdui,, luna aceasta, 
un turneu internațional pentru ju
niori (la Baia Mare), eu participarea 
echipelor Cehoslovaciei. R.D. Ger
mane, Poloniei și României.

HANDBAL. In prima zi a campio
natului mondial feminin de handbal, 
competiție ce se desfășoară in di
ferite orașe din Olanda, selecționata 
României a învins cu scorul de 25— 
22 (10—12) formația Coreei de Sud. 
Principala realizatoare a echipei 
române a fost Mariana Țîrcă (șase 
goluri). în celălalt meci al grupei D, 
echipa R.F. Germania a întrecut cu 
21—17 (11—10) reprezentativa Fran
ței. Echipa României întîlnește 
astă-seară echipa R.F.G., iar mîine 
echipa Franței. Alte rezultate : 
grupa A : Iugoslavia — Polonia 25— 
15 (11—5) : U.R.S.S. — Austria 30—15 
(11—9) : grupa B : Ungaria — S.U.A. 
30—15 (13—4) ; R.D. Germană — 
Olanda 34—18 (14—9) : grupa C : 

•R.P. Chineză — Norvegia 20—19 (12— 
14) ; Cehoslovacia — Japonia 24—17 
(13—11).

de manifestări cultural-educative 
și literar artistice : expuneri, dez
bateri și mese rotunde, șeză
tori literare și spectacole ar
tistice înmănuncheate sub genericul 
„Reuniunile revistei Ateneu". Clu
bul textiliștilor din Buhuși, bună
oară, a găzduit recitalul de poezie 
patriotică „Te slăvim, frumoasă 
Românie", iar casa de cultură din 
Tîrgu Ocna — colocviul „Vasile 
Alecsandri și Costache Negri — 
ilustre personalități ale culturii 
românești". (Gheorghe Baltă).

TELEORMAN. In organizarea co
mitetului județean âl U.T.C.. la în
treprinderea mecanică pentru agri
cultură din orașul Roșiori de Vede 
a avut loc un simpozion cu tema 
„Contribuția inginerilor și econo
miștilor stagiari la promovarea 
noului și modernizarea proceselor de 
producție". Au participat, secretari 
ai comitetelor U.T.C., tineri specia
liști și economiști din- mari uni
tăți economice. (Stan Ștefan).

[ Cronica zileiI
Tovarășul Petru Enache, membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. a 
primit delegația de activiști ai 'Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, con
dusă de Jan Bisztyga, adjunct al 
șefului Secției Propagandă a C.C. al 
P.M.U.P.. care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a efectuat o vizită pentru 
schimb de experiență în țara noas
tră în perioada 1—5 decembrie a.c.

în cadrul convorbirii care a avut 
i loc 'cu această ocazie au fost evocate 
j cu satisfacție bunele raporturi de 

prietenie și colaborare dintre P.C.R. 
și P.M.U.P., dintre România și Po
lonia, exprimîndu-se, totodată, do
rința de a le adinei și diversifica 
in continuare, in spiritul înțelegeri
lor realizate între tovarășul 
Nicolae . Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Wojciech Jaru
zelski. prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, președintele' Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Polone.

La întrevedere a fost de față Bo- 
guslaw Stahura. ambasadorul R. P. 
Polone la București.

în timpul vizitei în țara noastră 
delegația de activiști ai P.M.U.P. a 
avut convorbiri la C.C. al P.C.R.. la 

. Academia de partid pentru invăță- 
mint social-politic, precum și la Co
mitetul județean Dîmbovița al 
P.C.R., a vizitat 'obiective economice 
și social-culturale din Capitală și 
municipiul Tirgoviște.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Thai

landei. ambifcadori.il acestei țâri la 
București. Ukrit Durayaprama. a 
oferit, vineri, o recepție.

Au luat parte Gheorghe Petrescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
miniștri, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, oameni de artă și cul
tură. ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in țara noas
tră. membri ai corpului diplomatic.

♦
La Institutul de arhitectură „Ion 

Mincu" din București a fost verni
sată o expoziție dedicată împlinirii 

\ a 50 de ani de la înființarea Oficiu
lui Național de Turism.

Cu acest prilej, vor fi prezentate 
publicului, in perioada 5—31 decem
brie 1986. un mare număr de expo- 

. nate legate de bogata tradiție a acti- 
I vitătii turistice din tara noastră.

(Agerpres)

(Vameni, fa/îte. wații

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI
Geometrie nouă în Delta

Pentru vietnamezi. orezul este 
infinit mai prețioas decit este 
griul pentru europeni. Orezul este 
temeiul hranei, temeiul vieții, do
minanta priveliștii campestre a ță
rii. pe orice zare a ei te-ai afla.

Pe orice zare a Vietnamului, poa
te doar cu excepția munților 
(sparți totuși adesea și ei, din 
vremi imemoriale, cu plugul, pină 
aproape de norii), orezul e suve
ran, răsfățindu-se pe nemărginite 
întinderi, hașurate de liniile cana
lelor de irigații, care conduc în in
finit. Omul care ară cu bivolii. în
gropat ca și ei. pină la piept, în 
milurile fertile, sau plantează ră
saduri. sau. cu o mască de tifon 
la gură ca să-1 apere1 de praful cos
mic al verilor, culege recolta, pare 
pierdut in acest peisaj. Și totuși, 
statura lui domină planul cimpiei 
in care — ca. singură verticală — 
se află inclus, miriadele de tone de 
spice care leagă pămîntul cu cerul 
prin zări străfunde nefiind strivi
toare. ci calme, geometric ritmate 
de dungile de argint ale canalelor, 
cu un ușor efect, cînd adie vintul, 
de balans de valuri de mare. Omul 
domină aceste spații gigantice de 
cînd se știe, și el se știe aici de 
milenii, transformîndu-le prin tru
da lui în spațiu uman, supus ca
noanelor unei superioare opere ci
vilizatoare. Acestea sînt ogoarele 
Vietnamului organizate spațial, 
impunînd că singură verticală sta
tura omului, cu creația lui. (Să mai 
notăm, ca amănunt de culoare, șl 
miile de ambarcațiuni cu pînze 
care plutesc pe apa canalelor, pro- 
punînd și ele un. plan perpendicu
lar. dar câre pare, pe luciul unde
lor. doar un pur și fugar accent 
estetic).

Orezul e viață, act demiurgic, ci
vilizație. O creație care. în anii 
socialismului, a atins inedite cote, 
înscriindu-se pe o spirală mereu 
suitoare, oferind noutăți de neima
ginat altădată.

Am observat acest lucru, mai 
pregnant ca oriunde, în sudul Viet
namului. în Delta Mekongului. gri- 
narul țării, imensă cîmpie (peste 4 
milioane de hectare) scăldată de 
marele fluviu al Asiei meridiona
le. care-i aduce ap'e bogate (500 de 
miliarde de metri cubi pe an), 
grase aluviuni hrănitoare de •so
luri. o faună acvatică abundentă, o 
temperatură înaltă în tot cursul 
anului (în medie. 20 de grade Cel
sius) și un microclimat statornic, 
nespus de dulce, de care taifunuri
le ce fac ravagii in alte părți (în 
nordul și centrul vietnamez) aproa
pe că nu se ating. O geografie a 
bogățiilor și splendorilor. întinsă 
pe un teritoriu cit o tară. Dar o 
geografie care, pină in epoca edi
ficării' socialiste a Vietnamului, nu 
și-a dat decit cu destulă zgîrcenie 
măsura potentelor ei creatoare, 
abandonîndu-și mari porțiuni para
ginii (peste 1 milion și 500 000 de 
hectare necultivate!), iar recoltele, 
atîtea cite erau. Ia voia stihiilor 
(inundații, secete, excese de mate
rii sărăturoase. alunifere). a. regiei 
capricioase a anotimnurilor. adesea 
vrăjmașă omului, ajungîndu-se Ia 
incredibila situație în care acest 
Eldorado al bogățiilor a fost forțat 
(ca între anii 1964 și 1975) să-și 
aducă cele de trebuință vieții din 
alte părți. (Tn perioada citată, 
coincidentă cu agresiunea imperia
listă în Vietnam, provinciile sudu
lui. inclusiv Delta-grinar. imoortau 
anual intre 300 000 și 700 000 tone 
de alimente).

Din 1975. o dată cu eliberarea

Poporul finlandez 
sărbătorește în fiecare 
an, la 6 decembrie, 
Ziua sa naționajă, 
marcind momentul is
toric, de acum 69 de 
ani, în care Finlanda 
și-a proclamat inde
pendența de stat.

Popor harnic și ta
lentat. de o tenacitate 
exemplară, finlandezii 
au depus, dintotdeau- 
na, eforturi pentru a 
domina asprimea na
turii și a-și înfăptui 
năzuințele de ridicare 
a țării pe treptele ci
vilizației și progresu
lui. Roadele muncii 
finlandezilor s-au con
cretizat in realizări 
remarcabile, deopotri
vă în domeniile arhi
tecturii și urbanisticii 
moderne. în nivelul 
tehnologic înalt, atins 
într-o serie de ramuri 
ale industriei. în crea
țiile pe tărîmul artei 
și culturii.

Veche și tradițională 
ramură, industria fo
restieră asigură 30 la 
sută din producția in
dustrială a Finlandei 
și ocupă a șasea parte 
din forța de muncă a 
țării angajată în in
dustrie. Orientat cu

prioritate spre export, 
acest sector reușește 
să plaseze pe piața 
externă circa 80 la 
sută din producția de 
cherestea și furnir și 
peste 60 la sută din cea 
de celuloză, realizind 
45 la sută din înca
sările externe ale țării, 
în prezent, este a- 
eordată o atenție spo
rită modernizării a- 
cestei ramuri in vede
rea prelucrării supe
rioare și în volum 
sporit a materiei pri
me. Ponderea deose
bită a industriei fo
restiere in economia 
finlandeză a dus la 
dezvoltarea unui im
portant sector de con
strucții mecanice pen
tru utilajele necesare 
acestei ramuri, ca și 
pentru export. Dar. 
pentru Finlanda este 
deosebit de semnifica
tiv avintul înregistrat 
în anii din urmă' in 
dezvoltarea ramurilor 
industriale noi, din 
cele mai moderne, 
purtătoare ale progre
sului tehnic — îndeo
sebi in electronică, 
electrotehnică, petro
chimie etc.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Finlanda, vineri a avut loc 
in Capitală o manifestare culturală, 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea și Asociația de prietenie, 
româno-finlandeză, in cadrul căreia 
au fost prezentate impresii de călă
torie din această țară și a fost 
vizionat un film documentar fin
landez.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și ai Asociației de

Vietnamului de sud. o politică 
agrară de anvergură și perspecti
vă. deosebit de energică. înteme
iată pe uriașe eforturi materiale, 
tehnice și umane, a recreat, prac
tic, Întregul spațiu fertil al zonei, 
făcîndu-1 nu o dată greu de recu
noscut chiar de către înșiși vechii 
lui locuitori. Au fost cucerite și 
transformate în „sedii" ale recolte
lor de orez (ale recoltelor mari, cu
lese de 2—3 ori pe an) sute de mii 
de hectare de pămînturi virgine, 
s-au executat mari și complexe 
lucrări de îmbunătățiri funciare, 
insemnind mii de kilometri de noi 
canale de irigații, de diguri-scuturi 
împotriva inundațiilor, s-au făcut 
regularizări și drenări de ape, s-au 
creat soiuri selecționate de plante 
și semințe de înalt randament, iar 
fabricile (nou construite) de ma
șini agricole și de ingrășăminte 
și-au trimis redutabili ambasadori 
în toate cooperativele agricole de 
producție. Mai mult ca oricînd, pă- 
mintul deltei, trecut prin miinile 
nesfirșitelor generații ce l-au tru
dit, parcă a încetat să mai fie. în

însemnări de călătorie 
din R. S. Vietnam

înțelesul comun, „pămînt". a deve
nit substanță umană însăși, generos 
izvoditoare de viață. Un cuvînt cu 
greutate începe să aparțină în tot 
mai mare măsură tehnicii, bazată 
aici nu pe mașini și instâlații- 
mamut, nu pe tehnologie sofistica
tă, ci pe utilaje simple, ușoare, in
genioase. harnice, capabile să răz
bată prin coclaurile (ce încă aco
peră mari teritorii) destinate re
generării sub semnul belșugului 
vegetal. (Și, lingă mașinile si, utila
jele noi. plugul și bivolul, tîrnâ- 
copul și sapa, nedetronate din 
drepturile arhaice, potrivit bunei 
credințe că orice unealtă și orice 
experiență de muncă validate de 
practică, deci de istorie, cuvine-se 
a-și înscrie, după puterile lor. obo
lul la ducerea înainte a acestei is
torii). Miniaturizarea și microdiri- 
jarea proceselor de producție repun 
iarăși in drepturi, pe mari spații 
nude, statura omului. Eliberat to
tuși, prin tehnică, de multe din. 
vechile-i servituti, omul are răga
zul să se concentreze numeric în 
aulele de invățămint, in institutele 
de cercetare, adică in incintele 
gîndirii, ale creației închinate 
noului.

Am vizitat o astfel de incintă în 
orașul Can Tho, capitala provin
ciei Hau Giang. așezat chiar pe 
țărmul Mekongului. Este vorba de 
universitatea orașului., devenită. în 
anii socialismului, un mare „cen
tru de studiu al orezului" pentru 
întreaga deltă. Clădirile, moderne, 
sint austere, fiind reduse la esen
țial, dar cuprlnzînd totuși tot ce e 
necesar (între altele. 4 centre de 
cercetări cu accent pe ingineria ge
netică și nu mai puțin de 34 de la
boratoare) pentru a-și exercita cu 
succes misiunea. Repertoriul pre
ocupărilor e vast, funcționalitatea 
cercetărilor e probată practic in 
zeci și zeci de cooperative agricole 
și ferme de stat. Intre realizările 
universității se numără crearea 
unui bogat „fond genetic", iriclu- 
zînd peste l 300 de varietăți de 
orez cultivate sau cultivabile în 
toate provinciile deltei. S-au creat 
și o seamă de soiuri noi. între

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Stimulate de con
vorbirile ia nivel înalt, 
desfășurate la Bucu
rești și la Helsinki, 
legăturile tradiționale 
de prietenie și colabo
rare româno-finlande- 
ze cunosc o largă dez
voltare pe multiple 
planuri — politic, e- 
conomic, cultural și 
tehnico-științific. Un 
curs ascendent l-au 
înregistrat, in ultimii 
ani, raporturile econo
mice, paralel cu 
schimburile comercia
le reciproc avantajoa
se. realizindu-se un 
șir de acțiuni de co
operare în domeniul 
construcțiilor navale, 
industriei electroteh
nice. siderurgiei, tex
tilelor și al industriei 
extractive.

Extinderea raportu
rilor româno-finlan- 
deze. conlucrarea ce
lor două țări pe plan 
extern în direcția în
tăririi securității in 
Europa și în lume, co
respund pe deplin in
tereselor popoarelor 
român și finlandez, 
ale cauzei generale a 
păcii și înțelegerii in
ternaționale. ,

prietenie româno—finlandeză, repre
zentanți ai Ministerului. Afacerilor 
Externe, un numeros public.

Au fost prezenți Armas Patanen, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Finlandei la București, și delegația 
Asociației de prietenie Finlanda— 
România, condusă de Lauri Lind
gren, președintele acesteia.

Cu același prilej s-a deschis o 
expoziție de acuarelă finlandeză.

(Agerpres)

Mekongului
care, la mare preț, smt cele rezis
tente la atacurile teribilelor „eicea- 
de brune", insecte de prada ce ija- 
vâlesc in nori grei asupra culturi
lor. ca altădată. La noi. lăcus'.ele. 
Dacă ținem seama că universitatea 
a fost fondată in 1966. că număra 
inițial puțini studenți. orientați 
spre profesii excentrice progresu
lui economic al tării (6 000 din cei 

■ 8 000 de studenți ai anilor '70 
frecventau facultățile de litere si 
de drept), gă tradiția cercetării ști
ințifice. in-sens modern, era debilă, 
bilanțul global al rezultatelor cu
cerite in doar cițiva ani se arată 
cu totul impresionant. Și poate | că 
rezultatul cel mai spectaculos do- 
bindit in acest redutabil „centru al 
orezului", afirmat practic pe tot 
mai mari suprafețe din teritoijiu, 
este inserierea orezului intre alte 
specii vegetale (soia, manioc, tres
tie de zahăr, fructe și flori), des- 
chizindu-se calea policulturii in 
Delta Mekongului.

Am petrecut o zi întreagă in
tr-un „centru pentru producerea 
de arbuști și plante ornamentale" 
situat într-o comună de lingă Sai- 
dec, orașul de reședință al provin
ciei Dong Thap. Centrul, organizat 
pe baze cooperatiste, cu cotizația 
de hărnicie a vreo 200 de familii 
de grădinari, ocupă doar 3 hecta
re. pe care se țes și se întrețes, 
într-o savantă broderie de splen
dori. peste 25 000 de plante orna
mentale, in sute de specii. Par însă 
mai multe, par milioane. Cum s-a 
putut realiza acest grandios vege
tal pe un spațiu atu de restrins ? 
Greu de-explicat. Grădinile euro
pene pot fi transpuse in plan, cele 
asiatice nu. Ele nu se pot citj li
niar. in suită, pentru Simplul mo
tiv că. in cazul centrului amintit 
(care-i de fapt al tuturor grădini
lor și parcurilor vietnameze), zeci
le de pavilioane și chioșcuri înțe
sate de flori. decorate cu flori, 
împresurate de flori și arbori or
namentali, dispuse în registre dife
rite. pe roci-sculpturi (naturale sau 
artificiale) ori pe țărmuri de riurl 
și lacuri miniaturale, isi deschid 
ferestrele spre alte priveliști, mul- 
tiplicîndu-și perspectivele in apele 
care sînt altfel la fiecare ceas al 
luminii. Deasupra — curgerea 
lentă sau agitată a cerului, in apă 
— vrenele de pești roșii sau trans
lucizi. compunindu-se in mișcă
toare evantaie de străluciri peste 
prundișul ce desenează alte gră
dini. subacvatice, in jur — crini 
gigantici, gladiole gigantice, coni
fere . de tropice „în etaje" (brazi 
transformați, din piramide. în trep
te de etaje orizontale, de un fast 
unic), apoi fel de fel de arbori și 
de arbuști „prelucrați" cu foarfe
cele. căpătînd înfățișări de maimu
țe. tigri sau cerbi, totul înecat în
tr-o profunzime de flori minuscu
le. fiecare din ele un unicat. Flori 
pentru curți, pentru balcoane, pen
tru buchete. Plantele sînt expe
diate în orașul Ho Și Min, sau in 
alte localități cu camioanele, ori 
pe rîuri și pe canale de irigații cu 
bărcile. Ni se povestește că în 
preajma „Tet"-ului (Anul nou lu
nar, cînd toate casele se împodo
besc cu flori) centrul primește zil
nic cite 10 000—12 000 de clienți.

Pină nu demult, pe locui acestui 
mirific parc domnea nepătrunsa 
sălbăticie a junglei.

Delta Mekongului. asemenea în
tregului Vietnam, iși schimbă fața, 
răsucind-o spre luminile viitorului.

Iile PURCARU

ambifcadori.il


Elocventă expresie a angajării României 
pentru dezarmare si pace

Rezultatul referendumului din țara noastră difuzat 
ca document oficial al Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— La Națiunile Unite a fost difuzat 
ca documeht oficial al Adunării 
Generale rezultatul referendumului 
ce a avut loc în România la 23 no
iembrie privind reducerea unilate
rală cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor șl cheltuielilor militare.

în document se arată că. in spiri
tul politicii de pace a României, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat, recent, statelor europene, 
S.U.A. și Canadei chemarea de a 
adopta măsuri de reducere unilate
rală cu cel puțin 5 la sută a arma
mentelor, efectivelor și cheltuielilor 
lor militare, exprimînd, totodată, con
vingerea că o asemenea reducere, 
departe de a pune in pericol secu
ritatea vreunui stat, poate deschide 
calea trecerii la negocieri reale de 
dezarmare. Pentru a da un sens 
concret acestei chemări — arată do
cumentul — Republica Socialistă 
România s-a declarat gata să-și re
ducă cu 5 la sută armamentele,

DECLARAȚIA GUVERNULUI SOVIETIC
în legătură cu hotărîrea S.U.A. de a nu respecta 

prevederile Tratatului SALT-2
MOSCOVA 5 (Agerpres) — La 

Moscova a fost dată publicității De
clarația guvernului sovietic in legă
tură cu punerea in stare funcțională 
a celui de-al 131-lea bombardier 
B-52 dotat cu rachete nucleare de 
tip „Cruise", fără să fie demontat 
in compensație un vector nuclear 
echivalent. în declarație se relevă 
că. prin luarea acestei măsuri. Sta
tele Unite deschid ecluzele pentru o 
cursă nelimitată in domeniul arma
mentelor strategice nucleare, iar re
fuzul de a respecta limitările conve
nite asupra creșterii cantitative și

Îndepărtarea pericolului nuclear
— cerința cea mai urgentă a contemporaneității

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpresj. 
— îndepărtarea pericolului unui 
război nuclear rămine sarcina cea 
mai importantă si urgentă a contem
poraneității. se menționează într-o 
rezoluție privind urmările climate
rice ale unui război nuclear oe Pă- 
mînt adoptată de Adunarea Genera
lă a O.N.U. în document se subli
niază că urmările unui conflict ato
mic ar crea o amenințare fără pre
cedent chiar si pentru cele mai în
depărtate state. Nu. este exclusă po
sibilitatea cufundării Pămintului in 
întuneric și frig, ca urmare a ..iernii 
nucleare", atrage atenția rezoluția.Convocarea unei conferințe internaționale privind Oceanul Indian

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a 
hotărit convocarea unei conferințe in 
problemele Oceanului Indian la Co
lombo. ca un pas necesar pe calea 
înfăptuirii declarației cu privire la 
transformarea Oceanului Indian m- 
tr-o’ zonă a păcii. Un comitet spe

Un raport al secretarului general al O. N. U. 
în problema cipriotă

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Intr-un raport adresat Consiliului 
de Securitate, secretarul general al 
Q.N.U.. Javier Penez de Cuellar, a 
recomandat prelungirea cu încă șase 
luni a mandatului Forțelor O.N.U. 
din Cipru (UNFICYP), care expiră 
la 15 decembrie a. c. In raport se 
apreciază că. dacă ambele părți im
plicate in conflictul cipriot ar crea

RELANSAREA ECONOMIEI MONDIALE 
implică promovarea unui comerț liber, echitabil

Desfășurîndu-se în condițiile per
sistenței și chiar acu.tizării fenome
nelor de criză, intr-un moment cind 
previziunile din perioada de inceput 
a anului privind ritmul de creștere 
a producției mondiale in 1986 sint 
„revizuite în jos", sesiunea anuală 
a Acordului General pentru Tarife 
și Comerț (G.A.T.T.), care a avut 
loc zilele trecute la Geneva, a pri
lejuit 'continuarea eforturilor in 
vederea stăvilirii tendințelor protec- 
ționiste și liberalizării schimburilor 
dintre state — cerință esențială 
pentru o relansare economică gene
rală și durabilă în lume. De altfel, 
reuniunea in cauză ■— prima după 
consensul de la Punta del Este 
asupra lansării. în 1987, a unei noi 
runde de negocieri in cadrul 
G.A.T.T. — a fost dominată de ana
liza stadiului pregătirii noii runde, 
al cărui principal obiectiv este de 
a contribui la crearea ‘unui sistem 
comercial mai deschis și mai echi
tabil. care să favorizeze progresul 
tuturor statelor.

Asemenea preocupări sint cu atit 
mai importante cu cit, așa cum s-a 
arătat și in cursul dezbaterilor, pe 
fundalul slăbirii apreciabile in prima 
jumătate a anilor ’80 a activității 
economice in lume, a agravării cri
zei dezvoltării și a datoriilor ex
terne, comerțul mondial u înregis
trat un accentuat declin : de la 5,1 
la sulă între 1976—1980, ritmul me
diu anual de creștere a volumului 
său s-a redus la 2.8 la sută in 
perioada 1981—1985. In aceeași di
recție au acționat și măsurile pro- 
tecționiste, de restrîngere sub di
ferite pretexte a accesului la piețele 
internaționale, aplicate pe o scară 
tot mai largă de unele țări dezvol
tate. De la 20 la sută in 1980, pon
derea produselor industriale supuse 
restricțiilor netarifare a sporit la 
peste 35 la sută in 1985. în gene
ral. s-a apreciat că aproape două 
treimi din comerțul mondial a căzut 
sub incidența unei forme sau alteia 
de protectionism. Ca urmare, ten
siunile și conflictele din relațiile 
economice internaționale se ampli
fică, așa cum o dovedesc frecven
tele dispute comerciale dintre prin
cipalele țări capitaliste dezvoltate 
sau dintre acestea și statele lumii 
a treia. Asemenea fenomene au 
luat dimensiunile unei crize a sis
temului comercial multilateral, care 

efectivele și cheltuielile militare și 
să consulte întregul popor în legă
tură cu această măsură in cadrul 
unui referendum.

Documentul aduce, de asemenea, 
la cunoștință date privind expresia 
concretă a acestei măsuri, precizind 
că echipamentele, resursele umane 
și financiare astfel eliberate vor fi 
folosite in economie, la înfăptuirea 
programelor de dezvoltare ale țării 
noastre.

Rezultatul referendumului — se 
arată în document — a pus în evi
dență adeziunea deplină a întregului 
popor la. politica de dezarmare și 
pace promovată consecvent ' de 
România, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, hotărîrea fermă 
de a se angaja cu toate forțele în 
lupta pentru oprirea cursei înarmă
rilor și trecerea la măsuri concrete, 
practice, de dezarmare, pentru fău
rirea unei lumi a păcii, înțelegerii 
și colaborării între toate națiunile.

perfecționării calitative a armamen
telor strategice ofensive poate avea 
urmări imprevizibile — relatează 
agenția T.A.S.S.

Uniunea Sovietică — se arată — 
apreciază că mai există posibilități 
pentru a se opri un curs periculos 
al evenimentelor. Ținînd seama de 
uriașa importantă a necesității de a 
se menține instrumentul de limita
re fundamentalii a cursei înarmări
lor strategice. Uniunea Sovietică se 
abține, decamdată, de la ieșirea din 
limitele prevăzute de tratatele 
SALT-1 si SALT-2. relevă declarația.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat cu o foarte largă majoritate 
de voturi o rezoluție prin care a ce
rut efectuarea unui studiu asupra 
efectelor unui eventual război nu
clear asupra climei și mediului în
conjurător. inclusiv asupra fenome
nului denumit „iarna nucleară". Re
zoluția cere secretarului general al 
O.N.U. să întreprindă acțiunile ne
cesare pentru elaborarea unui raport 
pe această temă, cu ajutorul unor 
exporti internaționali, pînă la cea 
de-a 43-a sesiune a Adunării Gene
rale. din 1988.

cial al O.N.U, a fost însărcinat cu 
organizarea conferinței nu mai tîr- 
ziu de «nul 1988. Rezoluția in acest 
sens adoptată de Adunarea Genera
lă subliniază necesitatea unor efor
turi noi si constructive, manifestării 
voinței politice pentru transformarea 
Oceanului Indian într-o zonă a păcii.

o atmosferă măi favorabilă, ar 
exista șanse de succes în rezolvarea 
problemei cipriote.

Forțele O.N.U. din Cipru au efec
tive de 2 328 militari și sint formate 
din contingente furnizate de opt 
țări-. Consiliul de Securitate se va 
întruni. în curind. pentru prelun
girea mandatului UNFICYP.

exacerbează dificultățile economice 
în toate statele, îndeosebi in, țările 
in curs de dezvoltare.

Intr-adevăr, datele supuse aten
ției participanților la sesiunea 
G.A.T.T. sint edificatoare in ce 
privește faptul că politicile protec- 
ționiste nu afectează uniform toate 
țările, ci in special pe cele in curs 
de dezvoltare. Șj nu toate produ
sele acestora, ci, mai ales, pe cele 
prelucrate. De exemplu, statele 
vest-europene importă, dintr-o se
rie de țări în curs de dezvoltare, 
orez fără taxe vamale. Dacă orezul 
este insă' prelucrat, I se aplică o 
taxă de 13—15 la sută. Orezul nu 
este un exemplu singular : mai bine 
de o treime din exporturile statelor 
lumii a treia se lovesc, pe piețele 
țărilor' capitaliste dezvoltate, de 
unul sau mai multe obstacole co
merciale, iar circa două treimi din 
exporturile lor de produse manu
facturate formează obiectul unor 
restricții netarifare. Cit de discrimi
natorii sint politicile comerciale 
promovate de țările occidentale re
zultă limpede și din faptul că 
același tip de produs prelucrat este 
afectat de măsuri protecționiste în 
proporție de 11 la sută cind provine 
din țările capitaliste dezvoltate și 
de peste 30 la sută cînd este ex
portat de statele in curs de dezvol
tare.

în același timp, așa cum au 
arătat numeroși vorbitori, facilită
țile acordate de țările dezvoltate în 
cadrul sistemului generalizat de 
preferințe sint treptat suprimate și 
înlocuite, în bună parte, cu măsuri 
discriminatorii față de exporturile 
țărilor în curs de dezvoltare. Po
trivit estimărilor G.A.T.T., 50—60 la 
sută din produsele exportate de 
țările lumii a treia îndeplinesc, în 
principiu, condițiile necesare pentru 
a primi un tratament preferențial. 
Dar in practică un procent mult 
mai mic din exporturile statelor 
respective beneficiază efectiv de 
preferințe, deoarece asemenea pre
ferințe sînt supuse la tot mai di
verse și numeroase restricții, care 
fac aplicarea lor dificilă, adesea 
chiar imposibilă. Dacă la începutul 
actualei decade jumătate din ex
porturile țărilor în curs de dezvol
tare erau incluse în siștemul gene
ralizat de preferințe, doar 21,3 la

Rezoluții inițiate de România- 
adoptate de Adunarea Generală a O.N.U.

PENTRU REGLEMENTAREA
PE CALE PAȘNICĂ A DIFERENDELOR
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 

— Plenara Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat prin consens un 
proiect de rezoluție inițiat de Româ
nia privind reglementarea pașnică a 
diferendelor dintre state.

Proiectul a format obiectul unei 
largi dezbateri in Comitetul juridic 
al' Adunării Generale, unde a fost 
prezentat in numele a peste 40 de 
delegații, reprezentând toate ' regiu
nile geografice.

Documentul adoptat evidențiază 
preocuparea profundă a statelor 
membre față de continuarea situa
țiilor de .conflict și de apariția de 
noi surse de diferende și tensiune 
in viața internațională, mai ales ca 
urmare a tendinței crescinde de a 
se recurge la forță sau la amenin
țarea cu forța, ca rezultat al esca
ladării cursei înarmărilor, ceea ce 
constituie un pericol grav pentru 
independența și securitatea statelor, 
pentru pacea și securitatea întregii 
lumi.

în rezoluție se subliniază necesi
tatea de a nu se precupeți nici un 
efort pentru soluționarea tuturor 
situațiilor conflictuale și a diferen
delor prin mijloace exclusiv paș
nice, de a se evita orice acțiuni 
militare și ostilități împotriva altor

„POLITICI ȘI PROGRAME 
PENTRU TINERET - 

PARTICIPARE, DEZVOLTARE, PACE“
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 

— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat prin consens rezoluția ini
țiată de România privind „Politici si 
programe pentru tineret — Partici
pare, Dezvoltare, Pace", la care s-au1 
alăturat in calitate de coautoare 90 
de state.

Rezoluția stabilește măsuri de na
tură să asigure aplicarea în prac
tică a Liniiior directoare privind 
programe în domeniul tineretului și 
urmărirea punerii lor in aplicare. 
Acest document programatic, adop
tat de Conferința mondială a O.N.U. 
pentru Anul Internațional al Tine
retului, din 1985. constituie rezulta
tul activității desfășurate de Comi
tetul Consultativ ăl O.N.U. pent-'i 
A.I.T.. care a funcționat în perioada 
1981—1985. avind ca președinte pe 
tovarășul Nicu Ceaușescu., prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., ministrul 
pentru problemele tineretului.

Rezoluția adoptată adresează un 
apel tuturor statelor, organelor si 
organismelor O.N.U.. instituțiilor 
specializate, organizațiilor guverna
mentale și neguvernamentale intere
sate. și cu deosebire organizațiilor de 
tineret, oerindu-le să depună toate

Reuniunea la nivel înalt a țărilor membre 
ale Pieței ComuneA

LONDRA 5 (Agerpres). ■'— Vineri 
dupâjamiază au inceput la Londra 
lucrările unei- reuniuni la nivel înalt 
de două zile a țărilor membre ale 
Pieței Comune, prezidată de șeful 
guvernului britanic. Margaret. That
cher. Ordinea de zi cuprinde, între 
altele, politicile în domeniul vamal, 
combaterea terorismului, intărirea 
'securității. O temă foarte concretă

in sprijinul realizării unui front amplu 
al forțelor democratice din Chile

HAVANA 5 (Agerpres). — La Ha
vana s-a anunțat că partidele co
munist, socialist si al stingi! creș
tine din Chile au propus organiza
țiilor democratice chiliene aflate in 
opoziție un dialog in vederea reali
zării unui front amplu al forțelor 
care se pronunță pentru democrație.

sută din acestea s-au bucurat efec
tiv de regim preferențial.

La reuniunea G.A.T.T. de la Ge
neva, numeroși vorbitori au arătat 
că dificultățile țărilor in curs de 
dezvoltare au fost și mai mult am
plificate de dobinzile înalte de pe 
piața creditului și de instabilitatea 
ratelor de schimb monetar, care au 
introdus noi elemente de incertitu
dine in ce privește atit încasările 
din exporturi, cit și cheltuielile lor 
pentru importuri. Restrîngerea co
merțului țărilor lumii a treia prici- 
nuiește statelor respective impor
tante pierderi în devize, ceea ce slă
bește capacitatea lor de a asigura 
nu numai creșterea economică,, ci și 
plata datoriilor. Protecționismul 
alimentează in felul acesta criza 
datoriilor, care, la rîndul ei, pro
duce ample perturbații in comerțul 
mondial și, implicit, noi impulsuri 
spre restricții de tot felul. Dacă 
acest cerc vicios nu va-fi rupt,' s-a 
atras atenția la reuniunea de la 
Geneva, el va frîna și mai puternic 
dezvoltarea economică în lume, in
clusiv in țările dezvoltate.

Astfel de avertismente au în 
vedere faptul că. în ultimele două 
decenii, exporturile țărilor capita
liste dezvoltate către statele in 
curs de dezvoltare au sporit de 
peste zece ori. ultimul grup de 
state devenind o importantă piață 
de desfacere pentru produsele pro
venite din primul grup. Țările. în 
curs de dezvoltare absorb peste un 
sfert din totalul exporturilor de 
produse manufacturate ale Europei 
de vest, Americii de Nord și Japo
niei. Pentru țările capitaliste indus
trializate comerțul cu statele lumii 
a treia a constituit elementul cel 
mai dinamic al cererii în deceniul 
trecut. In aceste condiții, reducerea 
importurilor țărilor în curs de dez
voltare, ca urmare a înrăutățirii 
fără precedent a situației lor eco
nomice și financiare, nu poate ră
mine fără urmări asupra creșterii 
economice a țărilor dezvoltate. Cal
cule ale O.C.D.E. arată că cele 24 
de țări membre au pierdut în ulti
mii cinci ani 2 000 miliarde de dolari 
(circa un sfert din produsul lor 
intern brut) datorită reducerii po
sibilităților de producție în urma 
scăderii cererii mondiale.

Se poate spune, astfel, că însăși 
viața confirmă justețea și legitimita

state. Totodată, se apreciază că re
glementarea pașnică a diferendelor 
trebuie să reprezinte una dintre 
preocupările centrale ale statelor și 
ale O.N.U.

în același timp. Adunarea Gene
rală cere Comitetului special pen
tru Carta O.N.U. și creșterea rolu
lui organizației ca la sesiunea sa 
din 1937 să continue examinarea 
propunerii României privind necesi
tatea ca statele aflate în conflict să 
recurgă la o comisie de bune oficii, 
mediere sau conciliere și să prezinte 
concluzii Adunării Generale pe 
această temă, la o dată cit mai 
apropiată. ’

Adunarea Generală a decis, de 
asemenea, să înscrie pe ordinea de 
zi a viitoarei sesiuni punctul# „Re
glementarea pașnică a diferendelor".

Adoptarea de către Adunarea Ge
nerală a . rezoluției inițiate de 
România cu privire la soluționarea 
prin mijloace exclusiv pașnice a 
diferendelor constituie o nouă și' 
elocventă dovadă a actualității și' 
însemnătății propunerilor românești 
pentru asigurarea respectării de că
tre toate statele a principiilor și 
normelor dreptului internațional șl 
promovarea fermă a legalității in
ternaționale.

eforturile în scopul înfăptuirii linii
lor directoare pentru programe de 
viitor in domeniul tineretului. Se
cretarul general al O.N.U. este soli
citat să promoveze înfăptuirea unor 
programe consacrate tinerei genera
ții in cadrul organizației mondiale, 
mai ales in domenii cum sint asigu
rarea de locuri de muncă, realizare^ 
dreptului la educație și cultură pen
tru toți tinerii.

Prin rezoluția adoptată s-a decis 
ca la sesiunea a 42-a a Adunării 
Generale a O.N.U. să fie înscris pe 
ordinea de zi punctul privind „Po
litici și programe pentru tinăra ge
nerație".

Numărul mare de coautori la a- 
ceastă rezoluție, dezbaterile ample 
cane au avut loc pe tema evaluării 
rezultatelor și obiectivelor de va
loare permanentă ale A.I.T., con
sensul .realizat lâ adoptarea rezolu
ției pun in evidență aprecierea ge
nerală pe care statele membre și 
organizația mondială o dau inițiati
vei României privind aducerea și 
menținerea în atenția comunității 
internaționale a problematicii tine
rei generații, a contribuției acesteia 
la modelarea viitorului umanității.

va fi aceea a creării de locuri de 
muncă, pentru reducerea numărului 
șomerilor (16 milioane ia nivel co
munitar).

In ceea ce privește relațiile Est- 
Vest. care ocupă un loc special pe 
agenda reuniunii, participanții se 
vor concentra asupra rezultatelor în- 
tîlnirii sovieto-amerîcane de la 
Reykjavik.

pentru mobilizarea maselor popu
lare in lupta pentru un regim civil 
democratic, de largă reprezentare în 
Chile — transmite agenția T.A.S.S. 
Documentul dat publicității este 
semnat de secretarii generali ai celor 
trei partide.

tea poziției României socialiste, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
care de la inceput au relevat carac
terul globul al problemelor comer
țului mondial, subliniind că, in con
dițiile accentuării interdependențe
lor dintre state, progresul economic 
și social al umanității nu se poate 
copcepe izolat, că nu se pot contra- 
pune interesele unei categorii de 
țări celorlalte categorii de țări.

Dimpotrivă, datorită faptului că 
economia mondială constituie un 
ansamblu unitar, stabilitatea și dez
voltarea ei armonioasă impun con
jugarea eforturilor tuturor statelor 
in vederea creării unui sistem co
mercial deschis și echitabil.

Pornind tocmai de la situația în 
care se află comerțul mondial, 
delegația română la sesiunea 
G.A.T.T. de la Geneva s-a pronun
țat pentru întreprinderea unor ac
țiuni concrete, hotărite, în primul 
rînd în cadrul Acordului general, 
pentru inversarea tendințelor pro
tecționiste și sprijinirea efectivă a 
eforturilor țărilor in curs de dez
voltare în direcția- depășirii actua
lului impas economic și creșterii 
participării lor la schimburile in
ternaționale. A fost relevată totJ 
odată poziția României potrivit căreia 
renunțarea de către țările membre 
ale G.A.T.T. la măsurile discrimina
torii și aplicarea tratamentului na
țiunii celei mai favorizate in mod 
stabil și fără condiționări politice 
sint de natură să creeze condiții 
favorabile negocierilor din noua 
rundă G.A.T.T. S-a subliniat, de 
asemenea, că este necesar ca în 
procesul de desfășurare a amintitelor 
negocieri să se țină seama de 
situația specifică a țărilor în curs 
de dezvoltare, cărora trebuie să li 
se acorde un tratament diferențiat, 
mai favorabil.

în deplin consens cu aceste ce
rințe, România, așa cum a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, va ac
ționa in continuare, inclusiv în ca- 

'drul viitoarei runde de negocieri 
multilaterale, pentru crearea condi
țiilor . favorabile promovării unui 
comerț cu adevărat liber, a unei 
colaborări egale in drepturi, in con
cordanță cu interesele păcii și pro
gresului tuturor popoarelor.

Gh. CERCELESCU

ORIENTUL 
MIJLOCIU

• Poziții exprimate la Națiunile 
Unite * Apeluri la încetarea 

luptelor din Liban
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 

— După dezbaterile din plenară și 
diferite comitete principale asupra 
diverselor aspecte ale situației din 
Orientul Mijlociu. Adunarea Gene
rală a O.N.U. a adoptat un set de 
rezoluții privind conflictul arabo- 
israelian.

Una dintre aceste rezoluții con
damnă Israelul pentru practicile in 
teritoriile arabe ocupate și cere au
torităților israeliene să elibereze pe 
locuitorii arabi deținuți in închiso
rile din aceste teritorii.

O altă rezoluție reafirmă faptul că 
problema palestiniană este cheia 
soluționării conflictului din Orien
tul Mijlociu și reiterează sprijinul 
față de convocarea unei conferințe 
internaționale de pace privind a- 
ceastâ zonă, sub egida O.N.U.,, și 
față de crearea unui comitet pregă
titor al acestei conferințe.

MADRID 5 (Agerpres). — Minis
terul de Externe al Spaniei a dat 
publicității o declarație prin care 
guvernul de la Madrid se pronunță 
pentru încetarea neîntirzlată a osti
lităților din zona taberelor palesti
niene din Liban, transmite agenția 
Reuter. De asemenea, guvernul Spa
niei cere aplicarea rezoluției 425 a 
Consiliului de Securitate pentru a 
se pune capăt prezenței militare a 
Israelului in sudul Libanului, care 
constituie un factor destabilizator al 
situației din regiune.

CAIRO 5 (Agerpres). — Organiza
ția Conferinței Islamice (O.C.I.) a 
cerut să se pună imediat capăt es
caladării luptelor din zona tabere
lor de refugiați palestinieni din Li
ban. Intr-o declarație făcută de 
Shari fu din Pirzada. ' secretarul ge
neral al O.C.I., citată de agenția 
China Nouă, se face apel la comu
nitatea și oficialitățile internaționa
le șă acorde sprijin poporului pa
lestinian in constituirea unui stat 
propriu, independent. Sub conduce
rea Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei.

TUNIS 5 (Agerpres). — Secretarul 
general al Ligii Arabe. Chedli Klibi. 
a adresat un nou apel forțelor im
plicate în luptele din zona taberelor 
de refugiați palestinieni din Liban, 
cerindu-le să pună capăt ostilități
lor și să înceapă negocieri pentru a 
soluționa disputele. Dacă problemă 
taberelor palestiniene necesită o re
glementare durabilă, care să pună 
capăt acestor confruntări tragice, 
soluția nu poate fi decit politică si 
nu militară, subliniază apelul, care 
cheamă cele două părți să-și con
centreze toată energia împotriva 
ocupației israeliene.

CONVORBIRI 
LIBIANO-ALGERIENE

TRIPOLI, 5 (Agerpres),,în ca
drul întâlnirilor periodice hotărite 
de conducerile Marii Jamahirii Ara
be Libiene Populare Socialiste și 
Algeriei, în vederea .găsirii căilor 
pentru consolidarea relațiilor alge- 
riano-libiene și a realizării unui 
schimb de vederi în problemele in
ternaționale de actualitate, în spe
cial cele din lumea arabă, șeful sta
tului algerian, Chadli Bendjedid, a 
efectuat o vizită in orașul libian 
Sirta. Cu această ocazie, au avut loc 
convorbiri politice intre conducăto
rul Marii Revoluții de la 1 Sep
tembrie a Marii Jamahirii Arabe 
Libiene Populare Socialiste, colone
lul Moammer Al-Kadhafi. și pre
ședintele Algeriei. Chadli Bendjedid, 
consacrate unor probleme de interes 
reciproc.

Intr-o declarație făcută agenției 
libiene de presă JANA inainte de 
încheierea vizitei, președintele Alge
riei a exprimat sprijinul total al țării 
sale față de Marea Jamahirie Arabă 
Libiana Populară Socialistă și po
porul libian, in fața amenințărilor' și 
presiunilor externe.

Agențiile de presa
- pe scurt

| PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
CEHOSLOVACIA. La Praga s-au 

I desfășurat lucrările plenarei C.C.
al P. C. din Cehoslovacia, care a 
dezbătut raportul prezentat de Gus- 

Itav Husak, secretar general al C.C.
al P.C. din Cehoslovacia, președin
tele R.S. Cehoslovace, privind pro
bleme ale situației interne și inter- 

I naționale. După cum relatează 
agenția C.T.K., plenara a aprobat 
planul de dezvoltare economică și 

I socială a Cehoslovaciei pe perioada 
celui de-al optulea cincinal.

PLENARA C.C. AL PARTIDU- 
I LUI POPULAR REVOLUȚIONAR
I MONGOL, desfășurată la Ulan Ba

tor. a aprobat raportul „Cu privi- 
Ire la realizarea hotăririlor Congre

sului al XIX-lea al P.P.R.M. și 
sarcinile organizațiilor de partid", 

. prezentat de Jambin Batmunh. se
cretar general al C.C. al P.P.R.M., 

I președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R. P. Mongole. 

IAu fost aprobate, totodată, proiec
tele olanului de stat de dezvoltare 
economică și socială a R. P. Mon- 

Igole în al optulea cincinal, ale pla
nului si bugetului de Stat ne 1987.

NEGOCIERILE SOVIETO — 
AMERICANE DE LA GENEVA. 

I Vineri, la Geneva s-a încheiat în
tâlnirea de lucru dintre reprezen- 

} tanții delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. 
la negocierile bilaterale privind ar
mamentele nucleare și cosmice, 

I relatează agenția T.A.S.S.

REUNIUNE. La Phenian a avut 
Ioc o reuniune de urgență a comi- 

I tetelor centrale ale partidelor so
cial-democrat și Chondoist Chongu, 
în cursul căreia au fost discutate 

I măsurile de denunțare a represiu
nilor din Coreea de Sud. In în
cheiere a fost adresată Internațio- 

| nalei Socialiste și organizațiilor in
ternaționale o scrisoare in care se

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ANIVERSĂRII FĂURIRII STATULUI

NAȚIONAL UNITAR ROMÂN
ATENA 5 (Agerpres). — Cu pri

lejul celei de-a 68-a aniversări a 
actului istoric de la 1 Decembrie 
1918. la Casa de cultură din cartie
rul Nea Smirni din Atena a avut 
loc o adunare festivă.

Despre însemnătatea si semnifi
cația evenimentului au vorbit pri
marul municipalității Nea Smirni, 
directorul Casei de cultură din lo
calitate. secretarul general al Casei 
de cultură a prieteniei româno-ele- 
ne și ambasadorul roman la Atena.

Au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului de Externe și Parla
mentului elen, . niemfiri. ai conduce
rii partidelor politice din Grecia, 
oameni de artă, știință și cultură, 
reprezentanți ai cercurilor de afa
ceri elene, ziariști, un numeros 
public.

VIENA 5 (Agerpres). — Asocia
ția „Unirea" — prietenii României 
in Austria și Ambasada Republicii 
Socialiste România la Vieng au 
organizat la Palatul „Alte Ratliaus", 
din centrul istoric al capitalei 
a'ustriece, o adunare festivă con
sacrată aniversării făuririi statului 
național unitar român. Cu acest 
prilej au fost prezentate ■ pe larg 
semnificația actului de la 1 De
cembrie 1918 in istoria poporului 
român și marile realizări obținute 
de poporul român in toate domeni
ile de activitate, îndeosebi in cele 
peste două decenii de cind iri frun
tea partidului și a. țării se află to
varășul Nicolae Ceaușescu. Au luat 
parte Ștefan Kukla, secretarul ge
neral al Asociației de prietenie 
Austria—România, Vinzenz Przy- 
polski, președintele , Asociației 
„Unirea", membri ai corpului di
plomatic, ziariști, un numeros pu
blic.

HAGA 5 (Agerpres). — In ca
drul manifestărilor dedicate zilei de 
1 Decembrie, în localitatea Breda 
(Olanda) a avut loc o săptămină 
culturală românească.

Datoriile externe frinează dezvoltarea economică 
a țărilor lumii a treia

MADRID 5 (Agerpres). — La Ma
drid au inceput lucrările celei de-a 
IV-a Conferințe a președinților par
lamentelor democratice din țările 
de limbă spaniolă, consacrate luptei 
pentru continuarea și aprofundarea 
proceselor naționale de transformări 
democratice și găsirii unor soluții 
pentru stingerea datoriei externe 
Jatlno-americane.

In discursul inaugural, președinte
le Senatului mexican, Gonzalo Mar
tinez Corbala, și-a exprimat speran
ța ca „toate popoarele din America 
Latină să-și reia calea democratică 
de dezvoltare si să beneficieze plenar 
de libertățile si drepturile consfințite 
prin constituție". El a subliniat, tot
odată. necesitatea ca toate contro
versele internaționale să fie soluțio
nate prin dialog, pe calea negocieri
lor politice. Referitor la problema 
datoriei externe latino-americane.

R. S. A. continuă amenințările la adresa Mozambicului
MAPUTO 5 (Agerpres). — Rele- 

vind cauza justă a poporului de cu
loare din Republica Sud-Africană, 
președintele Mozambicului, Joaquim 
Chissano. a declarat că țara sa va 
sprijini in continuare „politic, moral 
și diplomatic" Congresul Național 
African (A.N.C.), grupare a popu
lației de culoare, declarată ilegală 
î.n R.S.A. De asemenea, relatează 
agenția China Nouă, el a afirmat că 
autoritățile de la Maputo, potrivit 
atributelor lor suverane, pot 'primi 
sud-africani pe teritoriul mozambi- 
can, fără ca aceștia să desfășoare 
acțiuni violente pe teritoriul R.S.A. 
Aceasta nu contravine cu nimic a- 

subliniază necesitatea sprijinirii 
luptei pentru democratic din.Coreea 
de Sud. în același timp se cere re
tragerea forțelor militare america
ne și a armelor nucleare din Co
reea de Sud, înfăptuirea păcii in 
peninsula coreeană și reunificarea 
pașnică a Coreii.

CU PRILEJUL SOSIRII FĂCLIEI 
PĂCII LA SAN JOSE, deputății 
parlamentului costarican au aa'op- 
tat o rezoluție care subliniază ne
cesitatea intensificării luptei pen
tru pace și securitate internaționa
lă. La această acțiune organizată 
de O.N.U. ou luat deja parte zeci 
de mii de oameni din numeroase 
țări de pe diferite continente.

C.C. AL P.C. DIN AUSTRIA A 
HOTARtT CONVOCAREA CON
GRESULUI AL XXVI-LEA AL 
PARTIDULUI in zilele de 27—29 
martie anul viitor. Ia Vieiia — a 
anuntat într-o conferință de presă 
președintele . P.C,A.. Franz Muhri, 
citat de agenția T.A.S.S. Congresul 
este chemat să facă bilanțul acti
vității desfășurate de la preceden
tul forum al partidului, să stabi
lească sarcinile acestuia in lupta 
pentru pace si destindere, pentru 
interesele vitale ale oamenilor 
muncii, a spus el.

LA GENEVA a început cea de-a 
15-a reuniune a Adunării Generale 
a Federației Agențiilor de Presă 
Arabe (F.A.N.A.). Urmează să fie 
dezbătute modalități de lărgire a 
rețelei informaționale in vederea 
unei mai bune reflectări a reali
tăților din zonă, precum si unele 
probleme organizatorice, relatează 
agenția F.A.N.A.

CURTEA SUPREMA A GRENA
DEI, a condamnat la moarte 14 din
tre cei 18 acuzați de asasinarea, in

A fost- organizată o expoziție de 
carte, in cadrul căreia la loc de 
frunte s-au aflat, lucrări ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
cum și • expoziție de fotografii 
avind ca temă realizările Româ
niei. socialiste.

Au fost prezentate filmele „Uni
rea, permanență a istoriei Româ
niei" și „România, imagini con
temporane".

O expoziție de costume populare 
românești și o seară de muzică au 
completat manifestările culturale.

LONDRA 5 (Agerpres), — Liga 
internațională de prietenie și filiala 
Asociației de prietenie Marea Bri
tanic—România din Birmingham au 
organizat o manifestare culturală 
dedicată țării noastre. A fost pre
zentată o expunere privind înfăp
tuirea actului de la 1 Decembrie 
1918 și însemnătatea istorică a for- 

.mării statului național unitar ro
mân.

Expoziția de carte românească 
organizată cu același prilei prezintă 
la. loc de frunte lucrări din onera 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Au fost recitate poezii din creația 
unor poeți clasici și contemporani 
români.

NEW YORK 5 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 68-a. aniversări 
a făuririi statului national unitar 
român, la Biblioteca română din 
Nete York a avut loc o seară cul
turală. Au fost prezentate expoziția 
de fotografii „Momente din lupta 
poporului român pentru unitate și 
independență" și filmul documentar 
„Unirea — permanență a istoriei 
românești". De asemenea, a fost or
ganizat. un stand de carte cu tema
tică adecvată evenimentului cele
brat.

Au participat oameni de cultură 
și artă din New York și localită
țile apropiate, cadre universitare, 
un numeros public.

reprezentantul Mexicului s-a pro
nunțat pentru o mai mare unitate 
de acțiune a țărilor in curs de dez
voltare din regiune si pentru o ati
tudine realistă. constructivă din 
partea creditorilor, in calitatea, lor 
de „coresponsabili", față de situația 
grea economică din regiune.

MADRID 4 (Agerpres). — Sub 
egida Institutului pentru Relațiile 
dintre Europa și America Latină, la 
Madrid se desfășoară lucrările unui 
simpozion pe tema „Implicațiile po
litice ale datoriilor externe ale Ame
ricii Latine", informează agenția 
Prensa Latina.

Delegații latino-americani au rele
vat. in intervențiile lor. .că datoria 
externă reprezintă unul dintre fac
torii externi care frinează dezvolta
rea economică a țărilor din lumea 
a treia.

cordului de la Nko-mati dintre gu
vernul mozambican și autoritățile 
sud-africane, încheiat în 1984, a sub
liniat Joaquim Chissano. Cei care 
încalcă acest acord și folosesc di
verse pretexte pentru a întreprinde 
acte de agresiune impotriva Mozam
bicului sint guvernanții de la Preto
ria. Ei au comis repetate violări 
ale spațiului aerian mozambican și 
sprijină bandele de rebeli impotriva 
autorităților legale ale Mozambicu
lui. Cu toate acestea, a arătat el, 
Mozambicul nu abrogă acordul de la 
Nkomati și cere părții sud-africane 
să-l respecte.

1983. a fostului, prim-ministr.u al 
țării,- Maurice Bishop. Intre cei con- t 
damnați figurează Bernard Cpard, 
fost vieeprim-ministru :și generalul 
Hudson Austin, fost comandant al 
armatei. Grupul inculpaților s-a 
făcut vinovat de asasiparea fostp- I 
lui prim-ministru al țării și a altor 
colaboratori ai săi. in timpul lovi
turii de stat din 1983.

PARLAMENTUL VEST-GERMAN 
a.luat in dezbatere recentele ac
cidente care au pus in pericol fio- I 
ra și fauna Rinului, informează a- 
gențiă A.P. Mai multi deputați au I
cerut să se ia măsuri severe im- I
potriva întreprinderilor care se fac 
vinovate de poluarea mediului am- |
biant prin neglijență. Ministrul I
pentru problemele mediului încon
jurător, Walter Wallmann, a cerut . 
să se acorde prioritate absolută 
măsurilor de întărire a securității • 
Id anumite genuri de întreprinderi, 
cu scopul de a se preveni noi 
accidente.

LA BRUXELLES s-au deSfășu- r 
rat, timp de două zile, lucrările 
reuniunii miniștrilor apărării din 1 
N.A.T.O., consacrată dezbaterii 
unor probleme privind programele 
militare ale statelor membre ale I 
pactului nord-atlantic.

MASURI CONTRA SECTEI 
„SCIENTOLOGIȘTILORr. Poliția a 
închis sediile sectei religioase a . 
„scientologiștilor" din peste 20 de 
orașe mari, ale Italiei — informează I 
agenția United Press International. 
Ancheta preliminară a dus la for- | 
mutarea unor acuzații grave la | 
adresa sectei, printre care conspi
rație in scopul comiterii de fraude, . 
violențe impotriva persoanei, prac
tici medicale abuzive și încălcări I 
ale legislației financiare.

ATAC EȘUAT. într-o alocuțiune | 

rostită la Managua, președintele 
Nicaraguei, Daniel Ortega Saave- . 
dra, a menționat că o nouă încercare 
a forțelor mercenare contrarevolu- • 
ționare antisandiniste de a pătrun
de, de pe teritoriul hondurian. în 
Nicaragua a eșuat,; Armata Popu- | 
Iară Sandinistă (E.P.S.) obligind pe 
inamic să se retragă spre interio- I 
rul Hondurasului.
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