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PRODUCȚIA ANULUI VIITOR 
TEMEINIC PREGĂTITĂ !

în spiritul preocupărilor statornice pentru 
înfăptuirea programelor de dezvoltare econo- 
mico-socialâ a patriei, la recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. au 
fost examinate și aprobate o serie de măsuri 
de maximă importanță pentru realizarea planu
lui pe 1986 și pregătirea In cele mai bune con
diții a. producției pe primul trimestru al anului, 
viitor. Cu acest prilej, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
arătat că este necesar ca In perioada care a 
mai rămas pină la sfirșitul acestui an să se 
acționeze cu toată hotărirea, printr-o orga

nizare exemplară a muncii, pentru ca fiecare zl 
de lucru să fie folosită la maximum in vederea 
îndeplinirii In condiții cit mai bune a sarcinilor 
de plan pe anul 1986, îndeosebi la producția 
fizică și export, pentru onorarea in întregime, 
la un nivel calitativ superior a contractelor 
încheiate cu beneficiarii interni și partenerii de 
peste hotare. Totodată, s-a subliniat cerința 
majoră ca, pină la sfirșitul acestei luni să se 
treacă la stabilirea celor mal bune măsuri In 
vederea creării tuturor condițiilor tehnice și 
organizatorice necesare pentru realizarea rit
mică, zi de zi, a sarcinilor de plan pe anul 1987.

Pornind de la aceste sarcini de maximă 
actualitate șl Importanță, organele și organiza
țiile de partid, consiliile oamenilor muncii din 
întreprinderi și centrale trebuie să asigure o 
amplă și susținută mobilizare a tuturor forțelor, 
astfel incit zi de zl, ceas de ceas, în fiecare 
unitate productivă să se lucreze din plin, în 
toate compartimentele de activitate, folosind la 
întreaga capacitate mașinile, utilajele șl instala
țiile din dotare, gospodărind judicios resursele 
materiale șl energetice de care dispune, lată 
în acest sens cîteva din sarcinile prioritare ale 
acestor zile din industrie și de pe șantierele de 
Investiții.

ÎN INDUSTRIE

• Fiecare zl de muncă să devină o zl 
a rezultatelor-record In realizarea planului 
la producția fizică, la fiecare sortiment în 
parte, în strînsă concordanță cu cerințele 
economiei 1

• Producția pentru export să fie reali
zată cu prioritate, în condiții de calitate 
superioară, onorîndu-se exemplar contrac
tele încheiate cu partenerii externi.

• Prlntr-o bună organizare a muncii, 
toate utilajele și Instalațiile să fie folosite 
din plin, cu randamente înalte.

• în fiecare întreprindere, la fiecare loc 
de muncă resursele materiale șl energe
tice să fie gospodărite rațional, cu maximă 
chibzuință.

• în toate unitățile economice să se la 
măsuri pentru asigurarea condițiilor ne
cesare desfășurării normale, în ritmurile 
prevăzute, încă din primele zile, a produc
ției anului viitor.

ÎN INVESTIȚII

• Obiectivele de Investiții cu termene 
de punere în funcțiune în acest an să fie 
finalizate șl racordate neîntîrziat la circuitul 
productiv I

SESIUNEA ȘTIINȚIFICA DEDICAT A ÎMPLINIRII A 2500 DE ANI [IE LUPTE
Șl JERTFE ALE POPORULUI N OSTRU PENTRU LIBERTATE Șl NEATÎRNARE,

PENTRU DREPTUL DE A FI STĂPlN IN PROPRIA-I ȚARĂ

TELEGRAMA
ADRESATĂ TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Participanțil Ia Sesiunea științifică dedicată Împli

nirii a 2 500 de ani de lupte și jertfe ale poporului 
nostru pentru libertate și neatîrnare. pentru dreptul de 
a fi stăpîn In propria-i țară își îndreaptă gîndurile 
pline de recunoștință și respect către Partidul Comu
nist Român, către dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, genial strateg și 
conducător al poporului român, strălucit păstrător de 
legi și datini, ctitor de istorie nouă, revoluționar și 
patriot înflăcărat, Erou între eroii neamului, pentru 
neobosita și prodigioasa activitate pe care o desfășu- 
rați în fruntea partidului și statului, consacrată edifi
cării socialismului și comunismului pe vatra strămo
șească, bunăstării și fericirii celor ce muncesc, înflo
ririi patriei nqastre libere, independente și suverane, 
deplin stăpînă pe soarta sa, așa cum au visat-o prin 
secole de lupte și jertfe glorioșii noștri înaintași.

Aniversarea evenimentelor petrecute cu două mi
lenii și jumătate în urmă ne oferă fericitul 
prilej de a vă exprima profunda admirație față de 
concepția dumneavoastră, fundamentată pe teoria ma
terialismului dialectic și istoric, cu privire la istoria 
națională unică și unitară, la vechimea și continuita
tea noastră neîntreruptă pe aceste meleaguri, față de 
aprecierile, tezele și concluziile dumneavoastră nova
toare privind cercetarea istorică, investigarea trecu
tului național de pe poziții revoluționare, militante, 
prin care ați redat poporului adevărata sa istorie, în 
toată amploarea ei, spre a-i fi carte de învățătură și 
educație, tezaur de experiență acumulată în decursul 
mileniilor, conștiință de sine și izvor nesecat de putere 
în efortul eroic dedicat progresului continuu al patriei. 
Istoria, în spiritul concepției dumneavoastră, consti
tuie bază a activității ideologice a partidului nostru în 
vasta muncă politică și educativă ce se desfășoară în 
rîndul oamenilor muncii, al tinerel generații, mîndră 
să cunoască trecutul, faptele Înaintașilor care au făcut 
totul pentru apărarea independenței, suveranității și 
integrității patriei.

Sub semnul acestei luminoase concepții, care gene
rează în sufletele tuturor fiilor pămîntului românesc 
un sentiment de Înaltă cinstire a istoriei naționale, 
comunicările prezentate au evocat amplele semnifi
cații ale primelor lupte atestate documentar, desfășu
rate de strămoșii geto-dacl — „cei mai drepți și mal 
viteji dintre traci" — acum 2 500 de ani. pentru apă
rarea libertății și Independenței. împotriva cotropito
rilor străini.

Lucrările sesiunii științifice au reliefat . epopeea 
luptelor strămoșilor noștri pentru apărarea vetrei pe 
care trăiau si munceau din cele mal vechi timpuri, a 
unității și independenței lor amenințate de repetatele 
invazii care s-au abătut în decursul secolelor asupra 
pămîntulul strămoșesc. Popor iubitor de libertate, 
popor viteaz și eroic, care nu și-a plecat niciodată 
fruntea in fața vrăjmașilor, oridt de puternici au fost 
aceștia, geto-dacii au probat în lupte neînfricata 
virtuți, elogiate adeseori chiar de adversarii lor — 
bărbăție și eroism, spirit de sacrificiu, abnegație li 
iscusință.

Au fost evidențiate procesele, fenomenele șl eveni
mentele istorice din perioada următoare cuceririi 
romane. împletirea celor două culturi șl civilizații, 
conviețuirea comună, timp de secole, a dacilor șl 
romanilor, din care a-a plămădit poporul român — 
moștenitorul șl continuatorul legitim al celor mai 
înalte virtuți ale înaintașilor săi. In cadrul aeslunli 
științifice s-a reliefat, de asemenea, faptul că poporul 
român a trebuit să ducă o luptă îndirjită și necurmată 
pentru a-și păstra ființa, pentru a-și asigura continui
tatea pe teritoriul în care s-ă născut și dezvoltat. 
Poporul român, condus de mari domnitori și coman
danți de oști, cum au fost Glad, Gelu. Menumorut, 
Mircea cel Mare, Ioan de Hunedoara, Ștefan cel 
Mare. Vlad Țepeș, loan Vodă cel Viteaz, a înscris pa
gini de glorie nepieritoare în letopisețul libertății și 
neatlrnării patriei.

Avlnd permanent ca obiectiv fundamental asigura
rea unității sale, consolidarea șl păstrarea indepen
denței și suveranității naționale, poporul nostru, prin 
lupte aprige și Imense sacrificii, a înfăptuit prima 
unire a țărilor române, sub Mihai Viteazul, unirea 
Moldovei cu Muntenia la 1859. sub domnitorul Ale
xandru Ioan Cuza, a cucerit independența de -stat în 
1877—1878. a făurit statul național unitar român în 
1918, Încununare a luptelor poporului nostru pentru 
păstrarea ființei naționale, pentru refacerea unității 
de stat pe vechea vatră dacică, a realizat revoluția 
de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă din August 1944.

în spiritul obiectivitătii științifice șl adevărului 
izvoarelor istorice, s-a luat poziție critică față de acei 
pretinși istorici de peste hotare care încearcă să falsi
fice și să denigreze istoria noastră națională, demon- 
strîndu-se convingător, cu argumente de necontestat, 
realitatea că. pe această vatră, viața și-a urmat cursul 
fără nici o întrerupere, din cele mal vechi timpuri 
pînă în contemporaneitate, că. în pofida tuturor vicisi
tudinilor vremurilor, poporul român. înfrățindu-se cu 
codrii, rîurile și munții falnld. a rămas statornic pe 
pămîntul strămoșilor săi.

Pătrunse de înălțătoare sentimente patriotice, de 
dragoste nețărmurită față de țară și popor, comu
nicările au reliefat rolul istoric al gloriosului nostru 
partid comunist, care. încă de la făurirea sa, s-a 
identificat cu cele mai nobile idealuri și aspirații ale 
maselor populare, a continuat și îmbogățit mereu 
tradițiile înaintate ale luptelor multiseculare ale 
poporului român pentru dreptate socială și libertate 
națională. în anii socialismului, cu deosebire în epoca 
măreață inaugurată de Congresul al IX-lea al parti
dului. de cînd la conducerea destinelor neamului româ
nesc vă aflați dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. și-au găsit rodnică împli
nire aspirațiile fundamentale de progres, libertate, 
unitate și independentă. Grandioasele realizări ale 
acestor ani intrați pentru totdeauna in istoria tării 
drept Epoca Nicolae Ceaușescu — în semn de aleasă 
stimă și nemărginită recunoștință față de ctitorul ei 
luminat șl înțelept — Încununează fericit peste două 
milenii de neîntreruptă existentă eroică, poartă 
pecetea ilustrei dumneavoastră personalități, care 
întruchipează geniul creator al poporului nostru, 
spiritul lui de dreptate și echitate, dragostea lui 
nestinsă de libertate, vocația recunoscută pentru con
strucția pașnică. In cadrul sesiunii au fost evidențiate 
aspectele fundamentale ale dezvoltării neîntrerupte a 
industriei, înfăptuirii obiectivelor noii revoluții agrare 
și creșterii puternice a producției în celelalte ramuri 
ale economiei naționale — a căror dezvoltare este fără 
precedent în Epoca ce cu mîndrie poporul nostru o 
denumește Nicolae Ceaușescu. Cu deosebire s-au evi
dențiat eroismul și dăruirea oamenilor muncii din 
toate domeniile de activitate pentru edificarea pe 
pămîntul scump al patriei a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintarea fermă spre comunism, 
în comunicări s-a relevat că. sub Înțeleaptă dumnea
voastră conducere. Partidul Comunist Român a de
clanșat în această epocă un vast proces constructiv, 
dinamizînd Întreaga dezvoltare economico-soclală a 
țării, a făcut din Independenta națională cheia de 
boltă a progresului rapid al României, a afirmării 
sale fără precedent în lumea contemporană.

Participanțil la sesiunea științifică și-au exprimat, 
totodată, unanim sentimentele de profundă prețuire 
și respectuoasă considerație față de proeminenta 
activitate în cadrul conducerii partidului șl statului 
desfășurată de tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, strălucit om politic șl savant de 
reputație internațională, pentru dezvoltarea științei, 
lnvățămlntului și culturii românești, pentru creșterea 
prestigiului României socialist* pe toate meridianele 
globului.

îngădulțl-ne, mult stimate șl Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să dăm glas vibrantului nostru 
omagiu pentru contribuția dumneavoastră titanică la 
soluționarea gravelor probleme cu care se confruntă 
omenirea contemporană, în apărarea dreptului im
prescriptibil al națiunii române, al tuturor popoarelor 
la independență și suveranitate, la unitate în hotarele 
lor firești, .la pace șl cooperare, pe o planetă elibe tâ 
de coșmarul cursei Înarmărilor, în primul rînu a 
Înarmărilor nucleare, de pericolul autodistrugerii. Ne 
creează un sentiment de legitimă mîndrie patriotică 
faptul că, pentru uriașa dumneavoastră contribuție in 
vederea edificării unei lumi mai bune și mal drepte 
pe Pămînt, a eliminării definitive a războaielor, în 
conștiința umanității sînteți considerat, pe drept 
cuvînt, cu adîncă recunoștință, un mare Erou al păcii, 
colaborării și înțelegerii între popoare.

în acest moment aniversar, cînd, din generoasa 
dumneavoastră Inițiativă, sărbătorim un eveniment 
strălucit din trecutul nostru multimilenar, participanțil 
la sesiune dau expresie convingerii că cel mal pre
țios omagiu ce se poate aduce faptelor glorioase ale 
înaintașilor este angajarea cu întreaga capacitate 
creatoare în efortul general al întregului nostru popor, 
strîns unit în jurul partidului, al marelui său condu
cător, pentru înfăptuirea Programului partidului, a 
Istoricelor hotărîri ale Congresului al XÎII-lea, a ori
entărilor și indicațiilor dumneavoastră, mult iubite șl 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, menite să înscrie 
noi și minunate file în cartea de aur a Istoriei 
naționale, pentru gloria și măreția scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă România.
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Impresionantă evocare a istoriei eroice a poporului, 
vibrant legămînt de a face totul pentru progresul 

și măreția României socialiste
(PAGINA A IV-A)

• O atenție prioritară - accelerării ritmu
lui de lucru pe șantierele din industria 
extractivă și energetică.

• Pe toate șantierele - ordine șl dis
ciplină, zile de activitate maximă la lucră
rile de montaj și la efectuarea probelor 
tehnologice.

• Pe parcursul întregului sezon rece să 
se acționeze cu răspundere, printr-o exem
plară organizare, pentru ca toate lucrările 
planificate să fie realizate la timp, în cele 
mai bune condiții.

Oamenii muncii din cadrul între
prinderii de mașini grele din 
București sînt puternic mobilizați 
pentru a obține și în perioada 
care a mal rămas din acest an noi 
și remarcabile succese în producție. 
„Obiectivul prioritar al Întregului 
colectiv este limpede : ZI DE ZI 
SA REALIZAM PRODUCȚII-RE- 
CORD, să executăm produse de 
înalt nivel calitativ — ne spune 
tovarășul Constantin Dicu, direc
torul tehnic al întreprinderii. în 
acest sens, am Întărit asistența 
tehnică pe toate schimburile, am 
stabilit ca în toate fabricile să se 
lucreze continuu, astfel lncît să 
putem finaliza cit mai repede pro
ducția planificată pentru acest an“.

In fotografie : în secția turbine 
se execută un nou produs de înaltă 
complexitate. (Gh. Ioniță).

Foto : S. Cristian

------------------------------------f----------

Modernizarea-de la proiect la faptă
ÎNSEMNĂRI DE LA ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" DIN CAPITALA

Intr-o zi, anul trecut, 
subinginerul Ion Me- 

■ linte, secretarul comi
tetului de partid de la tur
nătoria de oțel a uzinelor 
„23 August", a luat o cretă 
și a desenat ceva pe „tabla" 
ce o avea mai pe aproape 
— 5 tras cîteva linii. S-au 
uitat cei de față, unii au zis 
„da“, alții au zis „ba“... 
Schița desenată într-o cli
pă de inspirație era, nici 
mai mult, nici mai puțin, 
decît ideea proiectului 
unuia dintre cele mai mo- 

Iderne utilaje ale secției, 
reper important în acțiu
nea de modernizare a tur
nătoriei de oțel, de imple
mentare aid a noii revolu
ții științifico-tehnice. Am 
văzut instalația la lucru : 

Iceea ce înainte făceau doi- 
trei oameni care stăteau la 
doi metri de masa de metal 
Încinsă la 1050 de grade, 
prin manevre greoaie și 
energofage. cu un grad 
scăzut de securitate, in
tr-un timp destul de mare 
și Intr-o modalitate care 
nu avea cum să nu influ
ențeze negativ calitatea 
metalului, se face astăzi de 
un singur om. parcă în 

i joacă, apăsînd pe trei bu

toane si avînd timp și dis
poziție sufletească să-și 
bucure ochii cu spectacolul 
metalului incandescent bol
borosind in baia de călire.

Modernizarea industriei 
noastre — sarcină revo
luționară pe care parti-

tate. germinează in cîteva 
puncte, apoi se răspîndește 
rapid în toate direcțiile, 
este un ferment care se 
disipează, în cele din urmă, 
pînă în ultima celulă.

— Vă rog să rețineți — 
ne «pune Ion Melinte —

ce s-a lntlmplat eid de 
atund și pînă astăzi este 
rezultatul acelui impuls 
rodnic, al Îndemnurilor în
flăcărate, al transmiterii 
către colectiv a energiei, a 
voinței de a face acest salt 
revoluționar. Am învățat

țjlmp revoluționar, 
oameni revoluționari

dul a pus-o în fața 
clasei muncitoare în aceas
tă etapă Istorică — este, 
așa cum ni se relevă și la 
„23 August", creație colec
tivă. bătălie purtată cu 
aceiași ostași, in aceleași 
zile și în aceleași locuri 
unde se poartă bătălia pro
ducției ; fără pauze, fără 
„etape de ajustare", fără 
ca unitățile să-și îngăduie 
cea mai mică derogare de 
la Îndeplinirea sardnilor 
curente. Este o mișcare de 
masă care. în fiecare uni-

lucrul cel mal important pe 
care ni ’ l-a relevat expe
riența noastră de peste doi 
ani. Atund dnd este vorba 
de turnătoria de oțel, refe- 
rința-reper, „ziua intîi", la 
care apelează toți, este 1 
noiembrie 1984, dnd tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
aflat aid intr-o vizită de 
lucru, a pus in fața colec
tivului sardna de a mo
derniza în cel mai ecurt 
timp procesul de producție, 
de a atinge. în aoest sector, 
nivelul mondial. Tot ceea

că modernizarea producției 
aduce cu ea modernizarea 
oamenilor, iar moderniza
rea oamenilor, moderniza
rea producției. Una fără alta 
sînt de neconceput — nu 
poți să fad cosmonave cu 
lopata, și nid cu calculato
rul furcă de tors. La fel : 
producție nouă se face cu 
oameni noi.

— Am înțeles cfi același 
oameni lucrează astăzi la 
instalațiile automatizate...

—• „.care lucrau ieri La

lopată. Da, nu ne-am des
părțit de nimeni.

— Rodajul oamenilor s-a 
făcut concomitent cu ro
dajul liniei — intervine 
inginerul Costin Dabija. 
Cursurile de perfecționare 
profesională au fost, fi
resc. regindite. axate pe 
noua problematică. Dar cel 
mai bun curs de perfecțio
nare a fost chiar munca de 
realizare a noilor instalații, 
totul s-a făcut în mers.

Pentru un observator 
superficial, nedispus să 
adîncească lucrurile, pro
cesul s-a petrecut liniar șl 
simplu : noul a pătruns 
triumfal, omul a chiuit de 
bucurie, a aruncat lopata 
cu care căra nisip opt ore 
și s-a apucat entuziasmat 
să apese pe butoanele in
stalațiilor care muncesc 
astăzi în locul lui. O. nu 1 
O discuție cu maiștrii Ion 
Vladu și Valentin Bratu, 
cu lnglrierul loan Neagu 
ne relevă asperitățile unei 
bătălii care s-a dat nu doar 
pe dmpul tehnicii, d și pe

Georqe-Radu 
CHIROV1C1

(Continuare in pag. a V-a)
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DIN TOATĂ ȚARA, DIN TOATE ZILELE S
In toate colțurile țarii sosesc răspunsurile ferme, angajante ale 
milioanelor de oameni al muncii la Inflâcăratele chemârl șl 
îndemnuri ale secretarului general al partidului conținute în 

cuvîntârile rostite, în acest final de an 1986, în forurile reprezentative 
ale conducerii democratice a societății noastre. Răspunsuri prin fapte 
de muncă pe măsura cutezătoarelor programe de ridicare continuă 
a patriei pe noi trepte de progres. Această atmosferă vie, de însuflețită 
acțiune creatoare, a înregistrat noi șl dinamice Impulsuri revo
luționare prin vizita de lucru efectuată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în săptămîna pe care o încheiem, la întreprinderea „Autobuzul” din 
Capitală. Cum se desfășoară lucrurile întotdeauna cu astfel de prilejuri. 
Impresionanta bogăție de Idei șl Indicații rezultate din noul dialog 
al secretarului general al partidului cu oamenii muncii din această 
unitate reprezentativă a Industriei noastre constructoare de mașini se 
constituie ca prețios izvor de învățăminte la nivelul țării întregi. Sar
cinile trasate de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al C.G al P.C.R., măsurile stabilite cu 
acest prilej in vederea realizării planului pe 1986 șl pregătirii înde
plinirii în cele mai bune condiții a planului be primul trimestru al 
anului 1987 mobilizează larg energiile creatoare ale tuturor oamenilor 
muncii. Cu acest prilej, secretarul general al partidului șl-a exprimat 
convingerea că oamenii muncii, sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, vor munci cu pricepere și dăruire, în spirit revolu
ționar, pentru a încheia anul 1986 cu rezultate cît mal bune șl pentru 
pregătirea trecerii cu succes la realizarea planului pe cel de-al doilea 
an al actualului cincinal.

Fapte de muncă, argumente concrete ale vredniciei muncitorești, 
răspunsuri demonstrînd înalta conștiință revoluționară a celor ce-și 
desfășoară activitatea in toate compartimentele societății noastre, an
gajați plenar în încheierea acestui prim an al cincinalului cu un bilanț 
cit mai reprezentativ, temelie pentru noi și importante realizări în 
anul ce vine. Am ales, pentru spațiul acestei pagini săptămînale, din 
mulțimea.veștilor sosite la redacție pe acelea care vorbesc, prin ele 
însele, Inimii șl sufletului despre înaltele valori morale ale muncito
rilor, țăranilor. Intelectualilor, probate prin acțiuni in care se relevă 
cu strălucire competența, angajarea revoluționară pe fronturile muncii 
creatoare, bucuria și satisfacția lucrului îndeplinit cu responsabilitate 
comunistă, pentru și mai puternica înflorire a patriei socialiste. Fapte 
de muncă, argumente concrete ale robustului optimism al milioanelor 
șl milioanelor de muncitori, țărani, intelectuali.

Creație la timpul prezent
Sînt toți 12 de față. Le stau 

turi și proiectanții. Urmăresc 
bele mașinii ca și cum și-ar urmări 
bătăile propriei lor inimi. De zile 
în șir aceleași emoții, constante ; 
de zile in șir, de cînd durează pro
bele, îi încearcă tot mai puternic 
sentimentul satisfacției că efortul, 
lor, ideile lor sprijinite de întregul 
colectiv muncitoresc al Combinatu
lui de articole tehnice din cauciuc 
din Capitală, se concretizează în
tr-un utilaj cu totul nou. de mare 
randament. »

Prin înaltele ferestre ale halei 
se vede forfota primilor fulgi de 
zăpadă. Decembrie...

— Hala însăși își are povestea el, 
— ne spune cu voce scăzută ingine
rul șef Dan Mazilu. Aici va fi in
stalată noua linie tehnologică desti
nată să completeze necesarul de 
curele atit de solicitate în toate ra
murile industriei și agriculturii. 
Prin punerea acestei linii in func-

ală- 
pro-

Care-i cel mai bun?
La prima vedere, fotografia ală

turată pare a înfățișa același om... 
în dublu exemplar. Doar modelul 
puloverelor ne ajută să-l deosebim 
pe interlocutorii noștri : frații 
Precup — Vasile (în stingă) și 
Gheorghe (In dreapta). Lucrează 
împreună, la întreprinderea de 
Utilaj tehnologic Buzău, unde în 
acest an s-au realizat produse care 
prin înaltul lor grad de tehnicitate 
șl calitate constituie adevărate pre
miere apreciate în țară și peste 
hotare. Printre cei care și-au pus 
„semnătura" pe aceste produse de 
mare complexitate se numără și 
gemenii Precup. Fotoreporterul Do
rin Ivan i-a surprins, vineri. 19 
decembrie, făcînd probele la un 
nou dispozitiv de poziționare șl ro
tire a elementelor care asigură o 
creștere considerabilă a preciziei 
sudurii cu microplasmă. Deci. încă 
o „semnătură" înregistrată la capi
tolul invenții și inovații.

— Recunoscuți oficial, în con
fruntări profesionale de vîrf, ca 
sudori de înaltă clasă, frații Precup 
execută de cîțiva ani lucrări de 
sudură cu microplasmă, reușind să 
facă din meseria lor o adevărată 
artă — ne spune ing. Constantin 
Zaharia, directorul tehnic al în
treprinderii. Performanțele atinsa 
de cei doi In acest domeniu al teh
nicii de vîrf atestă o preocupare 
de excepție pe linia pregătirii șl a 
perfecționării profesionale.

Biografiile celor doi sint ..suda
te" nu numai prin faptul că sint 
gemeni și tineri (34 de ani), prin

țiune se va realiza o creștere de 40 
mUioane lei anual a producției 
marfă. în cadrul acestei linii teh
nologice, utilajul de bază îl consti
tuie mașina semiautomată de con
fecționat curele trapezoidale. Patru 
astfel de mașini vor completa linia 
tehnologică amintită. Deocamdată, 
priviți, prima din seria celor patru 
este gata de probe. Coordonați de 
inginerii George Colcea, Mihai Șer- 
bănescu și maistrul principal Flo
rea Apostol. 12 oameni de la atelie
rul de autoutilare aveau în plan să 
finalizeze acest utilaj pînă la sfîr
șitul anului. S-au gîncțjt că-1 pot 
isprăvi mai devreme, că mașina 
poate fi răspunsul lor concret, pal
pabil, prin fapte de muncă, la refe
rendumul de pace din 23 noiembrie. 
Și-au îndeplinit la termen angaja
mentul. Acum trăim momentul e- 
moționant al probelor.

Și iată-i pe cei 12 executant!, 
printre care Alexandru Arsene 
(care a realizat toată partea elec
trică și de automatizare), mun
citorii specialiști Constantin Neac- 

Dumitru Gîrboceanu. Constan- 
Mustață. Ștefan Brotea, însufle- 
de secretarul lor de partid Ma- 
Iancu. „Am plecat de la un ba- 
și o cutie de viteze de strung 

uzina SARO din

traiectoria lor comună — școala 
profesională, apoi liceul, școala de 
maiștri și valorificarea superioară 
a experienței acumulate în colecti
vul laboratorului de compensatoa
re, ci mai ales prin dorința perma
nentă de autodepășire.

— Sudura cu microplasmă este o 
noutate pe plan mondial. Avem 
condițiile necesare și mal ales 
ambiția de a ne situa In frunte.

— Care dintre dumneavoastră a

făcut această precizare ? — Întreb, 
nefiind în stare să-i deosebesc.

Cei doi frați izbucnesc într-un 
ris molipsitor. Aflu că nu e prima 
oară cînd își pun interlocutorii în 
dificultate. Nu numai datorită ase
mănării lor, ci și a faptului că e 
la fel de greu de obținut și răs
punsul la întrebarea : care-i cel 
mai bun dintre ei 7

Stelian CIIIPER

Copiii, mîndria din totdeauna a măierenilor
La poalele maiestuosului 

îneu, cel cu zăpada veș
nic pe creștet, locuitorii 
comunei Maieru și, mai cu 
seamă, cei mai •mici dintre 
ei, proaspăt intrați in va
canța școlară, au ieșit nă
valnic pe ulițe, intimpinind 
cu chiote prima ninsoare 
a lui decembrie. Uriașul 
munților Rodnei iși scutu
ră cu frenezie peste fire 
căciula de omături. O cli
pă și medicii și surorile 
medicale de la casa de 
nașteri au privit pe feres
tre la forfota fulgilor. Dar 
repede s-au întors la gri
jile lor de fiecare clipă, 
concent rîndu-și atenția a- 
supra chipului unui nou 
măierean venit pe lume. 
Medicul-șef al circumscrip
ției, Florentin Mânu, ne 
spune că de la începutul 
anului și pînă in momen
tul discuției noastre — 
simbătă, 20 decembrie, ora 
1 — au văzut lumina zilei

măiereni. Ul- 
Vasilică. al 

și al patrulea
146 de... noi 
timul este 
treilea băiat 
copil al familiei muncito
rului forestier Ilie și Lu
cretia Varvari. Medicul și 
sora care l-au asistat ne 
mărturisesc ,că totul a de
curs normal. Copilul are 
o greutate de 3 800 grame. 
La apariția lui Vasilică a 
mai fost de față un mar
tor — medicul Gabriel 
Roșea, proaspăt sosit, după 
efectuarea stagiaturii la 
Bistrița, la noul lui post la 
unitatea spitalicească a co
munei, 
primă 
augur, 
cu cel 
rios al 
ieru.

tn această așezare tran
silvană, numărul copiilor 
pînă la 16 ani vîrstă, la 
data documentării noastre, 
era exact 2 634. „Pini la 
cumpăna dintre ani mai

A fost, așadar, o 
Intllnire, de bun 
a tinărului medic 

dinții strigăt victo- 
unui copil din Ma

sint așteptați 10—12 copii 
— ne informează medicul 
Cornelia Jucan. Fiecare 
copil care se naște la Ma- 
ieru, așa cum se întimplă 
in oricare altă așezare ro
mânească, este intimpinat 
cu bucurie mare, cu dra
goste și mindrie greu de 
descris".

La discuția cu oamenii 
în alb este prezent și pri
marul, tovarășul Ieronim 
Bora. Le-a urat noilor ce
tățeni viață lungă și îm
pliniri in viitor. Apoi, luinr 
du-l de-o parte pe medi
cul Gabriel Roșea îi dă 
vestea că și lui, ca nou mă- 
ierean, calitate ce decurge 
din repartizarea de după 
terminarea stagiaturii, i s-a 
pregătit 
locuință, 
trimise, 
popular 
sare. Apoi, cu glas tare, ne 
anunți că in săptămtna

o garsonieră ca 
Acolo i-au fost 
de la consiliul 
și lemnele nece-

care începe sînt programa
te, la consiliu, 7 căsătorii. 
Drept care, după opinia sa, 
măierenii socotesc că in 
anul ce vine, cam tot prin 
această vreme de decem
brie, Ioana Ureche — vi
itoare Pop, Maria Ursa — 
viitoare Ureche sau Ioana 
Vasilica — viitoare Năș- 
cuțiu, ca și celelalte tine
re neveste să facă firescul 
popas pe la maternitatea 
comunei. „Pentru că, ve
deți dumneavoastră, măie
renii au o vorbă înțeleap
tă, din care bine înțelegem 
noi, românii, că numai dacă 
sîntem mulți ne putem 
veșnici neamul — conchide 
primarul, zîmbind. Iar 
măierenii așa sint — mulți, 
frumoși și harnici, ținînd 
cu tot dinadinsul ca fie
care familie a lor si fie 
bogată în copii".

Gheorqhe CRIȘAN

Tinerețea unor vechi meșteșuguri

Un moment de plăcută 
emoție, de justificată sa
tisfacție a muncitorilor, 
tehnicienilor si ingineri
lor de la uzinele „23 Au
gust" din Capitală : un 
nou automotor de 180 CP. 
pentru linii înguste, din- 
tr-o întreagă serje con
tractată de căile ferate 
poloneze, primește ultime
le retușuri, după care va 
fi urcat pe o platformă 
specială si-și va începe 
călătoria. în aceste zile de 
final de an. spre benefi
ciar. Un produs mult a- 
preciat. proiectat de 
I.C.S.I.T. C.M.R. și execu
tat de prestigioasa uzină 
bucuresteană. demon
strînd. prin calitățile sale 
deosebite în exploatare si 
în întreținere. Înalta com
petentă tehnică si ștllnti-

flcă a constructorilor noș
tri de mașini. Oamenii si 
faptele lor de laudă I 
Garnitura respectivă are 
131 de locuri pe scaune, 
cu posibilități pentru 60 
de locuri în picioare. E- 
xecuțată cu mare grijă în 
ceea ce privește eleganta 
si confortul, noua garni
tură poartă cu mindrie 
marca unei întreprinderi 
românești bine cunoscute 
si apreciate pe plan mon
dial.

în Imagine : maistrul 
Mihalache Pătrașcu și lă
cătușii Aurel Bogdan șl 
Nicolae Nistor revăzlnd 
încă o dată amănuntele 
proiectului căruia i-au 
dat viață harnicii con
structori de mașini de la 
„23 August".

Sandu CRISTIAN

— La ce lucrați acum, tovarășă 
Elena Popescu ?

— Execut la gherghef, Împreună 
cu alte colege ale mele, un nou mo
del de covor oltenesc din lină, ce
rut de o cunoscută firmă comercia
lă de peste hotare.

— Fiind vorba de un model nou, 
nu-1 o treabă deloc ușoară, ne în
chipuim...

— Este, tntr-adevăr. o muncă mi
găloasă, care solicită multă aten
ție și îndemînare. Intr-un metru 
pătrat din asemenea covor se exe
cută manual peste 200 000 noduri. 
Iar nuanțele și motivele florale sint 
redate numai din culori naturale. 
Ne străduim să realizăm produse de 
calitate pentru a ne menține presti
giul cîștigat pe piață externă.

Elena Popescu, membră coopera
toare la unitatea meșteșugărească 
„Arta casnică" din comuna Tisma
na, județul Gorj. la cei 32 de ani al 

< ______________

săi este nu numai o muncitoare 
harnică și pricepută. Ca multe sute 
și chiar mii de femei din salba sa
telor ce se înșiră la poalele munți
lor Vilcan, ea este moștenitoarea 
unui minunat meșteșug, izvorît din 
farmecul acestui univers, din res
pectul față de autentic și frumos al 
oamenilor din acest colț de țară.

— Valorificînd mereu mai bine 
meșteșugul țesutului și al cusutu
lui, ne-a spus Gheorghe Ar.ioca, 
președintele cooperativei, am înte
meiat în această zonă atît de fru
moasă a Gorjului o unitate econo
mică puternică, care numără peste 
2 400 de oameni ai muncii. în majo
ritate femei. Aproape jumătate din 
acestea lucrează în tihna caselor lor 
din «Cloșani, Padeș, Celei, Isverna, 
Pocruia, Topești, Vîlcele, Boroșteni, 
Peștișani, sate care conservă nepie
ritoare comori de artă populară. La

complexul nostru din Tismana, 
precum și in lucrul la domiciliu, se 
execută peste 420 modele, cuprin- 
zind diverse confecții cu aplicații 
în suitaj, țesături cu alesături, co
voare Înnodate, felurite cusături 
naționale, tricotaje și produse de 
marochinărie unicat. Dovadă a efi
cientei muncii noastre ? Planul la 
export a fost îndeplinit cu două 
luni mai devreme, iar în aceste zile 
de sfirșit de decembrie am realizat 
sarcinile de producție pe întregul 
an. Multe din produsele realizate 
la Tismana străbat meridianele lu
mii ; avem în continuare asigurate 
contracte cu firme din S.U.A., 
R.F.G., Canada. Belgia, Elveția, 
Franța și din alte țări făcînd cu
noscute valențele artistice ale crea
torilor populari din Gorj.

Dumitru PRUNA

șu, 
tin 
ti ti 
rin 
tiu . 
preluate de la 
Tîrgoviște, receptivă și promptă în 
ajutorul pe care ni l-a dat. și am 
ajuns la o mașină de mare com
plexitate, de nivel tehnic mondial", 
ne mărturisește veteranul Apostol 
Florea, care și-a început ucenicia 
în combinat cu 42 de ani în urmă.

Aflăm că toate cele patru utilaje 
sofisticate își vor încheia probele 
pînă la sfîrșitul anului. Noua linie 
tehnologică, la proiectarea căreia 
au colaborat inginerul șef Dan Ma
zilii alături de inginerul Cornel Io- 
nescu, directorul întreprinderii, de 
inginera Nadia Chevaroschian. de 
maistrul principal Gheorghe Bărăi- 
taru și proiectantul principal al 
utilajelor, George Mlnculete — va 
fi pusă în funcțiune în primul tri
mestru al anului viitor. Deocam
dată, din această linie tehnologică, 
o mașină impunătoare, proaspăt 
vopsită, lustruită, străjuită deasu- 

’ pră-i de un pod rulant, e in plin 
examen. Probele, unele după al
tele, atestă că atît proiectanții, cit 
și executanțil merită calificativul 
de excepție. Cele cinci operații 
pentru care a fost programată sînt 
executate impecabil. Asta înseamnă 
timp și bani cîștigațl. o producție 
de peste 30 la sută mai mare. Și 
incă ceva : că spiritul de creativi
tate, dublat de o Înaltă profesiona- 
litate iși pot da Întreaga măsură 
intr-un climat de liniște, de pace. 
„Armele" specialiștilor din C.A.T.C. 
sint utilajele pe care le concep șl 
le execută 
în valoare 
Asemenea 
ceptate !

cu forțe proprii. Utilaje 
de 10—12 milioane lei. 
„arme" pot fi mereu ac-

Marta CUIBUS

rodlre a semințelor ce vor 
fi in primăvară puse sub 
brazdă. Se fac zeci șl zeci 
de cîntărlri cu balanțe far
maceutice, numărători șl 
determinări cu aparate ce 
au fost create pentru a 
descoperi Însușirile fiecă
rui bob.

în «ute de linhardurl 
porțelan se aflau în 
rite stadii de 
eșantioane ale 
culturi de porumb, 

soia, 
mazăre, sfeclă de 
legume, in 
griul.

Cel care au plecat din
Cimpia Bărăganului 
își mai amintesc că 

la 1 decembrie, la în
ceputul iernii, puneau în, 
străchinile de pămînt griu rea-șoârelui, 
la încolțit, 
jă de el 
care făcea 
ei. îl stropeau și 
grijă ca apa să nu fie 
prea rece, îl așezau la fe
restrele în care băteau ra
zele soarelui să aibă lu
mină, iar seara îi găseau 
loc In apropierea sobei. 
Și pumnul de griu din 
mica strachină încolțea, 
apoi înfrățea și creștea di
rect proporțional cu grija 
de care se bucura. In aju
nul Anului Nou, cînd firele 
sale erau destul de mari 
și de un verde de sfirșit 
de mai, era tuns și încon
jurat cu panglică tricoloră. 
Cu griul răsărit și semințe 
de griu într-o traistă, cel 
mal mici colindători urau 
sătenilor să aibă belșug în 
cimp și pîine pe masă.

De toate acestea ne-am 
reamintit acum. în decem
brie. cînd am intrat în la
boratoarele Inspectoratului 
județean 
calitatea

Aveau 
ca de 

parte
gri- 

ceva 
din 

aveau

Ialomița pentru 
semințelor, unde.

din 
dife- 

vegetație. 
viitoarelor 

floa- 
fasole, 
zahăr, 

etc. Lipsea 
Dar nici nu era

Calendar agricol 
neîntrerupt

nevoie să fie prezent 
aici, in laborator. Acum in 
plină iarnă, adevărate 
mări verzi anunță viitoa
rele recolte bune, produc
ții 
lor 
au 
cu
rea șl dragostea ce o poar
tă plinii.

Am urmărit in aceste 
laboratoare cu cită rigu
rozitate, răspundere șl gri
jă se atestă puterea de

pe măsura eforturi- 
făcute de cei care 

pus sub brazdă, o dată 
«ămînța, toată prlcepe-

De la șefa Inspectoratu
lui, inginera Florica Crls- 
tescu, am aflat că in clipa 
in care sămînța a primit 
buletinul roșu despre ea 
se știe totul. Buletinul cer
tifică valoarea biologică, 
puritatea, germinația, umi
ditatea, starea sanitară șl 
determinarea masei la 1 000 
boabe, ultima precizare 
avînd rolul stabilirii nor
mei de sămință la unitatea, 
de suprafață, la hectar. 
Este o muncă migăloasă.

care solicită pricepere șl 
pe care inginerii Maria 
Stolan, Valeria Popa șl 
Georgeta Stănilă, lgboran- 
ții Maria Stanciu, Zoe Li- 
țescu și Silviu Frățilă sînt 
permanent cu privirile în
dreptate pe termometre șl 
umidometre, pe cadranele 
unei aparaturi deosebit de 
sofisticate, dar necesare.

Și munca lor, mai precis 
răspunderea cu care și-au 
făcut datoria o vom vedea 
în lanurile ce vor cuprin
de. în primăvara lui 1987, 
220 000 hectare. Pentru 
cele 220 000 hectare ce 
vor fi însămințate în 
primăvara anului viitor în 
Cimpia Bărăganului ialo- 
mițean se pregătesc In a- 
ceste zile, atît de apropia
te de prima zi a noului an, 
aproape 20 000 tone să- 
mînță.

Sămință de calitate Ire
proșabilă. O vor demonstra 
recoltele mari, sigure șl 
stabile din vara viitoare 
pregătite cu atîta. grijă 
încă din decembrie, lună 
încadrată și ea, definitiv 
in calendarul muncilor a- 
grlcole fără întrerupere.

Mlhal VIȘOIU

Noul într-o... nouă lumină
de zile, specialist!! de laDe ani ___ ___________

Întreprinderea „Romlux" din Tlr- 
goviște luptă să amelioreze un ra
port. Frămîntarea lor se consumă 
in jurul unei fracții matematice : 
deasupra liniei se află randamen
tul luminos, iar dedesubtul ei pu
terea lămpilor electrice ce se pro
duc aici. Frământare cu rezultate 
rentabile, pentru că în timp ce pri
mul parametru crește mereu, cel 
de-al doilea scade. Cu alte cuvin
te. cu aceleași lămpi sau cu lămpi 
de puteri mai mici se obține o lumină mai puternică.

Cele două valori au suferit o 
schimbare substanțială în momen
tul în care un colectiv de munci
tori și cadre tehnice condus de ing. 
Ion Lică a realizat două lămpi 
fluorescente de puteri foarte mici: 
6 W și 8 W. Mici, dar puternice, 
fiind comparabile, ca efect lumi
nos. cu becurile normale de 25 W 
și. respectiv. 40 W. Nu insistăm 
asupra nenumăratelor zile si nopți 
de eforturi depuse de autori la 
planșetă și in laborator; vom men
ționa doar că tehnologia utilizată 
de ei la execuția acestor lămpi 
miniaturale este cu totul nouă șl 
a fost brevetată ca invenție.

Orgoliul profesional, dorința de 
a pune cît mai Bine in valoare 
noile bijuterii producătoare-de lu
mină. perspectiva unei noi căi de 
creștere a beneficiilor sau toate 
acestea la un loc au determinat pe 
cei de aid eă încerce să pătrundă

intr-un alt domeniu ; acela al pro
ducției de corpuri de iluminat. în
drăzneala le-a fost sporită de fap
tul că in fabricația curentă a uni
tății se utilizează unele materiale 
ieftine și ușor de procurat tocmai 
bune pentru noile produse. Așa că 
s-a deschis, ca să spunem astfel, 
un alt front, cu mult mai multe 
necunoscute decît se credea la în
ceput. A fost pusă în joc ambiția, 
competența lor de a crea ceva cu 
totul original. Ca și lămpile pur
tătoare de brevet... Au rezultat. în 
final, 22 modele de corpuri de ilu
minat (aplice, plafoniere, lămpi de

blrou). Cum arată ele ? Dacă des
pre minusculele lămpi electrice am 
putea spune că sint niște pietre de 
preț, apoi corpurile in cauză sint, 
fără îndoială, niște monturi pe 
măsura lor. Veți avea prilejul să 
le vedeți, in curînd. în magazine 
șl să vă convingeți. Căci, la 
„Romlux" a luat ființă, zilele aces
tea, un nou atelier, care va pro
duce asemenea corpuri de iluminat 
în mii de exemplare anual. O idee 
a avut dartil să îmbogățească pro
filul întreprinderii.

Numitorul comun
La secția sculărie a 

întreprinderii de con
strucții metalice din 
Bocșa se execută in 
aceste zile ultimele 
probe la prima mașină 
de sudat prin frecare, 
realizare tehnică de 
vîrf a industriei ro
mânești constructoare 
de mașini, al cărei 
beneficiar este între
prinderea de prelucra
re a aluminiului Slati
na. Rod al unei fruc
tuoase colaborări din
tre colectivul acestei 
unități din Bocșa și 
cel al Institutului de 
sudură și încercări 
materiale din Timișoa
ra, noua mașină-uneal- 
tă întrunește o serie 
de calități remarcabi
le, fapt atestat de nu
meroasele comenzi 
primite de la unități 
din țară și chiar de 
peste hotare.

Citeva din caracte
risticile noii mașini 
ne sînt prezentate de 
Inginerul Aurel Țell- 
grădeanu, șeful secției. 
„Cu această mașină se 
realizează suduri de 
piese pentru mașini- 
unelte, autoturisme, 
suduri de țevi șl bare 
de o calitate superi
oară procedeelor cla
sice ; sudura se face 
fără prelucrări preala
bile. deci cu o apre
ciabilă economie de 
manoperă și într-un 
timp record — circa 9

secunde ; consumul de 
energie electrică este 
cu circa 40 la sută mai 
mic, comparativ cu cel 
al celorlalte tehnologii 
utilizate pînă în pre- - 
zent. Chiar și aceste 
succinte date tehnice 
consider că sînt sufi
ciente pentru a vă 
face o imagine asupra 
noului produs, ce ne 
înscrie în rîndul pro
ducătorilor de mașini- 
unelte".

Sîntem, deci, marto
rii unei autentice pre
miere, marca „C.M.B." 
— veritabil certificat 
de calitate, se găsește 
imprimată pe minuna
tele poduri ce se ar
cuiesc semețe peste 
Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, la Giur- 
geni-Vadul Oii, pe con
strucțiile metalice pen
tru centrale termice și 
nudearo-electrice, pe 
cuptoare de tratamen
te termice, macarale 
portuare, excavatoare 
și mașini de haldă. 
Desigur, un merit de
osebit revine și unită
ții de cercetare din 
Timișoara, principalul 
colaborator al unită
ții bocșene.

— Prin profilul nos
tru de fabricație — 
ne spunea inginerul 
Alexandru Zgihar, di
rectorul tehnic al 
I.C.M. Bocșa — utili
zăm o gamă extrem 
de variată de procedee

de sudură. Firesc, pen
tru a fi la curent cu 
tot ce este nou In 

> acest domeniu, a tre
buit să menținem o 
permanetă legătură cu 
I.S.I.M. Timișoara. S- 
au statornicit astfel 
relații de colaborare 
extrem de rodnică.

— Am găsit la I.C.M. 
Bocșa — mărturisește 
inginerul Costică Dra- 
gomir, cercetător la 
I.S.I.M. — un exce
lent colaborator. Vă 
mărturisesc că am fost 
Impresionat de com
petența profesională 
și setea de nou a aces
tui harnic colectiv, de 
receptivitatea sa față 
de cele mal îndrăz
nețe soluții propuse 
de către noi In dome-| 
niul sudurii.

Recenta realizare este 
un argument in plus 
al marilor valențe ale 
unei eficiente colabo
rări între cercetare și 
producție, cu efecte 
benefice pentru în
treaga industrie ro
mânească. Un edifica
tor exemplu de ceea 
ce pot să realizeze 
Împreună două colec
tive, cînd șl unii șl 
alții au conștiința că 
numai munca, apor- 
țul creator reprezintă 
creuzetul în care se 
rafinează' performanța.

Ion D. CUCU

±
Gheorqhe MANEA

Drumul calității, 
drum.al performanței

In hala de montaj a întreprin
derii de construcții de nave șl uti
laj tehnologic din Tulcea am sur
prins următorul dialog :

— Vasile. ai încheiat lucrările la 
punte ? — întreba inginerul Ștefan 
Gomoescu, șeful secției de montaj 
corp-nave.

— Intr-o jumătate de oră. totul 
e gata. Pot începe probele.

— Uită-te la teancul ăsta de pro
iecte și de miine. dacă nu ai nici 
o observație, cu Întreaga formație, 
începeți lucrările de montai la cargou] de 15 000 tdw.

Interlocutorul șefului de secția 
era tînărul muncitor specialist Va
sile Georgescu. Omul acesta, la nu
mai 33 de ani, și-a făcut un renu
me. Prin munca desfășurată, timp 
de aproape 10 ani. a pus efectiv 
umărul, mintea, puterea brațelor șl 
întreaga lui ființă la realizarea 
principalelor nave construite în tî
nărul și modernul șantier naval 
din Tulcea.

— Faptele Iul Vasile Georgescu 
șl ale oamenilor 
montaj pe care o 
mandă ca pe cei 
harnici muncitori 
rea noastră — ne 
Ștefan Gomoescu. _ _______ ,__
montajul la prima navă de mare 
complexitate executată în șantierul 
nostru — cargoul de 7 500 tdw — 
asta se întîmpla în urmă cu 8 ani.

dln formația de 
conduce ii reco- 
mai priceputi și 
din întreprinde- 
spunea inginerul 

Ei au început

Cînd le-am încredințat lucrarea 
respectivă m-au încercat, mărturi
sesc, oarecare griji. Erau 20 de ti
neri abia ieșiți de pe băncile școlii. 
E adevărat, șeful formației făcuse 
ucenicia la Constanta, la construc
ția cargourilor de 55 000 tdw. De 
aceea, la făurirea primei nave l-am 
urmărit pas cu pas. Au executat 
toate lucrările ca la carte. De 
atunci au mai montat încă două 
cargouri de același tip. S-au do
vedit a fi muncitori cu mîinl de 
aur. Vasile Georgescu. Paul Jecu, 
Paul Teleman sudează sau poli
zează Intr-o zi cit fac alții in două 
zile. Ei sint oamenii premierelor, 
oameni pentru care drumul cali
tății este. In primul rînd. drumul 
autoexigenței profesionale. După 
ce au montat navele de 7 500 tdw, 
au trecut la făurirea altei nave, de 
complexitate mai ridicată, cea de 
8 700 tdw. far acum, pe final de 
decembrie. încep lucrările la pri- 
mul cargou de 15 000 tdw. pe care-1 
vom construi la Tulcea.

...Fapte, la prima vedere, obiș
nuite. Ele dau Insă măsura afir
mării unui tînăr colectiv munci
toresc. cel al întreprinderii de 
construcții de nave șl utilaj tehno
logic din,Tulcea. a cărui medie de 
vîrstă este de numai 21 de ani.

Neculai AMIHULESEI

___-_______J



SCiNTEIA — duminică 21 decembrie 1986 PAGINA 3

7 \

PIANUL PE ACEST AN - REAUZAT EXEMPLAR!
PRODUCPA ANIMI VIITOR - TEMEINIC PREGĂTITĂ!

FRONICTIA El/IU - in cenlrui atenției 1 IN IHVESmM - orsancare exemolarâ!
In ansamblul măsurilor care se Iau pentru reali

zarea ritmică, Integrală a sarcinilor de plan pe acest 
an ți pregătirea temeinică a producției anului viitor 
a atenfie cu totul deosebită trebuie să se acorde 
sporirii ritmului de lucru in unitățile din Industria 
extractivă. Este de la sine înțeles că pentru desfășu
rarea în bune condiții a producției in toate sectoarele

de activitate este necesar In primul rlnd să se asigure 
baza de materii prime ți resurse energetice. Acesta 
este șl motivul pentru care In sondajul de azi ne vom 
referi la activitatea, rezultatele țl măsurile luate la 
întreprinderea minieră .Horezu pentru sporirea pro
ducției de cărbune.

După 11 luni din acest 
an, minerii din bazinul 
carbonifer Berbeștl-Alunu 
•e prezintă cu un bogat 
bilanț de realizări. Facem 
această apreciere avind In 
vedere tn primul rlnd fap
tul că sarcinile de plan a- 
ferente acestei perioade au 
fost depășite cu 23 000 tono 
cărbune. Rezultatele de 
pînă acum sînt de natură 
să demonstreze că și în 
cel de-al doilea an al ac
tualului cincinal activita
tea se va desfășura sub 
semnul aceleiași respon
sabilități.

Trebuie să precizăm Insă 
că, fată de acest an. in 1987 
minerii din vatra de căr
bune a Berbeștilor au de 
realizat un plan cu 60 la 
sută mai mare, ceea ce 
impune o complexă șl ri
guroasă pregătire organi
zatorică și tehnioo-mate- 
rială a Întregii activități.

— Sporirea considerabilă 
■ producției de Jignit in 
perspectiva anului viitor 
— ne spune inginerul 
Gheorghe Ghinea. directo
rul adjunct al lntreprinde-

funcțiune, cu o lună mal 
devreme, două abataje 
frontale, echipate cu com
plexe mecanizate tip 
C.M.A. 2 și, respectiv, 
O.K.P.-70, oare au deter
minat sporirea producției 
zilnice de cărbune , cu 
700 tone, atlngîndu-se ast
fel capacitatea programată 
pentru anul viitor.

Creșterea considerabilă a 
sarcinilor de plan in anul

cavatorul slnt folosite doar 
partial deoarece furnizorul 
de rezistente electrice cu 
carcasă din fontă (între
prinderea „Electrobanat"- 
Timișoara) nu a livrat 
Întregul neoesar de piese, 
conform sarcinilor șl an
gajamentelor asumate. 
Evident. In aceste condiții 
apare ca incertă recupe
rarea restantelor acumula
te în activitatea de desco-

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERA HOREZU

Se încheie un an bun, 
se pregătește 

un an și mai bun
Hi — a constituit șl con
stituie pentru noi o pre
ocupare majoră. La baza 
programului întocmit în a- 
eest sens au stat două o- 
Uective esențiale, și anu
me : atingerea parametri
lor planificați la capacită
țile existente și. in egală
măsură, punerea In functi- • altele în darea în exploa- 
une a noilor utilaje, insta
lații și exploatări. La două 
dintre sectoarele noastre 
de bază. Panga si Alunu, 
unde altădată înregistram

1987 a Impus, după cum 
era și firesc, executarea 
unor ample lucrări și o- 
blectlve de Investiții. Pe 
parcursul aoestul an. bazi
nului carbonifer Berbeștl- 
Alunu i-au fost alocate 
Însemnate fonduri de ln- 
vestltll, materializate între

sarloase nerealizări. am 
reușit nu numai să redre
săm ritmul extracției, dar 
să *1 depășim nivelul pro
gramat de producție. In 
prezent avem în atenție 
exploatările Berbeștl I, 
Berbeștl II (1 Cerna, unde 
activitatea productivă, ca 
ți lucrările de pregătire ei 
deschidere nu se ridică 
Încă la nivelul cerințelor șl 
exigentelor actuale. In ca
zul minei Copăcent, din 
sectorul Cerna, lucrurile 
au intrat pe un făgaș nor
mal. aid fiind puse in

tare a două linii tehnolo
gice complexe la carierele 
Oltetu |1 Panga. Dacă. In 
primul caz. lucrările au 
fost Integral realizate, in 
sensul că attt magistrala 
de benzi transportoare, dt 
(1 excavatorul de 470 metri 
cubl pe oră si mașina de 
haldat au fost racordate la 
circuitul productiv, la Pan
ga, stadiul de execuție a 
noilor capacități nu este 
corespunzător. Excavato
rul E-36 de 1400 metri 
cubl pe oră. a cărui pu
nere in funcțiune a fost și 
așa lntîrzlată cu aproape 
un an. nu poate fi utilizat 
nici acum la Întreaga ca
pacitate. Cauza? Motoarele 
cu care a fost echipat ex

pertă. fapt ce atrage după 
sine rămlneri în urmă in 
punerea in valoare a unor 
noi rezerve de zăcămînt 
Iată ded o situație neco- 
respunzătoane. dar nu Im
posibil de soluționat Aici, 
la Panga, se află in mon
taj un al doilea excavator 
de aceeași capacitate, al 
cărui termen de dane tn 
exploatare este sfîrsltul 
anului viitor.

— Dacă fumlsorU de 
echipamente si subansam- 
ble. Împreună cu benefi
ciarul ne vin mal repede 
in ajutor — este punctul 
de vedere engajsmt al in
ginerului Gheorghe Nită. 
directorul Antreprizei de 
construcții și montaj mi
nier Colțeștî — ne vom 
mobiliza «1 noi pentru a 
devansa cu aproape o ju
mătate de an punerea in 
funcțiune a capacității *- 
mințite.

— Concret, deanrw ce a- 
jutor este vorba 7

— In primul rlnd, să fie, 
asigurate toate utilajele

componente. Apoi, livrarea 
acestora să se facă în or
dinea de montaj și să se 
prevină defecțiunile con
structive. așa cum s-a în- 
tîmplat la primul excava
tor. După aoeea. trebuie să 
fie mai bine corelate lu
crările de montaj cu cele 
ce revin beneficiarului, în
deosebi la execuția terasa- 
menteior.

O problemă tot atit de 
Importantă, legată nemij
locit de pregătirea pro
ducției anului viitor, con
stă in asigurarea fluentei 
livrărilor de lignit către 
termocentrale. După cum 
se știe, zilele trecute a 
fost dată în exploatare li
nia de cale ferată pînă în 
incintele gospodăriilor de 
cărbune de la Berbeștl și 
Alunu, posibilitățile de li
vrare zilnică ridicîndu-se 
astfel la 20 000 tone. Și. to
tuși, acest nivel n-a fost 
încă atins pentru simplul 
motiv că punerea tn func
țiune a magistralei fero
viare n-a găsit pregătită 
sub toate aspectele statia 
tehnică Berbeștl. în sensul 
că beneficiarul n-a reușit 
să procure si să pună din 
vreme la dispoziția mento
rului întregul necesar de 
subansamble. Urgenta
rea lucrărilor la statia 
tehnică Berbeștl este cu 
atît mal stringentă cu cit, 
paralel cu preluarea pro
ducției zilnloa extrase, se 
cer descongestionate șl de
pozitele de cărbune, în 
care s-au acumulat stocuri 
mari, ce totalizează aproa
pe 1.3 milioane tona de 
lignit.

Conducerea întreprinde
rii miniere Horezu a 
stabilit noi măsuri prin 
• căror aplicare se a- 
sigură oadrul tehnioo-or- 
ganizatorlo neoesar pentru 
ridicarea potențialului pro
ductiv la nivelul sarcinilor 
stabilite. Hotărltor este 
însă ca toate acesta măsuri 
■ă prindă dt mal repede 
viată.

Ion STANC1U 
corespondentul „Sclntell*

Apropierea sfîrsituluî de an Impune — din partea tuturor factorilor 
care-si desfășoară activitatea In domeniul Investițiilor — măsuri hotărîte 
pentru terminarea lucrărilor și punerea in funcțiune a noilor capacități 
productive prevăzute. Mal Impune însă, asa cum a subliniat cu claritate 
tovarășul Nicolae Ceausescu la recenta plenară a Consiliului National al 
Oamenilor Muncii, intensificarea preocupărilor pentru folosirea cit mai 
rațională a mijloacelor materiale $1 financiare alocate obiectivelor ce se 
construiesc. Este vorba de o sarcină de importantă economică majoră, 
izvorîtă din necesitatea de a se asigura creșterea eficientei economice 
prin gospodărirea cu maximă răspundere a fiecărui leu investit.

Există, din acest punct de vedere, rezerve însemnate de reducere în 
continuare a costului lucrărilor. De la combaterea cu fermitate a tendin
ței unor proiectant!, constructori si beneficiari de a face cheltuieli mari 
șl nelustificate. de a realiza lucrări costisitoare, multe dintre ele de-a 
dreptul fără nici un rost, de a Irosi inutil fondurile de organizare de șan

tier sl pînă Ia perfecționarea activității de proiectare, alegerea unor so
luții tehnologice si constructive moderne, rationale si ieftine, folosirea la 
întreaga capacitate a potențialului tehnic si uman existent pe șantiere. 
Practica a demonstrat în repetate rîndurl că se poate construi cu chel
tuieli mai mici, cu condiția să se acorde atentie permanentă creșterii 
părții active a fondurilor fixe, prevenirii exceselor de orice fel sl extin
derii soluțiilor economice, reducerii energice a duratelor de execuție.

Iată motivul pentru care proiectantii. beneficiarii, constructorii sl fur
nizorii de utilaje sînt chemați să-și examineze cu realism posibilitățile 
de care dispun, să adopte măsuri hotărîte pentru a pune capăt stărilor 
de lucru negative manifestate în acest domeniu, actionlnd pentru îmbu
nătățirea radicală, calitativă a stilului sl metodelor de lucru fotosite.

Cum sint înțelese sl respectate aceste cerințe pe șantiere — iată tema 
raidului nostru de astăzi.

CĂRBUNE PESTE PREVEDERI
Moblllzlndu-se exemplar In acest 

prim an al celui de-al optulea 
cincinal, colectivul de oameni al 
muncii de la întreprinderea mi
nieră Sărmășag și-a realizat sarci
nile de plan la producția fizică în

ziua de 20 decembrie. Prin mal 
buna întreținere și exploatare a 
utilajelor Și folosirea exigentă a 
timpului de lucru, ortacii din ca
drul întreprinderii au extras peste 
prevederi, pînă în prezent, 30 700

tone de cărbune net. Colectivul da 
aid și-a onorat în cele mal bune 
condiții angajamentul asumat In 
întrecerea socialistă. (Eugen Te- 
glaș).

Pe platforma Industrială a muni
cipiului Turnu Măgurele se află în 
faza finală lucrările la unul dintre 
cele mai importante obiective de in
vestiții din județul Teleorman : în
treprinderea de tricotaje tip bumbac. 
In lumina indicațiilor si sarci
nilor stabilite de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu. la recenta 
plenară a Consiliului National al 
Oamenilor Muncii. în aceste zile 
atentia constructorilor sl montorilor 
este polarizată, pe de o parte, da 
accelerarea ritmului de execuție. Iar 
ne de altă parte — de gospodărirea 
riguroasă a materialelor si energiei, 
reducerea prin toate mijloacele a 
cheltuielilor de investiții. în acest 
scop s-au adoptat noi măsuri pentru 
organizarea mai rațională a activită
ții și aprovizionarea ritmică a locu
rilor de muncă cheie ; efectivele de 
constructori și montorl au fost supli
mentate, asigurindu-se permanent o 
asistentă tehnică competentă ; au fost 
redistribuite de pe alte șantiere un 
număr important de utilaje de exe
cuție.

— SIntem hotărlti să asigurăm 
toate condițiile pentru începerea in 
următoarele zile a probelor tehnolo
gice. ne spune tovarășul Aurel Sl- 
mion. inglner-sef al Antreprizei d# 
construcții Industriale Teleorman. 
Desigur, obiectivul nostru cel mal 
important II constituie punerea rapi
dă In funcțiune a acestei investiții. 
Dar. nu In orice condiții. Asa cum 
ne-a cerut secretarul general al 
partidului, avem In vedere toate 
căile prin care să realizăm acest 
obiectiv In condiții de eficientă eco
nomică sporită. în primul rlnd. Îm
preună cu beneficiarul si subantre- 
prlzele de specialitate a fost Întoc

mit un program comun de acțiune 
In vederea predării lucrărilor execu
tate in succesiunea impusă de des
fășurarea- probelor tehnologice pe 
fluxul de fabricație. Prin îndepli
nirea acestui program eliminăm orl-

etajele III si IV. a fost schimbată 
soluția inițială, bazată pe turnarea 
betonului monolit, cu montarea de 
elemente prefabricate din beton. 
Fără a intra în alte detalii, consem
năm că pe această cale productlvi-

PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII DE TRICOTAJE 

TIP BUMBAC DIN TURNU MĂGURELE

Afe/ repede, mai bine, 
mai eficient

ce eventuală desincronlzare tn acti
vitatea desfășurată pe șantier, adică 
eliminăm stagnările, pierderea de 
timp, care in domeniul investițiilor 
nu aduc altceva decît cheltuieli su
plimentare și nejustificate.

O a doua categorie, de măsuri, 
subordonată aceluiași dublu scop — 
sporirea vitezei zilnice de lucru «1 
reducerea costurilor de Investiții — 
vizează aplicarea unor tehnologii 
moderne de lucru. Ne referim la 
turnarea fundațiilor pe perne de 
loess, fără deplasarea pămintulul. 
compactarea solului reallzindu-se cu 
utilaje speciale. S-a obținut În acest 
mod scurtarea considerabilă a dura
telor de execuție, concomitent cu 
economii Însemnate de carburanți. 
De asemenea, la corpul principal de 
fabricație — cel de finisaj — pentru

tatea muncii la această lucrare s-a 
dublat practic.

— Prin forța lucrurilor, ne spune 
inginerul Aurel Slmion. lucrările vor 
continua 61 pe durata Iernii. Or. 
dună cum se știe, activitatea din se
zonul rece este generatoare de chel
tuieli mal mari decît de obicei. Pen
tru a le limita, am intensificat ritmul 
lucrărilor de închidere la etajele su
perioare ale corpului principal, asl- 
gurînd condiții de montaj in inte
rior. In sfîrsit. nu pot trece peste 
preocuparea majoră privind Insti
tuirea unul regim sever de economii 
si evitarea risipei. Este vorba de 
atentia acordată întăririi ordinii sl 
disciplinei In muncă, respectării ri
guroase a tehnologiilor de execuție 
prevăzute. Economiile apreciabile de 
ciment otel sl material lemnos ob

ținute de oamenii noștri demonstrea
ză faptul că ei au Înțeles biiie ce
rințele puse acum In fata .tuturor 
constructorilor..

Pe șantier mai sînt destul^ de fă
cut pînă la finalizarea primfei capa
cități de producție, programată să 
Intre in funcțiune Pîriă la sfîrsltul 
acestui an. Analizele efectuate 
In ultima perioadă de timp a- 
supra ritmului si stadiului lucrărilor 
au pus în evidentă cerința unei or-, 
eanizări mai judicioase a punctelor 
de lucru, a folosirii depline a forțe
lor umane si a mijloacelor tehnice, 
a urmăririi zilnice a evoluției sta
diilor fizice atinse si livrării rapide 
a tuturor utilajelor contractate. în 
mod special s-a desprins necesita
tea unei mobilizări mai puternice a 
forțelor la executarea lucrărilor de 
acoperire sl închidere a etajului II 
de la hala principală, pentru a se 
trece neîntîrziat si aici la montarea 
utilajelor si echipamentelor tehnolo
gice.

Fără îndoială, măsurile Initiate sl 
aplicate în aceste zile pe șantier 
pentru impulsionarea ritmului da 
lucru sint mai numeroase dectt ceia 
prezentate. Ele reliefează hotărirea 
cu care constructorii si montorii ac
ționează pentru îndeplinirea In con
diții de eficientă economică sporită 
■ sarcinilor Încredințate, dar sl ca
pacitatea lor de ■ găsi noi modali
tăți de acțiune pentru a spori ritmul 
de lucru. Măsurile luate se consti
tuie In tot atltea garanții că debu
tul productiv al Întreprinderii din 
Turnu Măgurele va avea loc la ter
men.

Cristian ANTONESCU 
Stan STEFAN 
corespondentul „Sclntell*

VEȘTI Șl SEMNALE DE PE ȘANTIERE-----------------------------------
• Noua capacitate de producție aflată In construcție la întreprin

derea de sticlă din Azuga este practic terminată. Attt beneficiarul, cit șl 
constructorii sint hotărîti să încheie ir. următoarele zile ultimele lucrări 
pentru a o putea pune în funcțiune pină la sfîrsltul acestui an.

• Cu totul alta este situația insă pe șantierul întreprinderii de pro
duse refractare din Comarnic. Deși evoluția nesatisfăcătoare a lucrărilor 
la această Investiție a format și obiectul unor intervenții apărute In 
ziarul nostru, ritmul da lucru nu s-a prea Îmbunătățit. Pe scurt, restan
tele din lunile anterioare, la care se adaugă acum si lipsa unor utilaje 
ce trebuiau asigurate da către beneficiar, amină sine die termenul de 
predare a noilor capacități. Răspunderile pentru aceste nedorite si costi
sitoare tntirzierl sint evidente. Mai puțin clare sînt însă măsurile pe care 
Intenționează să le aplice conducerea Ministerului Construcțiilor Indus
triale pentru Înlăturarea neajunsurilor menționate.

• Pregătiri minuțioase sl temeinice, rezultate pe măsură, pe șantierul 
Combinatului petrochimic din Brazi, Iarna va fi pentru constructori, dar 
mal tales pentru montorl. un sezon „fierbinte**. Tocmai datorită măsu
rilor luate tn vederea asigurării unor condiții normale da lucru pe În
treaga durată a perioadei de timp friguros.

• Pe șantierele Centralelor termoelectrice din Suceava sl Arad greu
tățile care au dus la Intirzlerea lucrărilor continuă să persiste. în pofida 
numeroaselor analize si programe de măsuri stabilite, a repetatelor pro
misiuni și angajamente făcute de beneficiari, montori șl furnizorii de 
utilaje. Cum perspectivele de înlăturare a neajunsurilor și. Implicit, de 
accelerare a ritmului de lucru sint destul de incerte, solicităm specia
liștilor din Ministerul Energiei Electrice un răspuns clarificator asupra 
măsurilor Întreprinse pentru depășirea dificultăților actuale.

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ-TEMEINIC 
CUNOSCUTĂ, LARG GENERALIZATĂ!

Recolte superioare de pe pămînturi
de categorie inferioară

Eficientă ridicată prin producții mari
la toate culturile, In toate sectoarele

județul
recent cu titlul de

unitățile agricole din 
distinse

între 
Timiș
„Erou al Noii Revoluții Agrare" se 
numără și cooperativa agricolă de 
producție Periam, care a obținut, în 
acest an. o producție medie de 8 260 
kg orz la hectar. Nivelul producții
lor în această unitate a urcat 
de la un an la altul la toate cultu
rile. fapt pentru care cooperativa a 
mai fost distinsă cu titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste" și „Ordinul 
Meritul Agricol". în acest an, în afa
ră de cultura orzului, producții ri
dicate au fost Înregistrate și la po
rumb știuleti — 23 265 kg la
hectar, soia — 3 091 kg la hec
tar, floarea-soarelul — 4 520 kg
la hectar, fasole — 2 200 kg la 
hectar, sfeclă de zahăr — 47 000 
kg la hectar, grîu — 5 040 kg la 
hectar. In aceste niveluri ridicate de 
producție se regăsesc atît spiritul de 
buni gospodari și hărnicia tradițio
nală a țăranilor cooperatori și me
canizatorilor, in cea mai mare parte 
cu vechime de 20—30 de ani în uni
tate. cit și eforturile specialiștilor 
pentru aplicarea în producție a ce
lor mai noi tehnologii, a rezultate
lor cercetărilor științei agricole și a 
propriilor cercetări. De la Sabin Ță- 
ranu, președintele cooperativei, și 
Zoltan Bota, inginer-șef, de la alti 
specialiști cooperatori și mecaniza
tori din unitate, aflăm că pentru 
combaterea excesului de umiditate 
aici s-au executat lucrări hidroame- 
iiorative care fereso de băltiri peste 
1 000 de hectare din circa 3 000 
hectare cite are cooperativa și că 
pe alte 800 de hectare se aplică 
amendamente calcaroase pentru di
minuarea acidității din sol. La toate 
acestea se adaugă administrarea 
de îngrășăminte naturale pe 200 

^hectare anual. Tot în categoria mă

surilor de ordin general, ca să le 
spunem așa. Intră și executarea 
ogoarelor adinei de toamnă, numai 
cu pluguri prevăzute cu scormoni
tor. stabilirea și aplicarea dozelor de 
îngrășăminte chimice, numai pe baza 
cartării agrochimice — operație care 
se face la intervale foarte scurte, de 
2—3 ani — deci în funcție de ele
mentele fertilizante din săi.

Revenind la cultura orzului, ce
reală păioasă deosebit de solicitată 
In furajarea animalelor, trebuie să

La C.A.P. Periam, 
județul Timiș

spunem că. In ultimii trei ani, pro
ducția medie la hectar realizată la 
C.A.P. Periam a depășit 8 000 de 
kilograme. Din experiența acestui an, 
lnginerul-șef Zoltan Bota ne-a îm
părtășit multe aspecte noi, subll- 
niindu-le pe cele care au o aplicabi
litate mai generală.

„Amplasarea culturii, ne-a spus 
el. constituie unul din principalele 
secrete ale obținerii de producții 
mari. De aceea, am ales suprafețele 
semănate anterior cu cele mai bune 
premergătoare' pentru orz — respec
tiv leguminoase boabe — prevenind 
în acest fel și atacul unor boli sau 
dăunători. Sigur, la alegerea terenu
rilor am avut în vedere evitarea 
lăcoviștilor sau aluviunilor. Am fo
losit numai semințe din soiuri inten
sive. de mare productivitate — „Mi
raj" și „Productiv" șl din categorii 
biologice superioare — superelltă, 
elită și înmulțirea I, unitatea noas
tră fiind și producătoare de semin
țe. Arătura am executat-o numai 

după ce terenul a fost bine curătat 
de resturile vegetale, la adînclmea 
de 20—25 cm, cu plugul în agregat 
cu grape stelate, iar în funcție de 
umiditatea și starea solului, în ve
derea asigurării unui pat germinativ 
propice obținerii de producții mari 
și constante, executăm și 1—2 gră- 
pări. Fertilizarea pentru care în 
medie folosim cantitatea de 315 kg 
Îngrășăminte chimice (substanță ac
tivă). o facem diferențiat, pe par
cele. In funcție de planta premer
gătoare și nivelul producției plani
ficate. In ce privește tratarea se
minței, pentru a înlătura atacul de 
boli și dăunători, facem această ope
rație pe cale semiumedă, pentru 
fixarea mai bună a fungicidelor pe 
suprafața seminței. Și trebuie să 
spun că la noi. acum, atacul de tă
ciune este ca si inexistent. Semăna
tul durează 4—5 zile, de regulă în
tre 25—30 septembrie, la o adîncime 
de 4—6 cm, terenul fiind imediat 
tăvălugit, ceea ce asigură o răsărire 
uniformă și explozivă a plantelor. 
Asigurăm o densitate de 550—600 
boabe germinabile la mp. Aș În
cheia referindu-mă la rentabilitatea 
acestei culturi. In acest an noi am 
produs tona de otz cu 935 lei, față 
de 958 lei cit era planificat. Ca ur
mare. am înregistrat un beneficiu 
de 1 168 000 lei".

Lucruri interesante, care se con
stituie in experiențe valoroase, am 
aflat și în privința cultivării celor
lalte cereale si plante tehnice, agri
cultorii din Periam situîndu-se, cum 
spuneam, mereu în fruntea bătăliei 
ce se dă pe ogoarele tării pentru 
obținerea de producții mari la toa
te culturile. Și în zootehnie rezulta
tele sînt notabile, planul fiind de
pășit la toate speciile de animale 
(bovine, ovine, porcine), precum șl 

la came, lapte, lină. Adică șl In 
acest sector, care a fost complet mo
dernizat, se obțin producții peste 
cele planificate cu cheltuieli reduse, 
ceea ce înseamnă venituri mari, 
beneficii. Pentru că la beneficiul to
tal. de 3,5 milioane, cu care unita
tea prelimină să încheie anul, o bună 
parte provine din sectorul zootehnic, 
înainte de a încheia; trebuie con
semnat numele mai multor țărani 
cooperatori șl mecanizatori — Vasile 
Șandor, Teodor Hardălau, Raveca 
Maxim, Ion Butușină, Eva Mariș, 
Ion Ciureanu, Traian Goia — care 
prin munca lor făcută mereu bine 
șl la timp, cu responsabilitate, au 
făcut să rodească tot mai mult pă- 
mîntul Periamului. Am notat și nu
mele unor șefi de fermă, inginerii 
Doru Milovan de la ferma vegetală 
nr. 2, unde s-a obținut producția-re- 
cord de orz a unității, 8 400 kg la 
ha. Maria Petrică de la ferma vege
tală nr. 1, care și-a înscris In palma
res producția record de 4 540 kg la 
ha la floarea-soarelui ; Mariana 
Nestor, de la ferma vegetală nr. 4 cu 
producția-record la porumb de 25 400 
kg știuleti la hectar, ori tehnicianul 
Nicolae Pfanpherath, de la ferma 
vegetală nr. 3, unde, fată de produc
ția planificată la hectar la fasole da
1 750 kg, s-au obținut în medie cita
2 200 kg de pe 105 hectare.

Sînt rezultate care atestă forța da 
mobilizare a organizației de partid, 
capacitatea de organizare a pro
ducției șl a muncii dovedite de 
consiliul de conducere al cooperati
vei în vederea punerii tn valoare, 
mereu la un nivel superior, a poten
țialului tehnic și uman din unitate, 
de folosire cu randament sporit a 
pămintulul, de creștere a eficientei 
economice. Spiritul de răspundere cu 
care s-a acționat și în această toam
nă in fiecare fermă și formație de 
lucru garantează că obiectivul pe 
care și l-a stabilit cooperativa agri
colă din Periam, ca in 1987 să atingă 
la toate culturile nivelurile de pro
ducție record prevăzute in decre
tul de atribuire a titlului de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare", va fi în
deplinit.

Cezar IOANA
corespondentul „Sclntell*

(mai ales în
IV-a. In pofida acestui 
a condițiilor climatice 

favorabile din acest 
realizate cele mal bune 
ultimii ani. Pe ansam-

15 unităti
medii de

cu producția vege- 
agricolă județeană. 
„Din experiența de 
deosebire a acestui 
concluzia că hotă- 

recoltelor

Terenurile agricole din județul 
Mureș fac parte din zona a IH-a 
de favorabilltate, cu sublinierea că 
In numeroase cazuri 
zona submontană) _ele sînt chiar de 
categoria a 
fapt, cit și 
mai puțin 
ari, au fost 
recolte din 
blul județului s-au obtinut. în medie 
la hectar. 3 051 kg grîu și secară, 
3 232 kg orz. 5 904 kg porumb știu
leti. 31081 kg sfeclă de zahăr șl 
28 273 kg la cartofi de toamnă. Ilus
trativ este si faptul că. la sfecla de 
zahăr, cultură cu o mare pondere in 
agricultura județului.
cultivatoare au realizat, in condiții 
de neirigare. producții 
peste 45 000 kg la hectar, iar' două 
din ele — cooperativele 
Mureșeni si Săulia 
cite 64 460 
hectar.

La baza 
mai multi 
ei s-a referit inginerul Teodor Ar- 
deleanu. director 
tală la direcția 
care ne-a spus • 
cină acum si cti 
an. am ajuns la 
rîtoare pentru creșterea 
este știința de a lucra pămîntul, de 
a-1 trata diferențiat, cu tot ce-i lip
sește la un moment dat. Oricît de 
bine ar fi aplicate, tehnologiile sin
gure. cunoscute azi pretutindeni, nu 
duc automat la creșterea producții
lor. Așa se explică faptul că. deși 
multi specialiști din aceeași zonă 
microclimatică aplică la fel tehno
logiile, producțiile diferă. Și, une
ori, foarte mult".

De altfel. In acest an comitetul 
județean de partid, organele agrico
le județene si numeroși specialiști 
din unităti au acționat cu mai mul
tă insistentă in direcția bunei folo
siri a pămintulul. Pentru recolta 
acestui an. s-au efectuat. In toamna 
anului precedent, arături adinei pe 
Întreaga suprafață planificată. S-au 
urmărit, cu precădere, afînarea a- 
dîncă a solului si corectarea acidi
tății acestuia prin aplicarea de a- 
mendamente calcaroase. De mențio
nat că 
a fost 
fetele 
mente 
cele prevăzute. Bineînțeles, această

agricole
_____ de Cîmpie —•

șl. respectiv. 63 510 kg la

acestor producții au stat 
factori. Asupra unora din

programul de afînare adîncă 
îndeplinit integral, iar supra- 

De care s-au dat amenda- 
calcaroase sînt duble fată de

mină in minăpreocupare a mers 
cu cea privind fertilizarea diferen
țiată a solului cu mari cantităti de 
gunoi de grajd, care, pe ansamblul 
județului, au însumat aproape 1 mi
lion tone.

Sigur, cu toate eforturile depuse, 
aceste experiențe, ca si altele, nu 
au fost deocamdată preluate si apli
cate cu aceeași rigurozitate în toate 
unitățile agricole din județ. Ca ata
re. producțiile obținute diferă de la 
o unitate la alta. Să luăm, bunăoa
ră. rezultatele cooperativei agricole 
Sălcud. unitate care, cu 10 ani iți 
urmă, realiza, tn medie la hectar.

învățăminte de larg interes 
în unități din județul Mureș

1 045 kg grlu, 1898 kg porumb și 
abia 5 011 kg sfeclă de zahăr. In 
1986. C.A.P. Sălcud a ajuns la nive
lul celor mai bune unităti agricole 
din județ. Argumente sînt recoltele 
medii realizate : 4 140 kg grîu. 5 167 
kg orz. 10 444 kg porumb si 45 330 
kg sfeclă de zahăr la hectar. Ca ur
mare. unitatea* realizează. In acest 
an, un beneficiu de peste două mili
oane lei.

Firește, nu vom Insista asupra 
factorilor care au stat la baza aces
tor producții. Vom retine numai 
amănuntul — subliniat de toti cei 
cu care am stat de vorbă — că aici 
munca pentru creșterea fertilității 
solului, pentru amplasarea judicioasă 
a culturilor este însoțită’de perse
verenta în executarea corectă și la 
timp a tuturor lucrărilor. „Preluînd 
tot ce au demonstrat mai bun uni
tățile agricole fruntașe din județul 
nostru — ne preciza Nicolae Ttută, 
președintele cooperativei agricole — 
avem ambiția să dovedim că și pe 
dealurile noastre se pot obține, in 
viitorul an agricol, producții la ni
velul celor din Bărăgan". Unii le-au 
si obținut, iar alții, intre care sl cel 
din Sălcud. sint la un pas 
realiza.

Șl actualul an agricol a 
tlat. cu torta argumentului, 
tă Încă unităti agricole In 
velul recoltelor este cu mult sub 
posibilități. Cauza ? In urma anali

de a le

evlden- 
că exis- 
care ni-

zelor efectuate a rezultat că unii 
specialiști nu sînt receptivi ta ceea 
ce e nou În stiinta agricolă, la ex
periența avansată a județului. Este 
cazul celor din cooperativele agri
cole Mărculenl. Chibed. Breaza, 
Băla. Fărăgău și altele. Că este așa 
o demonstrează nivelul producțiilor 
realizate. Să luăm, bunăoară, sfecla 
de zahăr. în timp ce cooperativa 
agricolă Săulia de Cîmpie a realizat 
in acest an pe 200 hectare o produc
ție medie de 63 510 kg la ha. C.A.P. 
Fărăgău abia a obținut 13 500 kg la 
hectar. Pa ce suprafață ? De necre
zut : pe numai 12 hectare 1 Insă 
Victor Fornade. inginerul-șef al 
cooperativei agricole. în loc să fia 
îngrijorat de această stare de fapt, 
ne-a spus cu seninătate : „Intr-ade
văr. producția e mică, dar să nu 
uităm că. in anul precedent, aceasta 
a fost de numai... 7 800 kg la hec
tar", Să fie oare un accident că la 
sfecla de zahăr s-a realizat o re
coltă atît de mică ? Nicidecum. Șl 
la celelalte culturi producțiile medii 
sînt mici : 1 490 kg ia grîu. 1 680 kg 
la orz. 2 091 kg porumb boabe.

Neîndoios. învățămintele acestui 
an agricol, ci nd județul Mureș a 
obtinut pe ansamblu producțiile cele 
mal bune din ultimii ani. vor sta la 
baza pregătirii producțiilor anului 
viitor. „Vizitlnd județul Olt. aprecia 
directorul cu producția vegetală al 
direcției agricole — ne-am convins, 
o dată In plus, de eforturile ce se 
fac acolo pentru pregătirea exem
plară a solului. Beneficiind si noi 
de condiții excelente si învătînd din 
experiența anului trecut am urmă
rit ca la executarea " arăturilor de 
toamnă să se realizeze adîncimea 
prevăzută, să se răstoarne bine 
brazda. în vederea încorporării in 
sol a tuturor resturilor vegetale. 
Acolo unde solul este profund, am 
realizat scormonirea fundului braz
dei cu pluguri speciale".

La precizările făcute de specia
listul direcției agricole, să adăugăm 
șl faptul că. însămîntate in epoca 
optimă, peste 90 la sută din păioase 
sînt răsărite uniform. Pentru produc
ția anului viitor continuă, de ase
menea, în ritm susținut, fertilizarea 
cu îngrășăminte organice — lucrare 
efectuată pe aproape 50 000 hectare.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteil*
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IMPRESIONANTĂ EVOCARE A ISTORIEI EROICE A POPORULUI, VIBRANT LEGĂMlNT 

DE A FACE TOTUL PENTRU PROGRESUL Șl MĂREȚIA ROMÂNIEI SOCIALISTE
Sesiunea științifică dedicată împlinirii a 2500 de ani de lupte și jertfe ale poporului nostru 

pentru libertate și neatîrnare, pentru dreptul de. a fi stăpîn în propria-i țară
In Capitală a avut loc, sîmbătă, 20 

decembrie. Sesiunea științifică dedi
cată împlinirii a 2 500 de ani de 
lupte si jertfe ale poporului nostru 
pentru libertate si neatîrnare. pen
tru dreptul de a ti stăpîn în pro- 
pria-i tară.

La sesiune, organizată de Acade
mia Republicii Socialiste România șl 
Ministerul Apărării Naționale, au 
luat parte membri si membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. ai P.C.R., membri al 
Comitetului Central al partidului, 
cadre cu munci de răspundere din 
aparatul de partid și de stat, din 
domeniul științelor sociale, oameni 
de știință, artă și cultură, reprezen
tanți ai unor colective de muncă din 
Întreprinderi și instituții bucureștene, 
generali și ofițeri superiori.

Lucrările au fost deschise de 
acad. Radu Voinea, președintele 
Academiei Republicii Socialiste 
România, care a subliniat semnifica
ția evenimentului aniversat, a evocat 
figurile mărețe ale strămoșilor 
noștri. luptele poporului geto-dac 
pentru libertate, dreptate șl neatîrna
re. arătînd că, in ciuda vitregiei 
vremurilor, poporul nostru a rămas 
de mii de ani pe același teritoriu. 
„Putem afirma, pe baza faptelor 
istorice, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că poporul nos
tru s-a plămădit de-a lungul mileni
ilor în spațiul carpato-dunărean, că 
fiecare metru pătrat de pămînt și 
fiecare piatră sînt stropite cu sudoa
rea șl singele moșilor și strămoșilor 
noștri. în cele mai grele timpuri, 
înaintașii nu și-au părăsit pămîntul 
unde s-au născut, ci, înfrățindu-se 
cu el. cu munții șl cimpiile. cu rîu- 
rlle și codrii falnici, au rămas ne- 
olintiți pe aceste meleaguri, apărin- 
du-și ființa, dreptul La existență 
liberă".

lată-ne astăzi, după milenii, pe 
aceleași locuri. într-o țară liberă, 
suverană și independentă, construind 
prin efortul nostru comun, al tuturor, 
un viitor fericit, un viitor de aur 
patriei noastre dragi.

In continuare, prof. univ. dr. Du
mitru Ghișe a prezentat comunicarea 
„Lupta îndelungată și eroică a 
poporului nostru pentru unitate și 
independență reflectată in opera 
teoretică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu", in care se 
apune: Opera teoretică a secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nioolae Ceaușescu, atit de larg cu
noscută și apreciată In țară șl pe 
plan mondial, Întruchipează vocația 
sa de militant comunist, revoluțio
nar, fierbintele său patriotism, am
pla viziune politică și științifică, 
devotamentul nețărmurit față de 
destinul națiunii noastre, față de 
cauza păcii, a libertății șl demnității 
popoarelor.

In opera tovarășului 
Nioolae Ceaușescu se găsesc lnmă- 
nunchiate remarcabile contribuții 
privind interpretarea temelor fun
damentala ale istoriei patriei, ale 
rolului el educativ, politic, impor
tanța cunoașterii experienței lsto- 
rioe pentru formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste. Glndlrea so- 
dal-poUtică a tovarășului 
Nioolae Ceaușescu Încorporează un 
bogat tezaur de Idei, de prețioase 
indicații privitoare la istoria na
țională, la istoria societății umane 
In ansamblul ei, Ia teoria și meto
dologia istoriei, a tuturor științelor 
social-poiltlce.

In continuare, s-a subliniat că 
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a proiectat o lumină nouă asupra 
consecințelor dintre cele mai favo
rabile ale actului Marii Uniri din 
1918 In toate domeniile activității 
sociale, economice, politice, cultu
rale, In desfășurarea progresului 
societății românești In ansamblul 
său. Istoria a demonstrat cu preg
nantă faptul că Unirea din 1918 a 
constituit o premisă esențială a 
Însăși făuririi Partidului Comunist 
Român, momentul de referință pen
tru tot ceea ce a urmat In istoria 
poporului român pînă astăzi.

Gîndirea istorică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — se subliniază In 
Încheierea comunicării — se conver
tește intr-un principiu de inestima
bilă valoare teoretică și metodologică 
pentru cunoașterea devenirii noastre, 
trecutul nostru istoric dezvăluin- 
du-și culmile lui cele mal Înalte, 
știința istorică fiind așezată trainic 
pe temelia adevărului. Opera secre
tarului general al partidului nostru 
este o expresie — și prin contribuția 
adusă Ia deslușirea sensurilor 
profunde ale istoriei noastre națio
nale — a unei impresionante capaci
tăți de analiză, sinteză și generali
zare a faptelor trecutului, a legăturii 
organice dintre prezentul nostru so
cialist și tradițiile cele mai Înaintate 
ale luptei eroice a poporului nostru 
pentru unitate și independență na
țională.

In comunicarea „Epopeea luptelor 
strămoșilor noștri geto-dacl pentru 
apărarea vetrei străbune, semnifica
ția istorică a evenimentelor de acum 
2 500 de ani", prezentată de col. dr. 
Gheorghe Tudor, sînt evocate luptele 
poporului geto-dac purtate cu stră
lucire de-a lungul Întregului ev antic 
Împotriva urmr mari imperii și 
armate de Invazie. Se subliniază că 
forța ei eficiența eroicei lupte a po
porului geto-dac au sălășluit in 
Iubirea sa nestinsă față de țară și 
neam. In neimpăcarea cu dominația 
si asuprirea străină. In spiritul său 
de demnitate, dreptate și libertate. 
In hotărirea Iul de a-șl apăra ființa 
etnică, glia Și independența, fără a 
tine seama de eforturi șl sacri fi cil. 
Fțacăra acestei tradiții a ars necon
tenit și s-a transmis ca o ștafetă din 
generație In generație.

Comunicarea evidențiază faptul că 
eroica epopee a strămoșilor poporu
lui român a căpătat noi dimensiuni 
și a atins cote valorice impresio
nante In epoca lui Burebista. fon
datorul primului stat dac centralizat 
și independent la scara Întregului 
spațiu carpato-danubian. Burebista 
a inaugurat nu numai tradiția orga
nizării statale centralizate, dar a 
și consolidat o străveche „datină de 
apărare națională".

Proeminent conducător de stat și 
de oaste, Burebista a organizat și 
desfășurat in timp scurt ample cam
panii militare, capodopere ale artei 
războiului lumii vechi și componente 
ale marii epopei legate de numele 
său, care erau o expresie a poli- 

, ticil și planurilor de a realiza șl 

consolida unitatea statală geto-dacă. 
Prin tet ce a gîndit și Înfăptuit pen
tru neamul său, Burebista și-a În
scris numele In galeria celor mai 
reprezentative personalități ale lumii 
antice, adăugind eroicei epopei geto- 
dace componenta unității etnice.

Lupta poporului geto-dac a cunos
cut noi dimensiuni în timpul am
plelor șl durelor confruntări dintre 
Regatul Daciei, sub conducerea lui 
Decebal, și Imperiul roman, Decebal 
a intrat In conștiința poporului geto- 
dac, a poporului român ca unul din
tre cei mai mari conducători de 
stat și de oaste, ca un mare orii 
politic și abil diplomat, calități su
bordonate apărării vetrei străbune.

în comunicarea „Izvoare și măr
turii privind civilizația materială și 
spirituală a geto-dacilor șl contri
buția ei la patrimoniul cultural eu
ropean", prezentată de acad. Emil 
Condurachi, se subliniază că infor
mațiile care privesc Dacia aduc cu 
ele dovada că istoria geto-dacilor și 
a populațiilor Învecinate intrase de
mult tn orizontul istoricilor și geo
grafilor antici, iar unele dintre a- 
ceste informații prezintă un Interes 
deosebit.

Comunicarea Înfățișează cronolo
gic informații cu privire _ la geto- 
daci, de la cei mai vechi dintre filo
zofii. geografii șl istoricii antichită
ții — Herodot din Halicarnas. Anaxi- 
mandru și Hecateu din Milet, Tuci- 
dide etc. — pînă la informațiile fur
nizate de Strabo și alțl autori •an
tici. Izvoarele pun In lumină lupta 
neînfricată a geto-dacilor pentru 
apărarea libertății șl a teritoriului, 
constituirea statului centralizat, uni
tar. geneza culturii geto-dacice și di
mensiunile acesteia. Toponime și hi
dronime, păstrate pină tîrziu. dovedesc 
străvechea așezare a geto-dacilor pe 
pămîntul românesc, precum și con
tinuitatea lor neîncetată pe aceste 
locuri, pe care și-au dus viata și 
după cucerirea romană, ca si înainte 
de această cucerire. De asemenea, 
informații însemnate despre geto- 
daci oferă și textele epigrafice des
coperite la Histria.

în continuare, se spune : Putem, 
pe această cale, să apreciem cum se 
cuvine prețuirea de care s-au bucu
rat In antichitate geto-dacii si marii 
lor conducători ; putem aprecia con
tribuția lor, pe deplin confirmată șl 
de cercetările arheologice, la consti
tuirea patrimoniului cultural pe care 
el ni l-au lăsat, deosebit de prețios, 
după cum o arată și studiile cele 
mai recente In acest domeniu.

Atît cercetările arheologice, cit si 
unele Izvoare antice arată o cultură 
materială șl spirituală a. dacilor, care 
n-a Încetat să facă progrese de-a 
lungul șecolelor. ceea ce-i asigură 
un loc Însemnat In cadrul culturii 
europene contemporane el. Sanc- 
tuarele-temple de la Sarmlzege- 
tusa. cetățile din Moldova șl din 
Muntenia, măiestria lor artistică 
ilustrată In special de splendidele 
piese de argint de la Sîncrăeni și 
din alte așezări dacice reprezintă un 
ansamblu unio In Europa. Atari rea
lizări au fost Îndelung pregătite P« 
parcursul primului mileniu înaintea 
erei noastre. Persistența, continuita
tea de viață, în strlnsă legătură cu 
pămîntul țării, ce caracterizau pe 
daci s-au transmis descendenților 
lor, poporul român nelăsînd loc nici 
unei îndoieli asupra vechimii unor 
tradiții care, evident, transformate 
de-a lungul secolelor pentru a se 
adapta nevoilor vremii, și-au păstrat 
totuși caracterul lor specific.

Comunicarea „Poporul român — 
rezultat al Împletirii civilizațiilor 
dace și romane — luptător neînfricat 
pentru apărarea libertății, unității și 
neatirnării patriei" a fost prezentată 
de prof. univ. dr. Mircea Petrescu- 
Dîmbovița. în comunicare se arată 
că procesul de etnogeneză româ
nească este mereu actual Intrucît 
privește o etapă fundamentală a 
istoriei poporului român, care, prin 
rezultatele investigațiilor, se Îmbo
gățește continuu cu noi date.

în documente ale partidului nos
tru și expuneri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sînt formulate 
aprecieri șl judecăți de valoare de o 
deosebită însemnătate privind istoria 
veche a României, care scot în evi
dentă rădăcinile străvechi, multimi
lenare, ale poporului nostru In spa
țiul carpato-dunărean, originea sa 
daco-romană, capacitatea lui de a se 
opune hotărit și eficace cotropitori
lor, con^nuitatea lui neîntreruptă în 
același spațiu geografic.

Au fost prezentate o serie de 
mărturii, date și dovezi istorice care 
atestă continuitatea populației au
tohtone din spațiul carpato-dunărean, 
unitatea culturală, etnică și politică 
a acestei populații, formarea po
porului român, întruchipînd cele mai 
înalte virtuți ale dacilor și romani
lor, constituirea și menținerea ea 
de-a lungul veacurilor între popu
lațiile de alte origini. Apar ca ne
fondate științific — se arată în co
municare — unele teze privind o ro
manitate redusă sau chiar inexisten
ța ei In unele părți ale spațiului car
pato-dunărean, respectiv a neroma- 
nizărli dacilor în teritoriile estice ale 
vechii Dacii și a slavizării șl apoi ro
mânizării lor ulterioare. în acest fel, 
se neagă, In mod nefondat, procesul de 
romanizare la est de Carpați. igno- 
rîndu-se numeroasele dovezi arheolo
gice si numismatice scoase,la iveală. 
Potrivit acestei teze, se rup de fapt 
continuitatea si unitatea etnolirlgvis- 
tlcă. social-economică si culturală a 
poporului român, in scopul dezinte
grării unor teritorii din aria de 
etnogeneză românească, care, după 
cum se știe, acoperă Întregul spațiu 
al străvechii Dacii.

Romanitatea spațiului carpato- 
dunărean a putut să supraviețuiască 
pentru că substratul traco-geto- 
dacic. ne care s-a altoit stratul ro
mân, avea el Însuși străvechi și pu
ternice legături în pămîntul Daciei. 
Aceste elemente au permis popu
lației romane ca. adaptîndu-ge gre
lelor condiții Istorice. în care acest 
scatiu s-a aflat de-a lungul întregii 
perioade a marilor migrații, să re
ziste oeste veacuri, printre popu
lațiile de alte origini.

Vitejia si dorința de libertate, uni
tate si independentă ale demnului 
si bravului Donor român sînt trăsă
turi definitorii pentru întreaga sa 
istorie, cum o atestă luptele purtate 
de-a lungul secolelor, lupte care au 
dus la biruința ideilor de neatîrnare. 

unitate națională, dreptate socială, 
bună conviețuire cu naționalitățile 
conlocuitoare si popoarele vecine. 
Trăsăturile esențiale ale poporului 
român, moștenite de la strămoși, 
sint ridicate in condițiile societății 
socialiste pe o treaptă calitativ nouă, 
dînd expresie concretă vocației sale 
creatoare, pașnice.

în comunicarea „Cucerirea Inde
pendenței depline de stat a Româ
niei în 1877 și făurirea statului na
țional unitar in 1918 — Încununare a 
luptelor necurmate ale poporului 
nostru pentru păstrarea ființei na
ționale, pentru refacerea unității de 
stat pe vechea vatră dacică", pre
zentată de prof. univ. dr. Camil 
Mureșan, se arată : Istoria modernă 
a poporului român este jalonată de 
cîteva evenimente de importanță 
majoră, printre acestea detașîndu-se 
cucerirea independenței de stat in 
1877 și făurirea statului național 
unitar la 1918.

Independența și deplina unitate a 
națiunii, a statului constituie valori 
de actualitate, atît pe planul vibra
ției noastre spirituale, sentimentale, 
cit și pe acela, rațional, al doctrinei 
politice ; ele reprezintă coloane de 
sprijin ale acesteia, mereu consoli
date prin enunțurile clare șl ferme 
ale documentelor noastre de partid 
și de stat.

Rolul pe care națiunile continuă 
să-l aibă in lumea contemporană și 
pa care îl vor mai avea o perioadă 
de timp indefinită în viitor — teză 
de mare Însemnătate șl origina
litate, prin care gîndirea secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a con
tribuit la îmbogățirea concepției 
revoluționare despre lume și socie
tate — explică în mare parte sen
timentul viu, participativ cu care 
poporul român se apleacă în prezent 
asupra unor momente de seamă din 
trecutul său, cum au fost cucerirea 
independenței, făurirea statului na
țional unitar și numeroase altele.

In istoria poporului român, ideile 
de independentă și unitate au rădă
cini străvechi. Acum 2 500 de ani, 
strămoșii poporului român sînt men
ționați, pentru întîia dată, cu numele 
lor. cu prilejul tocmai al unei lupte 
inegale pentru a-și apăra libertatea 
Jmpotriva cotropirii cu care-i ame
nința Imperiul persan.

In continuare, sînt evocate fapte 
Si momente de seamă din lupta ho- 
tărltă. plină de sacrificii a poporu
lui român pentru libertate șl unita
te. pentru dreptul de a fl stăpîn în 
propria-i tară. ,

In Încheierea comunicării, se sub
liniază că făurirea statului național 
unitar a reprezentat o strălucită 
victorie Istorică, a Încununat lupta 
eroică, Îndelungată, a maselor popu
lare pentru făurirea națiunii româ
ne. pentru Împlinirea visului secular 
al tuturor românilor de a trăi în- 
tr-un stat unic, liber șl independent 

în comunicarea „Partidul Comu
nist Român — continuatorul lupte
lor pentru dreptate socială și na
țională, pentru apărarea unității, su
veranității șl integrității patriei", 
prezentată de prof. univ. dr. Iulian 
Cirțînă. se spune : Istoria de peste 
65 de ani a Partidului Comunist 
Român confirmă că partidul a răs
puns Încrederii șl nădejdilor pe care 
și le-au pus in el militanțil revolu
ționari. oamenii muncii din patria 
noastră. ,

Organlzînd șl conducîrtd lupta Îm
potriva exploatării, pentru drepturi
le și interesele vitale ale clasei 
muncitoare, ale întregului popor 
român, partidul comunist, acționind 
timp de două decenii în adîncă Ilega
litate. a înscris în istoria României 
nenumărate pagini de eroism și 
abnegație revoluționară.

Cu deosebită vigoare s-a manifes
tat capacitatea politică și organiza
torică a Partidului Comunist Român 
In marile bătălii de clasă purtate in 
perioada interbelică. De asemenea. 
Partidul Comunist Român, manifes- 
tindu-și patriotismul fierbinte, s-a 
afirmat ca forța politică cea mal 
combativă a luptei antifasciste, pen
tru apărarea drepturilor și libertăți
lor democratice, a independenței și 
integrității teritoriale a țării.

Este relevată activitatea eroică 
desfășurată, din anii tinereții, de to
varășul Nicolae Ceaușescu, care se 
Identifică, de peste o jumătate de 
secol, cu lupta gloriosului nostru 
partid comunist împotriva exploatării 
și asupririi, a fascismului și războiului, 
pentru eliberare socială șl națională. 
In comunicare se spune : Desemnat 
ca reprezentant al tineretului român în 
conducerea Comitetului Național An
tifascist și ales în fruntea Comitetu
lui Antifascist al Tineretului, to
varășul Nicolae Ceaușescu a militat 
ferm pentru unirea tuturor forțelor 
democratice, patriotice în lupta îm
potriva fascismului, pentru apărarea 
integrității și independenței patriei. 
Cu cinci decenii în urmă, în mai— 
iunie 1936, în cadrul procesului de la 
Brașov, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a probat înaltele sale calități de 
revoluționar și patriot comunist, de
venind din acuzat acuzator. La 1 
Mai 1939, In organizarea marii de
monstrații antifasciste șl antirăzboi
nice, un rol determinant a avut 
tovarășul Nioolae Ceaușescu, revo
luționar și patriot comunist fără 
egal, și, alături de el, tovarășa Elena 
Petrescu Ceaușescu.

Partidul Comunist Român, reall- 
xlnd In timp un larg sistem de 
alianțe, a înfăptuit, împreună cu 
celelalte forte naționale, revoluția da 
eliberare socială șl națională, an
tifascistă și antiimperialistă.

în răstimpul oelor peste patru de
cenii care au trecut de atund. sub 
conducerea partidului comunist, au 
fost parcurse mal multe etape isto
rice, iar realizările fără precedent 
dobîndite de România reprezintă o 
Încununare strălucită a luptelor de 
veacuri ale poporului român pentru 
libertate națională șl dreptate so
cială.

în comunicarea „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — epoca Împlini
rii celor mai Înalte idealuri ale 
luptei poporului român pentru liber
tate, unitate națională și indepen
dență, a înfloririi fără precedent a 
economiei, științei și culturii, a creș
terii prestigiului României in rîndul 
națiunilor lumii", prezentată de prof, 
univ. dr. Viorica Neculau, se subli
niază că, In îndelungata noastră is
torie, epoca de după Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român se înscrie în marea carte a 
țării ca fiind oea mal rodnică și bo

gată în împliniri. Este astăzi un ade
văr bine cunoscut că, de cînd in 
fruntea Partidului Comunist Român 
și a țării se află, prin vrerea comu
niștilor, a întregului popor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fiecare an care 
a trecut a însemnat un an de temei
nică zidire de țară, un an de strălu
cită a f if mare a României în lume. 
Prin gindul și fapta sa. prin marele 
tezaur de idei și împliniri cu care 
și-a îmbogățit șl înălțat poporul 
căruia îi aparține, tovarășul 
Nioolae Ceaușescu se alătură mari
lor personalități de valoare univer
sală ale istoriei noastre naționale. 
Identificat cu voința de libertate și 
progres, ce a însuflețit poporul 
român de-a lungul milenarei sale 
istorii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a împlinit visul atîtor generații, care, 
prin lupte, suferințe și jertfe, au 
voit neatîrnarea, întocmirea dreaptă 
și bunăstarea patriei lor.

întruchipînd cele mai înalte viriutl 
ale poporului nostru, secretarul ge
neral al partidului a găsit în trecu
tul românesc de muncă si luptă, de 
jertfe si speranțe forța si garanția 
izbînzil în propria-i muncă și pro
pria-! luptă, pentru înflorirea nouă, 
socialistă, a vetrei străbune.

Sint evidențiate, apoi, mărețele 
înnoiri care au avut loc în ultimii 
21 de ani in România pe toate pla
nurile vieții economice si sociale, 
care au înnobilat chipul patriei 
noastre socialiste.

în comunicare este relevat rolul 
Important al tovarășei Elena 
Ceausescu In elaborarea si înfăp
tuirea programelor de dezvoltare 
economico-socială a tării. în afir
marea puternică a stiintei. învătă- 
mîntului si culturii românești. în 
creșterea aportului acestora la opera 
de edificare a socialismului in 
patria noastră.

în continuare. se subliniază că 
printr-o politică externă consec
ventă. dinamică. Drin initiative 
generoase, larg apreciate, puse in 
slujba luptei pentru pace, libertate 
si independentă națională, pentru 
cauza socialismului si progresului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu aduce 
o contribuție de inestimabilă valoare 
la solutionarea constructivă a mari
lor probleme ale contemporaneității, 
la făurirea unei lumi mai drepte și 
mal bune, fără arme si fără 
războaie, conferind un prestigiu fără 
precedent României pe plan inter
național.

In comunicarea „Afirmarea liber
tății si independentei poporului 
român — coordonată principală 
a Istoriei poporului nostru. Con
cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind dreptul popoarelor la pace, 
libertate si suveranitate", prezentată 
de conf. univ. dr. Ion Ardeleanu, se 
subliniază : Istoria poporului român 
încorporează ca valori definitorii ale 
existenței în spațiul carpato-dună
rean permanența și continuitatea de 
locuire, unitatea și lupta eroică pen
tru apărarea pămîntului strămoșesc, 
a independentei și suveranității na
ționale.

Variatele Ipostaze ale unității po
porului român, de la cea de neam șl 
pină la poporul unit al României so
cialiste, se află intr-o legătură indi
solubilă, alcătuiesc un tot indestruc
tibil.

Exponent al intereselor naționale 
fundamentale ale poporului. român, 
Partidul Comunist Român s-a ridi
cat ferm in apărarea independenței 
și suveranității țării, a militat pen
tru o politică externă de pace și co
laborare cu celelalte popoare, împo
triva monopolurilor străine, pentru 
păstrarea independenței și integri
tății României.

Rememorînd mărețele pagini de 
Istorie scrise în acei ani ai marilor 
și grelelor încleștări, dăm glas mîn- 
driei și satisfacției că din rindul po
porului nostru s-a ridicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, erou între eroii 
națiunii, patriot revoluționar, care 

- prin strălucita și exemplara sa dă
ruire față de cauza națiunii noastre 
se bucură de aleasă prețuire din 
partea tuturor cetățenilor patriei, de 
înaltă stimă și apreciere în conștiința 
lumii.

Promotor consecvent al politicii de 
pace și înțelegere Intre popoare, de 
promovare a unor noi principii de 
relații în viața internațională, gindi- 
tor și artizan al unor concepte poli
tice de mare actualitate, funda
mentale pentru rezolvarea proble
melor contemporane și care au 
îmbogățit tezaurul universal, pre
ședintele României socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, printr-o 
activitate revoluționară, dublată de 
un inalt spirit constructiv, a contri
buit la afirmarea țării noastre in rin
dul națiunilor celor mai active ale 
lumii pe marele front al păcii, al 
colaborării și înțelegerii.

în comunicare se subliniază pres
tigioasa activitate desfășurată Se to
varășa Elena Ceaușescu, care cu 
înaltă competență îndrumă și co
ordonează întreaga muncă pe tărf- 
mul cercetării, învățămintului și cul
turii, orientează ferm potențialul 
științific șl tehnic in direcția solu
ționării problemelor majore privind 
dezvoltarea generală a țării, militea
ză pentru ca minunatele cuceriri 
ale geniului uman să fie puse în 
slujba binelui și fericirii oamenilor, 
păcii șl progresului tuturor națiu
nilor.

In încheiere, este relevată con
vingerea României socialiste, puter
nic reafirmată de președintele el, 
că popoarele, forțele soclal-politlce 
cele mai largi sînt în măsură să 
impună, prin acțiunea lor unită și 
convergentă, o politică corespunză
toare așteptărilor celor mai fierbinți 
ale oamenilor, să pună capăt cursei 
înarmărilor, atit pe Pămînt, cit și în 
Cosmos, să înlăture primejdia unei 
conflagrații atomice, să asigure 
triumful păcii.

în încheierea sesiunii, într-o at
mosferă de puternică vibrație pa
triotică, participants au adre
sat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

Telegrama a fost prezentată de 
academicianul Ștefan Pascu.

Cei prezențl au aclamat cu însufle
țire pentru eroicul nostru partid 
comunist și secretarul său general, 
pentru patria noastră socialistă, li
beră, demnă șl înfloritoare.

«pa m

La Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România, au fost deschi
se, simbătă, cu prilejul Împlinirii a 
2 500 de ani de lupte Si jertfe ale 
Doporului nostru pentru libertate si 
neatîrnare. două expoziții ce evocă, 
orin intermediul a numeroase docu
mente, date, imagini, studii și volu
me de istorie, marile momente ale 
trecutului national, subliniind per
manența luptei poporului român 
pentru libertate si dreptate, stator
nicia noastră pe meleagurile car- 
pato-dunârene.

La vernisajul celor două expoziții 
au luat parte membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. membri ai Co
mitetului Central al partidului, cadre 
cu munci de răspundere din aparatul 
de partid și de stat, din domeniul 
științelor sociale, oameni de știință, 
artă și cultură, un numeros public.

Expoziția fotodocumentară. măr
turie vie a faptului că poporul ro
mân. într-o existență de aproape 
două milenii, și-a făurit un eroic șl 
măreț destin istoric, marchează, tn 
secțiunea sa de început, aspecte ale 
formării etnosulul geto-dac In spa
țiul carpato-danubian. ale culturii 
materiale și spirituale a geto-daci
lor, cultura originală, avansată, uni
tară, expresie a unul Înalt grad de 
civilizație.

Fragmente de izvoare scrise antice, 
descoperiri arheologice — tezaure 
geto-dacice. unelte, arme șl altele — 
pun in lumină laturi semnificative 
ale culturii materiale si spirituale a 
geto-dacilor. ale luptei aprige, 
necurmate a acestora pentru apăra
rea gliei, libertăți! șl neatirnării.

Unitatea și independența — idea
luri perene ale poporului român — 
capătă In cuprinsul expoziției sem
nificații aparte.

Mesajul expoziției este subliniat 
cu pregnantă, prin diversa mărturii

Manifestări politico-educative și cultural-artistice
Aniversarea a 2 500 de ani de la 

primele lupte ale poporului geto- 
dac pentru libertate și independență 
a fost marcată, în întreaga tară, 
prin organizarea a numeroase ac
țiuni politico-educative și cultural- 
artistice — expuneri, simpozioane, 
expoziții, recitaluri de muzică și 
poezie patriotică.

în spiritul concepției Partidului 
Comunist Român, al operei teore
tice a secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
manifestările au pus in evidentă 
lupta poporului român pentru drep
tul de a fi stăpin in propria țară, 
pentru apărarea ființei sade națio
nale, pentru libertate, independentă 

/ și suveranitate, pentru făurirea unei 
vieți noi, socialiste șl comuniste, pe 
pămîntul patriei.

A fost* subliniat rolul determinant 
al tovarășului Nicolae Ceaușescti in 
fundamentarea și Înfăptuirea poli
ticii interne șl externe a partidului 
și statului nostru, in afirmarea șl 
creșterea prestigiului României in 
rindul țărilor lumii.

La București s-au desfășurat lu
crările simpozionului științific „2 500 
de ani de la prima atestare docu
mentară a geto-dacilor", organizat 
de Universitatea din București, Aca
demia de științe sociale șl politice 
și Academia de partid pentru invă- 
țămînt social-politic, iar la Iași a 
avut loc simpozionul cu tema „2 500 
de ani de lupte și jertfe ale poporu-" 
lui. român pentru libertate și neatîr
nare, pentru dreptul sacru de a fi 
Btăpîn in propria-i țară".

Sub genericul „Unitatea culturii 
materiale și spirituale, trăsătură 
fundamentală a civilizației din spa
țiul de formare a poporului român", 
in județul Caraș-Severin au avut

EXPOZIȚII OMAGIALE
documentare, și tn secțiunea privind 
făurirea statului national unitar 
român pe vatra vechii Dacii, ca re
zultat legic al voinței și luptei secu
lare a întregului nostru popor, eve
niment ce a marcat intrarea țării 
într-o nouă etapă a evoluției sale 
Istorice, ridicarea pe o treaptă su-r 
perioară a luptei pentru libertate și 
unitate națională.

Momentul de deosebită însemnăta
te al istoriei noastre aniversat anul 
acesta — făurirea, cu 65 de ani în 
urmă, a Partidului Comunist Român, 
conducătorul întregului popor în 
lu.pta împotriva exploatării, pentru 
eliberare socială și progres național 
— precum și Împlinirea unei jumă
tăți de veac de la procesul luptăto
rilor comuniști și antifasciști de la 
Brașov sînt înfățișate prin numeroa
se imagini documentare.

Fotografii, macheta, hărți, grafica, 
cârti recompun liniile esențiala ala 
istoriei contemporane a patriei, sub
liniind remarcabilele realizări obți
nute de poporul român în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". prezentată în 
expoziție sub titlul „Epoca de gloria 
Si măreție a României socialiste".

Expoziția reflectă, da asemenea, e 
temă generoasă — aceea a păcii și 
bunei înțelegeri Intra popoare — 
imperativ major al vremurilor 
noastre.

Sub un sugestiv generic — „Pre
ședintei» Nicolae Ceaușescu. erou al 
României socialiste, erou al pădl“, 
expoziția arată că voința nestrămu
tată de pace și colaborare a po
porului român, cunoaște In zilele 
noastre o înaltă șl strălucită expresia 
In gîndirea profund științifică șl 
activitatea politică neobosită a con
ducătorului partidului șl statului 
nostru, ale cărui inițiativa pentru 
pace au pretutindeni In lume o pu
ternică rezonantă.

loc simpozioane, conferințe și ex
puneri. Muzeul județean de istorie a 
organizat, la Reșița, Herculane, Mol
dova Nouă și Oravita, expoziții 
fotodocumentare, avînd ca temă 
importanța vestigiilor geto-dacice 
descoperite pe teritoriul Caraș-Se- 
verinului.

Așezămlntele de cultură dir> jude
țul Dolj au găzduit numeroase ma
nifestări dedicate aniversării a 2 500 
de ani de la primele lupte ale po
porului geto-dac pentru libertate șl 
independentă. Astfel, la Complexul 
C.F.R. Craiova a avut loc dezbaterea 
„Geto-dacii — temelia Istorică a po
porului român" ; la Casa de cultură 
din Calafat a fost organizată evo
carea istorică „2 500 de ani de la 
primele lupte ale poporului geto-dac 
pentru libertate șl independentă".

Sub genericul „2 500 de ani de 
atestare documentară a primelor 
lupte ale poporului geto-dac pentru 
libertate și neatîrnare", la casele de 
cultură din Baia de Aramă. Vînju 
Mare, Orșova au avut loc simpozi
oane în cadrul cărora s-a relevat 
semnificația evenimentului aniver
sat, luptele purtate de străbunii 
noștri pentru libertate. Muzeul Re
giunii Porților de Fier a organizat 
simpozionul „Descoperiri arheologice 
pe teritoriul Mehedințiului — dova
dă a existenței multimilenare și 
neîntrerupte a românilor pe acest 
pămînt".

In numeroase localități din jude
țul Călărași a fost prezentată evo
carea „Becebal — strălucit conducă
tor al luptelor pentru libertatea Da
ciei" șl expuneri pe tema „2 500 de 
ani de la primele lupte ale poporu
lui geto-dac pentru libertate și 
Independentă".

în unități eoonomice, tn așeză

Concludentă imagine a multitudinii 
și consistentei surselor șl atestatelor 
documentare privind Istoria multi
milenară a poporului nostru, cele 
2 000 de volume — studii și culegeri 
de documente istorice —, reunite 
în expoziția omagială de carte, evocă 
măreția faptelor și adevărurilor tre
cutului glorios de luptă al înaintași
lor, relevînd, în același timp, di
mensiunile actualei etape istorice da 
dezvoltare a României socialiste.

Locul central în expoziție re
vine operei teoretice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, strălucită contri
buție la dezvoltarea creatoare a teo
riei și practicii revoluționare, la îm
bogățirea gindirii social-politico con
temporane.

Ilustrind rolul de geamă pe care 
știința și cultura l-au avut în dez
voltarea societății românești, în lupta 
de secole a poporului nostru pentru 
apărarea flintei naționale, pentru li
bertate și progres, expoziția Înfăți
șează, alături de cartea Istorică șl 
Bodal-politică, o selecție reprezenta
tivă de lucrări de profil, expresie vie 
a geniului creator, a contribuției po
porului român la progresul cunoaș
terii și civilizației umane.

între acestea se disting operele 
științifice de mare prestigiu .pe plan 
național șl Internațional ale tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic, sa
vant de renume mondial, a cărei ac
tivitate reprezintă o contribuție re
marcabilă la progresul științei, lnvă- 
țămîntului și culturii românești.

Lucrările expuse relevă rolul Im
portant jucat de-a lungul istoriei de 
poporul nostru ca factor da progres 
și civilizație in această parte a lumii, 
contribuția sa specifică la tezaurul 
civilizației materiale și spirituale a 
omenirii, la constituirea lumii mc-’ 
derne, la lupta pentru pace ii cola
borare internațională.

minte de cultură din județul Ialo
mița a fost organizat un ciclu de ex
puneri pe tema „Dovezi materiale 
ale continuității românilor pe aoeste 
locuri". La Slobozia a avut Ioc sim
pozionul „2 500 de ani de la primele 
lupte ale poporului geto-dac pentru 
libertate și independentă".

La Casa municipală de cultură din 
Focșani s-au desfășurat lucrările 
simpozionului cu tema : „2 500 de ani 
de Istorie națională, de luptă pen
tru apărarea ființei poporului român, 
pentru libertatea și independența 
patriei". Au fost reliefate cele mal 
semnificative momente din lupta 
multiseculară a poporului român 
pentru libertate șl neatîrnare. pre
cum si remarcabilele realizări dobln- 
dlte de oamenii muncii de la orașe 
și sate in construcția socialismului, 
Îndeosebi in perioada de la Congre
sul al IX-lea al partidului.

Sub genericul „2 500 de ani de 
lupte ale poporului pentru libertate 
și neatîrnare. pentru păstrarea fiin
ței naționale". Biblioteca județeană 
«lin Galati găzduiește o expoziție de 
carte. La loc de frunte sînt expuse 
operele secretarului general al parti
dului. președintele României socia
liste. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La Muzeul Unirii din Alba Iulla 
s-a deschis expoziția foto-documen- 
tară cu tema „Vestigii geto-dacice 
pe teritoriul județului Alba", reunind 
valoroase mărturii ale prezenței 
geto-dacilor pe aceste locuri stră
bune.

Numeroase manifestări politico- 
educative și cultural-artistice dedi
cate aniversării a 2 500 de ani da la 
primele lupte ale geto-dacilor pen
tru libertate și independentă au 
avut loc, de asemenea, in localități 
din celelalte județe ale tării.
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TELEGRAMA ADRESATĂ 

TO VARĂȘULUINICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la Plenara C.C. al U.T.C.
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanții Ia Plenara Comitetului Central al Uniunii Tineretului 

Comunist, dind glas, din adincul inimilor, gindurllor șl voinței milioanelor 
de tineri din patria noastră, exprimă cele mai alese sentimente de pro
fundă stimă și adincă recunoștință, de dragoste fierbinte șl inaltă prețuire 
pe care le nutresc fată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. erou intre eroii neamului, impunătoare și prestigioasă 
personalitate a lumii contemporane, ce sintetizează in ființa sa cele mai 
alese virtuți ale poporului nostru, simbol suprem de muncă și viată 
revoluționară, creatorul vizionar al întregii politici interne șl externe 
românești, promotor neobosit al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării 
Intre popoare.

Adresăm, de asemenea, mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și de știință, cele mai calde sentimente de stimă și 
respectuoasă considerație, pentru preocuparea statornică pe care o acordă 
educării și pregătirii tinerel generații, pentru contribuția importantă adusă 
la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, 
progresul neîntrerupt al științei, invătămintului și culturii românești, la 
promovarea nobilelor idealuri de pace, Înțelegere și cooperare intre 
popoare.

Răspunztnd prin fapte vibrantelor chemări și inflăcăratelor Îndemnuri 
pe care le-ati adresat tinerel generații, vă raportăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că in anul 1986 tinerii patriei, puternic mobili
zați de organele și organizațiile U.T.C., au contribuit la realizarea ritmică 
a planului de producție in toate ramurile economiei naționale, ia punerea 
in funcțiune a noi capacități, s-au implicat activ în eforturile consacrate 
sporirii aportului științei și tehnologiei în realizarea programelor dezvol
tării economico-sociale, asigurarea bazei de materii prime șl energetice 
a tării, a noii revoluții agrare, introducerea pe scară largă a automatizării, 
cibernetizării și robotizării proceselor productive.

Conștient! de marile responsabilități ce revin tineretului in Îndeplini
rea prevederilor Planului national unio de dezvoltare economico-socială 
a fârii pe anul 1987, elaborat cu aportul dumneavoastră hotăritor, care 
pune in fata întregului nostru popor noi șl insufletitoare perspective 
privind accentuarea puternică a laturilor calitative ale creșterii economice, 
promovarea rapidă în toate sectoarele a cuceririlor științei și tehnicii, 
vom participa la realizarea unor importante obiective de dezvoltare 
multilaterală a patriei, actionind pentru organizarea exemplară a întregii 
activități productive, pentru întărirea în toate compartimentele a ordinii 
Si disciplinei de plan, pentru asimilarea cu rapiditate a noului și des
fășurarea întregii munci în condiții de calitate și maximă eficiență.

Ne angajăm solemn in fata dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, că, implicîndu-ne cu toate forțele în uriașa activitato de 
transformare a conștiinței tinerilor, vom acționa mai hotărit pentru 
formarea si educarea comunistă, revoluționară a tineretului, in spiritul 
muncii, al respectului fată de făuritorii bunurilor materiale, pentru 
perfecționarea pregătirii profesionale, tehnlco-știintifice a fiecărui tînăr, 
însușirea celor mai noi cuceriri ale științei șl tehnicii, afirmarea plenară, 
in toate domeniile, a potențialului creator al tinerei generații.

Asemenea întregii noastre națiuni, tinăra generație a României 
socialiste iși exprimă și cu această ocazie unanima sa adeziune la realista 
și clarvăzătoarea politică externă a partidului și statului nostru, al cărui 
ferm și neobosit promotor sintetl dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, la noua și strălucita inițiativă de pace și 
dezarmare a țării, de reducere unilaterală, cu 5 la sută, incă din cursul 
acestui an. a armamentelor, efectivelor șl cheltuielilor militare, ce pune 
in evidentă, in ample semnificații, vocația pașnică a poporului român, 
dorința sa fermă de a acționa cu toate forțele pentru apărarea păcii și 
securității pe planeta noastră.

In numele tuturor tinerilor României socialiste, al generației crescute 
și formate in anii de glorie al celei mal rodnice epoci din Istoria noastră 
națională, vă aducem, și cu acest prilej, un profnnd omagiu dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, personalitate de 
prestigiu a vieții internaționale, pentru eforturile neobosite, clarviziunea 
și consecvența strălucită cu care acționați in direcția soluționării cores
punzătoare, in interesul popoarelor, al tineretului de pretutindeni, a 
marilor probleme ale lumii contemporane șl, in primul rînd, pentru 
asigurarea unui viitor pașnic Întregii omeniri.

Profund devotat! partidului și poporului, nț angajăm in fata dum
neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar generai, in numele 
întregului tineret al tării, al organizației sale comuniste revoluționare, ea, 
urmtnd neabătut indicațiile și Îndemnurile pe care ni le-ati adresat, să 
acționăm șl In viitor, fără a precupeți nici un efort, pentru înfăptuirea, 
împreună cu întregul popor, a istoricelor hotăriri ale Congresului al 
XIH-lea al partidului privind făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea tării spre comunism.

Acum, in prag de an nou, tn numele tuturor tinerilor patriei, vă 
dorim, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, din adincul 
inimilor noastre fierbinți, multă sănătate și fericire, nesecată putere de 
muncă, pentru a ne conduce șl In viitor destinele, spre gloria șl măreția 
scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

La multi ani, iubit conducător 1
Slmbătă s-au desfășurat, in Ca

pitală, lucrările plenarei Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, care a dezbătut activita- 

desfășurată de organele și or gă
ti title U.T.C. pentru creșterea 

atribuției tinerilor la Înfăptuirea 
hotărlrilor Congresului al XIII-lea 
șl a prevederilor Planului național 
unic de dezvoltare economico-socia- 
lă pe anul 1986, sarcinile ce le revin 
în vederea participării tot mai active 
șl responsabile a întregului tineret 
la Înfăptuirea orientărilor și indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, a mă
rețelor programe de dezvoltare a 
României pe anul 1987.

La plenară a participat șl a luat 
euvintul tovarășul Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic' Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Analizind In spirit revoluționar 
activitatea desfășurată, plenara a 
stabilit măsuri concrete pentru per
fecționarea formelor și modalităților 
de acțiune, menite să asigure parti
ciparea tot mai activă a întregului 
tineret al tării la îndeplinirea mă
rețelor obiective de dezvoltare mul
tilaterală a patriei. Instaurarea unul 
climat de Înaltă exigență comunistă.

de deplină ordine șl disciplină tn 
toate domeniile de activitate.

In cadrul plenarei au fost adopta
te, de asemenea. Programul privinjd 
participarea tineret generații la 
realizarea unor obiective de dezvol
tare economioo-socială a României 
în anul 1987, precum și Hotărîrea cu 
privire la organizarea, desfășurarea 
ți conducerea activităților în peri
oada vacanței de iarnă a anului șco
lar 1986—1987. Plenara a hotărit ca 
perioada care urmează să fie decla
rată decadă-record în producție, pri
lej cu care organele și organizațiile 
U.T.C. își vor intensifica eforturile 
pentru realizarea exemplară a tutu
ror sarcinilor de pian pe acest an.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist.

Intr-o atmosferă de deplină anga
jare patriotică și puternic entuziasm 
tineresc, participanții la plenară au 
adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintei» Republicii Socialiste România

Apreoiez In mod deosebit telegrama de felicitare' pe care am primit-o 
cu ocazia Zilei naționale a statului Bahrein.

îmi face deosebită plăcere să folosesc acest prilej pentru a vă trans
mite sincerele mele felicitări, împreună cu cele mal bune urări de sănătate 
ți fericire personală, de continuu progres și prosperitate pentru poporul 
român prieten.

ISA BIN SALMAN AL KHALIFA
Emirul statului Bahrein

Cronica zilei
Ministrul apărării naționale al 

Republicii Socialiste România, ge- 
neral-colonel Vasile Milea. a adresat 
o telegramă de felicitare ministru
lui apărării naționale al Republicii 
Socialiste Vietnam, general de ar
mată Van Tien Dung, cu prilejul 
celei de-a 42-a aniversări a creării 
Armatei Populare Vietnameze.

Cu același prilej, ambasadorul ex
traordinar si plenipotențiar al R.S. 
Vietnam la București. Pham Duy 
Toan. s-a întîlnit cu militari dintr-o 
garnizoană, cărora le-a vorbit despre 
semnificația evenimentului aniver
sat. Participanții au vizionat filme 
documentare si o fotoexpoziție cu 
aspecte din activitatea poporului 
vietnamez și a armatei sale.

REZULTATE ÎN ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ

PANOUL FRUNTAȘILOR PE 11 LUNI ALE ANULUI
Continuăm să publicăm rezultatele obținute in întrecerea socialistă 

de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi in
dustriale, transporturi precum și din domeniul prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute in cele 11 luni care au trecut 
din acest an și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor pre- 
văzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul lu
nii noiembrie pe primele locuri se situează ;

ÎN DOMENIUL FORAJULUI 
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locul I : întreprinderea de foraj 

„PETROMAR" Constanța, cu 822,6 
puncte.

Locul II : Schela de foraj Comă- 
nești, județul Bacău, cu 400,2 puncte.

Locul III : Schela de foraj Zădă- 
renl. județul Arad, cu 291,4 puncte.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

51 EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul Lt întreprinderea de pros

pecțiuni geologice șl geofizice Bucu
rești, cu 647,7 puncte.

Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni ți explorări geologice Su
ceava, cu 600,2 puncte.

Locul III : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Cluj, 
cu 559 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE
Locul I i întreprinderea de piese 

de schimb și utilaje pentru industria 
chimică Satu Mare — Ministerul 
Industriei Chimice, cu 1 004,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de utilaje 
grele pentru construcții București — 
Ministerul Agriculturii, cu 868.5 
puncte.

Locu] III : întreprinderea de utilaj 
chimic Borzeștl. județul Bacău — 
Ministerul Industriei Petrochimice, 
cu 818,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE

Locul I : întreprinderea do alumi
nă Oradea, cu 528,2 puncte.

Locul II : întreprinderea de alu
miniu Slatina, cu 5J2.8 puncte.

ÎN INDUSTRIA STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE

Locul I t întreprinderea „Porțe
lanul" Alba Iuiia, cu 604,8 puncte.

Locul II : întreprinderea de sticlă
rie și porțelan Dorohoi, județul Bo
toșani. cu 538,1 puncte.

Locul III : întreprinderea de ar
ticole de sticlărie București, cu 429,1 
puncte.

ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
Locul I : întreprinderea de trico

taje și perdele Pașcani, județul Iași, 
cu 886 puncte.

Locul II : întreprinderea de trico
taje ..8 Martie" Piatra Neamț, cu 
414,3 puncte.

Locul III : întreprinderea de tri
cotaje „Unitatea" Sighetu Marma- 
ției. județul Maramureș, cu 303,5 
puncte.

ÎN INDUSTRIA VINULUI. BERII, 
SPIRTULUI, AMIDONULUI, 

APELOR MINERALE 
ȘI A TUTUNULUI

Locui I : întreprinderea de vinuri 
și șampanie „Zarea" București, cu 
1 263,9 puncte.

Locul II : întreprinderea de vinl- 
ficație și produse spirtoase Constan
ța. cu 1080,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de țiga
rete Iași, cu 995 puncte.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICĂ
Locul I : întreprinderea poligrafi

că Sibiu, cu 889,9 puncte.
Locul II : întreprindere^ poligra

fică „Filaret" București, cu 764,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea poligra
fică Bucureștii Noi. cu 716,5 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO

Locul I : întreprinderea de trans
port auto Gorj, cu 746,1 puncte.

Locul II : întreprinderea de trans
port auto Sibiu, cu 706,6 puncte.

Locul III .: întreprinderea de trans
port auto Mureș, cu 703,3 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE. 

FLUVIALE ȘI AERIENE
Locul I : întreprinderea de trans

port naval si auto „Delta Dunării" — 
Ministerul Agriculturii, cu 863,5 
puncte.

Locul II : Administrația fluvială 
a Dunării de Jos. Galați — Ministe
rul Transporturilor si Telecomunica
țiilor. cu 477,5 puncte.

Locul III : întreprinderea de na
vigație fluvială „Navrom". Galați — 
Ministerul Transporturilor si Teleco
municațiilor. cu 459,7 puncte.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR, ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

Locul I : întreprinderea de ali
mentație publică Rimnicu Vilcea. cu 
454,5 puncte.

Locul II : întreprinderea de ali
mentație publică Bacău, cu 450,7 
puncte.

Locul III : întreprinderea de ali
mentație publică Iași, cu 349,7 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Satu 
Mare, cu 743,9 puncte.

Locul II : Baza iudeteană de apro
vizionare tehnico-materială Bistrița- 
Năsăud. cu 728,1 puncte.

Locul III : Baza ludețeană de 
aprovizionare tehnico-materială Vil
cea. cu 648,3 puncte.

Recomandări pentru sezonul rece
Sezonul rece favorizează apariția 

unor afecțiuni în special la nivelul 
căilor respiratorii, afecțiuni mai mult 
•au mai puțin supărătoare sau gra
ve. dar care prevenite sau tratate co
rect nu au nici un fel de urmări, 
după cum neglijarea lor poate duce 
la complicații nedorite. Dr. Dorin 
SARAFOLEANU, medic primar, șe
ful secției O.R.L.. directorul spita
lului clinic „Grivlța", ne-a făcut pre
cizări în acest sens :

— Afecțiunile oto-rino-larlngolo- 
gloe oele mai frecvente in sezonul 
reoe sînt rinofaringitele (guturaiul 
sau coriza banală). Majoritatea — 
peste 90 la sută sînt banale, fiind 
determinate de virusuri care se lo 
calizează la nivelul căilor aeriene su
perioare. In mod normal, organis
mul opune o rezistentă naturală a- 
cestor virusuri și, in acest caz, rino- 
faringita virală se manifestă fără fe
bră. cu o stare generală si capacita
te de muncă nealterate, singurul 
simptom manifestat fiind guturalul. 
Dacă insă la nivelul căilor aeriene 
superioare există o insuficientă imu- 
nitară locală sau una generală, da
torată carențelor vitamlnice. in spe
cial vitamina A. guturaiul are o evo
luție mai îndelungată, poate fi tn- 
•otit de o stare generală proastă. Iar 
pe de altă parte prin supraadăuga- 
rea Infecției cu germeni patogeni 
(pneumococ. stafilococ. streptococ 
etc) pot să apară complicațiile.

— Dintre complicațiile cele mal 
frecvente ale rinofaringitelor tntîlni- 
te mai ales in sezonul reoe să amin
tim otitele, laringitele. anginele. sl- 
nuzltele. bronșitele șl adenitele.

— Aceste complicații survin de o- 
bicei pe fondul unor ripofaringite 
repetate, uneori cu pusee care — în 
special la copii — necesită repays 
sau internarea intr-un serviciu d? 
specialitate. Otitele, frecvente atît la 
adult, cit și la copil, afectează insă 
mai ales copii de vîrstă preșcolară 
și școlară. Instalarea bolii șe face 
rapid, starea generală se alterează 
febra crește în cîteva ore. durerea 
la nivelul urechii este intensă. La
ringitele se manifestă dună cum 
»tim prin răgușeală. tuse seacă, iri-

tatlvă. jenă tn respirație sl febră. 
Inflamația amigdalelor produce du
rere la înghițit, jenă faring'ană. în
răutățirea stării generale, creșterea 
febrei și uneori mărirea volumului 
ganglionilor cervicali.

Sinuzitele mai frecvente, cele et- 
mordo-maxilare, trebuie să fie sub 
observație medicală, atunci cînd gu
turaiul se prelungește și apare dure
rea de cap localizată la nivelul frun
ții. deasupra ochilor, iar febra crește, 
tn special seara. Majoritatea sinuzi- 
telor se complică cu traheo-bronșite, 
care se manifestă prin tuse cu ex-

carea unei rinofaringite banale, oe 
lingă dezintectia nazofaringiană a- 
mintită, ce măsuri se mai reco
mandă ?

— Sînt măsuri de Igienă ca : izola
rea bolnavului, mai ales in cazul 
creșelor. grădinițelor si școlilor, asi
gurarea unei atmosfere ambientale 
corespunzătoare cu aer curat. îm
prospătat de cîteva ori ne zi. o tem
peratură in jur de 18"—19’ și o umi
ditate crescută. Fumul de tutun, ae
rul poluat, temperatura excesivă pot 
constitui factori agravant!. De ase
menea, se pot administra aspirină

OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ

pectorațle, greutate la respirație șl 
creșterea febrei.

In sfirșit. adenita virală este o 
complicație mai rară a rinofaringi
telor. In funcție de starea ImunolOgi- 
că sau de rezistență a organismului, 
adenita virală poate evolua si oom- 
plica sau, in cele mai multe cazuri, 
oedează la scurtă vreme dună admi
nistrarea tratamentului corespun
zător.

— Ptnă a ajunge la medic — une
ori nici nu este cazul — oe măsuri 
trebuie să ta pacientul ?

— Este foarte important să se știe 
că o rinofaringită simplă — așa-zi- 
sul guturai banal — nu are nevoie 
de un tratament medicamentos spe
cial. Este suficientă o dezinfectie na
zală obișnuită cu fedrocaină. mento- 
rin sau bixtonim. Aceste medica
mente prin efectul lor vasoconstric
tor favorizează descongestionarea 
mucoasei nazale, restabilind respira
ția. iar prin efectul antiseptic împie
dică suprainfectarea. Reamintesc că 
mai bine de 90 la sută din rinofarin
gite sint virale, or, se știe că- viru
surile nu sînt influențate de trata
mentul cu antibiotice. De aceea se 
indică antibiotioe numai in cazul a- 
pariției complicațiilor infecțioase.

— Pentru a preveni totuși compll-

și vitamine (A și C) timp de cîteva 
zile. Acest tratament foarte simplu 
și la îndemîna fiecăruia dintre noi 
este de cele mai multe ori suficient 
pentru a vindeca în 5—6 zile o rino
faringită acută virală obișnuită.

Apariția complicațiilor reflectă o 
reactivitate imună locală, si generală 
mai scăzută. Pe acest fond, invazia 
virală favorizează grefarea infecției 
cu germenii infecțioși patogeni amin
tiți. Creșterea febrei, alterarea rap.- 
dă a stării generale, apariția simp- 
tomelor de localizare sînt semnele 
care atrag atenția bolnavului sau a 
anturajului provocînd panica părin
ților atunci cînd este vorba de un 
copil. In aceste condiții, de cele mai 
multe ori se apelează în mod empi
ric la antibiotice, tratament de regulă 
inoorecL Este indicat ca în astfel de 
situații bolnavul să se adreseze me
dicului de specialitate, singurul în 
măsură să aprecieze felul si durata 
antibioticului necesar.

— Este cred si mai util de amintit 
că pot fi luate unele măsuri de pre
venire a rinofaringitelor sezoniere si 
a complicațiilor acestora.

— Aceste măsuri constau în admi
nistrarea de vitamina A si C care 
au un rol trofic pentru căile resoi- 
ratorii ; corectarea din timp a unei

rezistențe slabe sau scăzute se poate 
face prin imunomodulatoare sau 
vaccinuri specifice. La acestea se a- 
daugă un regim de viață ordonat, cu 
alimentație echilibrată, mișcare în 
aer curat, evitarea atmosferei po
luate.

— în fata unor afecțiuni ca cele 
amintite pînă aici există în gene
ral două tendințe, fie adresarea la 
medic și medicamente in cazuri sim
ple. banale, fie neglijarea unor ma
nifestări grave, considerate banale de 
către necunoscători.

— Intr-adevăr In practică tntilnim 
adesea astfel de situații cărora le 
cad victimă mai ales copiii. O grijă 
excesivă a părinților, dublată în mul
te cazuri si de necunoașterea unor 
reguli, determină abuzul de medica
mente. și in special antibiotice alese 
la intimplare. in ideea „ce am avut 
tn casă" și administrate la cel mai 
mic guturai al copilului. Această te
rapie excesivă de ..supraorotecție' 
cu antibiotice nu numai că nu are 
nici un efect în rinofaringitele vi
rale obișnuite, dar devine dăunătoa
re prin subminarea mecanismelor 
imunologlce.. de apărare, ale căilor 
aeriene superioare. Antibioteraoia 
este indicată numai In cazul aoiritiei 
complicațiilor infecțioase descrise si 
se aplică numai sub control medical.

La antipodul acestei atitudini „gri
julii" se situează neglijarea tratării 
corespunzătoare a unor complicații 
infecțioase ale rinofaringitelor. A- 
oeastă atitudine se datoreste fie ne
cunoașterii acestora de către sufe
rind, fie convingerii greșite că orga
nismul se călește prin suferință. Si 
această atitudine este la fel de peri
culoasă prin urmările pe care le 
poate avea.

Aceste comportamente extreme pot 
avea urmări si mai grave cînd este 
vorba de copii, in perioada cînd a- 
ceștia își dobindesc imunitatea, rezis
tența organismului, perioadă cînd 
orice greșeală terapeutică poate avea 
urmări nedorite.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU

» ♦

Modernizarea —de la proiect la faptă
(Urmare din pag. I)
acela — sau, poate, tn 
primul rind pe acela — al 
conștiinței.

— Oamenii au Îmbrățișat 
cu entuziasm cauza moder
nizării — ne încredințează 
Ion Vladu. Dar asta nu în
seamnă că toți. Au existat 
rețineri — cele mai multe 
generate de inerție : „De 
ce altfel, cînd merge și 
așa ?“ s-ar putea rezuma 
poziția lor. La alții, reține
rea avea o cauză mal 
profundă : le era. conștient 
sau inconștient, teamă de 
trecerea de la efortul fizic 
la cel intelectual : cu 
primul erau obișnuit!, al 
doilea se întindea în față 
ca un cimp necunoscut, cu 
multe capcane. „Poți să 
știi cum o să fie ?" — se 
gindea cite unul. Au mai 
fost pe urmă alții, care, 
deși inițial au pornit la 
drum fără obiecții, pe 
parcurs au Început să fie 
minați de neîncredere. 
Normal, lucrurile n-au 
mers ca pe roate, au fost 
greutăți, uneori mari, la 
montaj, în probe, am luat 
cîte un lucru de la capăt și 
de cîte tred-patru ori și tot 
n-a mers... și atunci apărea 
cîte un sceptic. Alții se 
comportau de parcă mo
dernizarea ar fi un hobby 
al dtorva pasionați, „lasă-i 
pe el să-și spargă capul, 
dacă le face plăcere...".

— Inițial, aceste lucruri 
ne-au surprins — reia Ion 
Melinte. In entuziasmul 
nostru, credeam că toți se 
vor angaja trup șt suflet... 
Majoritatea da, dar unani
mitatea nu. Ne-am dat sea
ma la timp șl am început 
a doua bătălie, dusă în pa
ralel cu cea tehnică, de 
tiștigare a tuturor oameni
lor. a tuturor, fără nici o 
excepție. In adunările ge
nerale ale organizațiilor 
de partid — sl acest lucru 
este valabil în întreaga în
treprindere — la fiecare, 
un punct obligatoriu pe or
dinea de zi este stadiul în 
care se află procesul de 
modernizare. problemele 
pe care le ridică el.

In primăvara anului 
trecut, lucrările de 
montaj ale liniei 3 

ajunseseră într-un punct 
dificil. Pur și simplu nu 
mergea. Atunci s-au auzit, 
în adunările organizațiilor 
de partid păreri exprimate 
deschis : „Nu merge, să 
nu mal Încercăm, ne depă
șește puterile, pierdem 
timpul 1“ Păreri argumen
tate. la prima vedere în
temeiate. Doar la prima 
vedere. Dar întotdeauna, 
absolut întotdeauna, ele au 
fost ascultate cu atenție, 
puse în discuție tn mod 
democratic. După fiecare 
discuție, purtată în spiri
tul democrației muncito
rești revoluționare, cel 
care ieșea cîștigat era pro
cesul de modernizare care 
avea de partea lui un nou 
adept (cel care ridicase 
obiecțiile) și își mai ali- 
niase cîțiva ezitanți.

Modernizarea turnătoriei 
de otel a mobilizat întrea
ga uzină. Cei de aid au 
cuvinte de laudă și de re
cunoștință pentru proiec
tant! și pentru sectorul de 
mașini-unelte. Pa bună 
dreptate, sînt mindri că 
noile utilaje și noile teh
nologii — care nu au nimic 
de invidiat la cele mal per
fecționate din alte părți — 
sînt gîndite și fabricate 
aici, Ja întreprinderea „23 
August" din Capitală, care, 
și în felul acesta și-a re
confirmat renumele. Mo
dernizarea presupune o 
conlucrare mult mai in
tensă între proiectant sl 
beneficiar. „Au fost zile — 
ne spune cineva — cînd 
atelierele de proiectare se 
mutaseră aid. la turnătoria 
de oțel, atît de multi erau 
proiectantll care ne consul
tau. care, efectiv, lucrau 
aid".

In perioadele fierbinți. 
Paul Blaier, directorul ge
neral al întreprinderii „23' 
August", și Petre Rădu- 
canu. secretarul comitetu
lui de partid al întreprin
derii, trec pe aici și de 
două-trei ori pe zi. Toate 
cadrele uzinei și-au legat 
viata de acțiunea de mo
dernizare. fac din ea o 
cauză pentru care se bat 
ri ei noapte. Peste tot se

detașează tinerii. Același 
loan Neagu ne spunea :

— Pentru noi. tinerii, 
modernizarea este o scoa
lă a vieții — așa cum ci
tim și auzim că au fost 
marile șantiere naționale 
acum aproape patruzed de 
ani. Modernizarea este Ag- 
nita-Botorca a noastră 1

Memorabilă fază 1 La 
Agnita-Botorca. Salva-Vi- 
șeu, Bumbești-Livezeni. pe 
marile șantiere naționale, 
s-au forjat, pentru o ge
nerație, romantismul re
voluționar. dirzenia crea
toare. bărbăția, voința de a 
merge neabătut înainte ; 
astăzi, tn focul procesului 
de modernizare, o genera
ție are sentimentul că re
petă — pe o altă treaptă, 
la alte dimensiuni, dar în 
esență la fel — marea 
epopee, că își trăiește ea 
marea epopee care o for
jează. care o definește în 
șirul nesfîrșit al generații
lor.

— Din prima zi ne-am 
bizuit pe tineret — subli
niază secretarul comitetu
lui de partid. Ion Melin
te. care ei însuși mal are 
cîtiva ani pină să-și cîști- 
ge statutul de membru al 
„generației de mijloc". Si 
nu ne pare rău, a fost o 
alegere bună : astăzi toată 
conducerea secției e tinără, 
cel mai „bătrin" e nea 
Vladu, are... 42 de ani. In 
formarea colectivelor, a 
echipelor, am repartizat 
în toate tineri — șl ei au 
adus șl aduc un spor de 
entuziasm, de voință, de 
pasiune. Experiența câști
gată într-un punct este 
imediat utilizată intr-altul.

— Nid nu știu că am 
fost stagiar — constată in
ginerul Costin Dabila, care, 
de fapt, nid nu s-a des
părțit de mult de această 
stare administrativă. O 
numim „administrativă", 
pentru că aid. la turnăto
ria de otel, tinerii ingineri 
întră în școala Implicării și 
a responsabilității din pri
ma zi.

— Ceea ce ne învață 
modernizarea, continuă el. 
este, după mine, in primul 
rînd. o nouă disdplină in
dustrială, fără aproximări, 
fără derogări de nld un 
tip. o morală a lucrului

perfect făcut ; nu „bine 
făcut", d „perfect făcut", 
mddern. Un triunghi de 
otel înalt aliat : utilaje 
moderne, oameni moderni, 
disdplină modernă.' Pur și 
simplu nu poți să fad 
altceva dedt să înveți și 
să mergi mai departe. Să 
înveți de la toti.

Astăzi, la turnătoria de 
otel se vorbește' despre 
pionierii modernizării -t- 
tumătorii-formatori Stan 
Drăghid. Elena Casagic. 
Florea Abălașed, JMihaela 
Stoian. Marin Măgureanu, 
despre inginerii Eugen 
Lungu șl Gheorghe Dinu, 
despre Dumitru Florescu. 
Lazăr Neagu. Iile Stavri. 
Aurică Vlaicu. Dumitru 
Năstase ; și ultimii, dar nu 
cei din urmă, interlocutorii 
noștri.

— Probele utilajelor sînt 
șl probele oamenilor, ro
dajul utilajelor este și ro
dajul oamenilor — con
chide maistrul Valentin 
Bratu, secretarul organiza
ției de partid de la curăță
torie. Eu aș zice că. in cele 
din urmă. lucrul cel mai 
prețios este să clștigi oa
menii pentru modernizare, 
fiindcă utilajele vor mer
ge.™ Modernizarea întăreș
te coeziunea colectivului, 
dă un conținut nou șt 
muncii de partid.

Dar ochii comuniștilor de 
la turnătoria de otel pri
vesc mal departe. Ei răsco
lesc cu privirea mapele 
proiectau ți lor de la I.C.P.E. 
Tîrgu Mureș unde se 
proiectează instalația de 
conducere prin calculator 
a proceselor tehnologice la 
otelărie. Si văd cuptorul 
electric nr. 6 unde se va 
înlocui sistemul actual de 
acționare a electrozilor 
printr-un altul, mult mal 
modern, căruia 1 se va ală
tura un microprocesor. Pri
vesc în viitor, pentru că...

„...modernizarea este un 
proces fără sfirșit, fie
care perfecționare cheamă 
după sine o alta. La uti
laje. dar mal ales la oa
meni".

Am citat din procesul 
verbal al unei adunări ge
nerale a unei organizații de 
partid de la turnătoria de 
otel a întreprinderii „23 
August" din Capitală.

Citiți în
Almanahul „SCÎNTEIA* 1987
Evoluția recorduri

lor mondiale și națio
nale In trei sporturi 
de referință : atle
tism, natația și hal
tere.

(Un tabel cu mult» 
cifre, însoțit de apre
cieri ale unor specia
liști, de descrierea u- 
nor nenumărate fapt» 
— toate acestea ofe
rind posibilitatea cu
noașterii și aprecierii 
extraordinarei dezvol
tări a posibilităților 
umane, mai ales in 
zilele noastre).

Mari campioni des
pre marea performan
tă sportivă.

(Foste și actuale 
glorii al» arenei — din 
România și de peste 
hotare — evocă, In 
cadrul unei anchete 
speciale a almanahu
lui nostru, fapte ți in- 
timplări mai puțin 
cunoscute, efortul și 
sacrificiile ce le im
pune marea perfor
manță la nivelul spor
tului contemporan).

tv

ALMANAHUL „SCINTEIA" 
se găsește la centrele de difuzare a presei

INFORMAȚII SPORTIVE
RUGBI. In semifinalele competi

ției internaționale de rugbi „Turneul 
campionilor", ce se desfășoară tn a- 
ceste zile în Franța, echipa Farul 
Constanța a Intilnlt formația S.U. 
Agen. Prestlnd un joc excelent, rug- 
biștli români au repurtat victoria cu 
•corul de 10—3 (10—3), prin punctele 
marcata de Dumitraș și Ion Vasile 
(eseuri), Bezușcu — transformare. 
Pentru echipa franceză a înscris B«- 
rot — lovitură de pedeapsă.

ȘAH. Campionatul republican mas
culin de șah a continuat la Sinaia cu 
runda a 8-a, în care Parik Ștefanov
1- a învins pe Alin Ardeleanu, Valen
tin Stoica pe Dumitru Anlțoaie. iar 
Mihail Marin a ciștigat la Iullu Ar- 
maș. Partidele Ovidlu Foișor — Ioan 
BIriescu și Constantin Ionescu — 
Monel Tratatovici s-au încheiat re
miză.

In clasament conduc Adrian Negu- 
lescu șl Mihail Marin cu cite 5,5 
puncte.

HANDBAL. în turneul internațio
nal masculin de handbal de la 
Wismar (R.D. Germană), selecționa
tele R.D. Germane șl Poloniei au 
terminat la egalitate : 30—30 (13—13). 
într-un alt joc : Bulgaria — echipa 
de juniori a R.D. Germane 23—19 
(10—8).

TENIS. Rezultate înregistrate în 
sferturile de finală ale competiției 
Internationale de tenis pentru ju
nioare ce se desfășoară la Pompano 
Beach (Florida) : Spania — Franța
2— 0 : Argentina — Austria 2—1 ; 
Olanda — Italia 2—1 ; Cehoslovacia 
— R.F. Germania 2—1,

vremea

DUMINICA 11 DECEMBBIE

11,30 Telex
11,33 Lumea copiilor (parțial color) • 

Telefllmoteca de ghiozdan (color). 
„Lupul singuratic". Producție a 
studiourilor iugoslave. Ultimul e- 
plsod

12,40 Din cununa cînteculul româneso 
13,00 Album duminical • Țară de ba

ladă. Muzică și poezie • Cotidia
nul tn 600 de secunde • Intilnlre 
muzicală cu formația „Star 2000" 
• Secvențe din comedii cinemato
grafice • Visare. Moment mu- 
zlcal-coregrafic • Tablouri din 
Galeria Națională semnate de 
Cornellu Baba • Un șlagăr cu 
Natalia Guberna • Pe poteci de 
munte. Reportaj • Telesport • 
Un compozitor, un interpret : 
Marcel Dragomir • Lumea minu

nată a tumulul • Mlqrorecltal 
Mihaela Runceanu

14,45 Contemporanii noștri (color) 
19,00 Telejurnal
19.15 Țara mea azi (color). Județul Olt 

tn anul '65 al partidului
19.35 Clntarea României (color). De pe 

marea scenă a țării pe micul e- 
cran. Emisiune realizată tn co
laborare cu Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste și cu Comite
tul de cultură șl educație socia
listă a! județului Olt

50.15 Film artistic : „Un caz de con
știință"

31,40 Feerie pe gheață (color)
51.50 Telejurnal

LUNI 52 DECEMBRIE

20,00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnlco-stllnțlflc (color) 

• Bilanț '86 — Perspective ‘87 tn 
cercetarea științifică românească

20.35 Tezaur folcloric (color)
20,55 Roman foileton (color) : „Calva

rul".
21.50 Telejurnal

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 21 decembrie, ora 20 — 24 de
cembrie, ora 20. In țară : Vremea va fl 
tn general Închisă, cu cerul mal mult 
noros. Vor cădea precipitații sub for
mă de ninsoare, tn jumătatea de nord 
a țării, șl sub formă de ploaie, lapovl- 
ță șl ninsoare, în regiunile sudice, vln- 
tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
Intensificări locale din sectorul nord- 
vestlc, tn nord-estul țării, și la munte. 
Iar spre sfirșitul Intervalului tn sud- 
estul țării, viscolind trecător zăpada. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse, 
tn general, între minus 12 șl minus 2 
grade, Iar maximele Intre minus 6 și 
plus 3 grade. Izolat, tn sudul țării se va 
produce polei. In București : Vremea 
va fl tn general tnchlsă, cu cerul mal 
mult noros. Vor cădea precipitații tem
porare, mal ales sub formă de ninsoa
re. Vlntul va sufla slab plnă la mode
rat, cu Intensificări spre sfirșitul In
tervalului. Temperaturile minime vor 
oscila Intre minus 5 șl minus 2 grade. 
Iar cele maxime Intre minus 2 șl plus 
2 grade.

c i n e m a
O Domnișoara Aurica i SCALA 
(11 03 72) — 8; 11; 13; 15,15; 17,15;
19,30
• Un oaspete la clnâ : FEROVIAR 
(50 51 40) - 9; 11; 13,30; 15,30; 17,30; 
19,30, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19,15, FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
© Liceenii : FERENTARI (80 49 85) — 
15; 17,15; 19.30, PACEA (71 30 85) - 15; 
17,15; 19,30
© Răzbunarea haiducilor : MELODIA 
(11 13 49) - 9; 11; 13; 15,15; 17,15;
19,30, FLAMURA (85 77 12) - 9; 11; 
13,15; 15.15; 17,15; 19,30
• Păcală: GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 
12; 15; 18, ARTA (21 31 86) - 9; 12; 
15; 18
© Masca de argint : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) - 15; 17,15; 19.30
• Călărețul electric — 10; 12,15; 14,30; 
17; Bisturiul - 19: STUDIO (59 53 15) 
© Fantomele se grăbesc : FLACARA 
(20 33 40) - 15; 17,15; 19,30
© A. fost odată un căpitan curajos : 
FESTIVAL (15 63 84) - 9; 11; 13; 15; 
17; 19.15
© Mingile urechile pisicii : TIMPURI 
NOI (15 61 10) - 9; 11; 13.15; 15: 17; 19 
© Lafayette : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
- 9: 11; 13: 15; 17.15; 19.30
© Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) - 9; 11; 13; 15.15: 
17.15; 19.30
® Ăl șaptelea cartuș : VICTORIA 
(16 28 79) - 9: II: 13: 15: 17; 19.15
© Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (II 86 25) - 9: 12; 15: 18
© Un comando pentru apa grea : 
LUMINA (14 74 16) - 9: 12; 15: 18

• Vreau să dansez : DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Jack și vrejul de fasole — 9; 11; 
13; 15, Aii Baba șl cei 40 de hoți — 
17; 19.15 : DOINA (16 35 38)
© Mai iubesc, mai sper : COTRO- 
CENI (49 48 48) - 15: 17,15; 19.30
• Gheața verde: RUZEȘTI - n 43 38)
- 14,30: 16,45: 19.15. VIITORUL
(10 67 40) - 15: 17.15: 19.30
© Imperiul contraatacă : UNION 
(13 49 04) - 9; 12: 15; 18
• Luptătorii din valea misterioasă : 
LIRA (31 71 71) - 15: 17.15; 19.30 COS 
MOS (27 54 95) - 9; 11: 13; 15; 17.15, 
19,30
© Pericol de moarte : MUNCA 
(21 50 97) - 15; 17.15: 19.30
© Muzica șl filmul : POPULAR 
(35 15 17) - 15; 18
© Atenție la pana de vultur t CUL
TURAL (83 50 13) - 9; 11; 13: 15; 
17,15; 19 30
• Nu ești singur : PROGRESUL
(23 94 10) - 15; 17,15; 19,30

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala ma
re): Harap Alb — 11; Nu se știe ni
ciodată — 18; (sala Amfiteatru): Ar
heologia dragostei — 14; (sala Ate
lier) : Di. Cehov e îndrăgostit — 19
• Opera Română (13 18 57): Spărgă
torul de nuci — 11; Olandezul zbu
rător — 18
O Teatrul de operetă (la sala mfcâ 
a Teatrului Național): Băiatul șl pa
lele fermecate — 10.30; Liliacul — 
18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : lo, 
Mlrcea Voievod — 10,30: Secretul fa
miliei Posket — 18: (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Cintec despre mine 
Însumi — 10,30; Dimineața pierdută 
- 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Ca frunza 
dudului — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) Băr
batul șl femeile — 11; Atenție se fil
mează — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) • Pre
șul — 10; Capcană pentru un bărbat 
singur — 14; Acești nebuni fățarnici 
- 18
• Teatru! „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru): Ultimul bal — 18; 
(sala Studio): EX — 10.30; Concurs 
de împrejurări — 18.30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34): Arta conversației — 10: Iar
na clnd au murit cangurii - 15; Sim
ple coincidențe - 19: (sa'a Ciulești 
18 04 85): Milionarul sărac — 11; Me
dalionul de argint — 18
• Teatrul satirlc-muzfcat „C. Tăna-
se“ (sala Savoy. 15 56 781 : Tempo, 
tempo și ceai — 11; Nimic despre e- 
lefanțl - 18.30: (sala victoria,
50 58 65): Eu vă fac să rtdețl — 19; 
(la Palatul sporturilor șl culturii): 
Trofeul top '86 — 15; 19
• Ansamblul artistic „Ransndla Ro
mână" (13 13 00): Povestiri muzicale 
cu prunul Mlnlsong — 11: Pe strune 
de vioară — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Urmărirea — 18
• Teatru) „Ton Creangă" (50 26 55): 
Muzicanții veseli — 10.30
«» Teatrul . Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) / Ileana Stnzlana — 11; (sala 
Cosmonauților. 11 12 041: Amnarul — 
11.30
• Circul București (10 41 95) Aprin
deți stelele — 10: 15; 18.30



România, președintele Nicolae Ceausescu 
promovează o politica activă 

de elaborare internațională, in interesul 
cauzei păcii si progresului

Poziția fermă a României socialiste, inițiată 
$1 afirmată cu strălucire de președintele 
Nicolae Ceaușescu, privind necesitatea opririi cursei 
înarmărilor, a trecerii la dezarmare, in primul rind la 
dezarmarea nucleară, a eliminării pericolului de 
război și apărării dreptului suprem al popoarelor la 
pace, la viață continuă să fie reflectată de mijloa
cele de Informare în masă din diferite țări ale lumii.

In paginile ziarelor, in relatările agențiilor de 
presă, ale posturilor de radio șl televiziune au fost 
reflectate desfășurarea și rezultatele întilnlrll priete
nești de lucru dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu,

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U. O hotărîre a C.C. al P.M.U.P.

Sub titluri Ilustrative ca „In nu
mele cauzei noastre scumpe a so
cialismului și păcii", „O nouă și 
strălucită manifestare a prieteniei", 
„Dezvoltarea ascendentă a colabo
rării multilaterale", „O manifesta
re strălucită a prieteniei si colabo
rării" șl „In spiritul înțelegerii și 
al încrederii", ziarele bulgare 
„Rabotnlcesko Delo“, „Otecestven 
Front", „Kooperativno Selo", „Trud“. 
„Zemedelsko Zname" și „Narodna 
Mladej" au consacrat spații am
ple întîlnirli prietenești de lu
cru dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, șl to
varășul Todor Jivkov la Giurgiu 

Iși Ruse.
Sub titlul „Cursul spre acțiuni 

comune și progres", ziarul „RA- 
BOTNICESKO DELO" a publicat 
un articol redacțional in care se 
subliniază’ că întîlnirile' tradiționale 
dintre tovarășii Todor Jivkov șl 
Nicolae Ceaușescu constituie nu 
numai evenimente deosebit de în
semnate, ci șl prilejuri favorabile 
pentru adoptarea de noi inițiative 
curajoase și clarvăzătoare privind 
dezvoltarea și consolidarea conti
nuă a relațiilor prietenești și a 
colaborării multilaterale dintre 
Partidul Comunist Bulgar și 
Partidul Comunist Romăn, dintre 
Republica Populară Bulgaria șl 
Republica Socialistă România, din
tre popoarele noastre constructoare 
ale socialismului.

SIntem deosebit de recunoscători 
eă la această Intîlnire secretarul 
general al C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, Todor Jivkov, a fost 
decorat cu Înalta distincție de stat 
a Republicii Socialiste România — 
Ordinul „Victoria Socialismului".

O actualitate tot mal mare o 
eapătă activitatea celor două țări 
In Peninsula Balcanică pentru 
transformarea acesteia intr-o 
zonă fără arme nucleare 81 chi
mice. Cu deplin temei, noi vedem 
ta aceste Initiative nu nuinai o 
acțiune cu un pur caracter regio
nal. ci și o contribuție la întă
rirea păcii si securității in Eu
ropa si in lume, arată ziarul.

„NARODNA ARMIA" relevă ! 
întîlnirile prietenești de lucru si 
convorbirile dintre conducătorii 
celor două state socialiste vecine 
constituie noi impulsuri date 
cooperării si relațiilor dintre cele 
două partide comuniste, dintre 
cele două țări și popoare, ele sint 
deschizătoare de noi orizonturi 
pentru prietenia noastră.

în comentariile publicate, „NA
RODNA MLADEJ" si „TRUD" 
relevă, de asemenea, că Bulgaria 
si România slnt pregătite să ac
ționeze pentru Întărirea înțele
gerii șl colaborării Intre statele 
balcanice. Acțiunile si inițiativele 
comune ale celor două tărl socia
liste vecine îndreptate spre trans
formarea Balcanilor Intr-o zonă 
fără arme nucleare sl chimice 
reprezintă un aport important la 
cauza păcii sl colaborării In Eu
ropa si În lume.

Prin schimbul de păreri reali
zat In legătură cu cele mal im
portante si actuale probleme In
ternationale. cel doi conducători 
au confirmat hotărîrea fermă a 
Bulgariei si României de a acțio
na in comun cu statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
cu alte state socialiste, cu toate 

I forțele democratice si progresiste, 
pentru întărirea păcii si secu
rității, a colaborării internaționale, 
pentru înlăturarea pericolului 
unei catastrofe nucleare, scrie 
ziarul „ZEMEDELSKO ZNAME".

întllnirea prietenească de lucru 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov se înscrie în ca
drul dialogului tradițional româno- 
bulgar la nivel Înalt,' constituind 
un nou pas pe calea dezvoltării 
conlucrării multilaterale Intre cele 
două partide șl țări, evidențiază 
agenția sovietică T.A.S.S. Condu
cătorii României și Bulgariei — 
se arată in continuare — au făcut 
un schimb de păreri în care au 
relevat .dezvoltarea continuă a 
prieteniei și colaborării frățești 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar, din
tre popoarele celor două țări ; a- 
oeste relații contribuie la Întărirea 
continuă a unității țărilor socia
liste.

România șl Bulgaria șl-au reafir
mat hotărîrea de a-și intensifica ac
tivitatea pentru realizarea inițiati
vei cu privire la crearea In Balcani 
a unei zone libere de arma chimică, 
subliniază Intr-o amplă corespon
dență agenția TANIUG.

Este subliniat, de asemenea, locul 
deosebit de important acordat In 
cursul convorbirilor dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov problemelor dezarmării, in 
primul rind ale dezarmării nuclea
re. Se relevă că au fost apreciate 
pozitiv rezultatele Conferinței de 
la Stockholm pentru măsuri de în
credere si securitate și pentru 
dezarmare In Europa șl s-a expri
mat speranța In succesul reuniunii 
de la Viena. A fost reafirmat spri
jinul față de propunerea U.R.S.S. 
cu privire la lichidarea generală și 
totală a armelor nucleare și a ce
lorlalte tipuri de arme de distru
gere in masă pînă la sfîrșitul aces- 

. tul secol, precum și față de Apelul 

statelor membre 
la Varșovia privind reducerea ar
mamentelor convenționale. Comu
nicatul — arată, in Încheiere, 
Taniug — subliniază necesitatea 
intensificării colaborării bilaterala 
și multilaterale a țărilor balcanice 
in contextul eforturilor vizînd Îm
bunătățirea climatului politic in 
lume.

Conducătorii de partid șl de 
stat ai României șl Bulgariei, 
Nicolae Ceaușescu șl Todor Jivkov, 
relevă agenția A.D’N.. au reafir
mat — in cadrul Intilnirli de la 
Ruse — hotărîrea celor două țări 
de a-și intensifica activitatea pen
tru transformarea Balcanilor Intr-o 
zonă fără arme nucleare și chimi
ce. Cele două țări consideră aceste 
acțiuni ca o contribuție importantă 
la întărirea păcii și securității in 
regiune. In Europa și In, lume. Cei 
doi conducători au condamnat 
nerespectarea de către S.U.A. a 
prevederilor Tratatului S.A.L.T.-II, 
constatînd că aceasta contravine 
intereselor păcii șl așteptărilor po
poarelor.

Conducătorii de partid șl de 
stat ai României și Bulgariei, 
Nicolae Ceaușescu șl Todor Jivkov,

Relatări și comentarii 
ale mijloacelor 

de informare în masă 
de peste hotare

au subliniat, cu prilejul Intilnirli 
prietenești de lucru, hotărîrea sta
telor lor de a acționa cu fermitate 
pentru transformarea Balcanilor in
tr-o zonă fără arme atomice 
și chimice, scrie ziarul „NEUES 
DEUTSCHLAND" din R.D. Germa
nă. Cei doi conducători au consi
derat aceasta ca o contribuție im
portantă la Întărirea păcii și secu
rității. Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au apreciat poziția U.R.S.S. 
la convorbirile de la Reykjavik ca 
principială, constructivă și flexibilă 
și și-au exprimat sprijinul față de 
aceasta, evidențiază ziarul.

Referindu-se la situația interna
țională actuală Încordată, conducă
torii de partid și de stat al Româ
niei șl Bulgariei au apreciat că pro
blema fundamentală a epocii con
temporane o constituie apărarea 
păcii, oprirea cursei înarmărilor șl 
trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare. In primul rind de 
dezarmare nucleară, subliniază a- 
genția CHINA NOUĂ. Se relevă 
spoi că, in comunicatul dat publi
cității la Încheierea convorbirilor, 
cel- doi conducători au acordat o 
atenție deosebită creșterii volumu
lui schimburilor de mărfuri, lărgi
rii și adînclrii In continuare a spe
cializării și cooperării în producție, 
în special în domeniile construcții
lor de mașini, electrotehnicii, elec
tronicii, metalurgiei, chimiei șl 
valorificării în comun a potențialu
lui hidroenergetic al fluviului Du
nărea. A fost pusă In evidentă, de 
asemenea, necesitatea aprofundării 
colaborării de- lungă durată, a cău
tării de noi posibilități pentru ex
tinderea acesteia, a utilizării mal 
largi, în acest «cop, a unor forme 
avansate de conlucrare.

Cei doi conducători au vizitat în
treprinderea pentru construcții da 
mașini șl utilaje grele din Giurgiu, 
apoi pe cea din Ruse — rod al coo
perării dintre cele două țări, arată 
agenția.

De un larg ecou «-au bucurat 
convorbirile desfășurate intre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl pre
ședintele Mohamed Hosni Mubarak 
cu prilejul vizitei de prietenie efec
tuate în tara noastră de către șeful 
statului egiptean. Astfel, cotidianul 
„AL AHRAM" a evidențiat relațiile 
strînse de prietenie și cooperare 
statornicite intre România și Egipt 
șl aprecierile făcute de președintele 
Mubarak la adresa eforturilor pe 
care România socialistă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal le-au 
făcut și le fac în vederea opririi 
cursei înarmărilor, pentru dezar
mare și crearea unui climat de în
credere și securitate între toate po
poarele lumii.

Sub titlul „Egiptul salută cu 
căldură activitatea internațională 
neobosită a președintelui 
Nicolae Ceausescu", ziarul „AL 
AKHBAR" a inserat o amplă rela
tare despre întîlnirea la nivel înalt 
de la București, in care slnt evi
dențiate acțiunile și contribuția 
deosebită ale șefului statului ro
mân la soluționarea divergențelor 
internaționale, poziția principială șl 
constructivă a țării noastre față de 
necesitatea soluționării juste, trai
nice și globale a stării confllctuale 
din Orientul Mijlociu.

Cotidianul „LE JOURNAL D’E- 
GYPTE" a reluat aprecierile șe
fului statului egiptean privind 
dezvoltarea economico-socială a 
României și dorința exprimată de 
a diversifica și amplifica relațiile 
de cooperare între cele două țări, 
în toate domeniile de activitate.

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, șl tovarășul 
Todor Jivkov de la Giurgiu și Ruse. Au fost oglin
dite, de asemenea, convorbirile purtate, la București, 
de președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu președintele Repu
blicii Arabe Egipt, Hosni Mubarak, cu alte perso
nalități politice din diferite țări, în cadrul cărora s-a 
reliefat poziția constructivă a țării noastre în marile 
probleme ale contemporaneității.

Sînt, de asemenea, prezentate realizări ale Româ
niei in anii socialismului, cu precădere în perioada 
care a urmat Congresului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

ale Tratatului de Săptămlnalul egiptean „OCTO
BER" a pus în evidență eforturile 
neobosite ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu In direcția 
realizării unei păci juste, trainice 
și globale în Orientul Mijlociu, bine
cunoscute și apreciate pe plan 
arab și international.

Publicația subliniază. Intr-un alt 
articol, contribuția esențială a 
României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la inițierea pro
cesului de pace și îndeosebi la 
realizarea păcii între Egipt și 
Israel. Revista arată că, în opinia 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
pentru depășirea situației grave și 
pentru realizarea unei păci trainice 
șl juste, singura cale este aceea a 
tratativelor cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a Or
ganizației pentru Eliberarea Pales
tinei. Se relevă, apoi, că, pentru 
desfășurarea negocierilor în ve
derea realizării păcii in Orientul 
Mijlociu, România consideră nece
sară retragerea Israelului din teri
toriile arabe ocupate In urma răz
boiului din 1967 și soluționarea 
problemei palestiniene, pe baza 
dreptului la autodeterminare, in-, 
clusiv formarea unul stat pales
tinian independent.

Săptămînalul „AKHER SAA" a 
publicat declarația președintelui 
Mubarak la încheierea vizitei in 
România, in care șeful statului 
egiptean și-a exprimat satisfacția 
pentru noul dialog la nivel înalt, 
față de cursul ascendent al rela
țiilor de prietenie și cooperare 
româno-egiptene.

Revista „AL MUSS AW AR" a 
evidențiat „atmosfera sinceră, da 
prietenie în care s-au desfășurat 
convorbirile la nivel înalt, expresie 
a relațiilor de excepție statornicite 
între Egipt șl România".

Președintele României a reafir
mat faptul că o conferință interna
țională de pace consacrată Orien
tului Mijlociu constituie o proble
mă vitală, importantă — eviden
țiază agenția kuweitiană KUNA in 
legătură cu recentele convorbiri 
româno-egiptene la nivel Înalt. De 
asemenea, se subliniază că Româ
nia apreciază ca necesară partici
parea la o asemenea conferință a 
tuturor părților interesate, intre 
care Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei.

Necesitatea opririi cursei înar
mărilor și a trecerii la dezarmare, 
in primul rind la dezarmarea nu
cleară, pentru afirmarea unei poli
tici noi de destindere, securitate, 
pace și Înțelegere între națiuni, ex
primată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl cu prilejul 
primirii președintelui Comitetului 
de Stat pentru Știință șl Teh
nică din R.P.D. Coreeană, Li 
Za Bang, este evidențiată de agen
ția sovietică T.A.S.S, Se relevă, 
de asemenea, că au fost examinate 
dezvoltarea colaborării in domeniul 
științei și tehnicii între România 
și R.P.D. Coreeană, precum șl 
posibilitățile extinderii el In con
tinuare.

Publicații din diferite țări con
tinuă să prezinte succesele obținu
te de poporul român intr-o serie 
de ramuri economice.

„Călărași — noua emblemă a 
oțelului românesc" este titlul sub 
care a publicat o corespondență co
tidianul bulgar „RABOTNICESKO 
DELO". Pornind de la momentul 
In care s-a hotărît construirea 
acestui modern combinat metalur
gic românesc, ziarul prezintă eta
pele prin care s-a trecut pînă In 
prezent, transformarea multora 
dintre locuitorii Bărăganului, cu 
preocupări predominant agricole, 
in oțelarl și constructori de ma
șini, dar și transformarea orașului 
datorită faptului că a devenit unul 
dintre centrele industriale ale țării.

în prezent, poporul român con
struiește societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată — scrie, intr-un 
articol consacrat țării noastre, re
vista britanică „FOCUS ON 
ROMANIA", care arată, in conti
nuare : De la istoricul eveniment 
revoluționar din August 1944, 
România s-a transformat dintr-o 
țară agrară cu o economie slab 
dezvoltată, caracterizată ca emina
mente agrară, intr-o țară cu o eco
nomie industrlal-agrară puternică.

Ziarul „NODON SINMUN", din 
R.P.D. Coreeană, prezintă. într-un 
amplu articol, intitulat „Poarta 
maritimă a României", portul Con
stanța, în contextul economiei In 
continuă dezvoltare a țării noas
tre. Articolul înfățișează dinamis
mul fără precedent in Istoria țării, 
al societății românești înregis
trat in anii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R., cind 
în fruntea partidului a fost ales 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Pe fondul evoluției capacităților 
portului Constanța, semnificativă 
pentru dezvoltarea generală a țării, 
articolul evidențiază bilanțul rod
nic al cincinalului trecut și per
spectivele deschise de planul pe 
anii 1986—1990, adoptat la Congre
sul al XIII-lea al P.C.R.

Sub titlul „Dezvoltarea inviți- 
mlntului in România", agenția 
CHINA NOUA arată că aproxima
tiv 25 la sută din populația totală 
® României o constituie elevii și 
studenții, fapt semnificativ pentru 
Importanța pe care o acordă Româ
nia invățămîntului. (Agerpres)

și-a încheiat lucrările
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 

— Lucrările celei de-a 41-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. au luat 
sfîrșit. Ansamblul dezbaterilor și nu
meroase documente adoptate de se
siune au reflectat, în primul rind, 
năzuința majorității covîrșitoare a 
statelor de a înlătura pericolul unei 
catastrofe nucleare, de a se asigura 
o pace trainică și durabilă. Dezbate
rile au demonstrat necesitatea elimi
nării încordării internaționale și gă

R S A.» Se extinde mișcarea

PRETORIA 20 (Agerpres). — în 
aceste zile, în Republica Sud-Africa- 
nă, în afara populației de culoare, 
majoritară, tot mal multe cercuri 
politice, precum și grupări religioasa 
ale albilor se pronunță pentru aboli
rea legislației discriminatorii, a mă
surilor represive adoptate de autori
tățile de Ia Pretoria. Astfel. Consi
liul sud-african al bisericilor 
(S.A.C.C.) a dat publicității o decla
rație in care se relevă necesitatea ca 
opinia publică din R.S.A. să acțio
neze unită pentru ca toți locuitorii 
Africii de Sud să beneficieze de 
dreptate, libertate și pace. Documen
tul relevă că. din cauza legilor și 
normelor care contravin drepturilor 
omului, mai mult de 40 000 de per
soane au fost sau continuă să fie 
deținute în închisori pentru pozițiile 
lor de respingere a apartheidului. în 
document se deplînge starea socială 
precară a multor sud-africani, din 
rîndul cărora aproximativ 6 milioa
ne sînt șomeri, în marea majoritate 
persoane de culoare.

Documentul S.A.C.C. cere elibera
rea deținuților politici, acordarea de 
drepturi egale pentru toți, retrage
rea trupelor și poliției din localită
țile populației de culoare.

LUANDA 20 (Agerpres). — „Obiec
tivul fundamental al actualei faze 
de luptă din Africa de Sud este 
intensificarea acțiunilor, sub toate 
formele și prlntr-o participare tot 
mai largă, împotriva apartheidului" 
— a declarat președintele Congresu
lui Național African (A.N.C.), Oliver 
Tambo, intr-un interviu acordat 
agenției ANGOP. El a menționat 
faptul că gruparea sa politică, care 
reprezintă interesele populației de 
culoare, majoritară în R.S.A., nu se 
va mai mulțumi cu succese parțiale 
și va ținti, în anul ce vine, la Înlă
turarea regimului rasist.

Arătind că în lupta împotriva 
apartheidului trebuie să fie mobi
lizate toate forțele disponibile, atlt

Renegocierea problemei 
datoriei externe a Braziliei

BRASILIA 20 (Agerpres). — „Clu
bul de la Paris" a acceptat să rene- 
gocieze problema datoriei externe a 
Braziliei fără participarea Fondului 
Monetar Internațional (F.M.I.) —
transmite agenția Prensa Latina, ci
tind un comunicat dat publicității la 
Brasilia. „Clubul de la Paris", care 
grupează pe reprezentanții guverne
lor șl băncilor naționale din țările 
capitaliste industrializate, a pretins 
anterior ca Brazilia să semneze un 
acord cu F.M.I. în problema în cauză.

într-o declarație făcută pe margi
nea acestui subiect, ministrul brazi
lian al finanțelor, Dilson Funaro, a 
precizat că, în ianuarie, la Paris, vor 
fi Inițiate negocierile privind proble
ma datoriei externe a Braziliei și că 
se așteaptă ca țării sale să-1 revină o 
rată a dobinzilor de aproximativ 800 
milioane dolari.

Finanțarea dezvoltării, problemă de bază a economiei mondiale
Analiza cauzelor șl consecințelor 

reducerii severe, de la o vreme, a 
fluxurilor financiare destinate țări
lor în curs de dezvoltare, căutarea 
unor căi și .modalități capabile să 
inverseze actualele tendințe s-au 
aflat printre principalele obiective 
ale dezbaterilor ce s-au desfășurat, la 
Geneva. în cadrul comisiei de spe
cialitate 'a Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț șl Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.). Sînt preocupări cu 
atlt mai necesare cu cît, așa cum 
au arătat numeroși vorbitori, criza 
În care a intrat finanțarea dezvoltă
rii la începutul anilor ’80 afectează 
tot mai puternic statele ramase în 
urmă, ale căror economii sînt deo
sebit de vulnerabile la acțiunea unor 
factori externi.

De altfel — potrivit datelor cu
prinse în studiul „FINANȚAREA 
EXTERNĂ A DEZVOLTĂRII ECO
NOMICE", elaborat de Secretariatul 
U.N.C.T.A.D. în pregătirea amintite
lor dezbateri — dacă statele in curs 
de dezvoltare cunosc în prezent si
tuația cea mai critică din perioada 
postbelică, aceasta se datorește în
deosebi procesului deflationist de
clanșat la șfîrșitul deceniului trecut 
de țările capitaliste dezvoltate prin 
politici financiare și comerciale 
restrictive, adesea discriminatorii, 
ale căror caracteristici de bază sînt 
dobtnzile Înalte și protecționismul in 
creștere.

Unul din rezultatele cele mal dra
matice ale politidlor deflaționiste — 
s-a arătat în cursul dezbaterilor —a 
fost comprimarea puternică a prin
cipalelor componente ale fluxurilor 
de capitaluri care se Îndreaptă spre 
țările lumii a treia (împrumuturi 
bancare. Investiții directe de capital, 
credite la export, ajutor oficial pen
tru dezvoltare), tn 1985. aporturile 
totale de capitaluri erau cu o treime 
mai reduse decit în 1981, cel mai 
mult comprimîndu-se împrumuturile 
consimțite de băncile particulare, 
care anul trecut au fost practic 
nule.

Dar In timp ce intrările de capi
taluri tn țările In curs de dezvoltare 
s-au diminuat, în medie, cu 15 la 
sută pe an între 1978—1984, ieșirile 
de resurse financiare din statele res
pectivi au sporit rapid, In special 
din pricina scumpirii exagerate a 
creditului internațional, care a dus 
Ia creșterea, în aceeași perioadă, a 
plăților in contul dobinzilor de circa 
trei ori. Acțiunea conjugată a celor 

sirii de căi în vederea activizării 
convorbirilor referitoare Ia dezarma
re și la lichidarea pe calea tratative
lor a unor stări conflictuale care mal 
persistă în diferite regiuni ale lumii. 
Adunarea Generală a O.N.U. a evi
dențiat, de asemenea, faptul că secu
ritatea economică a statelor consti
tuie componenta principală a, unul 
sistem atotcuprinzător de securitate 
internațională.

antiapartheid ORIENTUL MIJLOCIU
locuitorii de culoare, cit si cei albi, 
Oliver Tambo a elogiat activitatea 
Frontului Unit Democratic, cea mai 
largă organizație ce se opune apart
heidului, al cărui adversar este, ca 
și pentru A.N.C., regimul rasist mi
noritar — informează agenția 
TANIUG.

LUANDA 20 (Agerpres). — Angola 
81 Egiptul condamnă actele agresive 
comise sistematic de regimul de la 
Pretoria împotriva statelor africane 
vecine, precum si’ acțiunile grupu
rilor teroriste din interiorul terito
riului angolez — se arată în comu
nicatul comun dat publicității la 
încheierea vizitei la Luanda a mi
nistrului. de stat la Ministerul egip
tean de Externe. Boutros Ghali. 
Cele două părți consideră acțiunile 
agresive ale regimului de apartheid, 
ca si ocuparea de teritorii arabe în 
Orientul Mijlociu drept acte ce pun 
în pericol pacea si securitatea în 
zonele respective — informează 
agenția ANGOP.

pe scurt
LA VIENTIANE a fost semnat 

un protocol privind cooperarea 
economică. științifică si tehnică 
dintre R.D.P. Laos și U.R.S.S. 
Totodată. între guvernele celor 
două țări s-a semnat protocolul 
asupra schimburilor comerciale 
și plăților pe anul 1987. relatează 
agenția Kaosan Patet Lao.

I

I

CONGRES. La Dakar «-au des
chis lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Socialist Se- 
negalez, de guvernămînL Sub de
viza „Pentru un Senegal deschis 
progresului", delegații vor partici
pa la dezbateri pe marginea rapor
tului prezentat de secretarul gene
ral al Partidului Socialist Senega- 
lez, Abdou Diouf, șeful statului. 
Congresul va alege noile organe 
conducătoare ale partidului.

I
I
I

DEMONSTRAȚIE. Din inițiativa 
Comitetului flamand de acțiune 
împotriva armelor nucleare, la An
vers a avut loc o demonstrație a 
militanțllor pentru pace șl dezar
mare. Comitetul a difuzat cu acest 
prilej o declarație prin care cere 
guvernului să reconvertească alo
cațiile bugetului militar în scopul 
rezolvării unor probleme sociale, 
pentru crearea de noi locuri de 
muncă, pentru alte scopuri pașnice.

I CONFERINȚA MINISTERIALA
A ȚĂRILOR O.P.E.C. în ultima 
rundă a reuniunii, 12 dintre cel 13 
membri ai organizației au semnat 
acordul final, care prevede o re-

doi factori a dat naștere așa-numitu- 
lui transfer invers de resurse, pe 
care cei mai multi vorbitori l-au 
calificat drept o aberație, avînd in 
vedere faptul că țările rămase in 
urmă sînt nevoite să dea mai mult 
decit primesc din partea statelor 
avansate. Apărut după 1983, acest 
fenomen extrem de nociv se mani
festă prin pierderi tot mai mari pen
tru țările sărace (12 miliarde de do
lari in 1984 și 31 de miliarde în 
1985), Intr-un moment cind statele 
respective duc o lipsă acută de re
surse financiare atît pentru relan
sarea economiilor lor. cit șl pentru 
«Ungerea uriașei datorii, de peste 
1 000 miliarde de dolari.

Politicile deflaționiste promovate 
In ultimii ani de țările occidentale 
au restrins posibilitățile de finan
țare a dezvoltării țărilor sărace, nu 
numai din surse externe, ci și inter
ne. în acest sens, un mare număr de 
vorbitori au arătat că datorită re
ducerii veniturilor din exporturi șl 
sporirii plăților în contul dobinzilor, 
țările tn curs de dezvoltare au fost 
nevoite să adopte programe riguroa
se de austeritate, care au dus la 
scăderea producției și deteriorarea 
condițiilor — și așa precare — pe 
plan social. Potrivit datelor prezen
tate la conferință, țările In curs de 
dezvoltare au înregistrat In prima 
jumătate a anilor ’80 un ritm mediu 
anual de creștere a produsului intern 
brut de numai 1,3 la sută, față de 6.1 
la sută, cît au realizat în perioada 
corespunzătoare a deceniului trecut, 
și de 7 la sută cît este obiectivul 
prevăzut în strategia internațională 
pentru actualul deceniu al dezvoltă
rii. Un asemenea ritm n-a putut 
face față nici măcar sporului demo
grafic. astfel Incit producția și ve
nitul pe locuitor s-au redus In țările 
în curs de dezvoltare, ceea ce a 
diminuat posibilitățile lor de a spori 
acumulările interne pentru a oom- 
pensa diminuarea aporturilor de 
capitaluri din surse externe.

în aceste condiții, multe țări debi
toare au fost constrinse, mal tntîi, 
«ă-și reducă modestele venituri in 
devize, apoi să acumuleze plăți res
tante. adesea in așteptarea unei re- 
eșalonări a datoriei devenite inevi
tabile. Dar. deși s-a recurs tot mal 
frecvent la procedurile de reeșalona- 
re. nici un progres nu s-a realizat 
pînă acum in soluționarea problemei 
datoriei externe a țărilor lumii a 
treia. Dimpotrivă, situația statelor

cu privire la accelerarea schimbărilor calitative 
in economia națională

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — La
Varșovia a fost dată publicității Ho
tărîrea C.C. al P.M.U.P. cu privire 
la accelerarea schimbărilor calitative 
din economia națională, în conformi
tate cu hotărîrile Congresului al 
X-lea al P.M.U.P. Documentul pre
vede necesitatea concentrării efortu
rilor partidului și poporului în direc
ția introducerii progresului tehnico- 
științific, utilizării complete a resur
selor de muncă, energie, a fonduri
lor fixe, orientării structurilor orga
nizatorice și economice spre mărirea 
producției de export — relatează 
agenția P.A.P.

BEIRUT 20 (Agerpres). — Schim
burile de focuri dintre milițiile or
ganizației „Amal" și combatanții pa
lestinieni din jurul taberelor Shatila 
și Bourj El Barajneh, aflate In sudul 
Beirutului, au fost reluate sîmbătă 
dimineața, după o noapte de relativă 
acalmie datorată unor ploi torențiale 
care au căzut asupra capitalei liba
neze. Milițiile șiite au bombardat 
cele două tabere cu tunurile de pe 
tancuri, iar combatanții palestinieni 
au ripostat cu grenade antitanc au
topropulsate, mortiere șl arme au
tomate. Un comunicat palestinian 
informează că a fost respinsă o nouă 
ofensivă lansată de milițiile „Amal" 
asupra taberei de refugiați palesti
nieni de la Shatila.

Pe de altă p,arte, surse ale poliției 
libaneze au afirmat că luptele de 
vineri din orașul Tripoli, din nordul 
țării, dintre forțele rivale s-au sol
dat cu 16 morti șl 41 răniți.

TUNIS 20 (Agerpres). — La Tunis 
8-au încheiat lucrările sesiunii Con
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ducere cu 7,25 la sută a producției 
zilnice de petrol In primele șase 
luni ale anului viitor, pînă la 15,8 
milioane barili. într-un comunicat 
al reuniunii se arată, de aseme
nea. că participanții au căzut de 
acord asupra majorării prețului 
petrolului la 18 dolari barilul. Noul 
preț va intra In vigoare la 1 fe
bruarie 1987. Acordul nu a fost 
semnat de Irak.

ÎN TRINIDAD TOBAGO, primul 
ministru Am Arthur Napoleon 
Raymond Robinson — a cărui for
mațiune politică, „Alianța Națio
nală pentru Reconstrucție", a obți
nut. in alegerile legislative de la 
15 decembrie din țară 33 din cele 
36 de locuri ale Camerei Deputaților 
(parlamentul) — a format noul 
guvern. în funcția de ministru al 
afacerilor externe a fost desemnat 
Basdeo Panday. Din guvern face 
parte, pentru prima dată, și o 
femele — Jennifer Johnaon — care 
a preluat portofoliul problemelor 
tineretului, culturii șl artelor.

REUNIUNE. La Rotterdam s-a 
desfășurat o reuniune a miniștri
lor pentru problemele mediului 
Înconjurător din țările riverane 
Rinului (Elveția, Franța, R.F. Ger
mania și Olanda), la care au parti
cipat, de asemenea, reprezentanți 
ai Belgiei, Luxemburgului șl Co
misiei C.E.E. Reuniunea a fost de
terminată de poluarea gravă, luna 
trecută, a apelor Rinului, ca urma
re a deversării unor mari cantități 

debitoare. îndeosebi a acelora din 
America Latină șl Africa, este astăzi 
mai grea decit tn urmă cu patru ani. 
cipd s-a declanșat criza datoriilor 
țărilor sărace.

în acest context este dezbătută 
problema deteriorării progresive a 
cadrului colaborării multilaterale, a 
replierii statelor capitaliste dezvol
tate în spatele propriilor baricade șl 
încercării lor de a aduce negocierea 
diferendelor financiare numai în
tr-un cadru bilateral, care le permite 
să-și impună mai ușor condițiile 
partenerilor mal slabi — în fapt să 
arunce o parte tot mal mare din 
povara dificultăților din economia 
mondială pe seama altor state, în 
special a celor în cur» de dezvoltare.

Cît de nocive slnt asemenea prac
tici se poate lesne deduce și din 
următoarea apreciere a U.N.C.T.A.D. i 
numai intr-un singur an, 1985, 
statele lumii a treia au pierdut, din 
pricina dobinzilor Înalte, a repatrie
rii profiturilor la investițiile directe 
de capital străin șl deteriorării ra
portului de schimb (a ieftinirii pro
duselor exportate și scumpirii celor 
Importate), circa 150 miliarde da 
dolari, ceea ce Înseamnă peste 7 la 
sută din produsul lor național brut 
și aproape 2 la sută din cel al țări
lor capitaliste dezvoltate. Este vorba 
de cîștiguri consistente pentru țările 
bogate și de pierderi dramatice pen
tru statele sărace, fapt care scoate 
în evidentă caracterul profund 
neocolonialist al politicii financiare 
promovate in ultimii ani de țările 
capitaliste dezvoltate.

Dezbaterile reuniunii U.N.C.T.A.D. 
de la Geneva confirmă astfel pe 
deplin justețea aprecierilor Româ
niei socialiste, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, potrivit cărora 
sistemul finandar-bancar, politica 
dobinzilor înalte poartă principala 
răspundere pentru situația creată in 
țările în curs de dezvoltare. Da 
aceea, țara noastră consideră că este 
necesar să se pună capăt acestei 
stări de lucruri, să se acționeze în 
direcția instaurării unul nou sistem 
monetar șl financiar internațional, 
stabil și echitabil, capabil să favori
zeze creșterea economică în toate 
statele, și în primul rind In cele in 
curs de dezvoltare.

în concepția României, așa cum 
s-a arătat șl în Intervenția delegației 
țării noastre la actuala reuniune a 
U.N.C.T.A.D., atingerea acestui 
obiectiv impune convocarea cît mal 

în comunicat se arată că ritmul ac
celerat de dezvoltare a unor ramuri 
industriale prevăzut de planul cin
cinal, determinant pentru asigurarea 
eficienței economice necesare, va asi
gura premisele pentru realizarea mo
dificărilor preconizate în întreaga 
economie. Eficiența activității între
prinderilor — subliniază hotărîrea — 
va fi asigurată de modernizarea 
structurii producției, economisirea la 
maximum a materialelor, materiilor 
prime, energiei. Totodată, in hotărîre 
se arată că C.C. al P.M.U.P. apre
ciază ca strict necesară adoptarea 
unor măsuri in vederea îmbunătățirii 
calității producției și serviciilor.

siliului executiv al Organizației Ara
be pentru Educație, Știință și Cultu
ră (A.L.E.S.C.O.). Participanții au 
dat publicității un comunicat în care 
condamnă actele de represiune ale 
forțelor israeliene în teritoriile arabe 
ocupate, măsurile administrative res
trictive aplicate de către acestea in
stituțiilor de învățămînt arabe, in
formează A.P.S.

CAIRO 20 (Agerpres). — Egiptul 
va participa la viitoarea conferință 
a Federației camerelor de comerț 
din țările arabe, programată să aibă 
loc la Damasc în luna aprilie, s-a 
anuntat la Cairo, după cum infor
mează agenția China Nouă.

La cererea a 16 țări membre. Fe
derația camerelor de comerț, indus
trie si agricultură din țările arabe 
a hotărît. la începutul acestei săptă- 
mlni, «ă readmită Egiptul în rindu- 
rile sale. Calitatea Egiptului de 
membru al federației a fost suspen
dată în 1979.

de substanțe toxice provenind de Ia 
firmele industriala elvețiene șl 
vest-germane.

FLOTA COMERCIALĂ MON
DIALA avea, la 30 iunie 1936, 404,9 
milioane tone, In comparație cu 
416,3 milioane tone in 1985. Cele 
mai mari reduceri au fost 
operate anul trecut tn Norvegia — 
6 milioane tone, Liberia — 5,5 mi
lioane tone, Marea Britanic — 2,8 
milioane tone și Grecia — 2,6 mi
lioane tone.

1
CONCEDIERI. într-un comuni

cat dat publicității la Bruxelles, ci
tat de agenția France Pnesse, 
direcțiunea principalului grup si
derurgic belgian — „Cockerill- 
Sambre" — anunță concedierea a 
2 000 de muncitori. Măsura, preci
zează comunicatul, a fost deter
minată de situația financiară defi
citară a grupului. I

CHEMARE. într-un discurs pro
nunțat la Montevideo, președintele 
Uruguayulul. Julio Maria Sangui
ne tti. a chemat la o reconciliere 
politică națională. în vederea de
pășirii, prin eforturi comune, a di
ficultăților cu care se confruntă în 
prezent țara. El a evidențiat nece
sitatea continuării ferme a cursu
lui de redresare a economiei na
ționale, inițiat anul acesta, șl a 
soluționării rapide a problemelor 
sociale actuale, menționează agen
ția Prensa Latina.

1

I

curtnd posibil a unei conferințe In
ternaționale In problemele monetara 
și financiare legate de dezvoltare* 
economică, cu participarea tuturor 
statelor, a Băncii Mondiale șl F.M.I., 
a altor organisme financiare inter
naționale și a reprezentanților mari
lor bănci. Tara noastră consideră eă 
o asemenea conferință este menită 
să contribuie la soluționarea globală, 
politlco-economlcă, a problemei da
toriilor externe, Înlăturarea uriașei 
poveri ce apasă asupra statelor In 
curs de dezvoltare șl sporirea con
siderabilă a fondurilor pentru facili
tarea progresului lor, convenirea de 
măsuri practice pentru reducerea șl 
stabilizarea dobinzilor reale la ni
veluri rezonabile și pentru lărgirea 
accesului la credite internaționale în 
condiții avantajoase.

în acest sens. România evidențiază 
imperativul abordării într-un spirit 
nou a problemei creditelor pentru 
țările In curs de dezvoltare, apreciind 
că se impune anularea datoriei pen
tru statele cele mal sărace, reduce
rea substanțială a datoriilor celor
lalte țări rămase In urmă, reeșalona- 
rea pe 15—20 de ani a rambursării 
restului datoriei, cu o dobtndă re
dusă de 3—4 la sută sau fără dobîn- 
dă șl cu o perioadă de garanție da 
3—5 ani.

De asemenea, țara noastră a 
propus stabilirea unul plafon pentru 
plățile anuale In contul datoriei ex
terne. care să nu depășească circa 
10 la sută din încasările anuale 
obținute din. exporturile țărilor în 
curs de dezvoltare, convenirea unei 
limite maxime pentru dobinzile la 
creditele vechi, care să nu fie mal 
mare de 3—4 la sută, iar sumele 
plătite peste această limită să fie 
reduse din volumul datoriei externe.

Firește, în asemenea înțelegeri 
«înt Interesate toate țările, inclusiv 
cele creditoare, deoarece — așa cum 
au dovedit-o evoluțiile din ultima 
vreme, cum s-a relevat și în cadrul 
reuniunii U.N.C.T.A.D. de la Geneva 
— propria lor dezvoltare este con
diționată de o soluționare realistă, 
îndrăzneață a problemelor subdez
voltării. de înfăptuirea unei noi 
ordini economice mondiale, ehemate 
să asigure dezvoltarea mal rapidă a 
țărilor rămase în urmă, progresul 
general.

Gh. CERCELESCU
Geneva, decembrie t
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