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- problemă de maximă 

însemnătate

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, pe istoricul și publicistul indian prof. Sunil Kantf Kar, secretar general al Societății culturale indo- române din Bengalul de Vest, aflat lntr-o vizită în țara noastră.Oaspetele a înmînat tovarășului Nicolae Ceaușescu volumul „Nicolae Ceaușescu — Despre umanismul socialist" — apărut în editura „Navayug . Publishers" din Calcutta — lucrare pe care a realizat-o în semn de înalt omagiu, de profundă prețuire și stimă față de activitatea neobosită desfășurată de președintele României pentru progresul și prosperitatea poporului român, pentru triumful idealurilor de pace, înțele

gere și colaborare între toate națiunile lumii.Exprimînd calde mulțumiri pentru primire, pentru posibilitatea oferită de a vizita din nou România și de a aprofunda cunoștințele sale asupra realizărilor poporului român în dezvoltarea modernă a patriei, prof. S. K. Kar a arătat că noua sa lucrare — care se adaugă altor valoroase studii, analize și monografii apărute în India asupra vieții, operei și personalității șefului statului român — a fost primită cu același deosebit interes pe care opinia publică indiană îl manifestă față de activitatea șl eforturile președintelui României îndreptate spre soluționarea problemelor complexe ale vieții internaționale, în primul rînd în

făptuirea dezarmării șl asigurarea păcii, întărirea colaborării și conlucrării dintre toate popoarele lumii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a apreciat că apariția noului volum In India reprezintă o contribuție însemnată la mai buna cunoaștere și apropiere între popoarele noastre înscriindu-se In cadrul bunelor raporturi de prietenie și colaborare existente între România și India.In timpul convorbirii a fost manifestată convingerea că aceste relații se vor dezvolta și în viitor, atît pe plan bilateral, cit și pe arena mondială, în interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii, înțelegerii șl colaborării internaționale.
Ambasadorul Republicii Zimbabwe

într-o economie dinamică, modernă, cu o structură complexă planul de stat nu Ierarhizează sarcinile. Se știe bine că Importante sau majore pentru economia națională sînt și realizarea planului la producția fizică sau la productivitatea muncii, și îndeplinirea prevederilor de înnoire și modernizare sau de ridicare a calității produselor. Fiecare în parte, și toate la un loc, segmentele planului național unic alcătuiesc — trebuie să alcătuiască în permanență — un ansamblu bine structurat.In același timp, în contextul participării la diviziunea internațională a muncii, al extinderii cooperării internaționale sarcinile de export au o însemnătate deosebită. Recent, Comitetul Politic Executiv al C.G. al P.C.R. a stabilit că sarcina numărul 1, prioritară pentru toate întreprinderile in anul 1987, este producerea și livrarea la timp a producției pentru export, realizarea in cele mai bune condiții a planului de export. Aceasta constituie măsura reală a gradului de organizare, disciplină, competență și competitivitate existent în fiecare întreprindere și, în ultimă instanță, în ansamblul economiei. Realizarea exportului în cele mai bune condiții reflectă. în fond, capacitatea unei e- conomii de a produce la timp, potrivit contractelor și exigențelor partenerilor, producția fizică prevăzută, puterea ei de a asigura produse de înalt nivel tehnic și calitativ, în condiții de înaltă productivitate șl cu costuri reduse. „Dacă vrem să ocupăm locuri fruntașe in diferite domenii în producția mondială — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — atunci trebuie să avem in vedere și realizarea de produse care să poată fi competitive și apreciate ca atare în orice țară din lume".Exportul a devenit, s-a impus firesc, ca o sarcină prioritară pentru o lungă perspectivă. Iată și cîteva argumente : România întreține in prezent relații economice cu peste 150 de state, țață de numai 28 tje ștate în 1950; nu există sector al producției materiale și aproape că-nu există unitate productivă care să nu participe la realizarea de produse destinate exportului; ponderea exportului in producția națională a sporit substanțial in ultimele două decenii; cel mai înalt ritm de creștere din anii socialismului, dintre toți indicatorii sintetici ai economiei — produs social, venit național, producție industrială ș.a. — a revenit exportului.In structura economiei românești, exportul s-a afirmat ca o parte componentă, statornică și fundamentală, a procesului de dezvoltare. Privit nu ca un scop în sine, ci ca o condiție a progresului economic și social al țării exportului 1 s-a acordat în permanență o atenție deosebită. In prezent insă, această atenție capătă caracterul de prioritate absolută. Iar pentru onorarea ei exemplară economia românească dispune de cele mai bune condiții : o bază tehnlco-ma- terială modernă, un puternic detașament al cercetării, plin de inițiativă și capacitate creatoare, eșaloane de muncitori și specialiști capabili să asigure fabricarea de produse competitive. Dispunem, de asemenea, de întreprinderi și secții specializate in producția pentru export, precum și de un cadru organizatoric adecvat. De fapt, o dovadă elocventă a puternicei și modernei baze pentru producția de export și a capacității de valorificare superioară a el o constituie chiar ritmurile înalte de creștere a exporturilor românești din ultimii ani, ca și cela

A GlNDI ECONOMIC, 
A ACȚIONA GOSPODĂREȘTE

prevăzute în actualul cincinal. Totodată, se știe bine că o firmă străină nu e niciodată „generoasă", nu încheie contracte, nu se angajează în relații economice decît după ce s-a asigurat că partenerul, furnizorul de produse dispune de condiții tehnico-mate- riale și umane menite să-i garanteze deopotrivă realizarea la timp și de bună calitate a producției solicitate șl o certitudine asupra unei colaborări serioase pe termen cit mai lung.Fiecare moment în efortul pentru realizarea planului de export are sarcinile sale specifice, pentru a căror înfăptuire neabătută trebuie să se acționeze cu promptitudine, printr-un spirit de înaltă răspundere. Bunăoară, in acest început de an, aceste sarcini trasate de conducerea partidului privesc : realizarea ritmică și livrarea la timp sau în avans a fondului de marfă, potrivit contractelor încheiate ; asigurarea unui riguros control al calității ; încheierea contractelor pe întregul an ș.a. Concomitent cu înfăptuirea acestor sarcini, importantă este și atitudinea pe care o manifestă toți factorii angajați in realizarea exportului, de la cercetător șl proiectant, la muncitorul și inginerul din fabrică și pînă la specialistul care comercializează produsele românești pe piața externă.Nu poate fi concepută activitatea da export fără asigurarea unei eficiente corespunzătoare. Nimeni nu exportă de dragul de a sluji ideea in sine a schimburilor economica internaționale. Aceste schimburi pot deveni trainice numai în condițiile în care ele sînt reciproc avantajoase, cînd, fiecare participant își realizează eficiența scontată. Și se poate spune că, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, eficiența exportului a fost urmărită sistematic, devenind una din preocupările esențiale în domeniul economiei. O dovadă : ponderea produselor prelucrate (construcții de mașini, produse ale industriei electronice și electrotehnice, ale industriei chimice, textile ș.a.) a ajuns la 62 la sută din, totalul exportului, față de 36 la sută în 1965 și 7,2 la sută în 1950. Este un salt impresionant, care exprimă rolul stimulator pe care l-au avut șl 11 au relațiile economice internaționale pentru economia noastră, capacitatea muncitorilor și specialiștilor noștri de a valorifica superior resursele materiale și de muncă ale țării.Eficiența exportului nu este o noțiune abstractă. Ea este rezultatul sintetic desprins din rezultatele cu care sînt valorificate produsele românești pe piața externă. In acest moment al confruntării cu piața externă se dă verdictul randamentului, al organizării și al calității muncii. Un produs care încorporează cheltuieli cu munca vie și materializată mai mari decît prețul pieței mondiale este un produs prin care economia pierde. Și pierde cu atit mai mult cu cit discrepanța amintită este mai accentuată, iar gama și volumul produselor mal mari. Trebuie să fie clar în mintea fiecărui om al muncii, a fiecărui cercetător și proiectant, că nimeni în lume nu plătește kilogramele în plus încorporate In produse supraponderale, după cum nimeni nu tratează cu îngăduință slaba calificare sau proasta organizare. Apare limpede efortul ce trebuie depus In cadrul pro-
Viorel SALAGEAN
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„Scînteia" in legătură directă cu termo
centralele^ Mintia, Rovinari, Paroșeni 

și Dolcești
RELATĂRI IN PAGINA A II-A

File de muncă și gîndire revoluționară în lumina 
^vizitelor de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușe

La puțin timp după Congresul al IX-lea al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a fost oaspetele așezării MO- TRU — pe atunci un pilc de blocuri construite alături de exploatarea minieră abia începută. Analizînd, cu' minerii și specialiștii, potențialul acestui bazin carbonifer, perspectivele lui, le-a spus celor prezenți la adunarea populară să se așeze gospodărește, nu pentru un an-doi. ci pentru zeci și sute de ani. Acest îndemn a fost însoțit de indicații spre dezvoltarea acestui tînăr centru mun

niile s-ar fl comprimat în ani.Și nu este nici o exagerare în această afirmație... — în producția națională. De la 1,4 milioane tone In 1965, producția urmează să ajungă, în acest an, la a „mușcat*  din stratul de cărbune primul excavator cu rotor; acum, în cariere lucrează 50 de asemenea

citoresc (declarat oraș, cu acel prilej), ca și a altora, unde familiile celor ce vor extrage cărbune să se bucure de cele mal bune condiții de viață.în acea împrejurare, de neuitat pentru oamenii locului, s-au pus temeliile unei salbe de așezări miniere, înflorirea edilitară a localităților urmînd îndeaproape progresul exploatărilor din subteran sau din carierele de suprafață. A fost momentul concret al unei ctitorii ce avea să racordeze aceste locuri, pînă atunci periferice, sterpe, la pulsul dinamic al economiei. Nu au trecut decît 21 de ani de la acea memorabilă vizită, dar transformările ce au avut loc sînt uriașe, de parcă dece
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Olteniei
Motru - o localitate modernă, înzestrată cu toate atributele urbanității

Progresul economie — temelia înfloririi edilitare. Că timpul este, aici, mai grăbit, o dovedește faptul că, în prezent, în numai două decenii cărbunele Gorjului a ajuns la o pondere predominantă — reprezintă circa două treimi
peste 40 milioane tone cărbune. O creștere impresionantă, legată de crearea unor noi exploatări, dar și de dotarea cu utilaje de mare productivitate, atît în subteran cit și la suprafață. Chiar zilele acestea se împlinesc 20 de ani de cind

agregate, mai puternice, mai productive.In cele două combinate, miniere muncesc aproximativ 45 000 de oameni, ale căror condiții de viață și activitate, ca de altfel ale tuturor locuitorilor acestei zone, au cunoscut mari pre

faceri înnoitoare. ȘI flecare nouă etapă de dezvoltare economică și socială a fost legată de prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, de vizitele sale în întreprinderile miniere, de grija deosebită față de acest destoinic detașament muncitoresc Ne relatează, de pildă, vicepreședintele comitetului executiv al consiliului popular județean, Ion Mija, că dezvoltarea orașului Motru, »a Turceni- lor, ca și a celor două noi așezări — Rovinari și Mă- tăsari — a fost decisă cu prilejul vizitei secretarului general al partidului din 1 septembrie 1980. Au fost examinate atunci schițele de sistematizare, s-au dat indicații privind dotarea acestor localități cu tot ce este necesar familiilor de mineri și energeticieni : unități sanitare, spații comerciale și de prestări de servicii, piețe alimentare, școli și grădinițe. Toate au devenit realitate, iar constructorii lucrează din plin la ridicarea a noi și . noi edificii social-culturale.„Transplant" reușit de tradiție minerească Rămii impresionat de timpul scurt în care tradiția profesiei
Rodica ȘERBAN 
Dumitru PRUNA corespondentul „Scînteli*

(Continuare in pag. a IV-a)

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, 29 ianuarie, pe Nicholas T. Goche, ambasadorul Republicii Zimbabwe la București, cu prilejul Încheierii misiunii sale în țara noastră.
In timpul convorbirii care a avut loc cu această ocazie au fost subliniate bunele relații existente Intre România și Zimbabwe, precum și dorința dezvoltării lor în continuare, atît pe plan bilateral, cît și pe arena internațională.

Ambasadorul Zimbabwean a adresat calde mulțumiri pentru sprijinul ce i-a fost acordat de președintele Nicolae Ceaușescu, de Consiliul de Stat și guvernul român în îndeplinirea misiunii sale în țara noastră.
I0EI, TEZE, ORIENTĂRI DIN GlNRIREA REVOLUȚIONARI
A PARTIDULUI, A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
PROGRAMUL IDEOLOGIC AL PARTIDULUI 
- programul unei ample activități teoretice 
și politico-educative, al făuririi omului 
nou, cu o înaltă conștiință revoluționarăDupă cum se știe, Congresul al Xlll-lea al partidului a aprobat pe deplin Programul ideologic al partidului, reprezentat de cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din iunie 1982 șl a hotărît ca acesta să devină parte In

tegrantă a Programului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism. Este o hotărîre care exprimă In mod elocvent importanța deosebită acordată de partidul nostru, de secretarul său general problemelor teore- tico-ideologice șl cultural-educative in formarea omului nou; cu o înaltă conștiință patriotică, revoluționară, constructor conștient al societății dreptății șl egalității pe pămîntul României, făuritorul unei noi civilizații, superioare.Prin spiritul revoluționar, novator In care slnt tratate o serie de probleme de maximă însemnătate pentru edificarea noii societăți, prin analiză profundă multilaterală, in spiritul celor mal hol cuceriri ale gîndirii politice, filozofice, științifice și culturale cu privire la procesul Istoric de dezvoltare a națiunii și societății românești, la desfășurarea construcției socialiste, la marile transformări revoluționare petrecute in întreaga viață economico-socială a națiunii, prin deschiderile către aspectele de ordin practic, prin soluțiile prefigurate, Programul Ideologic al partidului, elaborat de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, se constituie într-un document esențial ce îmbogățește zestrea teoretică, ideologică șl politică a partidului, tezaurul de idei al comunismului științific. El pune cu putere în relief marile virtuți dialectice, revoluționare ale gîndirii secretarului general al partidului, rolul său hotărîtor în aplicarea creatoare a adevărurilor generale ale materialismului dialectic

șl Istoric la particularitățile țării noastre, ale etapei actuale, In generalizarea teoretică a experienței construcției socialiste, capacitatea sa de a întemeia marile orientări politice, de a conferi noi orizonturi activității constructive, muncii șl activității întregului nostru popor.Programul Ideologic al partidului pune cu putere In relief asimilarea creatoare a viziunii dialectice, a întemeietorilor socialismului științific cu privire la factorii care asigură progresul social. Atenția de prim ordin acordată dezvoltării forțelor de producție, perfecționării relațiilor sociale corespunde rolului hotărîtor ce revine acestor elemente în modelul marxist de modernizare socială. Preocuparea pentru dezvoltarea amplă a democrației socialista pentru crearea cadrului menit să asigure participarea cetățenilor la conducerea țării reprezintă răspunsul societății noastre la principiul materialismului Istoric potrivit căruia masele au un rol hotărîtor în victoria Idealului socialist, In progresul social, In general. Tezele și aprecierile privind creșterea rolului conducător al partidului, a răspunderii statului in organizarea șl conducerea unitară a vieții economico-sociale evidențiază Importanța pe care factorul conștient, subiectiv o are In succesul operei de construcție socialistă.
In felul acesta. Programul Ideologic se alâturâ ea 

parte Integrantă Programului partidului, celorlalte 
cuvîntâri și expuneri ale secretarului general al parti
dului, alcătuind împreună un sistem bine definit de 
teze șl aprecieri privind principalele probleme ale con
strucției socialiste, ale aplicării creatoare a materia
lismului dialectic și istoric la condițiile concrete ale 
României, ale epocii contemporane.

Consacram pagina a lll-a sublinierii unora din tezele 
de bază ale acestui document programatic

Glorioasele tradiții ale luptei partidului 
-patrimoniu de preț al gîndirii 

și acțiunii revoluționarePartidul, țara, poporul aniversează în fiecare an, la 26 ianuarie, cu profunde sentimente de dragoste și respect, ziua de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele țării, omagiind, totodată, Îndelungata sa activitate revoluționară. Este un fericit prilej de a se evoca — cu întreaga cinstire — glorioasele tradiții revoluționare, patriotice de luptă ale Partidului Comunist Român pentru dreptate socială și națională, pentru libertate, independență, pace și un viitor luminos, partid în rîndurile căruia tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a format și călit ca un ilustru luptător revoluționar, ca un strălucit militant patriot.In cursul existenței sale eroice, parte intrinsecă a înseși istoriei patriei, Partidul Comunist Român s-a manifestat ca adevărat stegar al luptei clasei muncitoare, în alianță cu țărănimea muncitoare și Intelectualitatea, pentru apărarea unității, independenței și libertății patriei, pentru socialism. Forța și tăria Partidului Comunist Român au lz- vorît din unitatea rîndurilor sale, din asigurareș continuității spiritului revoluționar al mișcării muncitorești din țara noastră, din trainica legătură cu poporul, din năzuința lui fierbinte de a înfăptui, pe pămîntul românesc, o nouă orînduire, mai bună și mai dreaptă. „Mișcarea muncitorească revoluționară, Partidul Comunist Român — aprecia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — și-au asumai misiunea istorică de a apăra interesele naționale, independența și suveranitatea țării, și, totodată, de a lichida pentru totdeauna asuprirea și exploatarea bur- ghezo-moșiereaseă, de a realiza o societate a dreptății sociale și naționale, socialismul și comunismul în România". Și, in perspectiva anilor care au trecut, pe drept cuvînt, se aprecia, în continuare „putem afirma cu îndreptățită mîndrie că, prin întreaga sa activitate, partidul nostru a demonstrat și demonstrează că nu a avut și nu are decit un (el suprem — măreția poporului și a întregii națiuni, bunăstarea și ferici

rea oamenilor muncii, apărarea Independenței și suveranității țării, victoria socialismului și comunismului in România".In perioada cuprinsă între memorabilul congres de făurire a Partidului Comunist Român, în mal 1921, și măreața victorie politică de la 23 August 1944, partidul nostru a parcurs o cale importantă de formare și maturizare organizatorică și ideologică, de Întărire a legăturilor sale cu masele largi ale poporului. In acel ani, de mari și grele încercări, partidul nostru a fost organizatorul și conducătorul luptei clasei muncitoare, a țărănimii și Intelectualității, a forțelor revoluționare, democratice și antifasciste, populare împotriva exploatării șl asupririi, pentru apărarea intereselor naționale fundamentale. Despre toate acestea vorbesc — cu forța de convingere a faptelor memorabile, adine incrustate în filele istoriei — marile acțiuni greviste și demonstrațiile desfășurate in Capitală și în nenumărate alte centre ale țării. In toată această perioadă, Partidul Comunist Român a desfășurat o intensă activitate pentru organizarea și unitatea clasei muncitoare. Este cu totul semnificativ — în această privință — faptul că toate marile bătălii de clasă desfășurate în acei ani au purtat amprenta eforturilor pentru realizarea unității clasei muncitoare, a colaborării între comuniști, socialiști, social-democrați, precum și cu alte forțe patriotice, democratice, revoluționare, antifasciste.Un document datind diij primii ani al existenței partidului comunist sublinia : „Partidul nostru n-are o 
singură zi lipsită de zbucium. Ares
tările, schingiuirile, perchezițiile, 
confiscările formează un lanț neîn
trerupt in viafa sa. Dar, întocmai 
stejarului care stă neincovoiat in 
mijlocul furtunii, ața ți partidul 
nostru rămine neincovoiat In lupta 
pe care i-o impune capitalismul. El Iși trage puterea vitală din aspira
țiile muncitorimii ți nici o prigoană 
n-ar putea să-l răpună". Era acesta un adevărat legămînt făcut de partidul comunist In fața istoriei, un la-

gămînt care a fost urmat cu nestrămutată consecvență.In conștiința națiunii române s-a întipărit adine adevărul că, încă din anii eroici ai perioadei interbelice, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu s-au avîntat cu exemplară abnegație șl dăruire în lupta dreaptă pentru eliberarea națională și socială, pentru făurirea noii orindulrl sociala în România.Despre lupta dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, sub flamura gloriosului partid al comuniștilor, vorbesc cei peste 50 de ani de titanică activitate revoluționară, vorbesc evenimentele la care a participat cu Înflăcărare patriotică, cu curaj și abnegație, contribuind activ la organizarea și conducerea luptei revoluționare. Memoria timpului a înscris pentru totdeauna în cronica epopeii naționale numele tovarășul ui Nicolae Ceaușescu — continuator al marilor noștri înaintași, fiți bun și drept al acestui străvechi pămînt românesc, legat trup și suflet de glia strămoșească, de interesele vitale ale poporului.Intrat de timpuriu în mișcarea revoluționară comunistă, participînd efectiv la marile bătălii sociale șl politice din deceniul al IV-lea, comunistul Nicolae Ceaușescu s-a remarcat prin dîrzenie revoluționară, prin înaltă capacitate organizatorică, prin pregătirea politică de excepție, aflîndu-se mereu în primele rîn- duri, înfruntînd cu demnitate orice greutăți, dîrz și neînfricat, acolo unde i-a cerut partidul comunist — In conducerea Comitetului Național Antifascist, în conducerea organizației revoluționare de tineret, în organizarea și desfășurarea unor mari acțiuni revoluționare înscrise cu litere nepieritoare în Istoria contemporană a țării.Aflate, tot timpul, pe urmele sale, autoritățile statului burghez l-au arestat, anchetat, judecat, con-
Proi, univ, dr. Gh, I. IO.Ni ȚA
(Continuare in pag. a V-a)
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problemă de maximă insemnătaîe, 
preocupare de maximă răspnmlere

Cu ce randament au funcționat
9

ieri termocentralele ?
Răspunderea pentru asigurarea energiei necesare bunei desfășurări a întregii activități revine atit unităților producătoare, cit și celor consumatoare. Tocmai pentru a întări răspunderea acestor factori, conducerea partidului a stabilit o serie de măsuri menite să asigure functionarea centralelor la intreaga capacitate și folosirea rațională a energiei în toate domeniile vieții economico-sociale.In acest context, energeticienli ou obligația să fie permanent la datorie și să asigura exploatarea in cele mai bune condiții a fiecărui ogregat. Totodată, consumatorii au datoria să se încadreze cu strictețe în cotele alocate, în puterile repartizate pe palierele orare, astfel incit în ansamblul său sistemul energetic național să funcționeze la parametrii optimi.Oamenii muncii din sectorul energetic sint chemați să acționeze cu stăruință, cu hotărire

pentru aplicarea fermă a programului privind producția de energie electrică, pentru ca toate centralele să funcționeze neîntrerupt la puterea stabilită.Din puterea medie zilnică a sistemului ener- qetic național, o importantă parte trebuie asigurată de către termocentralele pe bază de cărbune - 4 500 MW, Așa cum rezultă din datele puse la dispoziție de Centrala Industrială de producere a energiei electrice și termice, a- cestea realizează insă o putere medie sub ni

velul planificat (situație prezentată in tabelul de mal jos), lată de ce este Imperios necesar să se acționeze neîntirziat în vederea creșterii disponibilității agregatelor energetice.In ziarul „Scinteia" nr. 13 811 am relatat despre o serie de preocupări și probleme cu care se confruntă oamenii muncii de la termocentralele Ișalnița, Onești, Turcenl și Oradea. Astăzi am solicitat unor factori de răspundere din alte patru unități energetice răspunsul la următoarele întrebări :
1. Care este gradul de utilizare a agregatelor 

energetice ?
2. Cu ce probleme vă confruntați și cum acțio

nați pentru soluționarea lor?

„SCINTEIA" IN LEGĂTURĂ DIRECTĂ CU:

RECENSĂMÎNTUL ANIMALELOR
- o acțiune de mare însemnătate, în sprijinul 

programelor de dezvoltare a zootehniei

MINTIA
1. Toate grupurile energetice se află In exploatare, realizind o putere medie de 850—900 MW. Prin modernizarea unor mori de cărbune ani reușit să creștem randamentul la unele cazane, obținînd tn focare temperaturi corespunzătoare și inregis- trlndu-se un regim de ardere optim. Faptul că in prezent sintem cel mai mare producător de energie ne dă un sentiment de mindrie profesională, dar ne șl obligă la acțiuni susținute pentru a face mai substanțiale rezultatele de zi cu zi.2. într-o termocentrală pe cărbune punctul nevralgic ÎI reprezintă gospodăria de combustibil. In această perioadă, clnd condițiile atmosferice sint mai grele, am luat măsuri deosebite pentru a asigura un flux continuu de la descărcarea cărbunelui pină la arderea lui tn cazane. Șl nu este un lucru deloc simplu dacă avem In vedere că zilnic consumăm circa 11 000 tone de cărbune. Am organizat echipe de intervenții la estacadele de descărcare șl In depozite. Totodată, Întregul personal de la serviciile funcționale acordă sprijin lucrătorilor de la gospodăria de combustibil. Insă stocul de cărbune din depozite este extrem de'redus. Cu ^bțîjjriul Comitetului județean de partid Hunedoara și al eforturilor minerilor a crescut ritmul livrărilor de cărbune din Valea Jiului. Totodată, cantități Însemnate de cărbune se află In portul Constanța. . S-au luat toate măsurile pentru expedierea la centrală a navetelor. Așadar, avem toate condițiile pentru ca termocentrala Mintia să funcționeze Ia Întreaga capacitate. Acum tqtul depinde de noi.

NIVELUL PUTERII REALIZATE 
ÎN CENTRALELE PE CĂRBUNEEnergeticienli de la fiecare centrală trebuie să se preocupe stăruitor pentru a realiza puterea prevăzută șl a livra zilnic cantitățile de energie electrică planificate. Termocentralele pe bază de cărbune, care dețin un loc important in balanța energetică a țării, trebuie să contribuie cu o putere zilnică de 4 500 MW, lată care a fost nivelul puterii înregistrate in ziua de 16 ianuarie, clnd a fost efectuat precedentul sonda] al „Scin- teii", și ieri, 20 Ianuarie a.c. :

Termocentrale

Putere — MW

programată realizată

16 Ianuarie 20 Ianuarie

Ro vinar! 800 650 650
Turcenl 700 200 225
Ișalnița 900 700 780
Mintia 1 OOO 950 950
Doicești 440 150 2i0
Oradea 180 175 175
Paroșenl 200 80 120
Onești 120 125 130
Govora 40 40 50
Giurgiu 80 50 45
Drobeta-Tr. Severin 40 35 30

Total 4 500 3 155 3 365

Mașini-unelte noi, realizate cu consumuri reduse

Cîteva concluziiIn aceste zile In toate termocentralele trebuie acționat cu maximă exigență pentru sporirea producției de energie electrică. Este o necesitate de prim ordin care presupune o mobilizare exemplară a tuturor colectivelor de energeticieni. Așa cum rezultă din tabelul alăturat, tntr-o perioadă relativ scurtă, de cîteva zile, a crescut puterea disponibilă în centrale, care funcționează pe cărbune, cu peste 200 MW. Un rezultat meritoriu care atestă eforturile colectivelor do energeticieni, ale minerilor, ale tuturor celor care contribuie la asigurarea energiei atît de necesare economiei naționale. Insă tot atît de adevărat este faptul că se menține o diferență destul de ridicată între valoarea puterii programate șl cea realizată. Sint unități energetice care au incă o contribuție redusă la asigurarea puterii planificate a sistemului energetic noțional șl care nein- tirziat trebuie să-șl reevalueze propriile posibilități prin prisma actualelor exigențe. Indiferent de capacitatea fiecărui obiectiv energetic, răspunderea pentru asigurarea cantităților de energie planificată trebuie să se situeze peste tot la un înalt nivel. De fiecare unitate in parte și de toate la un loc depinde in ultimă instanță asigurarea tuturor condițiilor de funcționare corespunzătoare a acestui sector vital ol economiei naționale. Nu trebuie precupețit nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor stabilite de conducerea partidului, astfel incit activitatea productivă in fiecare ramură să se desfășoare in cele mal bune condiții.
Ion LAZAR

ROVINARI

1. Din cele șase grupuri energetice, patru se află In exploatare. După ce în primele zile ale anului termocentrala a mers cu o putere redusă, datorită defecțiunilor apărute Ia ca- zanele nr. 3 și 4, care au fost remediate cu maximă promptitudine, din data de 5 ianuarie funcționăm in actuala schemă realizind o putere medie zilnică de peste 600 MW. Am reușit să înregistrăm tn anumite perioade și 650 MW sau chiar 700 MW, Insă nivelul variază foarte mult datorită în bună parte puterii calorice a cărbunelui primit. Motivele menținerii unor serioase Indisponibilități țin atît de calitatea utilajelor primite în timpul reparațiilor capitale, ce trebuiau realizata Înaintea venirii sezonului rece, de promptitudinea cu care furnizorii de echipamente au răspuns solicitărilor noastre, de calitatea cărbunelui, și nu în ultimul rînd și da modul de exploatare a agregatelor energetice.2. Blocul nr. 6 de 330 MW a avut ca. termen de finalizare a reparației capitale data de 25 decembrie 1936. Acesta nu a fost resțfectat, cu repercusiunile de rigoare asupra puterii disponibile a centralei Rovi- narl, datorită în principal întlrzlertf cu peste 80 de zile pe care o înregistrează întreprinderea ,;VuIcan“ București în livrarea serpentinelor pentru cazan. In ceea ce privește a- provizlonarea cu cărbune a termocentralei, s-au ivit unele probleme in urma căderilor de zăpadă. Este vorba, Îndeosebi, de' cărbunele pe care îl primim din cariere și care are, in această perioadă, o umiditate mai mare, ceea ce creează dificultăți la deversarea de pe banda magistrală pe benzile din depozit. Puterea calorică a cărbunelui primit nu depășește 1 475 kcal pe kg. față de 1 610 pe kg cît prevăd normele.

PAROȘENI
r___________________________________’1. De la începutul acestui an termocentrala Paroșenl a funcționat cu mult sub puterea planificată. Cauzele se datorează In principal indisponibilității unor agregate, cit și puterii calorice scăzute a cărbunelui livrat de preparația Coroieștl. De două zile se află în exploatare toate cele patru grupuri. Realizăm în. prezent o putere de 120 MW. Anul trecut s-au finalizat o serie de lucrări de modernizare la unele instalații de bază ale centralei. Aș menționa că îmbunătățirile aduse la blocul nr. 4 de 150 MW ar fi trebuit ca să determine o creștere mai accentuată a puterii disponibile la acest agregat De asemenea, deși la unele cazane s-a Înlocuit un volum mare de furnitură, durata da exploatare a acestora a fost destul de redusă, înregis- trlndu-se repetate opriri accidentale. Facem eforturi susținute pentru menținerea In funcțiune a tuturor a- gregatelor In scopul creșterii producției ds energie electrică șl termică.2. Punem un accent deosebit pe întărirea ordinii șf disciplinei la toate locurile de muncă, asigurarea a- sistenței tehnice 24 de ore din 24, precum șl aplicarea riguroasă a normelor specifice domeniului nostru de actlvitatdi Fiîtfcțlonarea la câjiacitate- a Cdhtrâlfel d'tSpirtde nemijltfdlt de a- slgurarea combustibilului necesar. Grupurile energetice din centrala noastră au fost proiectate să funcționeze cu cărbune de o anumită calitate. Numai că nu întotdeauna se respectă puterea calorică stabilită, iar. umiditatea cărbunelui este In multe cazuri peste normele admise. Totodată, întlmpinăm unele greutăți datorate neasigurăril în cantitățile necesare a gazului metan, care este combustibilul de întreținere a arderii cărbunelui.

De la începutul a- eestui an, două obiective esențiale au stat In atenția oamenilor muncii de la întreprinderea de mașini- unelte și agregate din Capitală, și anume : realizarea integrală, zi de zi, a planului Ia producția fizică și export și încadrarea în cotele de energie e- lectrică și combustibili alocate. Direcții prioritare de acțiune pe

care harnicul colectiv de aici le-a respectat Intru totul după primele două decade ale lunii ianuarie. Astfel, In această perioadă au fost finalizate in avans două agregate de înaltă tehnicitate. Prin complexitatea tehnică deosebită se remarcă agregatul pentru prelucrat cul- butori (in fotografie), aflat în probe tehnologice și care va fi

DOICEȘTI
________________ ■ -1. Recent s-a finalizat reparația capitală la grupul nr. 5, fapt care ne permite să funcționăm cu toate agregatele energetice. Am atins in anumite perioade ale zilei o putere de pină la 280—290 MW. Insă Înregistrăm dese defecțiuni la echipamentele auxiliare, cum ar fi : ventilatoare de gaze, pompe de cenușă și zgură ș.a., care diminuează nivelul puterii disponibile. Date fiind condițiile de excepție din această perioadă, am adoptat o serie de măsuri tehnico- organizatorice deosebite pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a tuturor capacităților de producție. Echipe specializate de intervenții sint prezente în toate sectoarele de activitate pentru a se putea interveni operativ în cazul apariției unor eventuale defecțiuni.2. Așa cum menționam anterior, sint o serie de dificultăți In menținerea în funcțiune a unor echipamente. Stă In puterea noastră să le depășim. Dar nivelul de putere al centralei este condiționat și de calitatea cărbunelui. Iată de ce solicităm furnizorilor noștri o maximă preocupare pentru livrarea unui cărbune corespunzător. Orice diminuare a puterii calorice a acestuia se regăsește în reducerea capacității de producție a grupurilor. Desigur, rigorile" iernii iși spun cgvintul, dar a- ceasta nu justifică scăderea preocupării pentru calitate a unor unități miniere. Totodată, se cere să nu mai fie expediate la termocentrală unele materiale cum ar fi bolțari, cepuri metalice care, scăpate pe flux, duc la deteriorarea unor utilaje a căror remediere înseamnă timp și bani. în ceea ce ne privește, vom acționa stăruitor pentru a ne îndeplini sarcinile care ne revin, pentru a pulsa sistemului energetic național cantități sporite de energie.

livrat întreprinderii de autoturisme „Oltcit" din Craiova. Demn de subliniat este și un alt aspect. Zilnic, colectivul de aici nu numai că s-a încadrat In cotele de energie planificate, in normele de consum, ci chiar a obținut Importante economii. (Gh. Ioni ță).Foto : 8. Cristian

în cadrul măsurilor și acțiunilor întreprinse de conducerea partidului pentru dezvoltarea agriculturii, un loc de seamă il ocupă ridicarea zootehniei pe o nouă treaptă, caracterizată prin creșterea și îmbunătățirea structurii calitative a efectivelor de animale la toate speciile și sporirea producției animaliere într-un ritm mult mai rapid decit in anii anteriori. Pentru înfăptuirea prevederilor din programele speciale privind intensificarea creșterii animalelor și sporirea accentuată a producției, în strînsă concordanță cu o- biectivele noii revoluții agrare, la Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor din decembrie 1986, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a subliniat necesitatea ca organele agricole, toate unitățile agricole, organele de stat, organele și organizațiile de partid să acționeze cu mult mai mare răspundere pentru a obține o îmbunătățire radicală a întregii activități din zootehnie.Fundamentarea temeinică a măsurilor tehnico-organizatorice ce sa impun a fi luate pentru dezvoltarea zootehniei, astfel incit să fie îndeplinite întocmai sarcinile stabilite de conducerea partidului, este nemijlocit legată de obținerea unor informații detaliate și veridice cu privire la numărul, structura șl potențialul productiv al efectivelor de a- nimale deținute de toți crescătorii. In acest scop, recensămîntul animalelor are o importanță deosebită in- trucit prin modul cum este conceput, organizat și efectuat oferă posibilitatea cunoașterii exacte și cu caracter cuprinzător a evoluției numerice și calitative a efectivelor de animale, asigurînd, totodată, un cadru unitar pentru obținerea unei game largi de informații, mult mai mare decit prin sistemul informațional curent, menite să caracterizeze sub multiple aspecte, efectivele de animale.Avind In vedere însemnătatea deosebită a recensămîntului, Decretul nr. 1/1982 al Consiliului de Stat prevede efectuarea recensămîntului a- nimalelor pe specii, grupe de vîrstă, sex și destinație economică, existenta In unitățile socialiste și gospodăriile populației din fiecare localitate, pe întreg teritoriul țării — pentru bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, iepuri de casă, animale de blană din crescătorii, păsări și familii de albine — pe baza declarației deținătorilor de animale și verificarea acesteia prin vizitarea fiecărei gospodării și numărarea obligatorie a animalelor la fața locului.Recensămîntul din acest an (cel de-al 28-lea recensămînt al animalelor efectuat în anii construcției socialiste din țara noastră), care urmează să albă loc în perioada 1—8 februarie, are o semnificație deosebită tn- trucit rezultatele acestei acțiuni de interes național sint menite să reliefeze în primul rînd modul cum s-au îndeplinit prevederile planului pe anul 1986 cu privire la creșterea e- fectivelor de animale. In același timp, pe baza rezultatelor recensâmintului urmează să fie luate, in continuare, o serie de noi măsuri tehnico-organizatorice atit Ia nivel național, cit și in profil teritorial — pină la nivel do comună și sat — pentru realizarea in condiții bune * planului pe anul 1987, a prevederilor planului cincinal 1986—1990, pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al P.C.R.Pentru pregătirea și efectuarea re- censămintului animalelor din acest an au fost elaborate, ca și in anii anteriori, planuri de desfășurare a lucrărilor de recensămînt pentru Comisia centrală și comisiile teritoriale, care cuprind — în spiritul prevederilor decretului, orientărilor și indicațiilor conducerii superioare de partid — întreaga problematică a recensămîntului, sarcini precise cu termene șl responsabilități pe fiecare etapă de desfășurare a acestei importante acțiuni.Potrivit acestor planuri, au fost e- laborate, tipărite și difuzate formularele de înregistrare a efectivelor de animale, normele organizatorice și metodologice, precum și planurile de desfășurare a recensămîntului, în prezent toate comisiile comunale, o- rășenești și municipale dispunind de întregul material necesar pentru e- fectuarea in condiții optima a tuturor lucrărilor. De asemenea, pentru asigurarea premiselor cuprinderii tn totalitate a gospodăriilor și înregistrării întregului efectiv de animale de pe tot cuprinsul țării s-a efectuat sectorizarea teritoriului la comune, orașe și municipii, iar pentru recenzarea animalelor aflate în afara perimetrului construibil al localităților s-au constituit zone teritoriale de recensămînt. în conformitate cu pre

CIMPIA TURZII : Obiective 
de inyestițiiLa Combinatul metalurgic din Cimpia Turzil s-a construit șl dat in funcțiune de către Trustul antrepriză generală de construcții industriale Cluj o capacitate pentru realizarea de piese forjate necesare reparării utilajelor și Instalațiilor proprii. Noul obiectiv de investiții, care face parte din programul de dezvoltare și modernizare a producției combinatului, va contribui și la realizarea unui volum important de piese și subansamble recondiționate pentru oțelărle, laminoare, trăgătoriile de oțel Și celelalte secții, ceea ca va conduce la reducerea cheltuielilor de producție. în ultimul timp, aici au mai fost puse in funcțiune o trăgătorie pentru slrme speciale și instalații de recuperare șl refolo- slre a unor resurse energetice secundare. (Marin Oprea).

FLOREȘTI-PRAHOVA :
Anvelopă de mari 

dimensiuniSpecialiștii, muncitorii, tehnicienii și inginerii de la binecunoscuta Întreprindere de anvelope „Victoria" — Florești au pus în fabricație un nou tip de anvelopă, în construcție radială, cu diametrul exterior de 1 180 mm, cea mal mare realizată pină tn prezent In uni

vederile legale, consiliile populare au asigurat întregul personal necesar recensămîntului. recrutat potrivit prevederilor decretului din rin- dul cadrelor tehnice agricole, personalului consiliilor populare și cltor cadre de specialitate cu o bogată experiență in lucrări de acest gen, care cunosc bine unitățile socialiste, specificul local în creșterea animalelor, precum și pe crescătorii individuali de animale din localitățile in care a- ceștia vor efectua recensămîntul. în vederea cunoașterii aprofundate a prevederilor legale, a sarcinilor șl răspunderilor ce revin personalului antrenat la recensămînt, In cadrul instruirilor s-a pus un accent deosebit pe însușirea temeinică a normelor organizatorice și metodologice, a conținutului indicatorilor cuprinși in formulare, a tehnicii de e- fectuare a recensămîntului, relevîn- du-se în mod deosebit obligativita-. tea prevăzută în decret ca recenzorii să viziteze In mod obligatoriu fiecare gospodărie, iar după declararea animalelor de către proprietari să verifice exactitatea datelor declarate prin numărarea animalelor la fața locului.în scopul Informărif tuturor cetățenilor asupra acestei acțiuni ample, a necesității stabilirii reale a efectivelor de animale', a obligației crescătorilor de a declara corect numărul de animale pe care fl dețin șl de a înlesni numărarea acestora la fața locului, este necesar si continue șl mal intens acțiunile de popularizare a recensămîntului. în flecare localitate, In adunările cetățenești, In dezbaterile din cadrul colectivelor de muncă din unitățile agricole socialiste, in expunerile la căminele culturale, Ia stațiile locale de radiofi- care să se asigure o cit mai bună cunoaștere a decretului amintit, in vederea aplicării întocmai a prevederilor acestuia.înainte cu cîteva zile de declanșarea lucrărilor de Înregistrare, membrii și delegații comisiilor județene de recensămînt vor trebui să fie prezenți în localitățile ce le-au fost repartizate pentru ca împreună cu comisiile de recensămînt, comitetele (birourile) executive ale consiliilor populare și recenzorii șefi să verifice dacă toți recenzorii au asupra lor materialele necesare pentru începerea lucrărilor la recensămînt și dacă aceștia iși cunosc sectoarele tn care iși vor desfășura activitatea, luln- du-se măsuri cu maximum de operativitate de Înlocuire cu recenzorl de rezervă a celor care din motive obiective nu mal pot lua parte la re- censămint, a«igur!ndu-se toate condițiile pentru desfășurarea normală ■ Înregistrărilor in toate șectoarele.în zilele de 30 șl 31 Ianuarie, comisiile comunale, orășenești șl municipale, Împreună cu recenzorii, cu recenzorii șefi și cu membrii echipelor de verificare se vor Întruni tn prezența membrilor șl delegaților comisiilor județene de recensămintț pentru a stabili ultimele măsuri menite să asigure Începerea, in ziua de 1 februarie, a operațiunilor dc înregistrare a animalelor șt desfășurarea in bune condiții a acestei acțiuni. In legătură cu desfășurarea recensămîntului țin să precizez că acesta începe simultan pe Întreg teritoriul țării, la 1 februarie ora 8 dimineața — considerat moment do referință față de care se fac toate Înregistrările și durează pină la 8 februarie. înseamnă că animalele livrate statului, vlndute, sacrificate, cumpărate «au care au murit In Intervalul cuprins Intre momentul de referință șl momentul Înregistrării se vor înscrie la gospodăriile care le-au deținut ; In schimb animalele care s-au născut după această dată de referință nu se vor inreglstr» intrucit nu existau tn gospodărie In momentul declanșării recensă- mlntului. Menționez că pentru întreprinderile agricole de stat șl cooperativele agricole înregistrarea animalelor se efectuează la fermă, iar pentru gospodăriile populației la domiciliul proprietarului.Proprietarii de animale au obligația — potrivit prevederilor decretului — să permită șl să Înlesnească recenzorilor verificarea la fața locului a realității datelor declarate. Iar recenzorii, după efectuarea Înregistrărilor, sint obligați să întocmească șl să inmlneze proprietarilor o declarație de recenzare tn, caro este înscris numărul de animale Înregistrat tn formularele de recen- sămlnt. Această declarație va purta semnătura atit a proprietarului, cit și a recenzorulul, constituind dovada efectuării recensămîntului, precum șl o garanție că a fost declarat șl înregistrat corect numărul de animale deținut.în eventualitatea în care animalele nu se găsesc la domiciliul proprietarului, acesta este obligat «ă le declare, Înregistrarea tn formularele de recensămînt urmlnd a se face In 
REALIZĂRI ÎN ECONOMIEtate. Anvelopa, concepută de un grup de proieatanți condus de Inginerele Vasilica Anton șl Alina Petre, este destinată echipării atît a autocamioanelor de șosea, cît șl a basculantelor de mare capacitate din exploatările miniere șl șantierele de construcții, putînd prelua, pe o singură roată, o greutate de circa 4 000 kg.Zilele trecute, supus probelor de omologare la întreprinderea de autocamioane din Brașov, noul tțp de anvelopă s-a comportat foarte bine, răsplătind astfel eforturile prolectanților și chimiștllor din întreprinderea prahoveană de a oferi economiei șl la export produse de Înaltă calitate. (Ioan Marinescu).

BACĂU : Mașini-unelte 
competitiveînnoirea șl modernizarea producției constituie șl In acest an o preocupare de prim ordin a muncitorilor și specialiștilor de la întreprinderea de mașini-unelte din Bacău. Dovadă că, din prima zi de lucru a lunii Ianuarie și pînă acum, ei au introdus in fabricație 8 noi tipuri de mașini-unelte speciale pentru industriile metalurgică, de automobile șl aeronautică, precum șl două linii flexibile robotizate de prelucrare a pieselor de schimb. Inglnerul-șef al întreprinderii, tovarășul Ion Samachlș, ne spunea că. In acest an, vor fi executate aici 15 noi tipuri de mașini-unelte 

localitatea unde proprietarul are domiciliul stabil, după verificarea existenței animalelor. Concomitent cu declanșarea în ziua de 1 februarie în tpate sectoarele de recensămînt din localități, echipe de re- cenzori special constituite vor Începe și lucrările de înregistrare a animalelor aflate In afara localităților, în sălașuri, în cîmp, păduri, bălți și alte locuri greu accesibile, precum și a animalelor . aflate in transhumantă. De asemenea, la a- ceeași dată va începe și înregistrarea animalelor aflate în curs da transport feroviar, auto sau naval, a animalelor din tirgurl și oboare, precum și a celor aflate tn alte situații de excepție, asigurîndu-sa astfel Începerea simultană a înregistrărilor pe întreg teritoriul țării.Potrivit prevederilor legale, vizitarea fiecărei unități agricole socialiste, gospodării ale populației, instituții, întreprinderi și imobile da locuit este obligatorie atît in comune, cît și in orașe și municipii, cu mențiunea că la comune vor fi Înregistrate In formularele de recensămînt toate gospodăriile, indiferent dacă au sau nu animale, în timp ce la orașe vor fi înregistrata numai cele cu animale. în satele subordonate direct consiliilor populare orășenești și municipale, precum și In unele orașe și zone ale acestora, stabilite de către comisiile județene de recensămînt fn care există o frecvență ridicată a gospodăriilor cu animale Înregistrarea se face la fel ca la comune. Instituțiile și întreprinderile din comune, orașe șl municipii, precum șl Imobilele din orașe șl municipii fără animale nu se vor înregistra în formularele de recensă- mlnt, ci intr-o listă separată.Se cuvine subliniat că, Încă dla prima oră de declanșare a lucrărilor — ora de referință — In întreaga perioadă de desfășurare a Înregistrărilor, precum și cîteva zile după Încheierea acesteia va trebui ca toate comisiile teritoriale Împreună cu consiliile populare să desfășoare o intensă activitate de tndru- ; mare și control, pentru a asigura aplicarea Întocmai a prevederilor decretului. Echipele de verificare special constituite să acorde atenție < maximă respectării riguroase a nor- 1 melor de înscriere a animalelor in i formularele de recensămînt numai ! după verificarea declarației proprie- i tarului «au deținătorului de animale i prin numărarea acestora Ia fața lo- • cuiul, jTotodată este Important să se ve- : rlfice cu exigență dacă sint aplica- 3 te Întocmai prevederile din normele ; organizatorice și metodologice pri- ■ vlnd încadrarea corectă a animale- i lor pe grupe de vîrstă și carateris- i tici biologice și economice. în cazul ■ tn care echipele de verificare vor constata abateri de Ia prevederile legale, trebuie să la măsuri de jancționare a celor ce au comis aba- “ teri’le : respective șl să asigure co- • rectarea imediată a oricăror erori constatate. jIn acțiunea de îndrumare șl control vor trebui cuprinse atît gospo- ■ dărille populației, cît și unitățile socialiste. De asemenea, se va verifica modul cum Iși desfășoară activi- î tatea echipele de recenzorl specia! constituite pentru depistarea șl tn- > registrarea animalelor aflate in afara localităților, precum șl a celor din ț tirgurl șl oboare sau in transport.Țlnind seama de Însemnătatea de- j osebită a acestei acțiuni, este nece- ’ sar ca toate comisiile teritoriale de .1 recensămînt, comitetele șl birourile executive ale consiliilor populare j să acționeze în strictă conformitate cu prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 1/1982, să întreprindă toate măsurile cuprinse tn planurile comisiilor teritoriale pentru organi- . zarea șl desfășurarea lucrărilor de ' recensămînt și să asigure cunoașterea reală a efectivelor de animale.întregbl personal care participă la recensămînt va trebui să acționeze tntr-un Ihalt spirit de exigență șl responsabilitate pentru Înregistrarea corectă a tuturor animalelor. Cres- ' cătoril de animale au înalta datorie cetățenească de a declara corect numărul de animale pe care-1 dețin. ; Acordlnd un sprijin susținut re- » cenzorilor pentru înregistrarea In- j tregulu! efectiv de animale, eres- i cătoril de animale aduc o contribuție .’ importantă la reușita deplină a recen- «ămtntulul, acțiune de mare Însemnătate pentru cunoașterea acestei prețioase avuții naționale, pentru fundamentarea măsurilor ce vor fl luate, In continuare, în vederea dez- > voltăril zootehniei în Interesul tn- 1 tregului nostru popor.
Petre GHIMBULUT -director general adjunctal Direcției Centrale de Statistică, secretarul comisiei centrale pentru recensămîntul animalelor •

«pedale șl 3 Hnll flexibile robotizate și automatizate. Toate aceste mașini cu caracteristici tehnice superioare sint concepute de specialiștii întreprinderii și de la Institutele specializate și vor fi realizate de muncitorii întreprinderii băcăuane. Șl incă un amănunt : peste 80 la sută din producția acestui an o vor reprezenta produsele noi șl modernizate. (Gheorghe Baltă).
SATU MARE : Robot 

industrialColectivul de la atelierul de au- toutllare al Întreprinderii „23 August" din Satu Mare a realizat cel dinții robot industrial în cadrul acestei unități — un manipulator pentru deservirea liniei de debitare a tablelor din rulouri. Mașina contribuie la eliminarea muncii fizice, obositoare și monotone a doi oameni, dublîndu-se astfel productivitatea muncii. După cum ne-a relatat inginerul-șef loan Avram, noua realizare, rod al gîndirii tehnice a colectivului sătmărean, face parte din etapa a doua de înfăptuire a programului de modernizare a producției șl deschide perspective pentru producerea altor manipulatoare necesare locurilor de muncă unde se execută operații de bază — la secția presă, la operația de vopsire și emailare, la mașina de turnat sub presiune etc. (Octav Grumeza).
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PROGRAMUL IDEOLOGIC AL PARTIDULUI 
-programul unei ample activități teoretice și politico-educative, 

al făuririi omului nou, cu o înaltă conștiință revoluționară
în întreaga operă de dezvoltare econom ico-socială și de construcție socialistă un rol d< 

importanță deosebită revine activității teoretice, educative, muncii politice de formare a con 
științei socialiste a maselor populare, a omului nou.

NICOLAE CEAUȘESCU

PARTE INTEGRANTĂ A

Unul din adevărurile fundamentale puse In lumină de Programul ideologic al partidului se referă la rolul tot mai important al activității de dezbatere și clarificare teoretică, al imperativului unui permanent activism teoretico-ideologic. In condițiile in care edificarea noii societăți se desfășoară in Împrejurări calitativ deosebite, create de afirmarea puternică a revoluției științi- fico-tehnlce, de impactul profund și durabil pe care l-a determinat aceasta nu numai asupra forțelor de producție, ci și a strategiilor de dezvoltare, de contextul internațional deosebit in care are loc construcția socialistă — caracterizat prin cro- nicizare'a crizei societății capitaliste, prin fenomene de instabilitate — activitatea teo- retlco-ideologică de studiere și interpretare a problemelor noi devine parte componentă a activității de conducere politică a societății, condiționlnd In fond succesul o- perei istorice de făurire a noii orinduiri.In cimpul activității sociale și umane apar mereu noi probleme, noi Întrebări, cărora trebuie să le facem față, să le dăm răspunsuri, să le găsim dezlegări. Este esențial pentru buna funcționare a conducerii și organizării ca asemenea problema să fie cunoscute din timp, studiate temeinic, astfel incit impactul lor să poată fi evaluat din vreme. Identificăm aid o idee de bază a Programului ideologic, subliniată șl la recenta plenară a C.C. al P.C.R. i legătura de substanță dintre actlvismul teoretic și ideologia al sodetății și calitatea activităților de natură organizatorică. Raportarea cu Intirzlere la problemele noi ce se ivesc in procesul de dezvoltare a societății, tentativa de a le tntimplna șl trata de pe poziții teoretice depășite, lipsa de 
Î reocupare privind Înțelegerea naturii pro-unde a respectivelor probleme, de a le

UNITATEA VIEȚII MATERIALE Șl SPIRITUALE

Programul ideologie reliefează cu putere o idee cardinală privind unitatea vieții materiale și spirituale, caracterul de structură complexă, de tot unitar al societății. Analiza întreprinsă de secretarul general al partidului nostru procedează la o reevaluare a rolului șl importanței factorilor obiectivi și subiectivi In evoluția societății contemporane, In cea a orindulrii socialiste cu precădere.Societatea nu poate Înainta trlmlțindu-șl undeva, intr-un avanpost, un sector, orlcit de important ar fi acesta. Progresul social este înainte de toate rezultanta Interacțiunii diferitelor laturi și domenii sodale șl a dori să accelerezi progresul, viteza de înaintare a ansamblului, înseamnă a asigura această dezvoltare armonioasă în care preocupările pentru creșterea economiei să se împletească cu cele pentru Înflorirea științei, învățămlntului, culturii, pentru perfecționarea relațiilor sociale, adîncirea democrației socialiste, afirmarea umanismului revoluționar.Atenția primordială pe care o acordă partidul nostru dezvoltării forțelor de producție are în vedere disponibilitatea proprie de progres a acestora, capacitatea lor de a atrage în procesul complex al dezvoltării toate componentele și laturile societății. Viața arată că sînt momente revoluționare ce permit instaurarea unor relații sociale care, istoricește, pot devansa nivelul forțelor de producție, chiar gradul de dezvoltare generală a societății. Dar progresul, pentru a fi durabil și autentic, trebuie neapărat să „compenseze" această rămînere în urmă, temporară, a forțelor de producție, să asigure dezvoltarea și modernizarea lor pentru a crea cîmp larg de manifestare principiilor șl valorilor socialiste. Strategia dezvoltării promovată de Congresul al IX-lea a avut în vedere tocmai stadiul modest de dezvoltare de la care porneam chiar și la acea dată, necesitatea ridicării României, într-un interval istoric cît mai scurt, la un nou nivel de dezvoltare, adevărul fundamental că numai forțele de producție moderne, de Înalt randament pot constitui baza economică a societății socialiste. Pe acest temei, în societatea noastră au avut loc profunde transformări revoluționare, dezvoltarea Românlet a înregistrat un salt spectaculos exprimat de faptul că toate domeniile societății — industria, agricultura, lnvățămîntul, știința, cultura etc. — au cunoscut o Înflorire fără precedent.Programul Ideologic al partidului relevă rolul forțelor de producție și al concepției revoluționare despre lume șl viață In perfecționarea organizării sociale, subliniind faptul că dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție constituie factorul esențial al victoriei socialismului In România, al progresului șl bunăstării Întregului popor.„Privind In perspectivă — se subliniază In Programul ideologic — economia României va trebui să se bazeze pe o industrie modernă, puternio dezvoltată, pe o agricultură modernă de Înaltă productivitate. Pe această bază se vor asigura dezvoltarea forțelor de producție, progresul general al societății, ridicarea bunăstării materiale șl spirituale a poporului".
LA FORTE DE PRODUCȚIE MODERNE, 

0 ÎNALTĂ conștiință REVOLUȚIONARĂ

Analiza transformărilor revoluționare din societatea noastră — întreprinsă de către tovarășul Nicolae Ceaușescu — reliefează cu putere fdeea că formarea șl dez-

CONDUCERII SOCIALE

descoperi conexiunile In care funcționează pot întîrzia demersul organizatoric sau îl pot determina să îmbrace forme birocratice, să se mențină în cadre anchilozate. Pasivitatea teoretico-ideologică poate induce o pasivitate organizatorică și chiar îi poate furniza justificări pentru întîrzierea soluției.Firește, In Programul partidului, activitatea teoretico-ideologică este concepută nu ca un scop in sine, ci in strinsă legătură cu problemele concrete pe care Ie ridică procesul construcției socialiste și etapa concretă a acestei opere. Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 1982 reprezintă, în acest sens, o strălucită analiză a stadiului actual de edificare a noii societăți în țara noastră, a interdependențelor concrete pe care actuala etapă le propune, a modului specific în care se Împletesc diferitele laturi și componente ale societății în procesul complex al dezvoltării. Se reliefează, astfel, adevărul că fiecare etapă a construcției socialiste impune o nouă sinteză intre teorie și practică, singura în măsură să surprindă elementele de noutate in devenirea societății, să facă din teorie un instrument de înțelegere și transformare a realităților, o veritabilă călăuză a procesului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Insușlndu-șl spiritul creator al materialismului dialectic și Istoric, al gîndirii secretarului general al partidului, activitatea teoretico-ideologică trebuie să se integreze temelnio operei istorice de construcție socialistă și să devină o puternică forță în unirea tuturor membrilor societății, in dezvoltarea forțelor de producție șl perfecționarea relațiilor sociale, a formelor de conducere socială.

In condițiile de astăzi, toate statele faa eforturi oonsiderablle pentru a-și moderniza baza de producție în lumina celor mal reoente cuceriri ale revoluției științifice ; se poate spune că s-a declanșat o tot mai evidentă cursă între state cu puternice tradiții industriale pentru a-și perfecționa sistemele de producție și a-șl ridica astfel competitivitatea și calitatea bunurilor manufacturate, fapt cu consecințe directe pentru locul ce urmează a fi ocupat de fiecare țară în Ierarhia economică a lumii.Opțiunea fermă a României pentru continuarea politicii de industrializare — hotărîtă de Programul ideologic, de documentele Congresului al XIII-lea, importanța ce se acordă afirmării factorilor intensivi al creșterii exprimă Înalta grijă față de viitorul țării, consecvența cu care partidul, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acționează pentru Înfăptuirea obiectivului primordial al etapei actuale — realizarea unei noi calități a muncii și a vieții — pentru transpunerea deplină în viață a principiilor și valorilor socialiste. In cadrul Programului ideologic sînt amplu dezvoltate teze noi, revoluționare privind rolul determinant al proprietății socialiste în dezvoltarea orînduirii noastre, In instituirea relațiilor noi sociale, In afirmarea superiorității noii societăți. In Întronarea principiilor eticii și echității socialiste.Firește, procesul complex al dezvoltării in actuala etapă solicită șl va solicita în continuare eforturi din partea Întregului popor, menținerea unei înalte rate a acumulării, orientată cu deosebire către Înfăptuirea unor priorități vitale ale dezvoltării în actuala etapă, cum ar fi : Jărgirea sectorului extractiv șl energetic, creșterea susținută a producției agricole, promovarea mai intensă a progresului tehnico-științific In modernizarea aparatului tehnico-produc- tiv al economiei, sporirea eficienței, calității și a competitivității produselor.Astăzi, sursele progresului s-au diversificat considerabil ; în condițiile In care avuția națională în fonduri fixe a crescut așa de mult, problema utilizării întregului potențial tehnico-productiv din toate unitățile economice cu maximă eficiență constituie, așa cum în repetate rîndurl a subliniat secretarul general al partidului, un izvor nesecat de venit național, de resurse pentru dezvoltare și bunăstare. Este suficient, de pildă, să amintim că, potrivit unor calcule, numai la nivelul anului trecut, creșterea cu un procent a Indicelui de utilizare a fondurilor fixe productive ar asigura un spor de venit național de peste 5 ori mai mare decît un procent din rata acumulării.Departe de a reprezenta un scop In sine, dezvoltarea forțelor de producție, modernizarea lor constituie fundamentul trainic al progresului general, garanția sigură a Înfăptuirii principiilor de muncă și viață socialiste, a valorilor și Idealurilor comuniste. Deși pare o răspundere preponderent tehnică, făurirea și perfecționarea permanentă a bazei de producție a societății reprezintă o fundamentală prioritate politică de Înfăptuirea căreia deplndte afirmarea in viață a superiorității noii orîndulrL 

voltarea conștiinței socialiste a omului nou constituie unul din principalele obiective ale partidului, că această răspundere este, din numeroase puncte de vedere, mal dificilă 

șl mal complexă chiar decît realizarea obiectivelor din sfera existenței sociale. Determinată, In ultimă instanță, de existența socialistă, conștiința socialistă nu s-a format și nu se dezvoltă In mod spontan, ca un reflex ăl schimbărilor din existența socială ; ea a fost, este și va fi — In egală măsură — rodul muncii teoretice, ideologice, politico-educative a partidului. Vorbind despre crearea, In socialism și comunism, a condițiilor pentru formarea unor convingeri teoretice și Ideologice unitare despre lume șl viață, a conștiinței revoluționare, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Această posibilitate trebuie transformată in realitate prin dezvoltarea economico-socială șl prin activitatea ideolo- gico-teoretică a partidului revoluționar pentru înlăturarea vechilor stări de lucruri, ca și a concepțiilor teoretice, ideologice, care s-au dezvoltat de-a lungul mai multor orinduiri sociale. Trebuie să avem permanent in vedere că lupta împotriva vechilor concepții despre lume și viață șl afirmarea concepției revoluționare materialist-dialeo- tice presupun un proces de lungă durată".Este o apreciere care relevă viziunea realistă a Programului ideologic al partidului privind complexitatea deosebită a edificării conștiinței noi, revoluționare a maselor, caracterul procesual al acestei opere istorice. Cu spiritul dialectic propriu gindiril sale cutezătoare, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniază că ar fi profund greșit din punct de vedere teoretic și dăunător, practic, să interpretăm o asemenea apreciere drept fatalitate, să considerăm că nu este posibilă șl necesară o dinamizare și accelerare a edificării conștiinței socialiste. Cerință cu atit mal actuală, cu cit, așa cum se știe, conștiința socialistă nu Însoțește ca un „epifenomen" mișcarea existenței sociale, ci reprezintă un factor activ al acesteia. Epoca contemporană, de puternic triumf al cunoașterii umane, de prestigioasă afirmare 
a spiritului de creație a omului, pune cu șt mai multă putere In relief forța de modelare a conștiinței umane, capacitatea acesteia de a evalua tendințele evoluției sociale, de a pregăti șl accelera progresul. Societatea contemporană amplifică nebănuit rolul și răspunderile conștiinței. In spiritul acestei realități, tovarășul Nicolae Ceaușescu Îndemna „să transformăm activitatea teoretică, ideologică, politico-educativă intr-o forță care să determine dezvoltarea continuă a forțelor de producție, perfecționarea structurii și relațiilor socigle".Promovarea consecventă a laturilor calitative ale dezvoltării, trăsătură definitorie

PERFECTIONAREA ORGANIZĂRII

Șl CONDUCERII DEMOCRATICE A SOCIETĂȚII

In lumina tezei privind creșterea rolului și importanței factorilor sociali și umani ai dezvoltării, Programul Ideologic supune unei analize riguroase o serie do procese de cea mai mare importanță pentru dezvoltarea noastră actuală cum sînt perfecționarea relațiilor sociale și de producție, creșterea rolului maselor și dezvoltarea democrației, evoluția funcțiilor statului, dialectica raporturilor dintre partid și stat In etapa actuală etc.„Acordăm — se subliniază in acest document programatic — o atenție deosebită problemelor conducerii societății, dezvoltării democrației muncitorești, revoluționare, a formelor celor mai potrivite de participare a maselor la conducerea societății, de realizare a celei mai democratice societăți din lume".Este o cucerire prestigioasă a acestor ani de a fi demonstrat că democrația nu este o cerință facultativă a noii orinduiri, ci cadrul ei firesc de manifestare, de a fl instituit un amplu sistem de conducere a societății de către popor, o autentică democrație muncitorească, revoluționară.Călăuzindu-se permanent după orientările Programului Ideologic, partidul nostru s-a preocupat îndeaproape, și în acest interval, pentru dezvoltarea largă a democrației directe, pentru perfecționarea cadrului organizat de participare a maselor la conducerea societății. Vastul dialog de lucru cu poporul și-a aflat concretizări expresive în cadrul vizitelor de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în toate județele țării, acolo unde interesele construcției socialiste o cer, al consfătuirilor pe diferite domenii, al congreselor forurilor democrației noastre muncitorești, revoluționare.Perfecționarea noului mecanism econo- mico-financiar, întărirea autogestiunil economice și autoconducerli muncitorești au contribuit In mod nemijlocit la stimularea răspunderii colectivelor pentru calitatea și eficiența propriei activități, au conferit substanță dezbaterilor din cadrul organismelor democrației noastre economice.Atașamentul profund la valorile democrației socialiste este semnificativ ilustrat de faptul că în Programul ideologic misiunea și răspunderea partidului sînt gln- dite din perspectiva unei asemenea cerințe cardinale. „Dezvoltarea pe noi trepte a forțelor de producție — se subliniază in Programul Ideologic — realizarea unei noi calități a vieții și muncii, creșterea puternică a rolului științei, invățămintulul, culturii, ca factori determinant!, de înaintare 

a strategiei definite de Programul Ideologic, ridică o serie de exigențe eminamente noi In toate planurile, dar cu precădere in cel ai importanței factorilor sociali șl umani ai dezvoltării. O deosebită semnificație capătă In acest context ridicarea nivelului de cultură profesională, de calificare, astfel Incit cele mai diverse categorii de oameni al muncii să poată utiliza cu randament maxim forțele de producție existente, să le poată stăpînl și perfecționa. S-au creat nu cu puține eforturi forțele de producție necesare pentru o impetuoasă dezvoltare a economiei, a întregii vieți sociale. Dar pentru ca etapa actuală să devină Intr-adevăr o etapă a calității, a eficienței, o etapă a valorificării maxime a cuceririlor revoluției științifice tehnice este nevoie de o cultură profesională corespunzătoare, de corelarea mai strinsă a conștiinței cu nivelul forțelor de producție, cu nivelul dezvoltării științei contemporane. De o deosebită însemnătate se dovedesc orientările cuprinse In Programul ideologic al partidului cu privire la rolul, locul și misiunea ce revin creației literar-artlstice inspirate din istoria poporului, din munca șl viața sa, chemată să-și aducă o contribuție activă la educarea maselor In spiritul patriotismului socialist, al dăruirii creatoare, al umanismului revoluționar.Prin întregul său conținut, Programul Ideologic previne asupra pericolului reprezentat de acele viziuni idilice despre socialism, care iau naștere prin raportarea la un model, la un tip ideal de societate, șl nu la orindulrea socialistă, așa cum te prezintă ea In viață. Persistența acestor optici triumfaliste poate avea un rol noqlv, in sensul că ele alimentează atitudini de pasivitate, de dezorientare atunci dnd orln- duirea noastră este confruntată cu o serie de greutăți. Deschlzlnd o perspectivă clară mersului nostru Înainte, Programul ideologic Înarmează anallzlnd cu luciditate și realism realitatea, evidențiind posibilitățile superioare ale orindulrii noastre de a soluționa problemele dezvoltării, necesitatea angajării cu toate forțele pe drumul de muncă și luptă revoluționară al edificării societății socialiste multilateral dezvoltate. Spiritul revoluționar, ca trăsătură proprie conștiinței noi, ca măsură a angajării și răspunderii comuniste, își găsește un larg cîmp de afirmare în lupta consecventă pentru învingerea greutăților și contradicțiilor care apar în procesul dezvoltării, în promovarea unor soluții calitativ noi, in organizarea superioară a muncii, astfel Incit să se asigure Înfăptuirea exemplară a obiectivelor actualei etape de construcție socialistă.

spre comunism, perfecționarea și dezvoltarea continuă a cadrului democratic, a democrației muncitorești socialiste, participarea tot mal activă și directă a maselor populare la conducerea diferitelor sectoare de activitate, făurirea conștientă de către poporul însuși a propriei sale Istorii vor pune noi obiective, vor cere schimbări corespunzătoare in funcțiile și activitatea partidului".Principalele cerințe care prezidează perfecționarea rolului conducător al partidului — de la integrarea activă tn societate la îmbunătățirea stilului de muncă al organelor și organizațiilor de partid — vizează In fond amplificarea și diversificarea modalităților de dialog cu colectivele de oameni ai muncii, calea esențială de Înfăptuire a misiunii sale istorice. Astfel, partidul își Îndeplinește rolul ce ii revine de centru vital al societății, de forță dinamizatoare a energiilor creatoare ale întregului popor.Adîncirea democrației socialiste are loc tn condițiile creșterii rolului și atribuțiilor statului socialist. Așa cum se subliniază In Program, rolul și funcțiile statului In planificarea, organizarea șl conducerea unitară a Întregii activități economico-sociale, pe baza planului unic, vor crește. îndeplinirea acestor răspunderi di» ce In ce mai complexe nu trebuie să conducă la o „etatizare" crescîndă a raporturilor și activităților sale, ci necesită integrarea tot mal profundă a statului în societate, prin democratizarea vieții de stat, a formelor șt metodelor sale de conducere, prin întărirea controlului democratic al maselor asupra aplicării ferme a legalității, a respectării legilor țării.In acest context amplu, In Programul partidului se subliniază cit de greșite sînt acele înțelegeri care consideră că întărirea rolului conducător al partidului ar implica Intr-un fel sau altul substituirea de către organele de partid a atribuțiilor șl răspunderilor organelor de stat. „Rolul conducător al partidului In societatea noastră socialistă nu inlocuiește in nici o împrejurare organele de stat, nu diminuează și nu poate să diminueze sub nici o formă răspunderea organelor de stat in fața legilor și a poporului". Complexitatea sarcinilor etapei actuale impun o conlucrare permanentă intre organele de partid și de stat, eforturi conjugate pornind de la atribuțiile și răspunderile ce revin fiecăruia pentru accelerarea progresului României socialiste.

ÎNVĂȚĂMINTELE ISTORIEI-LA BAZA ACTIVITĂȚII 

DE EDUCAȚIE SOCIALISTĂ, PATRIOTICĂ

O majoră semnificație teoretică are teza conținută in Programul ideologic al partidului privitoare la rolul istoriei nu numai In educarea patriotică, socialistă a oamenilor, ci și in conceperea și orientarea activității teoretico-ideologice șl politico-educative. Prezența istoriei in acest document programatic nu are doar un scop evocator, nu urmărește doar să releve strălucita lecție de demnitate pe care o oferă istoria poporului nostru, de stăruință In înfăptuirea propriilor Idealuri. Istoria este mișcarea reală în care un popor își plămădește ființa, își definește trăsăturile, își precizează Idealurile. Permanențele existenței istorice a poporului nostru, alături de celelalte particularități de ordin economic, definesc personalitatea sa șl ele se cer luate tn considerare in procesul aplicării legităților generale ale făuririi noii orinduiri, situate la baza strategiei și tacticii revoluționare.A cultiva, tn continuare, asemenea valori ale Istoriei naționale, cum slnt atașamentul ferm față de cauza libertății șl independenței, pentru unitate și propășire, a la așeza la baza întregii activități teoretico- ideologice înseamnă. In fond, a situa premisele dezvoltării poporului nostru pe liniile de forță care l-au asigurat progresul de pînă acum, a crea toate condițiile ca el să-și amplifice contribuția la îmbogățirea culturii și civilizației universale.Programul partidului subliniază Însemnătatea cunoașterii istoriei milenare a poporului romăn, a luptei pentru afirmarea ființei proprii, pentru libertate socială șl națională, pentru independență șl unitate, in acest cadru, teza privind istoria unică șl unitară a poporului nostru deschide perspective noi Înțelegerii vieții șl luptei acestuia, ca un proces organic unic, cu strinse legături, determinări șl condiționări Intre diferitele sale componente. In lumina acestei concepții, trecutul național apare ca o creație istorică unică continuă, neîntreruptă, a unuia șl aceluiași popor, in pofida oricăror vicisitudini ale vremurilor. Și, deopotrivă, In această viziune, Istoria patriei încorporează la Ioc de seamă istoria partidului, o istorie de luptă și muncă eroică, de slujire devotată a marilor idealuri și interese ale națiunii noastre.Bogate semnificații capătă pentru această orientare teza formulată în Programul partidului privind rolul națiunii ca forță
RĂSPUNDEREA PENTRU PROMOVAREA UNEI POLITICI 

CONSACRATE PĂCII, DEZVOLTĂRII, COLABORĂRII

Programul ideologic face o analiză profundă a vieții politice, a țransformărilor revoluționare petrecute pe plan mondial, configurînd cu claritate — într-o viziune de continuitate dialectică cu marile orientări stabilite de Congresul al IX-lea — principiile directoare ale politicii externe a partidului și statului nostru, ale activității internaționale a României socialiste.Dinamismul, principialitatea întregii activități internaționale a României socialiste își găsesc una din cele mal grăitoare expresii în extinderea neîntreruptă a dialogului spre toate zările lumii, astăzi, țara noastră întreținînd relații politioe șl economice cu peste 150 de state. Pe primul plan, așa cum se subliniază și în Programul ideologic, România așază dezvoltarea legăturilor de prețuire și colaborare multilaterală cu țările alături de care edificăm noua orînduire, In primul rînd cu cele vecine, militînd consecvent pentru Întărirea solidarității și unității țărilor socialiste. In același timp, țara noastră extinde relațiile cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate, promovează, in spiritul cerințelor coexistenței pașnice, cooperarea cu celelalte state, fără deosebire de orînduire socială — această orientare conferind României o poziție de real prestigiu pe arena vieții internaționale.Puternicul umanism de care este pătrunsă, sub impulsul hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu, activitatea internațională a României se întruchipează în cel mal înalt grad In preocuparea neclintită pentru oprirea cursei înarmării, pen
MUNCĂ, RĂSPUNDERE, CREAȚIE

Clnd vorbim despre premisele sociale șl umane avem în vedere, în primul rînd, factorul hotărîtor al progresului patriei noastre — omul. Parcurgerea atentă a Programului Ideologic degajă concluzia că succesul operei de construcție socialistă este într-o măsură decisivă condiționat de formarea șl educarea unor oameni în măsură să înțeleagă imperativele dezvoltării sociale, profund atașați valorilor noastre, hotârîți să facă totul pentru lzbînda lor. Prin întreaga sa substanță de idei, prin spiritul său. Programul proiectează o puternică lumină asupra răspunderii ce ne revine în calitate de comuniști, de oameni al muncii, față de destinele patriei, față de cauza socialismului. O serie de dificultăți reale, care au apărut In construcția socialistă, se datorează, așa cum sugestiv sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu faptului că în cazurile respective s-ar fl dat dovadă de prea mult socialism, ci de prea puțin, că nu s-a acționat din timp și cu răspunderea cuvenită pentru prevenirea unor contradicții, pentru organizarea exemplară a muncii, pentru soluționarea problemelor. Socialismul înseamnă, înainte de toate, creație, muncă, răspundere. Acestea sint 

motrice de seamă a dezvoltării soclal-pi litice a diferitelor popoare. In condiții In carte diferiți ideologi occidentali susț teza „declinului inevitabil" al națiunii, ele giind virtuțile instituțiilor supranational tovarășul Nicolae Ceaușescu dezvoltă te; rolului progresist al națiunii în lumea c azi și in societatea socialistă, demonstrîr că națiunea oferă Încă pentru mult tim cîmp liber de afirmare forțelor de pre ducție, vieții economico-sociale în genera Programul ideologic al partidului cuprin de teza de deosebită însemnătate potriv căreia dezvoltarea națiunii și rezolvare justă a problemei naționale, așa cum s-a înfăptuit ele în România, socialistă, con stituie temelia Întăririi permanente a uni tățil de muncă și luptă revoluționară . Întregului popor. Poziția partidului nos tru — confirmată de evoluția lumii d azi — capătă o deosebită valoare teoretici șl practică, atit In planul construcției so ciallste, dt și tn viața internațională, li raporturile dintre state.Faptul că socialismul se construiește li cadrul național al fiecărui popor interne dază șl conferă o amplă semnifica ție umanistă preocupărilor tovarășulu Nicolae Ceaușescu privind repunerea istoriei tn drepturile sale firești, evaluarea e: științifică, sub semnul unei judecăți guvernate de adevăr, cinstirea momentelor șl personalităților de seamă ale trecutului, Înlăturarea unor prejudecăți șl aprecieri simpliste, eronate ce se acumulaseră in acest domeniu.Aprecierea just*  a rolului națiunii In contemporaneitate șl a Importanței factorului național In construcția socialistă legitimează statuarea patriotismului revoluționar ca trășățur*  centrală a omului nou, ca o Imensă forță de progres a societății noastre, patriotism care, semnlficînd dragostea față de patrie, răspunderea și atașamentul față de popor, față de cuceririle sale revoluționare, hotărîrea de a lupta pentru lzbînda idealurilor socialismului și comunismului, este străin oricăror manifestări de naționalism, șovinism sau de cosmopolitism, de cedare In fața greutăților; in concepția partidului nostru, patriotismul implică organic solidaritatea militantă, afirmarea plenară a sentimentelor de solidaritate cu lupta tuturor popoarelor lumii pentru independență șl libertate, pentru triumful idealurilor socialismului.

tru înlăturarea primejdiei nucleare, care amenință destinele întregii civilizații umane. Strălucitele inițiative de pace, hotărîrea României, aprobată unanim de întregul popor în cadrul referendumului din noiembrie, anul trecut, de a reduce cu 5 la sută armamentele, efectivele și cheltuielile militare i-au adus țării noastre aprecierea de țară a păcii, iar președintele ei este omagiat pretutindeni drept „Erou al păcii".Potrivit orientărilor Programului ideologic, țara noastră militează cu înaltă principialitate și perseverență pentru făurirea noii ordini economice internaționale, pentru lichidarea decalajelor, a împărțirii lumii în bogați și săraci, măsurile propuse în această direcție înscriind un aport de excepțională însemnătate la înfăptuirea unul imperativ de care depind, în mare măsură, stabilitatea, pacea și progresul lumii de azi.Pornind de la ldeea subliniată cu pregnanță in Programul ideologic că marile probleme ce se ridică în prezent în fața lumii își pot găsi soluționarea numai prin eforturile unite ale popoarelor, ca adevărate făuritoare ale Istoriei, în spiritul glorioaselor tradiții ale mișcării noastre socialiste și muncitorești, Partidul Comunist Român, sub conducerea secretarului său general, dezvoltă larg relațiile cu partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele progresiste, democratice ale contemporaneității, își afirmă tot mal puternic voința de pace, progres și colaborare internațională.

instrumentele principale ale societății noastre, izvoarele sale de progres și prosperitate. „Să păstrăm permanent convingerea fermă in idealurile înalte ale socialismului și comunismului" — se intitulează unul din capitolele finale ale Progrâmului ideologic. Asemenea nobilă convingere nu-și poate găsi temei mai durabil, măsură mai eficientă decît muncind și organizînd temeinic munca, folosind, așa cum se cuvine, a- ceste pîrghii de progres ale societății contemporane — știința și tehnica — stimu- lînd capacitatea de creație a colectivelor, cultlvînd cu stăruință in conștiința oamenilor credința vie in lzbînda telului socialist, al idealului comunist. Prin acest document programatic, elaborat într-o viziune dialectică și umanistă de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, munca teoretică și politico-educativă a dobindit o perspectivă clară, beneficiază de noi garanții că înfăptuirea obiectivului central al societății noastre — afirmarea multilaterală a a omului nou, cu o înaltă conștiință revoluționară, cu un larg orizont de cunoștințe — va accelera înaintarea patriei pe noi trepte de progres și civilizație, înaintarea ei fermă spre viitorul comunist.
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tn această perioadă are loc o ac- democrației socialiste, constituie o gurarea eficienței și rentabilității conlucrarea tot mal fructuoasă a meniul abordat, sînt de cea mai tu 1* • g I ■me devenită curentă la început de — respectiv desfășurarea sesiu- lor consiliilor populare din toato dețele și localitățile. Sint mani- stări specifice sistemului demo- ației noastre socialiste, evenimen- marcante pe plan local, dar și ge- ;ral, sesiunile avind înscrise pe or- nea de zi, ca documente priori ta - supuse dezbaterii și adoptării, incipalele planuri și programe pen- u 1987 ale unităților administrativ- ritoriale. Se definitivează, astfel, inturul dezvoltării economice și soaie in profil teritorial pentru cel 3-a] doilea an a! actualului cînci- 11, direcțiile concrete de acțiune, ireinile și obiectivele detaliate în șderea înfloririi mai departe a ju- ețelor și localităților, ca parte com- onentă a progresului general al ță- i. Conform prevederilor legii, care msacră practica aplicării consec- ente a normelor democrației mun- .torești revoluționare, sesiunile sint recedate de adunări ale cetățenilor, itreaga acțiune de definitivare a revederilor de plan constituind astei un moment unitar și complex al articipării active a cetățenilor și rganelor de stat democratice la con- ucerea întregii vieți sociale.Perioada de convocare și desfășu- are a sesiunilor consiliilor populare irmează cronologic lucrărilor celor nai reprezentative foruri democrati- e, reunite irecedent — Central al ui Național ........................rației și Unității Socialiste, Consi- iului Național al Oamenilor Muncii. Consiliului Național al Agriculturii, cesiunea Marii Adunări Naționale. Corespunzător principalelor puncte iflate pe ordinea de zi a acestor or- țănisme de largă cuprindere democratică ale sistemului de conducere i societății, plenul deputaților din fiecare consiliu popular urmează să analizeze și să adopte hotăriri privind planul anual ai dezvoltării economice și sociale a județelor și localităților respective, planul anual al dezvoltării agriculturii în raza lor de activitate, bugetul unităților teritorial administrative pe anul 1987, programul anual privind autoeon- dncerea și autoaprovizionarea teritorială. însăși enunțarea acestor documente oglindește Însemnătatea actualului moment din activitatea organelor locale ale puterii de stat, importanța lor pentru evoluția fiecărui județ și fiecărei localități, in consonanță cu dezvoltarea generală a țării în anul care a inceput.Legătura organică dintre dezbaterea indicatorilor și obiectivelor de plan și buget in consiliile populare și dezbaterea indicatorilor și obiectivelor de plan la nivel republican, întreprinsă In forurile naționala ala

legătură timp, de ritul de luționar, mentelor ționale ale democrației socialiste, in primul rind prin cuvintările tovarășului Nicolae Ceaușescu, trebuie să se regăsească in toată vigoarea lor in lucrările verigilor locale ale sistemului democratic, imprimîn- du-!e concretețe și responsabilitate, cutezanță creatoare și deplină angajare faptică. Sublinierea cu pregnanță, de către secretarul general al partidului, a necesității perfecționării organizării și conducerii activității

la încheierea anului plenarele Comitetului partidului, Consiliu- al Frontului Demo-

de conținut și, In același spirit. înalta exigență, spi- răspundere, partinic, revo- insuflat lucrărilor și docu- adoptate de forurile na-
fn întreaga activitate productivă, adică, succint exprimat, pentru asigurarea la nivel maxim posibil a cerințelor dezvoltării economice intensive.Dezbaterea șl adoptarea Planului privind dezvoltarea agriculturii in profil teritorial trebuie să constitu'.e prilejul unei profunde angajări pe calea înfăptuirii noii revoluții agrare, sarcină de largă perspectivă și semnificație trasată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. In lumina acestui deziderat, sesiunile consiliilor populare au îndatorirea de a analiza amănunțit căile și metodele, acțiunile practice ce se impun pentru

consiliilor populare cu cetățenii, in vederea creșterii nivelului de civilizație al fiecărei localități.. In aceiași context, de mare Interes economic și social-cetăteneșc, pe ordinea de zi a sesiunilor consiliilor populare este înscrisă adoptarea Programului pentru autocnnducerea și autoaprovizionarea teritorială. în strînsă legătură cu acest document, sesiunile consiliilor populare județene, ale celor comunale, ale orașelor cu caracter agroindustrial, al Sectorului agricol Ilfov urmează să dezbată și proiectele planurilor de cultură și de creștere a animalelor și păsărilor In gospodăriile popu-
SESIUNILE CONSILIILOR POPULARE

prilej de rodnice dezbateri gospodărești
pentru progresul tuturor localităților patriei

economice șl sociale, a Întăririi ordinii și disciplinei în fiecare domeniu și la fiecare ioc de muncă este intru totul și imperios aplicabilă și în sectoarele coordonate de consiliile populare. De altfel, perfecționarea continuă a activității de coordonare pe plan local, întărirea ordinii și disciplinei în aceste importante instituții ale mecanismului statal constituie o obligație firească în lumina cerinței generale relevate de cel de-al XIII-lea Congres al partidului — obținerea unei calități noi, superioare, in toate domeniile de activitate.Astfel, prin dezbaterea șl adoptarea proiectului de hotărîre privind Planul de dezvoltare economică și socială in profil teritorial, consiliile populare județene și locale trebuie să contureze măsurile concrete ce urmează a fi întreprinse pentru realizarea integrală și la timp a sarcinilor de producție, pentru asigurarea cu prioritate a producției pentru export, pentru folosirea judicioasă, economicoasă, a materialelor, a energiei, pentru prin aplicarea științei și
materiilor prime și combustibililor și promovarea noului largă a cuceririlortehnicii, pentru asi

transformarea radicală a modulul de a munci și a gîndi ai lucrătorilor o- goarelor, premisa sigură a obținerii unor recolte și producții agricole tot mai înalte.O însemnătate deosebită are șl dezbaterea bugetului fiecărui județ sau al localităților. După cum se știe, anul ce s-a încheiat a constituit primul an al aplicării generalizate a principiului autofinanțării teritoriale. Ceea ce pînă în 1986 fusese un semn de bună gospodărire a devenit îndatorire strictă, general și indiscutabil aplicată. Iar anul scurs s-a soldat cu dobîndirea unui plus de experiență în traducerea în * principiilor noului mecanism mico-financiar în activitatea dăresc-edilitară, evidențiind interesante și eficiente, concluzii practice privind modalitățile de antrenare a. cetățenilor la soluționarea problemelor în care ei înșiși sint direct interesați. Sînt tot atâtea temeiuri pentru ca dezbaterea in sesiunile consiliilor populare și adoptarea proiectelor de hotăriri privind bugetele locale pe anul 1987 să deschidă perspectiva unor pași noi pe ealea tot mai bunei gospodăriri a orașelor și comunelor patriei, prin

fapt a econo- gospo- soluții

lației. Spiritul exigent, analitic, critic șl autocritic este cu atît mal imperios necesar tn acest domeniu in care,' trebuie arătat deschis, multe consilii populare au încheiat anul 1986 cu realizări sub posibilitățile reale, sub nivelurile planificate pentru contractele pentru livrări Ia fondul de stat. Lucrările Plenarei Consiliului Național al Agriculturii, modul răspicat în care s-a relevat interdicția de a se mai apela la fondul centralizat al statului pentru a- coperirea golurilor in autoaprovizionarea teritorială trebuie să determine o adevărată cotitură în înțelegerea și înfăptuirea principiilor au- toaprovizionării teritoriale, care Înseamnă. înainte de toate — așa cum 
a relevat în repetate rînduri secretarul general al partidului .. — nu autoeonsum, ci autoproducție. Numai și numai producțiile agricole ridicate pot constitui baza reală, singura posibilă, a satisfacerii cerințelor de consum, bineînțeles — după onorarea îndatoririlor, legale — la niveluri tot mai inalte.Sesiunile includ și alte teme pe ordinea de zi, legate de diferite aspecte ale atribuțiilor considerabil lărgite ale consiliilor populare, de specificul local. Dar, Indiferent de do-

mare actualitate Indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. privind necesitatea îmbunătățirii radicale a stilului de muncă în ceea ce privește adoptarea și realizarea practice. Critica formulată tarul general al partidului manierei de a se adopta terminabile și stufoase peste măsuri, recomandarea de a se acorda o atenție prioritară problemelor centrale, cardinale, ale fiecărui domeniu la un moment dat, creșterea preocupării pentru problemele- cheie sint pe deplin tru stilul de muncă populare.în conformitate Legii de organizare și 
a consiliilor populare, sesiunile a- cestora sint precedate de adunări ale cetățenilor, modalitate importantă de exercitare a democrației muncitorești revoluționare, de întărire a conlucrării între organele locale democratice ale puterii de stat șl toate categoriile de locuitori. în aceste adunări, primarii prezintă, conform legii, rapoarte despre activitate.a desfășurată de comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare în perioada expirată, înfățișind totodată elementele esențiale ale documentelor de plan care vor fi dezbătute de sesiuni. în comune, adunările cetățenilor constituie prilejul și pentru expunerea proiectelor planurilor de culturi și de creștere a animalelor în gospodăriile populației, ca și a sarcinilor localității In ceea ce privește contractările și livrările pentru constituirea fondului de stat. De asemenea, se cere să fie analizate cu locuitorii nivelurile contribuției în bani și muncă pentru înfăptuirea obiectivelor gospodărești și edilitare ale localităților din anul început, pentru dezvoltarea lor în continuare. Iată pentru ce se cuvine ca această importantă modalitate de exercitare a democrației socialiste să fie tradusă tn practică In cele mai bune condiții — prin analize profunde, responsabile, consistente, prin antrenarea vie, activă a maselor bateri.Sesiunile prezentând organizat consiliile populare și masa largă a cetățenilor, sint astfel chemate să marcheze debutul unui an de rodnică și multilaterală conlucrare, de largă angajare patriotică, tn vederea unor noi înfăptuiri pentru înflorirea fiecărei localități, pentru creșterea generală a gradului de civilizație al țării, a calității vieții întregului popor.

măsurilor de secre- împotrlva șiruri in- de măsur-i
valabile și penal consiliilorcu prevederile funcționare

largi de cetățeni la dez-consiliilor populare, re- primul contact larg și din anul în curs intre

Serqiu ANDON

I
și răspundere în rezolvarea 

scrisorilor oamenilor muncii

NOILE ORAȘE ALE OLTENIEI Tn această perioadă

Dezvoltarea economică rapidă care a avut loc și în municipiul Tulcea, în special in ultimele două decenii, a determinat și aici schimbări profunde in destinul oamenilor. Orașul. dintr-o localitate slab dezvoltată, a devenit un municipiu modern, bine gospodărit, cu bulevarde și străzi ■ străjuite de blocuri elegante. însu- mind peste 12 000 apartamente, cu magazine șl mari compiexe comerciale. cu instituții de cultură, de în- vățămint. In Tulcea trăiesc în prezent aproape 100 000 de oameni. Această dezvoltare pe toate planurile s-a realizat cu oamenii și pentru oameni, care în decursul anilor s-au confruntat cu bucuria Împlinirilor și cu unele greutăți ce au fost depășite. Cum acționează comitetul municipal de partid pentru soluționarea propunerilor și sesizărilor făcute de oamenii muncii prin scrisori și audiențe ?In anul 1986. comitetului municipal de partid, organizațiilor de masă și obștești din orașul Tulcea li s-au adresat, prin scrisori și audiențe, 1 556 cetățeni, cu 253 mal putini față de anul anterior. Reducerea numărului se datorește și faptului că un șir de probleme ale oamenilor muncii sint soluționate direct, pe teren, in cadrul contactelor permanente aie activiștilor de partid și organelor de stat cu colectivele de muncă din ------------------------unitățile economice, cu cetățenii din cartierele orașului. Subliniem din capul locului că activitatea de soluționare a problemelor ridicate de oamenii muncii tn scrisori și la audiențe reprezintă o preocupare de primă importanță a organizației municipale de partid, a activiștilor cu munci de răspundere. Se ține o evidență precisă, întocmită pe parcursul mai multqr ani, a corespondențelor pe unități economice, cît și a problemelor ridicate. „Secretariatul comitetului municipal de partid este informat zilnic de scrisorilor — ne spunea Costache Ancuța, secretar tului municipal de partid, de problemele ridicate,

fost amenajate șl data locuri de joacă pentru

Din experiența 
Comitetului municipal 

Tulcea al P.C.R.

acestora, au în folosință copil la fiecare asociație de locatari. Așa cum subliniam, problemele cuprinse în scrisori și cele formulate la audiente au făcut obiectul unor a- nalize temeinice în cadrul plenarelor comitetului, dar și în sesiuni ale consiliului popular municipal. De asemenea, în fiecare lună, in ședințele de birou și ale comitetului executiv sînt prezentate rapoarte despre modul cum sînt soluționate solicitările, propunerile și sesizările adresate de oamenii muncii. în același timp, colective de la nivelul municipiului controlează sistematic modul de soluționare a scrisorilor și desfășurarea audientelor în unitățile economice si instituții. Astfel, oamenii muncii din municipiu vin cu propuneri judicioase de Îmbunătățire a activității economice și sociale în localitatea în care trăiesc și muncesc, în felul acesta, cele aproape 200 de propuneri formulate de tulceni în scrisori sau la audiențe privind înfrumusețarea orașului, reducerea gradului de poluare, amenajarea unor baze sportive și-au găsit rezolvarea în practică.De menționat este și contribuția adusă de cele peste 100 comisii de oameni ai muncii, pentru scrisori și audiențe de pe lingă organele și organizațiile de partid, pentru care comitetul municipal de partid a organizat consfătuiri șl schimburi de experiență in vederea creșterii eficienței activității lor. Acestea în sprijinul solu-

Noul centru muncitoresc al minerilor și energeticienilor - Rovinorl - se află in plină dezvoltare și înflorire
(Urmare din pag. I)de miner a prins rădăcini ți s-a consolidat In aceste mai pinâ unuilocuri, unde nu se practicase niciodată acum. în jurul mic nucleu de mineri și specialiști veniți din alte părți ale țării s-au format primii mineri Acum se poate de adevărate mineri, în care lucrează la cărbune, ajuns chiar că de la Mo- tru au fost trimiși specialiști spre alte centre miniere noi.Stăm de vorbă cu primarul orașului Motru, Ion Iorga, care a fost — și se consideră încă — miner, despre procesul rapid de maturizare a acestei tinere așezări.— Aveam 19 ani cînd am început să lucrez la mina Horăști, prima din acest bazin. Terminasem școala profesională și fusesem repartizat aici. Ca fiu al acestor locuri, pot să spun că am trăit acest proces și știu ce a însemnat deschiderea exploatărilor miniere pentru viața oamenilor de aici. Pe locul unde se află acum orașul nu era nimic. Oamenii plecau prin alte părți din țară după un loc de muncă. Chiar dacă întrezăream o schimbare și la noi acasă, nu-i bănuiam proporțiile. Mina unde lucram scotea zilnic la suprafață o sută de tone de cărbune; astăzi întreprinderea minieră Mottu. datorită extinderii exploatării, deschiderii de mine la Leurda, Ploștina. Lupoaia, Roșmța produce pe zi.1966. cînd ne-a vizitat prima dată tovarășul Nicolae Ceaușescu, doar cîteva blocuri . Astăzi orașul iși merită numele : s-au ridicat 6 000 de apartamente, numeroase locuințe personale, alte construcții social-culturale necesare unei populații de circa 24 000 de locuitori — cinematograf, un modern club al minerilor, spital cu 400 de paturi, policlinică, un grtip școlar minier cu peste 2 000 de elevi, două școli generale, 16 grădinițe,

localnici. vorbi chiar familii de tatăl $1 fiii S-a

șl Motru-vest,50 000 de tone Motru avea in

două creșe. magazine, o piață agroalimentară, o bază sportivă cu terenuri multiple, o gară. Pentru noi, cei care ne mai amintim înfățișarea ulițelor de odinioară, e o mindrie faptul că in orașul nostru există azi două bulevarde — al Minerilor și al Trandafirilor. Tot ca urmare a unor indicații ale secretarului general al partidului, s-au înființat unități economice cu specific feminin, pentru soțiile șl fiicele minerilor : o întreprindere de tricotaje, două fabrici de piine, o cooperativă meșteșugărească cu peste 30 de unități prestatoare de servicii. Combinatul minier a creat o întreprindere ce se ocupă de problemele cazării șl ale cantinelor, adevărate „uzine" de preparat mincare, care servesc — zilnic — peste 20 000 de mese gratuite minerilor.— Ocupați cu munca in subteran, nu dădeam mare atenție la' ce se construiește la suprafață, de- cit cind era gata construcția. Și inaugurarea fiecăreia, a constituit, la vremea ei, un eveniment, iși amintește Ștefan Robică, maistru electromecanic și secretar al comitetului de partid la mina Ploștina. In 1968 s-a dat in folosință blocul I in care locuiesc și astăzi. Căci toată familia s-a statornicit. Flică-mea s-a căsătorit cu un electrician de mină ; Florin, da 19 ani, lucrează cu mine, aici la Ploștina ; cel mic a la o scoală profesională. Sintem legați prin toate firele de minerit, de oraș.Dar nu numai minerii au prins rădăcini la Motru. Directorul spitalului, medicul chirurg Costinel Vin- tilescu, e, de fel, din Lupoaia. După absolvirea facultății de medicină a fost repartizat la Motru — și aici a rămas. Ca și fratele lui — stomatolog. Ca și soțiile lor, și ele medici. Condițiile do muncă și de viață, posibilitățile de afirmare profesională, dar, mai ales, sentimentul răspunderii și utilității prezenței lor între mineri l-au făcut să se atașeze de localitate, chiar și pe cei care nu sint

originari din Gorj. La rîn- du! lor, școlile din oraș constituie factori de stabilitate : unii dintre absolvenții școlilor din oraș și, apoi, ai învățămintului superior au devenit conducători ai muncă miniere, sori, economiști portant fiind că se Întorc „acasă, la Motru".
unor locuri de la întreprinderile alții sint prote- lm-

Maturlzarea precoce a unui oraș. Data de naștere a orașului Rovinari este atît de apropiată îneît nu-ți vine a crede că așezarea ce ți se Înfățișează ochilor, cu toate atributele urbanității, aparține anilor '80, existența sa fiind legată strins de vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu din 1 septembrie 1980, în acest bazin carbonifer. Ca urmare a discuțiilor și concluziilor vizitei, la 1 decembrie 1981 a luat ființă combinatul minier. De Ia 10 milioane tone lignit în primul an, in 1987 se va ajunge la 22 milioane tone. Populația a crescut la 12 000 de locuitori, majoritatea celor activi profesional fiind ocupați cu mineritul. Pentru el au fost ridicate peste 3 100 de apartamente, edificii social-culturale la nivelul cerințelor unor oameni cu venituri bune ; un liceu industrial cu profil minier, cu 24 săli de clasă și Internat cu 200 de locuri, in care învață peste 1 200 de școlari, o școală generală, 5 grădinițe de copil, □ creșă cu cămin, spații comerciale, unități sanitare și cite altele.Un oraș tinăr, cu o populație tînărfi — vîrsta medie este de 23 de ani. Un oraș In care, după cum afirmă Constantin Dobromir, primarul localității — nu există decit un singur pensionar. Un oraș fără arhivă.Iar Înnoirile continuă. Sa află în construcție un spital eu 250 de paturi șl policlinică, o frumoasă casă de cultură avind o sală de spectacole cu 500 de locuri, un magazin tip BIG, o piață agroalimentară și, bineînțeles, noi blocuri de locuințe.

De vorbă cu un viitor orășean, Pavel Șerban, miner din tată-n astăzi pensionar. A la Mătasari de Voivozi, din județul Bihor, tn 1981 și nu s-a mai întors acolo, deși ar fi putut. Dimpotrivă: și-a adus toată familia cum m-am atașat așa de puternic de această localitate, că doar și la noi, in Bihor, este bine. Poate pentru că am văzut cum Mătăsarii se deschid ca o floare, cind o bate soarele, dimineața. Am rămas aici cu toți cei patru copii — trei fete măritate cu mineri și un băiat electrician de mină, cu cei zece nepo- ței. Avem tot ce ne trebuie așa că, deși sintem reni, nu mal plecăm Mătăsari. Pa zi ce văd cum comuna oraș. Șl vreau să orășean, aici, la Mătăsari".Ceea ce se va realiza cu certitudine. Cea mai tinărâ dintre tinerele așezări miniere, din bazinul carbonifer al Olteniei, s-a dezvoltat rapid : 1 500 de apartamente, o școală generală și liceu cu 24 săli de clasă, grădiniță, creșă cu cămin, o sală polivalenta pentru manifestări sportive. Seconturează, Încă de peacum, două largi artere de circulație cu aspect urban. Două noi blocuri, cu magazine și unități prestatoare de servicii la parter, sînt gata să-și primească locatarii. In acest an, 232 familii vor primi apartamente noi. Primarul comunei, Constantin Purcel, ne informează că în schița de sistematizare mai prevăzute o fabrică piine, o întreprindere de tricotaje, o casă de cultură. un sediu politico-admi- nistrativ, policlinică, grup școlar minier, un magazin general, o piață agroalimentară....Motru, Rovinari. Mătăsari — nume de rezonanță nouă pe harta județului Gorj. a țării. Motru. Rovinari. Mătăsari — ctitorii înălțate In anii noștri, sub ochii noștri, prin grija marelui ctitor de țară nouă — tovarășul Nicolae Ceaușescu.

fiu.la este venit mina
aici. „Nu știu

Agențiile județene de ale I.T.H.R. pun la populației bilete pentru vacanțe reconfortante și tratamente in stațiunile balneare. Pentru AFECȚIUNI CARDIOVASCULARE, cum sînt : cardiopatia ischemică și cazurile după infarct miocardic, hipertensiunea arterială și boli vasculare periferice se obține locuri tn țiunile : Băile nad, Buziaș, Covasna, Geoagiu-Băi, .Lipova, Sîngeorz-Băi, Slănic Moldova, Vatra Doinei. Pentru AFECȚIUNILE RESPIRATORII și O.R.L.. cum sint : rino - traheo - bronșite cronice, bronșiectazia, astmul pulmonar etc., se găsesc locuri tn stațiunile : Băile povora, Băiie Olănești, Căli- mănești — Căclulata, Eforie Nord, Mangalia, Slănic Moldova, Slanic Prahova. Pentru A- FECȚIUNI ALE • RINICHILOR ȘI CAILOR URINARE, • cum sint : litiaza, pielonefritele cronice etc., se pot procura bilete in stațiunile : Băile Olănești, Băile Tușnad, Borsec, Buziaș, Căli- mănești — Căciulata, Lipova, Slănic Moldova, Ținea.

biho- din trece devine devin

sint de

acționează efectivționării cu răspundere a scrisorilor. Urmare a spiritului responsabil în care acționează comisiile de la întreprinderea de alumină, combinatul metalurgic, întreprinderea de confecții, întreprinderea de producere și industrializare a legumelor și fructelor, numărul scrisorilor adresate de oamenii din aceste unități comitetului municipal de partid a scăzut ’an de an. Demn de remarcat este și faptul că ponderea propunerilor șl sesizărilor formulate o dețin problemele de ordin general, ele vizează mai buna organizare a muncii, modernizarea proceselor de producție, gospodărirea materiilor prime, întărirea ordinii șl disciplinei.Un accent deosebit se pune pe soluționarea cererilor la nivelul unităților economice. La combinatul metalurgic, de exemplu, numărul scrisorilor adresate comitetului de partid, consiliului oamenilor muncii sau comitetului municipal de partid este foarte mic, doar 10—12 pe an 1 in schimb anul acesta au fost înscriși in audiență aproape 300 oameni ai muncii. „în mașea jor majoritate, aceștia au discutat problems da interes general — ne spunea tovărășiei Severin Iriduc, secretarul comitetului de partid din combinat. S-au făcut propuneri pentru modernizarea fluxurilor de producție In hfdela de turnare, de îmbunătățire a tehnologiilor de fabricație, de mecanizare a transportului materiilor prime. Sugestiile celor prezenți la audiențe au fost materializate prin forța unită a întregului colectiv".Sînt însă șl unele organizații da partid, ca acelea de Ia întreprinderea antrepriza de construcții montaj, antrepriza de construcții industriale, întreprinderea de gospodărie comunală și locativă, care nu acordă a- tenția cuvenită rezolvării propunerilor si sesizărilor oamenilor muncii formulate in scrisori șl audiențe. Din această cauză, cei care muncese aici sint nevoiți să mitetului municipal a rezolva anumite sînt de competența partid sau a cadrelor de conducere din unitățile respective. Pornind do la experiența acumulată, de la aceste neajunsuri, comitetul municipal de partid trebuie să acorde mai mare atenție generalizării experienței pozitive in toate organizațiile de partid in vederea respectării mal riguroase a termenelor legale de soluționare, creșterii calității cercetărilor întreprinse.

con ținutul tovarășul al comite- în funcție dispunem operativ modalitățile de «oluționare. Acest sistem de lucru na oferă posibilitatea să avem o imagine exactă a felului tn care organizațiile de partid, cadrele de conducere soluționează problemele ridicate de oamenii muncii, în ce domenii au «părut aspecte negative, unde trebuie să acționăm pentru îndreptarea unor stări de lucruri de care depinde bunul mers al activității economico-so- clale in localitatea noastră".Se poate aprecia că In activitatea comitetului municipal privind soluționarea acrișorilor și sesizărilor oamenilor muncii s-a acumulat o bună experiență. Este vorba de ancorarea puternică a Întregii activir tăți în problematica reieșită din scrisorile primite. Pentru cercetarea unor scrisori cu un conținut mai deosebit, care sesizează probleme de o mai mare însemnătate sau de un larg interes, sînt frecvent constituite colective speciale, cu o componență complexă, formate din activiști de partid, de sfat și ai organizațiilor de masă, coordonate de membri al biroului comitetului municipal de partid, Iar pe baza concluziilor desprinse se stabilesc măsuri de înlăturare a neajunsurilor sesizate. Plenarele și ședințele de birou ale comitetului municipal de partid analizează sistematic problemele importante, de interes general, reieșite din scrisorile oamenilor muncii, adoptîndu-sa astfel măsurile necesare pentru îmbunătățirea activității in domeniul in care s-au semnalat neajunsurile. Tn anul trecut s-au întreprins măsuri de sprijinire a întreprinderilor de alumină, de exploatare și industrializare a agregatelor minerale de carieră, de reparare a navelor și utilajelor. pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan, a întreprinderii de construcții de nave și utilaj tehnologic, pentru organizarea și modernizarea fluxurilor de producție, a combinatului recuperării și tu! productiv refolosibiJe.Ca urmare late de blocuri, prin contribuția in

Odihnă, excursii șl cură 
în stațiunile balneare oficiilor turism șiBucurești dispoziția

pot sta- Tuș-

Sint demne de reținut avantajele oferite de organizatorii de turism : tarife reduse la cazare, masă și la transportul pe C.F.R.; cazarea se face, de regulă, tn hoteluri de cură, pe perioada dorită de solicitant ; data plecării tn stațiune se

stabilește după preferințe.Timpul petrecut tn stațiuni devine o a- greabilă vacanță, datorită multiplelor posibilități de agrement, mijloacelor de divertisment și participării la excursii in împrejurimi.
metalurgic in vederea Introducerii in circul- a resurselor energeticaa propunerilor formu- cetățenii care locuiesc in muncă a

Se propune o inversare.din bătrini „Omul gospo- cumpără varaVorba spune : dar iși sanie și iarna car". Așa a procedat și Spătaru Dumitra (București, strada Alunului 17). încă din luna septembrie a dat fuga la magazin pentru a-și cumpăra o sobă „Termolux". Adusă acasă, a probat-o pentru a nu avea surprize. Dar... de ce l-a fost teamă n-a scăpat. Nici n-a aprins-o bine, că soba a și început să fumege. A dat flacăra mai mică și... s-a stins. De încălzit nici vorbă. De atunci bate drumurile la magazinul din șos. Chitilel nr. 71, pentru s o schimba, însă n-areușit (magazinul mal are vreo 15 sobe

nr.
„Termolux" — halal lux!' — defecte). A apelat apoi la cooperativa „Metalo- Casnica" pentru reparat. Degeaba. Soba nu vrea nici să ardă, nici să încălzească. Scoate numai fum. Așa stind lucrurile, ne Întrebăm : nu cumva întreprinderea producătoare i-a greșit numirea ? întrucit „lux" nu poate vorba în condiții funingine, n-ar fi bine s-o numească „Termo-afumătoare ?“Grijuliu, bucureș- teanu! Nicolae Iorda- che din strada Discului nr. 9, sector 3, s-a decis șl el să-și cumpere din vreme o baterie nouă pentru autoturismul său. Ghinionul face ca, numai după două luni, mași-

deda fi de mai

na să nu-i mai pornească... din cauza bateriei. Conform certificatului de garanție, s-a adresat întreprinderii producătoare „A- cumulatorul", care, după ce i-a făcut testarea cuvenită, a decis să-i schimbe bateria. După citeva sâp- tămlni insă, s-a fectat și a doua, iar a schimbat-o. acum și aceasta lemne de oboseală.Oare ce fac controlorii de calitate de la respectivele întreprinderi ? Poate ar trebui schimbați intre ei — cei de la „Termolux" să verifice bateriile la „Acumulatorul" și viceversa. Poate așa serviciile ar mai competente.

de-51 Iardă

decă ti
Dumitru MANO1E

In fumul cauciuculuiIdeea valorificării resurselor locale a însemnat pentru m.ulte unități economice și cooperatiste o pîrghie importantă de creștere a eficienței economice. Stuful, răchita, calcarul sau alte materiale existente adeseori chiar prin vatra satelor au contribuit la apariția multor unități ale micii industrii. Un lucru firesc și de bun

augur. Dar, o dată cu ele, s-au aciuat, pe ici pe colo, și unii gospodari mai descurcăreți. care și-au înjghebat și ei mici ateliere. Cu aprobări în regulă sau fără, ei au Început să transforme tot ce natura a dat ca zestre, in... moșie proprie. Despre un astfel de caz ne informează ecologul Ioan Dobres- cu din Cimpulung, ju-

dețul Argeș. în scrisoarea adresată redacției ni despre Șerban, nă cu construit Golești două de var. Nu știm cîte avantaje personale Ie aduce această îndeletnicire. dar, ceea ce știu sătenii, este faptul că atit cit e ziulica de mare din pri

se un care, tatăl în
relatează oarecare împreu- său, a Schitu cuptoare

se adreseze code partid pentru probleme care organizațiilor da

Neculal AMIHULESEIcorespondentul „Scinteii"

,1

't 
j
1

măvară pînă la căderea zăpezii nu mai pot deschide un geam din cauza fumului. La fel se procedează și la cuptorul localitate, folosindu-se arderea...lor uzate I Și cine nu cunoaște fumul negru, fnecăcios, iute și urit mirositor al cauciucului ars I După cita aflăm, Întreprinzătorul Șerban mai pusese pe roate o astfel de industrie la gura defileului Dîmbovl- cioarei, folosind pentru arsul calcarului tot cauciucurile. Dar sătenii de aici i-au cerut să plece, o dată

C.A.P. dincauciucuri-
cu nu aprovizionare ceastă materie primă — oare in ce raport se află aceasta cu obligativitatea reșapărif cauciucurilor ? — sepune întrebarea : cum de a autorizat primăria instalarea acestor surse de gravă poluare a satului ? Nu știm cite apartamente și-au propus să construiască producătorii ad-hoc de var, dar ceea ce știm este că la Arge- șel există un mare combinat de lianți care ar putea asigura sătenilor și cantitățile necesare de var pen-

norii emanați. Deși cunoaștem căile de cu a- tru perspectiva anilor viitpri. Așa stind lucrurile, C.A.P. Schitu Golești renunța făcute pentru incă 4 i celeași funcționare cu ciucuri uzate ! Acum, cele șapte coșuri de fum din Golești așteaptă tăcute primăvara, urmind ca, în loc să însenineze viața localnicilor să le-o întunece iar. De aceea, este necesar a se re- anallza oportunitatea redeschiderii lor.
M. DUMITRU

din putea i la pregătirile anul trecut construirea a cuptoare pe a- principil de cau-

N-ați uitat nimic în
Aparate de radio ?i 

de fotografiat și chiar 
un televizor, schiuri, 
pălării, umbrele, pan
tofi, focuri de șah. de 
table, de remit, pomi 
de iarnă, geamantane, 
poșete, portofele — cu 
tot conținutul, mai pu
țin acte de identita
te — serviete, sacoșe 
etc., etc., etc....

Ați ghicit, desigur, 
că nu este vorba de 
inventarierea unul ba
zar, ci doar de o pri
vire prin rafturile 
biroului de obiecte 
găsite al Gării de 
Nord din Capitală. 
Deși atît de numeroa
se, ele nu s-au adunat 
aici din timpuri ime-

mortale, deoarece, la 
expirarea termenului 
de păstrare (de trei 
luni) și după epuizarea 
oricărei tentative de 
găsire a posesorului, 
obiectele In cauză se 
valorifică potrivit pre
vederilor legale. Și, cu 
toate acestea, aproape 
că nu mai au loc 
cele două 
care 
Iar 
(cite 
mai 
registrarea și întocmi
rea actelor. 
vrea să fim 
mai mult cu 
tuirea acestor obiecte 
— ne-a spus unul din
tre ei — dar, din pi-

in 
încăperi in 

depozitate, 
funcționari 

pe tură) nu

sînt 
trei 
unul 
prididesc cu în-

,Noi am 
ocupați 

resti-

tren ?cate, abia se prezintă 
cite un păgubaș din 
trei să întrebe daci nu 
s-a găsit obiectul uitat tn tren". Probabil ci 
unii uită și să' intrebe. 
ori și-au luat gindul 
de la obiectele pierdu
te. De aceea, le amin
tim ceea ce ne-au 
spus lucrătorii de aici: 
zilnic, la biroul de 
obiecte găsite din Gara 
de Nord se prezintă 
cetățeni corecți și în
datoritori care aduc 
obiectele pierdute in 
compartimentele tre- 

■ nurilor- de către călă
tori neglijenți sau 
distrați.

Ion MARIN

♦
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TELEGRAMA ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 
comandant suprem al Forțelor Armate, 

de participanții la Convocarea de bilanț a activului de comandă și de partid 
al Ministerului de Interne

Cronica zilei TELEGRAME EXTERNE

Activul de comandă $1 de partid al Ministerului de Interne, Întrunit In convocarea de bilanț, pe coman
Mult stimate și iubite tovarășe

Nicolae Ceaușescu, ,Intr-o atmosferă de puternică angajare patriotică, revoluționară, de înaltă responsabilitate, generată de tezele, orientările ți îndemnurile cuprinse fn magistralele dumneavoastră cuvintări — la plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român ți de la tribuna înaltelor forumuri ale democrației noastre muncitorești, revoluționare, ce au avut loc Ia finele anului trecut —, de conținutul Mesajului de Anul Nou adresat întregului nostru popor, activul de comandă ți 
de partid al Ministerului de Interne, întrunit in convocarea de bilanț, pe comandamente ți unități, a analizat, eu profundă exigență ți răspundere, activitatea desfășurată in anul 1986 pentru apărarea cu vigilență țl fermitate a valorilor materiale și spirituale ale poporului, liniștii publice, drepturilor și intereselor legale ale cetățenilor, independenței țl suveranității României socialiste.Dind glas gindurilor șl voinței comuniștilor, ale Întregului personal, activul de comandă ți de partid al Ministerului de Interne iți exprimă, ți cu acest prilej, < sentimentele de profundă admirație ți recunoștințăfață de neobosita dumneavoastră activitate, plină de dăruire țl răspundere patriotică, revoluționară, pentru libertatea, demnitatea ți fericirea poporului român, pentru înfăptuirea nobilelor idealuri de pace, colaborare și progres social fn întreaga lume.Participanții Ia convocarea de bilanț aduc un cald •magiu tovarășei Elena Ceaușescu, personalitate de frunte a partidului ți statului nostru, eminent om politic ți savant de amplă recunoaștere internațională, pentru contribuția sa excepțională la elaborarea șl traducerea în viață a programelor de dezvoltare eco- nomico-socială a țării, la înflorirea științei, Invăță- mîntului ți cultnril românești, Ia promovarea nobilelor Idealuri de pace, înțelegere si cooperare intre popoare.Dezbăttnd cu înalt simț de răspundere rezultatele obținute in activitatea desfășurată de organele Ministerului de Interne, sub conducerea și îndrumarea permanentă a partidului, precum și sarcinile ce le revin in actuala etapă din istoricele documente ale Congresului ai XIII-lea al Partidului Comunist Român țl din orientările programatice cuprinse in valoroasa dumneavoastră operă teoretică și practică, de uriașă însemnătate pentru înfăptuirea întregului proces al construcției socialiste in patria noastră, activul de

comandă țl de partid a reliefat, totodată, cu înaltă exigență revoluționară, tn spirit critic și autocritic, neajunsurile și lipsurile care s-au mai făcut simțite, stabilind măsuri concrete, mobilizatoare, menite să contribuie la continua perfecționare ți creștere a calității și eficienței întregii munci.Pătrunși de rolul ți sarcinile încredințate de popor șl partid, acționînd tn spiritul legilor țării, al ordinelor ți inestimabilelor dumneavoastră indicații, sîntem ferm hotăriți să milităm cu toată răspunderea pentru extinderea și diversificarea legăturilor cu oamenii muncii, cu organismele democrației muncitorești, să acționăm cu vigilență sporită pentru prevenirea țl combaterea Infracțiunilor, să veghem la aplicarea neabătută a legalității, a normelor de conviețuire socială, Vom acorda o atenție deosebită întăririi rolului organelor țl organizațiilor de partid in viața și activitatea tuturor unităților și vom intensifica munca politico-educativă în rîndui efectivelor, punind un accent sporit pe creșterea conștiinței socialiste, a spiritului revoluționar, disciplinei ți responsabilității in executarea ordinelor ți misiunilor încredințate.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, însuflețiți de luminosul dumneavoastră exemplu de patriot înflăcărat, de dăruire și pasiune revoluționară, vom depune toate eforturile, Întreaga noastră energie ți capacitate pentru îndeplinirea întocmai. Ia un nivel calitativ superior, a hotăririlor de partid și legilor țării, a prevederilor Directivei privind pregătirea militară și politică a armatei ți ale Prograniului-directivă privind apărarea avutului obștesc, aducindu-ne, alături de întregul popor, o contribuție tot mai însemnată la apărarea valorilor fundamentale ale societății noastre socialiste, Ia realizarea măreței opere de ridicare necontenită a României pe noi culmi de civilizație ți progres.Acum, Ia început de an nou, etnd, lntr-o deplină unitate, partidul ți poporul se pregătesc, cu nespusă dragoste și bucurie, să sărbătorească ziua de naștere și îndelungata dumneavoastră activitate revoluționară, vă rugăm să ne permiteți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă aducem un cald și respectuos omagiu ostășesc, împreună cu cele mai alese urări de mulțl ani, în deplină sănătate și putere de muncă, pentru a conduce cu aceeași clarviziune șl înțelepciune destinele poporului român, spre viitorul de aur, comunist, al patriei.Să trăiți, tovarășe comandant suprem !
ACTIVUL DE COMANDĂ Șl DE PARTID 

AL MINISTERULUI DE INTERNE

Glorioasele tradiții ale luptei partidului
(Urmare din pag. I) damnat țl Întemnițat, in repetate rinduri, văzlnd în el un adversar înverșunat al regimului. Instanțele do judecată in fața cărora a compărut — așa cum s-au petrecut lucrur rile In procesul de la Brașov din mai-iunie 1936, de pildă — au constatat că în personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu se înmănuncheau trăsături și calități care-1 recomandau efectiv drept un „comunist notoriu", un „dușman neîmpăcat al regimului* *.  De aceea, și sentințele împotriva sa au fost aspre, cum și aceea de Ia Brașov a fost, iar întemnițarea sa a avut loc la Doftana, cea mai temută Închisoare a vremii. Așa cum demonstrase de atîtea ți atitea ori pînă atunci in focul luptei revoluționare, in numeroasele însărcinări încredințate de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a dovedit șl In grelele condiții ale detenției la Doftana, ale confruntării cu asprul regim aplicat acolo militanților comuniști și antifasciști, același luptător revoluționar tenace, neînfricat, celași militant de nădejde al partidului comunist, caracterizat prin Înalte trăsături morale și politice, prin impresionanta capacitate organizatorică. prin puterea de a mobiliza energiile oamenilor, de a le întări încrederea in biruință, de a-i face să fie mai tari, mai puternici decît orice fel de amenințări, maltratări pi prigoniri.

• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — >; 11; 13; 15,15; 
17,15; 19,15
• Toate ptnzele sus t FAVORIT 
(45 31 70) — 8.45; 11; 13; 15; 17; 19, 
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, AURORA (35 04 66) - 9; 11; 
13; 15; 17; 19, FLOREASCA (33 29 71)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Misterele mărilor > LUMINA
(14 74 16) — 8,30; 10,30; 12,30; 15; 17; 
19. EXCELSIOR (65 49 45) — 8.30;
10.30; 12,30; 14.45; 17; 19.15, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Program pentru copil — 8.45; 11; 
13, Actorul șl sălbaticii — 15; 18 : 
DOINA (16 35 38).
• Domnișoara Aurica i STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12; 14,15; 16,30; 18.45, 
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Liceenii: DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15: 17; 19
• Un oaspete Ia cină : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Acrobatele : LIRA (317171) — 15; 
17; 19

Eliberat din închisoare la «ftrțltul anului 1938, tinărul comunist Nicolae Ceaușescu s-a avîntat cu și mai mare energie in lupta revoluționară, numărindu-se printre organizatorii ți participanții cel mal activi la marile acțiuni antifasciste ți antirăzboinice ale timpului. Astfel, In pregătirea și desfășurarea mari! demonstrații antifasciste și antirăzboinice de la 1 Mal 1939, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu și alți militant! comuniști, și-a demonstrat calitățile strălucite de organizator șl lnsuflețitor al luptei maselor populare.
Această măreață demonstrație s-a înscris In Istorie ca o mărturie a combativității comuniștilor, a Întregului popor, ferm hotărît să apere democrația șl, deopotrivă, hotarele țării, amenințate de politica agresivă 

a hitlerismului, de pretențiile revizioniste ale statelor fasciste. „1 Mat 1939 — așa cum apreciază tovarășul Nicolae Ceaușescu — s-a transformat !ntr-o puternică manifestare Împotri
va fascismului ți războiului numărindu-se printre primele manifestări

cinema 

damente șl unități, a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Ro

din Europa care au avut loc In condițiile cind fascismul era in ofensivă după Miinchen. Poporul român, sub conducerea comuniștilor, in alianță cu socialiștii, cu alte forțe democratice, ți-a exprimat voința de a face totul pentru a împiedica ascensiunea fascismului, instaurarea dictaturii fasciste in România".în perioada care a urmat, tovarățul Nicolae Ceaușescu a avut o contribuție hotărîtoare la reorganizarea activității Uniunii Tineretului Comunist, în fruntea căreia a fost ales, la antrenarea tinerei generații în lupta împotriva fascismului și războiului. Arestat din nou In vara lui 1940, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întemnițat la Jilava, Văcărești, Caransebeș, apoi in lagărul de concentrare de la Tg. Jiu. Matur șl călit la școala aspră a luptei eroice a partidului comunist, luptătorul revoluționar Nicolae Ceaușescu pășea dincolo de porțile ghimpate ale lagărului din Tg. Jiu, în ziua de 4 august 1944, cu hotărtrea de a acționa, cu toată energia, fără încetare, pentru triumful ideilor in slujba cărora se înregimentase. Ducea cu sine o nouă misiune politică de mare răspundere încredințată de partidul comunist : sarcina mobilizării șl organizării tineretului muncitor In vederea încadrării sale efective In planurile de înfăptuire a actului insurecțional, pregătit de partid. în augustul fierbinte al anului 1944, tovarășul Nicolae Ceapșescu a participat la numeroase ședințe șl consfătuiri organizate de partid în case conspirative din București, ocazii în care au fost detaliate obiectivele de acțiune ale formațiilor de luptă patriotică, mijloacele tactice hotărîte de - partid pentru asigurarea succesului insurecției.După declanșarea și desfășurarea victorioasă a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, inițiată, organizată șl condusă de Partidul Comunist Român, de-a lungul unui proces revoluționar neîntrerupt, îndeplinind pe rînd multiple sarcini de înaltă răspundere care l-au fost încredințate de partid tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a înscris — cu litere de aur — numele în rîndui acelor străluciți patrioțl revoluționari de a căror activitate a depins însuși destinul poporului român ți al țării. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a afirmat în întreaga sa activitate din anii revoluției și construcției socialiste strălucitele sale calități de militant revoluționar ce aveau să determine marele Congres al comuniștilor din 1965, in consens cu opțiunile în
• Adio arme ■ SCALA (11 03 72) — 
9; 12,15; 15,30; 19
• 100 000 pentru complicitate : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, DACIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Păsările lșl Iau zborul : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Luptătorii din valea misterioasă : 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19 
0 Oliver Twist : GRIVIȚA (17 08 53) 
- 9; 11; 13; 18; 17; 19, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11: 13; 15; 17; 19, VOL
GA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
0 Muzica șl filmul : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
0 Provocarea dragonului : FLACA- 
RA (20 33 40) — 15: 17; 19
0 Acțiunea Topolino : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
ARTA (21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
0 Gheața verde : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19

teatre
0 Teatrul National (14 7171, sala 
mare) : Harap Alb — 18; (sala Ate
lier) : Papa dolar — 18 

mân, președintele Republicii Socialiste România, comandant suprem al Forțelor Armate, o telegramă în care se spune : 

tregului partid, al» întregului popor, să-l investească în funcția supremă de partid.Rememorînd acum participarea avintată, hotărîtoare a tovarășului Nicoiae Ceaușescu în mișcarea muncitorească, revoluționară, comunistă— strălucită expresie a tradițiilor bogate, glorioase ale luptei partidului — dăm glas mîndriei și satisfacției că din rîndui poporului nostru s-a ridicat un asemenea încercat conducător, un mare patriot revoluționar care — prin exemplară dăruire față de cauza națiunii noastre, față de cauza socialismului și păcii— se bucură de aleasa prețuire a tuturor cetățenilor patriei, de o înaltă stimă și apreciere in conștiința popoarelor lumii.Prodigioasa activitate de conducător politic șt de stat, pătrunsă de un desăvîrșit spirit revoluționar, patriotic și de o înaltă responsabilitate pentru destinele României, Ideile și orientările de inestimabilă însemnătate teoretică și practică ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și-au găsit o strălucită materializare în mărețele succese și realizări pe care națiunea noastră Ie-a obținut — în toate domeniile activității economico- sociale, politice și culturale — de la Congresul al IX-lea al partidului încoace, în cursul „Epocii Nicolae Ceaușescu", cea mal rodnică din istoria țării.în prag de strălucită aniversare, înalta noastră cinstire adună lntr-un imens buchet cele mat frumoase gindurl, urări șl flori ale recunoștinței, ale deosebitei prețuiri datorate strălucitului conducător al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de numele șl activitatea prodigioasă a căruia este legată indiscutabil prodigioasa, rodnica istorie contemporană a României.Condus cu aceeași clarviziune șl pasiune revoluționară, comunistă de partidul nostru, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, întregul popor român va înscrie, cu litere de aur și in anii care vin, noi șl luminoase pagini In istorie. Iar toate acestea 11 vor consacra, In continuare, pe strălucitul nostril conducător ca pe un remarcabil ctitor al României contemporane, socialiste, ca pe un autentic făuritor de istorie nouă a țării, așa precum s-a dovedit, decenii în șir, făuritor de istorie prin Întreaga sa viață și participare la mișcarea muncitorească, revoluționară, la activitatea Partidului Comunist Român.
0 Opera Română (13 18 57) : Cocoșa- 
tul de la Notre-Dame — 18
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : O 
noapte la Veneția — 18,30
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44) t 
Hamlet — 16
0 Teatrul Mlo (14 70 81) t Mitică Po
pescu — 18
0 Teatrul „C. I. Nottara- (59 31 03, 
sala Magheru) : Floarea de cactus 
— 18
O Teatrul Glulești (sala Ciulești, 
18 04 85) : Medalionul de argint — II
O Teatrul satiric-muzlcal „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 73) : Tempo, 
tempo și ceai — 18,30; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
O Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) ; Pe un picior de 
plai — 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 15; Muntele dragostei 
(recital : Leopoldina Bălănuță și Vic
tor Socaciu) — 19
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Boroboață — 10; Elefăn- 
țelul curios — 15; (sala cosmonauțl- 
lor, 11 12 04) : Motanul încălțat — 15
0 Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30

Cu prilejul încheierii misiunii sale tn tara noastră, ambasadorul Republicii Zimbabwe la București, Nicholas T. Goche, a oferit, marți, o recepție.Au participat membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Exter
Răspundere patriotică 

pentru realizarea exportului
(Urmare din pag. I)gramelor de modernizare a producției pentru finalizarea cu maximă promptitudine a măsurilor privind reducerea costurilor de producție șl îndeosebi a cheltuielilor materiale, creșterea productivității muncii șl Înnoirea producției.Cu aceeași stăruință trebuie să se acționeze și pentru valorificarea maximă a resurselor materiale incorporate în produse pentru export. Din păcate, uneori mal persistă viziunea îngust-departamentală asupra exportului — deosebit de păgubitoare. Calcule simple arată că este incontestabil mai rentabil să se exporte, de pildă, utilaje tehnologice complexe, sau mașini decît laminate sau produse’ siderurgica primare ; după cum este mult mai rentabil să se exporte folii din polietilenă decît granule p.v.c., tricotaje de bună calitate în Ioc de fire textile ș.a. Desigur, In spiritul exigențelor formulate de conducerea partidului se acționează ferm pentru înlăturarea exportului de produse la cursuri de revenire nerentabile, pentru creșterea eficienței exportului. Totuși, o coordonare mai riguroasă, în fiecare caz în parte, a eforturilor ce se depun pentru valorificarea maximă a produselor românești pe piața externă se impune. Studiile de eficiență privind posibilitățile de prelucrare superioară și de valorificare cu maximă rentabilitate a producției pentru export se impun nu numai la nivel de întreprindere, centrală și minister, ci tot mai mult la nivel interdepartamental, la nivelul economiei. Iar tn economia noastră socialistă. în care există un interes unic în privința eficienței, acest lucru este și pe deplin posibil și trebuie superior fructificat.O importanță deosebită pentru asigurarea unor exporturi eficiente o are legătura cu piața externă. Nu este vorba doar de un singur aspect, cel al cunoașterii prețurilor practicata pe piața mondială, ci de un ansamblu de informații prezente șl de perspectivă care trebuie să ajungă sistematic șl nu întîmplător direct la producător. Ce produse au o căutare deosebită pe piața externă 7 Care este sfera posibilă a partenerilor ? Cum evoluează raportul dintre cerere și ofertă ? Ce tendințe există în producția mondială de motoare sau de vapoare, de confecții sau de mobilă, de utilaj petrolier sau de calculatoare ? Ce noutăți anunță Ia tîrgurl și expoziții marii producători ? Progresul tehnico-știln- țific, concurența de pe piața mondială obligă să se abordeze relațiile cu partenerii externi după criterii și Informații precise, pe baze științifice. într-o lume în care durata medie de viață a noilor produse a scăzut de la 4—6 ani — tn urmă cu un deceniu și jumătate — la 1—3 ani fn prezent, far fn electronică șl cibernetică chiar sub un an, capacitatea de evaluare exactă, în fiecare moment a pulsului pieței mondiale este o cerință de prim ordin. O întreprindere care perseverează în livrarea la export a unor produse „îmbătrinite" nu face decît să creeze motive de refuz din partea partenerilor externi, soldate, In scurt timp, cu pierderea unor piețe. $1 cît este de greu de cucerit o piață, de impus un produs o știe bine fiecare exportator.Studiile profunde de marketing, In care firme prestigioase din lume investesc sume însemnate, nu sint un
t V

20,00 Telejurnal
20,15 Energia — o problemă a noastră, 

a tuturor

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 21 Ianuarie, ora 20 — 24 ia
nuarie, ora 20. în țară : Vremea va fl 
rece, geroasă noaptea șl dimineața, În
deosebi tn regiunile nordice șl centra
le. Cerul va fi variabil, mal mult no
roi in estul țării. Vor cădea ninsori cu

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :Seria acțiunilor cu caracter special din acest an continuă cu TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES, care va avea loc duminică, 25 ianuarie 1987. Pentru a ne convinge de avantajele deosebite de care pot beneficia participanții la această tragere, este suficient să aihin- tim de gama largă și variată a celor 13 categorii de ciștigurl : se atribuie autoturisme „Dacia 1 300", importante sume de bani fi excursii peste hotare.în ceea ce privește formula, aceasta este deosebit de atractivă și interesantă. Se efectuează 6 extrageri „independente", grupate fn două faze, cu un total de 42 numere. De reținut că, pentru a avea acces la ambele faze și, implicit, pentru a beneficia de toate categoriile de ciștigurl, participarea se face cu bilete do 25 lei. Ultima zi în
INFORMAȚII SPORTIVE

VOLEI. Sala sporturilor Floreas- ca din Capitală va găzdui astăzi dimineață, începind de la ora 9,30, in cadrul competiției internaționale do volei masculin „Cupa campionilor europeni", meciul retur dintre echipa Steaua București și formația o- Jandezâ Brother Martinus A mstel - vern. în prima partidă, echipa o- landeză a ciștigat cu scorul de 3—1.
HANDBAL. Marți s-a desfășurat la Basel tragerea la sorți a meciurilor din sferturile de finală ale cupelor europene la handbal. în competiția feminină „Cupa campionilor europeni", Știința Bacău va intîlni formația Vorwaerts Frankfurt pe Oder (R. D. Germană), iar în „Cupa Cupelor", handbalistele de la Chi

ne. reprezentant! ai altor ministere și instituții centrale, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră. alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

capriciu al exportatorului comod, ci un instrument de care este nevoie în orice moment. Ce produse sint solicitate ? Care este tendința tehnologică in procesul de fabricare a lor 1 Care este momentul optim de plasare a lor pe piața externă ? Iată doar cîteva întrebări care definesc rolul fundamental al marketingului în stabilirea strategiei in domeniul exportului : să se producă ce se caută și se vinde eficient pe piața externă, nu să se facă eforturi, uneori inutile, pentru a se incerca să se vîndă orice se produce. Este pozitiv faptul că tot mai multe întreprinderi țin seama cu promptitudine de exigențele reale, aflate Intr-o dinamică permanentă, de pe piața externă. Totuși uneori, ignorarea acestor cerințe duce, în unele întreprinderi, Ia imobilizarea unor importante valori materiale și financiare în produse care nu au desfacere în condiții de Înaltă eficiență. Firește, studiile de marketing nu trebuie uitate în dosare, ele trebuie transmise cu maximă operativitate întreprinderilor producătoare. Realizarea de produse competitive antrenează factori de răspundere de pe o arie întinsă — institute de cercetare și proiectare, furnizori de materii prime, furnizori de piese și suban- samble ș.a. — care trebuie să răspundă cu maximă promptitudine tuturor solicitărilor privind realizarea producției pentru export în condiții calitative și competitive ireproșabile. Pornind de la acest dinamism fără precedent pe care îl impune piața externă în relațiile economice, capătă o importanță cu totul deosebită mobilitatea întreprinderilor angajate din plin tn realizarea producției pentru export, creîndu-se condiții tehnice și tehnologice pentru abordarea profilului doi sau trei de fabricație și adapțarea operativă a producției de export celor mai înalte exigențe.In acest an, ca șl în întregul cincinal, în fața colectivelor de oameni ai muncii din industrie, din celelalte ramuri ale economiei stau sarcini mobilizatoare in realizarea prevederilor planului la export, a obiectivelor cooperării economice internaționale. Așa cum a subliniat conducerea partidului, problemele exportului, In general ale comerțului exterior, trebuie să se situeze permanent, zi de zi, in centrul preocupărilor organelor și organizațiilor de partid, al conducerilor de întreprinderi, al centralelor și ministerelor, căutindu-s« soluțiile cele mai eficiente pentru asigurarea unei balanțe comerciale active. Pentru înfăptuirea acestor obiective, in spiritul exigențelor actuale și de perspectivă ale activității de comerț exterior, partidul cere muncitorilor și specialiștilor, cadrelor de conducere din unitățile producătoare și de comerț exterior să imprime in munca lor un puternic spirit de răspundere și disciplină e- xemplară, de exigență și angajare pentru administrarea cit mai rațională și eficientă a resurselor valutare ale țării, a fondurilor materiale, și bănești ale societății. în strînsă concordanță cu cerințele autoconducerll muncitorești, in exercitarea actului de conducere, nici o hotărîre, nici o acțiune să nu se bazeze pe arbitra- riu, să nu fie nefondată din punct de vedere economic !Există condiții tehnice, materiale și umane care pot asigura realizarea in cele mai bune condiții a exportului, fructificarea cu eficiență superioară a produselor românești pe piața externă spre binele țării, spre prosperitatea tuturor.
20,25 Tribuna TV (color). Emisiune da 

dezbateri polltlco-ideologlce 0 So
cialismul se construiește cu po
porul. pentru popor

20,40 Patrie română, țară de eroi (co
lor). Program artistic pionieresc

20,55 Film serial. „Ambulanța" — color. 
Episodul 9.

21,50 Telejurnal 

caracter local tn regiunile estice șl cu 
totul izolate in rest, Îndeosebi spre 
sflrșitul Intervalului. Vîntul va sufla 
slab plnă la moderat cu Intensificări în 
Moldova, Bărăgan șl Dobrogea, pre
cum și In zona de munte, spulberlnd 
trecător zăpada. Temperatura aerului 
va marca o scădere In prima parte a 
intervalului : valorile minime, noctur
ne, vor fl cuprinse intre minus 20 șl 
minus 10 grade, local mal coborlte, cele 
maxime, diurne, vor oscila intre minus 
14 și minus 4 grade. Pe alocuri sa vor 
semnala ceață șl chiciură.

care pot fl Jucate numerele preferate este sîmbătă, 24 ianuarie.între numeroasele și variatele surprize oferite participanților da către A.S. Loto-Pronosport in sezonul de iarnă se înscrie și LOZUL ANULUI NOU. De notat că, fiind vorba de o emisiune specială limitată, se atribuie ciștigurl din fondul suplimentar al administrației, ceea ce constituie un motiv In plus de natură să justifice Interesul marii mase de iubitori ai Lozului în plic.Evantaiul deosebit de bogat și variat al cîștigurilor cuprinde autoturisme „Dacia 1 300“ și importante sume de bani. Iată de ce LOZUL ANULUI NOU, aflat in vînzare la agențiile țl vin- zătorli volanți din Întreaga țară, dă posibilitatea procurării unui prețios cadou, la lndemlna oricui. Atenție însă : perioada da vînzare este limitată 1 
mistui Rm. Vîlcea vor evolua în compania echipei iugoslave Vozdo- vac Belgrad. Conform tragerii la sorți, ambele formații românești vor evolua în partida tur in deplasare. Prima manșă este programată in perioada 30 martie — 5 aprilie, iar returul va avea loc între 6 și 12 aprilie.ȘAH. în runda a 8-a a turneului internațional feminin de șah de la Jaițe (Iugoslavia), Dana Nuțu a remizat cu Petrovici, egalitatea fiind consemnată și în partidele Savova — Anghelova și Vujici — Basagicl. Petek a ciștigat la Erenska, Verbczl la Puljek, iar Măriei a pierdut la Levitina, Lideră a clasamentului se menține Irina Levitina (U.R.S.S.), cu 6 puncte.

Pentru soluționarea politică a situației din America Centrală
0 Inițiativa Republicii Nicaragua • A treia etapă □ misiunii 

de pace in regiune4MANAGUA 20 (Agerpres). — Nicaragua a propus semnarea „imediată" a unui acord între cele cinci țări centroamericane bazat pe normele fundamentale ale dreptului internațional in vederea soluționării politice a crizei din regiune, informează agenția E.F.E. Propunerea in acest sens a fost prezentată de președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, în cadrul convorbirilor cu membrii misiunii de pace in America Centrală, formată din secretarii generali ai O.N.U. și O.S.A. și miniștrii de externe al „Grupului de la Contadora" șl „Grupului de sprijin", care întreprind un turneu în regiune.Potrivit propunerii, acordul ar trebui să conțină mecanisme eficace de verificare și control „in situ" asupra aspectelor neintervenției, inviolabilității frontierelor și nesprijini- rii grupurilor armate neregulate ale nici unei țări centroamericane. Ca parte a acestei inițiative, Nicaragua a invitat guvernul costarican să reia imediat procesul de negocieri bilaterale, inițiat in 1984, sub auspiciile „Grupului de la Contadora", în vederea soluționării repetatelor incidente de frontieră. O invitație similară a fost adresată guvernului Hondurasului — negocierile urmînd să culmineze prin semnarea de acorduri bilaterale „care să garanteze
Conflictul dintre Iran șl Irak

• Consiliul de Securitate și-a exprimat profunda îngrijorat» 
iată de posibila extindere a ostilităților • Declarații în 

favoarea unei reglementări politiceNAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. și-a exprimat profunda ingrijorare față de posibila extindere a ostilităților și față da atacurile din ce în ce mai frecvente asupra unor obiective civile în conflictul iraniano-ira- kian. Membrii Consiliului — se arată într-o declarație — urmăresc îndeaproape evoluția conflictului șl vor face tot ce este posibil pentru a i se pune capăt, pentru soluționarea pe cale pașnică a diferendului, conform prevederilor Cartei O.N.U. S-a cerut părților în conflict să respecte ultimele rezoluții ale O.N.U., care cheamă Ia încetarea focului și la reglementarea diferendului prin mijloace pașnice.RIAD 20 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a declarat că a Început contacte intense pentru a aduce tn a- tenție propunerea sa privind convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate la nivel ministerial destinate căutării modalităților de încetare a războiului dintre Iran șl Irak. într-un interviu acordat ziarului saudit „Asharq Al-Aswat", el a spus că organizația mondială va depune toate eforturile posibile pentru a susține acțiunile Consiliului de
Noi Incidente rasiste în R.S.A.PRETORIA 20 /Agerpres). — Climatul politic șl social din Republica Sud-Africană continuă să se mențină încordat ca urmare a noi acte de violență generate de perpetuarea aT partheidului. Știrile din ultimele 24 de ore difuzate in capitalele statelor africane vecine releva că în Port E- lizabeth, o puternică citadelă a Frontului Democratic Unit, principala organizație antiapartheid legală, în urma unor ciocniri intre cei ce acționează pentru eliminarea segregației rasial» și elemente ce sprijină regimul rasist, cel puțin trei persoane și-au pierdut viața. Incidente similare continuă să fie înregistrate în localitatea Kwanobuhle.

în legătura cuLAGOS 20 (Agerpres). — Bolajl Akinyemi, ministrul de externe al Nigeriei, și Aii Abdel Salam Treiki, emisarul special al conducătorului Marii Revoluții de la 1 Septembrie a Marii Jamahlril Arabe Libiene Populare Socialiste, au declarat în cadrul unei conferințe de presă, cațe a avut loc la Lagos, că problema Ciadului este o problemă strict a- fricană, ce trebuie rezolvată de africani. Ă. Treiki a relevat că Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă și-a retras trupele de pe teritoriul Ciadului, la cererea lui Goukouml Oueddei, în momentul în care „nu a mai fost necesar sprijinul nostru". în prezent, in Ciad se află numai unele „elemente da sprijin" — a declarat el. Problema Ciadului trebuie rezolvată pe cale politică și nu prin mijloace militare. Țările neafricane trebuie să sa abțină de la amestec in acest conflict intern, pentru a oferi poslbi- 
Manifestări în S.U.A.

„Zilei MartinWASHINGTON 20 (Agerpres). — în Statele Unite a fost marcată ziua Martin Luther King, in amintirea liderului populației de culoare asasinat în 1968. Un miting comemorativ a avut loc Ia New York, cu participarea unor personalități politice și lideri al organizațiilor pentru drepturile civile, care au subliniat necesitatea transpunerii In viață a idealului unei Americi fără probleme rasiale, pentru care a militat Martin Luther King. La o altă manifestare, organizată la Boston, senatorul Edward Kennedy șl-a exprimat regretul că nu s-a avansat paRIGORILE
Pe continentul european continui 

să te faci resimțite rigorile Iernii. 
Temperaturile deosebit de scăzute și 
abundentele căderi de zăpadă înre
gistrate în Franța în ultimele două 
săptămîni s-au soldat cu moartea a 
cel puțin 85 de persoane. O serie 
de regiuni din sud-estul țării au fost 
decretate zone calamitate. In diverse 
orașe țl departamente sint semnalate 
dificultăți în aprovizionarea cu 
energie electrică și gaze. Din cauza 
ghețli țl stratului gros de zăpadă, 
pe o serie de magistrale rutiere 
circulația a fost întreruptă.

Potrivit datelor oficiale publicate 
la Viena, 13 persoane și-au pierdut 
viața în diverse regiuni ale Aus
triei, ‘ca urmare a gerurilor puter
nice ți ninsorilor abundente. In 
cursul nopții de luni spre marți, pe 
o autostradă din Salzburg, din cauza 
stratului de gheață, peste 10 cami
oane și automobile s-au ciocnit în 
lanț, inregistrîndu-se un mort și 
cîțiva grav răniți. De aproape două 
Săptămîni,. masivele căderi de zăpadă

inviolabilitatea frontierelor" dintre Nicaragua și celelalte două țări.Ministrul argentinian de externe, Dante Caputo, care participă la misiunea de pace în America Centrală, a declarat la Managua agenției Pren- sa Latina că realizarea unor pași mărunți fn direcția obținerii unul numitor comun tn regiune privind relansarea eforturilor de pace reprezintă obiectivul central al misiunii. Fără a manifesta un optimism exagerat — a spus el — putem afirma că se fac progrese pe calea reluării procesului de pace in America Centrală.
★CIUDAD DE GUATEMALA 20 (A- gerpres). — într-o declarație făcută la Ciudad de Guatemala — unde sa desfășoară a treia etapă a turneului de pace in regiune întreprins de „Grupul de Ia Contadora", „Grupul de sprijin" șl secretarii generali al O.N.U. și O.S.A. — președintele Gu- atemalei, Vinicio Cerezo, a arătat că țara . sa iși va menține poziția de neutralitate activă în favoarea păcii tn America Centrală — transmite a- genția Prensa Latina. El a exprimat opinia că „Grupul de la Contadora*  trebuie să-și continue eforturile consacrate realizării unul climat real de pace, securitate șl cooperare in America Centrală.

Cooperare al Golfului vlzind reducerea tensiunii fn regiune.Pe de altă parte, Javier Perez de Cuellar a reafirmat că organizarea unei conferințe internaționale consacrate Orientului Mijlociu rftmîne calea cea mai bună pentru reglementarea conflictului din zonă. El a chemat Consiliul de Securitate să ajungă la un acord asupra formării unui comitet pregătitor al acestei conferințe.MASCAT 20 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat cotidianului „Oman", care apare la Mascat, președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a adresat țărilor islamice care au relații atit cu Iranul, cît și cu Irakul apelul da a-și intensifica eforturile .pentru atenuarea încordării dintre cele două țări, informează agenția M.E.N. Șeful statului egiptean a arătat că țara sa respinge războiul.RIAD 20 (Agerpres). — într-o declarație făcută presei la încheierea unei reuniuni a cabinetului, regele Fahd al Arabiel Saudite șl-a exprimat îngrijorarea față de escaladarea conflictului îraniano-lraklan. Actualele evenimente, a spus el, au un impact negativ asupra stabilității în regiune.
LUSAKA 20 (Agerpres). — în legătură cu viilta pe care urmează să O facă la Washington, pentru convorbiri cu secretarul de stat al S.U.A., Oliver Tambo, președintele Congresului Național African din R.S.A. (A.N.C.), a relevat că Intîl- nirea va avea loc la inițiativa părții americane.Congresul Național African — • arătat Tambo — nu exclude posibilitatea unei reglementări pașnice in Africa de Sud, dar nu va fi de acord cu încetarea luptei armate drept condiție preliminară pentru începerea negocierilor cu Pretoria — relatează agenția T.A.S.S.

situația din Ciadlitatea rezolvării lui — a spus, în încheiere, A. Treiki, citat da agenția T.A.S.S.NIAMEY 20 (Agerpres). — Președintele Nigerului, Seynl Kountche, s-a pronunțat pentru organizarea unei reuniuni in cadrul' Organizației Unității Africane, consacrate situației din Ciad. El a arătat că situația din Ciad nu va putea fl niciodată reglementată prin forță, che- mind părțile interne aflate în conflict la reconciliere națională.Poziția președintelui Kountche a fost exprimată într-un Interviu a- cordat postului de radio „France International", citat de agenția China Nouă, tn care se cere președintelui in exercițiu al O.U.A., Denis Sas- sou Nguesso, șeful statului R.P. Congo, tuturor țărilor africane membre ale O.U.A. să participe la o întîl- nire menită să soluționeze problema ciadiană.
cu prilejul marcării 

Luther King"calea spre realizarea egalității dintre rase. La rîndui său, pastorul Ralph Abernathy — tovarăș de luptă al lui King — a deplina recrudescența rasismului.Agențiile de presă «ubllnlază că aceste manifestări s-au desfășurat în timp ce la New York șl in statul Georgia au avut loc noi demonstrații rasiste ale Ku-Klux-Klan-ului. Be subliniază, totodată, că inegalitatea socială se menține. Astfel, 15 la sută din populația de culoare se află fn situație de șomaj, iar 40 la mită trăiește sub pragul de sărăcie.IERNIIau perturbat grav circulația la Viena 
fi in alte orașe ale țării.

In R. P. Ungară se depun efor
turi pentru normalizarea situației 
după ninsorile abundente care au 
afectat toate regiunile țării. Pe prin
cipalele șosele, precizează agenția 
M.T.I., circulația a fost reluată.

Scăderea temperaturii aerului a 
produs perturbări in aprovizionarea 
mai multor localități din Bulgaria cu 
energie electrică, relatează agenția 
B.T.A. Din cauza condițiilor meteo
rologice nefavorabile, situația conti
nuă să rămină' dificilă, fiind nece
sară mobilizarea totali a întreprin
derilor distribuitoare de energie 
electrică. Lucrările se desfășoară 
neîntrerupt pentru ca în următoarele 
zile situația să reintre tn normal. 
Datorită căderilor abundente de ză
padă, circulația transporturilor a 
devenit dificilă. Mai multe mii de 
oameni participă la lucrările de des
zăpezire și de împrăștiere a nisipu
lui pe drumurile acoperite cu polei.



„NICOLAE CEAUSESCU-UN OM PENTRU ISTORIE
a președintelui României apărut în publicația finlandeză „Suomenmaa44Publicația finlandeză „Suomenmaa" Inserează un amplu articol Intitulat „NICOLAE CEAUȘESCU - UN OM PENTRU ISTORIE", In care relevă înaltul prestigiu internațional de care se bucură președintele României, inițiativele sole consacrate dezarmării, securității $1 colaborării în lume, politica externă de pace a României. Sint relevate, de asemenea, succesele poporului nostru în edificarea socialismului.Nlcolae Ceaușescu, evidențiază publicația finlandeză, s-a născut intr-un moment deosebit al Istoriei poporului român. Născut la Scorni- ceștl, lntr-o familie de țărani cu mulțl copil, anul nașterii lui Nicolae Ceaușescu, 1918, Încheia un secol de mărețe împliniri ale poporului român în lupta îndelungată pentru unitate națională, un secol de renaștere românească. Acesta a fost anul desăvîrșirli unității statului român, operă a maselor largi din toată țara, a întregului popor, ce a contribuit In mod hotărîtor la

el — subliniază publicația finlandeză — mereu în primele rîndurl ale luptei antifasciste, dovedind alese calități organizatorice, politice și morale. s-a aflat Nicolae Ceaușescu; continuu urmărit de organele de represiune, pe- riclitîndu-și mereu libertatea, viața. Arestat, condamnat, torturat — scrie „Suomenmaa" — nimic nu l-a oprit din drum ; el a răspuns mereu prezent la marile chemări ale Istoriei.Este relevată, apoi, concepția

România lui Nicolae Ceaușescu — subliniază „Suomenmaa" — este cea mai edificatoare mărturie a viabilității acestei concepții. în numai două decenii s-a Înfăptuit Industrializarea țării, s-a trecut la îndeplinirea obiectivelor noii revoluții agrare, toate aceste împliniri fiind trainic întemeiate pe progresul științei, In- vățămîntului și culturii, al cunoașterii umane în general. Independența și suveranitatea țării s-au Întărit, s-a asigurat dezvoltarea armonioasă, echilibrată a forțelor de producție în toate județele, zi de zi se acționează pentru perfecționarea democrației, pentru a asigura tuturor cetățenilor țării drepturi șl răspunderi egale, fără deosebire de naționalitate. A conduce împreună cu poporul, pentru popor este un adevăr cu rădăciniconsolidarea independenței.Vis de veacuri al românilor, Împlinit prin voința poporului — făurirea statului național unitar — a marcat intrarea României Intr-un nou stadiu al evoluției sale, caracterizat printr-o puternică a- firmare a aspirației maselor spre libertate șl democrație, a dorinței lor do a Înscrie țara pe coordonatele unei dezvoltări progresiste. A- mintlnd că in conștiința poporului erau Încă vii ecouFile marilor victorii românești din primul război mondial și că, deși lunga noapte de război se sfirșlse, dimineața de pace nu era senină, nori grei aș- ternîndu-se deasupra Europei — norii fascismului — „Suomenmaa" scrie : După venirea la putere a hitlerlsmulul, In Germania, în 1933, echilibrul european începuse să se clatine. Iar România îșl vedea a- menințată unitatea națională.în uriașul val de forțe ce s-au ridicat stavilă Împotriva fascismului, în frunte cu Partidul Comunist Român, s-a făcut re- . marcat un tinâr luptător revolu- • ționar : Nicolae Ceaușescu. El s-a afirmat prin cutezanță, prin dăruire patriotică, prin clarviziune politică, avînd meritul nu numai de a fi înțeles clar — așa cum relevă lnflăcăratele sale discursuri din acei ani grei — caracterul reacționar, războinic, esența antiumanistă și antinațională proprii fascismului, ci șl de a fi acționat ferm, neîncetat, zi de zi, an de an, pentru unirea tineretului progresist, a poporului, cu convingerea că numai forța unită a întregii națiuni poate salva țara. Chemînd la unitate Împotriva forțelor ce amenințau însăși ființa patriei, glasul lui Nicolae Ceaușescu a răsunat In Comitetul național antifascist, s-a făcut auzit puternic In sala de judecată a tribunalului militar din Brașov, în procesul Intentat unor tineri luptători antifasciști. Atunci, Nicolae Ceaușescu s-a transformatdin acuzat in acuzator. El a învinuit autoritățile judecătorești de miopie politică, de neînțelegere a pericolului pe care fascismul 11 prezenta pentru Întreaga omenire, pentru poporul român.„Suomenmaa" scrie apoi despre marea demonstrație antifascistă de la 1 Mal 1939, de la București, cînd rolul hotărîtor In organizarea acesteia i-a revenit tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, care i-au imprimat și Un puternic caracter antirăzboinic. în anii ascensiunii fascismului în Europa și în lume — cînd în România cercurile reacționare, neținînd seama de interesele națiunii și de voința poporului, pregăteau instaurarea dictaturii fasciste, numeroși mi]i- tanțl pentru adevăr și dreptate au suferit puternice represiuni. Intre

Nicolae Ceausescu
— Mies joka jăâ historiaanl

președintelui Nicolae Ceaușescu privind definirea drumului dezvoltării economico-soclale ca opțiune fundamentală a României In care se reflectă forța gîndlrii sale creatoare, adevărul că dinamica progresului este dependentă de această alegere. Că, de fapt, întregul curs al evoluției unei societăți, munca a milioane și milioane de oameni, viața lor sînt lnrîurite hotărîtor de direcțiile imprimate creșterii economice, de deciziile politice referitoare la natura dezvoltării economico-soclale, la priorități șl ritmuri, la repartiția venitului național pentru acumulare și consum.Publicația finlandeză pune în evidență faptul că și cu prilejul întîlnirll cu delegațiile guvernamentale participante la ședința a 42-a a sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, de anul trecut, din capitala României, președintele Nicolae Ceaușescu a reafirmat importanța alocării, pentru dezvoltare, a unei importante părți din venitul național — 30 la sută, precizînd că, în temeiul legităților economice mondiale, fără o rată înaltă a acumulării nu poate fi obținut nici un progres în. dezvoltarea economico-soclală. Iar

adinei In întreaga viață economlco- socială a României.„Suomenmaa" relevă ca o teză proprie gîndlrii președintelui Nicolae Ceaușescu raportul dialectic dintre politica internă și politica externă în viața unei societăți. a unei țări, subliniind că pe plan intern șeful statului român promovează spiritul construcției, al dezvoltării neîncetate. Programele de dezvoltare economico- soclală a României în cincinalul 1986—1990 și în perspectivă, pină la orizontul anului 2000, inspirate de președintele Nicolae Ceaușescu șl fundamentate sub directa lui îndrumare, sînt menite să împlinească opera de construcție a unei noi societăți. Aceste programe — se arată — permit să se acționeze, prin munca întregului popor, pentru dezvoltarea și mai puternică a forțelor de producție, pentru valorificarea superioară a resurselor materiale șl umane, pentru asigurarea unei înalte eficiențe economice. Ele sînt o bază pentru realizarea unei structuri echilibrate între industrie șl agricultură, pentru o nouă calitate a muncii și a vieții.Realizările dobîndite — se evidențiază — i-au permis României

să-și propună să devină țară mediu dezvoltată din punct de vedere economic și social pînă în anul 1990, iar pînă în anul 2000 — una din țările dezvoltate ale lumii. Fără îndoială, aceste cutezătoare programe — scrie publicația finlandeză — pot fi înfăptuite numai Intr-un climat internațional pașnic, iar acest lucru determină ca în prim planul politicii externe românești să fie situată lupta pentru construirea unei , lumi fără arme.Relevînd paleta largă a politicii externe românești, al cărei făuritor este președintele Nicolae Ceaușescu, publicația subliniază : din România lui Nicolae Ceaușescu pornesc importante inițiative și valoroase Idei cuprinzind răspunsuri și soluții o- riginale la marile probleme apărute în epoca noastră — subdezvoltarea, decalajele economice și tehnologice, datoriile externe, cooperarea economică, științifică și culturală. Dar Nicolae Ceaușescu gîn- dește că problema fundamentală a epocii noastre este apărarea dreptului oamenilor la viață, la dezvoltare liberă. în concepția lui, modalitatea cea mai eficientă de a a- păra acest drept fundamental o constituie asigurarea unei păci trainice și sigure. Pe de o parte, el subliniază cu tărie ideea că efectele crizei economice mondiale relevă cu pregnanță legătura direct proporțională între escaladarea cursei înarmărilor șl problemele grave de care se lovesc cu deosebire țările subdezvoltate și în curs de dezvoltare, dar și țările dezvoltate, fapt ce determină o puternică frînare a progresului întregii omeniri. Pe de altă parte, conducătorul României socialiste atrage atenția că un război nuclear s-ar solda cu distrugerea vieții pe Pămint. în aceste condiții — scrie „Suomenmaa" — glasul lui Nicolae Ceaușescu cheamă la acțiuni ferme, cit nu este încă prea tîrziu, pentru oprirea cursei înarmărilor, în primul rind a înarmărilor nucleare, pe Pămint șl în Cosmos, pentru trecerea la dezarmare. Acum, cît mai este încă timp, cît nu a început „dialogul rachetelor", consideră Nicolae Ceaușescu, este necesar ca popoarele, toate forțele progresiste și democratica să. se unească pentru a impune dialogul real, unicul acceptabil, da natură să ducă la destindere.întîlnirea din Islanda, dintre conducătorii Uniunii Sovietice și Statelor Unite ale Americii s-a încheiat fără rezultate concrete. Nicolae Ceaușescu este însă de părere că trebuie să se meargă mal departe, pornindu-se de la înțelegerile constatate, de la punctele de vedere comune exprimate la Reykjavik, pentru a se trece la solu- ‘ ționarea treptată, etapă cu etapă, a problemelor lumii noastre. Doctrina de politică externă a președintelui Nicolae Ceaușescu reliefează insă adevărul că toate aceste probleme grave ale lumii contemporane nu pot fi rezolvate numai de către cele două mari puteri, iar din această perspectivă el consideră că este o necesitate o- biectivă, legică unirea eforturilor tuturor statelor lumii, fără deosebire de orindulre socială, pentru a-și asuma răspunderi directe în asigurarea păcii. în acest spirit, „Suomenmaa" relevă în încheiere că la propunerea lui Nicolae Ceaușescu, în urma consultării întregului popor român, în cadrul referendumului de la 23 noiembrie 1986, România a trecut in mod unilateral, la reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor șl cheltuielilor militare, nutrind convingerea că va fi urmată și de alte state. (Agerpres)

BELGIA

Manifestări dedicate 
aniversării Unirii 

Principatelor Române
BRUXELLES 20 (Agerpres). — La 

Anvers, sub auspiciile primăriei ora
șului, se desfășoară o suită de mani
festări culturale românești dedicate 
aniversării Unirii. A fost prezentată 
o expunere despre semnificația aces
tui eveniment in făurirea statului ro
mân modern și dezvoltarea multi
laterală a României contemporane, 
îndeosebi despre succesele din pe
rioada de cind la conducerea țării se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Au fost prezentate expoziții de 
artă populară românească, de foto
grafii artistice, de carte și discuri, 
s-au organizat, seri ale filmului 
românesc cu tematică Istorică.

La vernisajul expozițiilor au parti
cipat primarul orașului N.B. Cools, 
deputați și senatori, oficialități ale 
municipalității, un numeros public.

Amintindu-și cu multă plăcere că, 
tn cadrul vizitei făcute in Belgia de 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, inaltul sol al 
poporului român a fost și oaspetele 
municipalității Anversului, prima
rul orașului a evocat politica de in
dependență, pace și colaborare in
ternațională promovată de România, 
dezvoltarea relațiilor româno-bel- 
giene.

Consultări 
sovieto-pakistanezeISLAMABAD 20 (Agerpres). — Marți au avut loc la Islamabad consultări intre ministrul afacerilor externe al Pakistanului, Yaqub Khan, și prim-adjunctul ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., A. Kovaliov, care întreprinde o vizită oficială în Pakistan.După cum relatează agenția T.A.S.S., au fost discutate probleme legate de îmbunătățirea relațiilor bilaterale și de găsirea unor căi in vederea realizării cit mai grabnice a unei reglementări politice a problemelor legate de Afganistan.In pofida unor deosebiri de păreri — precizează T.A.S.S. — au fost Identificate și anumite asemănări ale punctelor de vedere exprimate, care deschid perspective pentru dezvoltarea dialogului dintre cele două state.In aceeași zi a avut loc o convorbire între primul ministru al Pakistanului, Mohammad Khan Ju- nejo, și A. Kovaliov.

r

pentru oprirea cursei înarmărilor
Peste o jumătate de milion de semnături în Grecia 

pe un apel cerînd încetarea experiențelor nucleareATENA. — Peste o jumătate de milion de cetățeni greci au semnat un apel pentru încetarea oricăror experiențe nucleare. Apelul a fost ■ dat publicității în decembrie, el L fiind apoi semnat în cadrul unei • campanii la scară națională, la care au subscris peste 200 profesori din învățămîntul superior elen, Informează agenția A.D.N. Pe de altă parte, opt organizații ale femeilor au trimis președintelui S.U.A. un mesaj în care, după ce își manifestă îngrijorarea în legătură cu hotă- rîrea oficialităților americane de a

continua experiențele nucleare, se exprimă preocuparea față de viitorul umanității.„Să se pună capăt tuturor experiențelor cu arma nucleară I" — sub această lozincă, la 20 ianuarie în Grecia a fost declanșată Decada păcii. Inițiată de organizația Comitetul elen pentru destindere internațională șt pace, această campanie se bucură de sprijinul tuturor organizațiilor democratice șl progresiste din Grecia, a numeroși lideri politici și pe tărim obștesc.
P.S.D. se pronunța pentru retragerea rachetelor 

nucleare de pe teritoriul R. F. GermaniaBONN. — Calea de asigurare a securității șl păcii pe planeta noastră trece prin dezarmare — a declarat, în cadrul unui miting electoral organizat la Bremen, vicepreședintele Partidului Social Democrat din R.F.G., Johannes Rau, candidat din partea P.S.D. la funcția de cancelar. In vederea realizării acestui țel, a menționat vorbitorul, trebuie retrase toate rachetele nucleare americane dislocate pe teritoriul R. F. Germania. în cazul venirii la putere a Partidului Social Democrat, a precizat Johannes Rau, guvernul va denunța în decurs de trei luni acordul cu S.U.A. firme privind participarea unor din R.F.G. la înfăptuirea

programului american Inițiativa de Apărare Strategică, cunoscut sub denumirea de „războiul stelelor", într-un interviu acordat cotidianului „Kurier", ministrul vest- german de externe, Hans-Dletrich Genscher, a reamintit că membri ai Partidului Liber Democrat doresc revocarea acordului ame- ricano-vest-german privind participarea firmelor din această țară la proiectul american Inițiativa de Apărare Strategică (S.D.I.).Agențiile de presă reamintesc că Hans-Dietrich Genscher șl-a manifestat opoziția față de participarea R.F.G. la S.D.I., Intrucit aceasta ar duce la destabilizarea echilibrului strategic Est-Vest.
Pentru crearea unei zone denuclearizate 

în nordul Europei

j~ IDEI SI DIRECȚII FUNDAMENTALE ALE GÎNDIRII SI ACȚIUNII ] 
j POLITICE INTERNAȚIONALE ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU |

O viziune nouă asupra rolului Europei
„Avem marea răspundere în fața popoarelor noastre, 

a întregii lumi de a întări colaborarea și unitatea țărilor 
europene, pornind de la diversitatea orînduirilor sociale. 
Numai unită, Europa va putea juca un rol mai important 
în soluționarea problemelor complexe din viața interna
țională în direcția păcii“.

NICOLAE CEAUȘESCU
Un rol decisiv, o mare 

răspundere in fața popoare
lor. Pacea șl securitatea In Europa constituie unul din obiectivele de prim ordin, ocupînd un loc central In vasta operă teoretică, în ampla activitate practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru asigurarea unei păci trainice pe planeta noastră.Europa, In concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, este chemată, în actualele împrejurări internaționale, să-și asume un rol decisiv in înlăturarea marilor pericole ce planează asupra lumii in ansamblu, In salvgardarea destinelor întregii umanități. Un rol decisiv — pe măsura răspunderii uriașe ce-1 revine continentului nostru în fața popoarelor întregii lumi 1Continentul european, care a adus o contribuție inestimabilă la îmbogățirea tezaurului de civilizație universală, este, după cum se știe, și locul unde au izbucnit cele două conflagrații mondiale pustiitoare. Este o realitate care nu poate fi ocolită, care apasă asupra conștiinței popoarelor europene, reprezentînd și un avertisment perpetuu pentru viitorime. Nu o dată s-a încercat să se acrediteze ldeca că după al doilea război mondial Europa și-ar fi pierdut din importanță, că „centrul lumii" ar fi pe cale să se mute spre alte regiuni ale globului, spre Ame

rica sau zonele Pacificului... Desfășurările de pe scena politică mondială au infirmat asemenea teze. Europa a continuat și continuă să reprezinte unul din principalele puncte de gravitație ale Întregii vieți internaționale. Și dacă, dintotdeau- na, destinele întregii omeniri s-au aflat într-o strînsâ împletire cu cele ale Europei, astăzi această comunitate de destine este mai evidentă ca orieînd.Punînd In lumină acest mare adevăr, tovarășul Nicolae Ceaușescu a elaborat un concept de amplă deschidere privind edificarea securității și păcii în Europa, ca o premisă Importantă pentru securitatea și pacea pe plan mondial. Sub impulsul său hotărîtor, înfăptuirea securității europene a fost înscrisă drept obiectiv de cea mal mare importanță al politicii externe a României socialiste. Aprecierile, tezele formulate de președintele României își găsesc reflectare în acțiunile practice. Stau mărturie eforturile depuse, din inițiativa președintelui țârii, pentru normalizarea relațiilor cu toate statele europene, măsurile întreprinse In acest scop deschizînd calea normalizării relațiilor intereuropene la scară continentală, contribuțiile de largă recunoaștere internațională la pregătirea și desfășurarea istoricei conferințe din 1975 pentru securitate și cooperare, la elaborarea Actului final de la Helsinki — această veritabilă Cartă a păcii și securității în

Europa. Sub semnul aceleiași exemplare continuități se situează contribuțiile ulterioare la dezvoltarea procesului inițiat In urmă cu mai bine de un deceniu, în cadrul reuniunilor europene post-Helsinki, acțiunile și măsurile proprii în vederea transpunerii în viață a principiilor și angajamentelor asumate.
Mai puține arme — mai 

multă securitate. Europa spra care aspiră poporul român, ca șl celelalte popoare ale continentului, este o Europă a păcii și deplinei securități, în care toate națiunile să se poată dezvolta liber și să poată conlucra la adăpost de orice amenințare. Or, mai multă securitate pentru popoarele din Europa ar însemna mai multă securitate pentru popoarele din întreaga lume. Cu atît mai imperioasă este realizarea acestui deziderat avînd în vedere că în zona noastră geografică se află, față în față, dispozitivele armate ale celor două mari grupări militare, N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia, care dețin cea mal mare parte din armamentele lumii. Dar se poate pune întrebarea : oare este posibil aceasta în condițiile în care aici se află depozitate o bună parte din cele 55 000 de focoase nucleare, cînd spre orașele din est și din vest, din nordul și din sudul continentului sînt Îndreptate mai toate rachetele nucleare de la bazele terestre, avia

tice șl submarine dispuse în diferite regiuni ale globului 1Răspunsul formulat de președintele României este categoric afirmativ. El se întemeiază pe încrederea în forța rațiunii, în capacitatea popoarelor de a impune o politică nouă, de pace și securitate, de înțelegere și colaborare.Pornind de la această realitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază necesitatea ca statele europene să-și asume răspunderile ce le revin in fața propriilor popoare, ca și in fața popoarelor de pretutindeni, acționînd pentru reducerea treptată, pină la lichidarea definitivă a acestei teribile amenințări. Concepției periculoase potrivit căreia a- cumularea de noi și noi arme, îndeosebi nucleare, ar aduce popoarelor mal multă securitate, asigurînd un fel de echilibru al terorii, președintele României li opune teza rațională, întemeiată pe o analiză profundă a realităților, și anume că o securitate reală se poate baza pe un echilibru de forțe, dar orientat în jos, la niveluri tot mai scăzute ale înarmărilor. Evoluția însăși a evenimentelor de pe continent a demonstrat fără putință de tăgadă că, de pildă, trecerea la instalarea de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune, departe de a aduce maî multă securitate, a făcut să sporească insecuritatea generală, acțiunea respectivă antrenînd o intensificare a cursei înarmărilor nucleare.Intre măsurile prioritare ce se Impun în vederea opririi acestui curs primejdios, președintele României evidențiază necesitatea stringentă tocmai a încetării acțiunii de instalare a noi rachete cu rază medie de acțiune, trecerii la reducerea și eliminarea definitivă a armelor nucleare de pe continent. De aceea, acordînd o deosebită importanță înțelegerii ce s-a conturat, în toamna anului trecut, în cursul Intîlnirii so- vieto-americane la nivel înalt, din Islanda, cu privire la lichidarea tuturor armelor nucleare din Europa,

**î*

STOCKHOLM. — La Stockholm a avut loc ședința Comisiei parlamentarilor din țările nordice în problema creării unei zone fără arme nucleare în nordul Europei. Președintele comisiei. Anker Joer- gensen. președintele P.S.D. din Danemarca, a anunțat, după ședință, că în anul 1987 acest organism urmează să prezinte un raport care va cuprinde unele prevederi ce vor putea fi incluse In tratatul referitor la crearea zonei menționate.

După opinia comisiei, zona denu- clearizată ar trebui să cuprindă toate țările nordice, inclusiv Groenlanda, Islanda, Insulele Feroe, zonele marine adiacente. In tratat va trebui menționat că țările participante se angajează să nu producă, să nu achiziționeze, să nu experimenteze șl să nu amplaseze pe teritoriile lor arme nucleare. Par- ticipanții Ia lucrările comisiei fost unanimi in a aprecia participante ar trebui să mită intrarea unor nave nucleare în porturile lor.
au că țările nu per- cu arme
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CONVORBIRI LA BEIJING. Deng Xiaoping, președintele Comisiei Centrale Consultative a P.C. Chinez, s-a intîlnit cu primul ministru al Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, aflat la Beijing îh- tr-o vizită oficială. în cursul convorbirii a de păreri rale și a cil. Deng sprijinul dreaptă a poporului vlzînd abolirea sistemului de apartheid. Primul ministru Zimbabwean a conferit și cu premierul Consiliului de Stat. Zhao Zlyang, transmite agenția China Nouă. Părțile s-au pronunțat pentru dezvoltarea cooperării dintre cele două țâri, precum și pentru instaurarea păcii și stabilității în sudul Africii.

fost efectuat un schimb asupra relațiilor bilate- situației din sudul Afri- Xiaoping a reafirmat țării sale pentru lupta sud-african

milioane de șomeri din Marea Bri 
tanie.

L
CONGRES. La Tokio s-au desfășurat lucrările congresului Parti

dului Liberal Democrat de guver- nămînt din Japonia. Dezbaterile s-au referit la intenția guvernului de a introduce un nou impozit a- supra operațiunilor comerciale șl de a continua politica de denațld- nalizare a unor sectoare industriale. Pe cutat parea rican tegică , ,vernului de a stituțională de nitul național militare.„LANȚ UMAN". Un grup de 60 
de personalități ale vieții culturale 
și artistice britanice a lansat iniția
tiva organizării unui „lanț uman" 
intre Liverpool și Londra, la 3 mai 
a.c., pentru a atrage atenția oficia
lităților și a opiniei publice asupra 
situației dramatice a celor peste 3

plan extern, congresul a dis- probleme legate de partlci- Japoniei la programul ame- Inițiativa de Apărare Stra- (S.D.I.) al de intenția gu- depâși limita con- unu la sută din ve- pentru cheltuielii»

PROTESTE ÎMPOTRIVA PRESIUNILOR DIN COREEA DE SUD. Pentru a nu-șl asuma responsabilitatea uciderii studentului Pak Chon Chil, arestat sub acuzația de a fi întreprins „acțiuni subversive", regimul dictatorial din Coreea de Sud a fost nevoit sâ-1 demită pe ministrul de interne și be șeful poliției din această țară. Pak Chon Chil a decedat la una din secțiile de poliție după ce a fost supus unui Interogatoriu intens timp de trei ore. Noua crimă a regimului de la Seul a provocat un val de indignare în toată țara, în capitală, studenții au organizat o demonstrație de protest împotriva violărilor sistematice mal elementare drepturi lui în Coreea de Sud. ale celor ale omu-
Japonia a 
comercial 

principalii

I

I
I

EXCEDENT, tn 19S«, 
înregistrat un excedent 
record In schimburile cu .. șdi parteneri comerciali occidentali 
— 82,67 miliarde dolari. Calculată tn 
dolari, valoarea importurilor nipo
ne a scăzut cu 2,3 la tută față de 
anul precedent, iar cea a exportu
rilor a sporit cu 19,1 la sută.

I

țara noastră consideră că se impun» continuarea eforturilor pentru finalizarea unui asemenea acord. Fără Îndoială că propunerile prezentate în acest sens de Uniunea Sovietică își păstrează deplina actualitate, că apropierea de poziții Înregistrată — apropiere care s-a manifestat cel mai marcant tocmai în această privință — constituie un bun ciștigat, interesele popoarelor impunind de aceea reluarea dialogului, continuarea eforturilor in vederea realizării unor înțelegeri corespunzătoare.Este unul din marile merite ale secretarului general al partidului nostru acela de a fi pus în atenție rolul și răspunderea ce revin in înfăptuirea securității europene, in a- sigurarea păcii pe continent tuturor statelor europene, care pot și au datoria să-și aducă propria contribuție in această direcție. Problema armelor nucleare, problemele păcii în Europa privesc în mbd direct, vital toate statele șl popoarele continentului și este tn interesul șl de datoria tuturor statelor — și în primul rînd a statelor membre ale celor două alianțe militare, N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia — să aibă un rol tot mai activ în găsirea căilor de realizare a unor înțelegeri menite să ducă la înlăturarea primejdiei ce le amenință.Securitatea în Europa, ca șl securitatea pe plan mondial presupun. In același timp, în concepția președintelui României, măsuri efectiv» pentru reducerea armamentelor convenționale, care, prin perfecționările aduse, se apropie ca putere distructivă de armele de distrugere în masă. Este pe deplin explicabilă de aceea preocuparea popoarelor continentului european generată de a- cumularea în regiunea noastră geografică a unor uriașe cantități de asemenea arme. Se știe că de mal mulți ani se desfășoară negocieri pentru reducerea armamentelor și e- fectivelor din zona centrală a continentului, fără să se fi ajuns însă la rezultate concrete. România, care este coautoare a Declarației-Apel, de la Budapesta, a statelor participante la Tratatul de la Varșovia privind reducerea cu 25 la sută pină tn 1990 a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare, consideră că se impune intensificarea eforturilor tn vederea trecerii la măsuri efective în această privință. în ce o privește, țara noastră și-a manifestat in mod direct, prin fapte, voința de dezarmare, tre- cînd, din Inițiativa președintelui Nicolae Ceaușescu, la reducerea în mod unilateral cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare, referendumul

prin care • fost validată în mod unanim această hotărire reprezentînd un act de Înaltă răspundere pentru destinele păcii.
O temelie materială a

securității. In concePU« Pr®- ședintelul României, o latură esențială a securității în Europa șl în lume o constituie dezvoltarea largă a colaborării economice, tehnico- științifice și In alte domenii, ca un rezultat firesc al destinderii șl creșterii încrederii între state șl totodată ca o temelie materială a procesului de promovare a securității. Europa poate constitui șl in această privință un factor dinamizator pe plan internațional. Pentru că, est» o realitate, continentul european continuă să dețină o pondere considerabilă in ansamblul economiei mondiale. Cele 33 de state europenesemnatare ale Actului final de la Helsinki, Împreună cu S.U.A. și Canada, țări prezente pe continent prin participarea la alianța nord-atlantl- că, dețin circa 80 la sută din producția lumii șl o proporție asemănătoare în comerțul mondial. Fără îndoială însă că nivelul actual al colaborării economice intereuropene este mult în urma cerințelor vremii, ca și a posibilităților oferite de progresul tehnico-științific.în temeiul acestor realități, țara noastră s-a pronunțat și se pronunță pentru dezvoltarea largă a colaborării prin Înlăturarea barierelor artificiale, restricțiilor și discriminărilor, pentru cooperarea în realizarea prin eforturi comune a unor vaste proiecte în domeniul energiei; transporturilor, pentru valorificarea unor ■resurse, ca șl pentru protejarea mediului înconjurător, conlucrarea pentru soluționarea unor probleme a- cute ce confruntă economia mondială.
Primatul tratativelor, al 

spiritului constructiv. Flre’te> obiectivul înfăptuirii securității europene este un obiectiv complex, a cărui înfăptuire presupune eforturi permanente pentru dezvoltarea procesului Inițiat prin Conferința de la Helsinki. România socialistă acordă de aceea o mare importanță reuniunilor general-europene, partlci- pînd activ, adueîndu-și propria contribuție la progresul negocierilor, încheierea cu succes a Conferinței de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa, în ale cărei rezultate se regăsesc idei și propuneri prezentate de țara noastră, constituie exemplul cel mal concludent privind însemnătatea șl eficiența metodei tratativelor. Este una

din Ideile subliniate permanent d» președintele României că, num: fn acest fel, pe calea dialogului constructiv, punîndu-se mal presus de orice deosebiri ceea ce este în in- î teresul comun, al tuturor popoarelor, se poate ajunge la înțelegeri, j oricît de îndepărtate ar fi pozițill» statelor respective. jPrin prisma acestor cerințe apre- 1 ciază țara noastră și reuniunea ge« . neral-europeană de la Vlena, ala , cărei lucrări urmează a fi reluate la Începutul săptămînil viitoare. Cu > atît mai mult cu cît dezbaterii» din prima parte a reuniunii au fost marcate de o serie de încercări de a abate atenția de la problemele reale care preocupă popoarele continentului, aducînd în dezbatere , probleme ' Imaginare, colaterale, inclusiv falsuri și denaturări tn problema drepturilor omului sau a naționalităților. Tendința de a monopoliza discuțiile in jurul acestor probleme are un caracter vădit reacționar, diversionist, promotorii el Incerclnd să reediteze practici , naționaliste, șovine, folosite tn trecut pentru învrăjbirea popoarelor continentului, cu scopul de a distrage atenția de la problemele grave nesoluționate tn propriile țări privind asigurarea de drepturi egale pentru toți cetățenii, a drepturilor fundamentale la muncă, la educație, la existență liberă, demnă, la pace. România, așa cum se subliniază în recentul comunicat al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., va milita activ pentru ca reuniunea de la Vlena să se desfășoare in spirit constructiv, să dezbată problemele care preocupă efectiv popoarele continentului — dezarmarea, securitatea, colaborarea și pacea.Poziția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu privind edificarea păcii, securității și colaborării pe continent, poziție reafirmată de la tribuna reuniunii general-europene de la Vlena, se întemeiază pe o viziune largă asupra Europei. O Europă unită, bazată pe respectul diversității orînduirilor sociale, al opțiunilor politice ale fiecărui popor, în numele acestei largi unități a statelor europene, state independent» și suverane, țara noastră este hotă- rită, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, să-și aducă întreaga contribuție la progresul cauzei securității șl păcii pe continentul european și In lume, făcînd să prevaleze, într-adevăr, ceea ce este în interesul tuturor popoarelor continentului : edificarea unei Europe a păcii, înțelegerii și colaborării, spre binele și progresul civilizației umane.
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