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Opera social-politică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, al cărei conținut
cuprinde vaste domenii ale cunoaș
terii, de la economie la politică, de
la filozofie la istorie, de la sociolo
gie la morală, are în centrul său, ca
idee
fundamentală,
permanenta
actualitate și forța veșnic vie a spi
ritului revoluționar, a romantismului
revoluționar. în concepția secre
tarului general al partidului,
revoluția nu poate fi conside
rată încheiată o dată cu pre
luarea puterii politice, cu
formarea proprietății socia
liste. Desigur, acestea sînt
momente importante, esenția
le ale revoluției socialiste. Ele
nu încheie însă procesul revo
luționar. Dimpotrivă, în etape
le următoare, mai complexe,
procesul revoluționar se dez
voltă fără încetare, dobîndește
forme
noi,
trăsături
noi, determinînd transformări
structurale, radicale în dome
niul forțelor de producție, al
relațiilor de producție, în con
ducerea societății, în modul
de viață al oamenilor. De aici
se desprinde ideea, proprie
gîndirii novatoare a secre
tarului general al partidului
nostru, că, în edificarea socie
tății socialiste multilateral
dezvoltate, numai îrițelegînd
în acest fel realitățile, mersul
istoriei, vom înțelege faptul că
nu ne putem mulțumi cu ce
am realizat pînă în prezent și
că se impune ca întregul nos
tru popor să muncească cu
dăruire patriotică pentru a
asigura ridicarea continuă a
patriei pe noi trepte de pro
gres, de civilizație socialistă.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu
subliniază în acest sens : „Nu
putem spune că am construit
socialismul și ca atare ne
putem culca și sta liniștiți !
Aceasta este o concepție gre
șită, nerevoluționară — șț tre
buie s-o înlăturăm cu dcsăvirșire din gindirea și practi
ca noastră. Trebuie să înțelegem
că in permanență vor avea Ioc
transformări revoluționare și că tre
buie să conducem procesul acestor
transformări. Partidului nostru, ca
partid revoluționar, comunist, ii re
vine rolul de a conduce științific
aceste procese revoluționare. Numai
așa el își va putea îndeplini misiu
nea de forță politică conducătoare a
societății, va asigura conducerea
poporului pe calea socialismului și
comunismului."
Această teză, cu profunde impli
cații în întreaga noastră viață economico-socială, își află o strălucită
ilustrare in noul volum apărut în
coiecțm „Din gindirea social-politică
României,
a președintelui
Nicolae Ceaușescu", semnificativ in
titulat : „A MUNCI, A LUPTA, A
TRAI ÎN SPIRIT REVOLUȚIONAR
— TRĂSĂTURĂ A OMULUI NOU,
CONSTRUCTOR AL SOCIETĂȚII
SOCIALISTE MULTILATERAL DEZ
VOLTATE". Ideile cardinale din
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— forme active ale democrației
muncitorești-revoluționare
Una dintre „plăcile turnante" ale progresu
lui societății o constituie conducerea științifică
a economiei. Din perspectiva acestei realități,
în cadrul societății noastre socialiste, în anii
de după cel de-al IX-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român au fost intensificate preo
cupările pentru a așeza pe baze științifice, în
concordanță cu legitățile dezvoltării sociale, în
deosebi cu legile generale economice, întrea
ga activitate desfășurată pentru dezvoltarea și
modernizarea economiei naționale. De la o
etapă la alta, de la un an la altul, în anii ce
au urmat Congresului al IX-lea, secretarul ge
neral al partidului și-a adus și își aduce o
contribuție fundamentală la perfecționarea
muncii de conducere. Au fost elaborate și apli
cate în viață idei noi, teze noi, concepte noi,
proprii gindirii clarvăzătoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. In această privință, de o
deosebită însemnătate s-a dovedit a fi funda
mentarea conceptului de democrație muncitorească-revoluționară. De fapt, nu despre elabo
rarea unui simplu concept este vorba, ci a unui
intreg sistem ce a conferit, prin transpunerea
sa în viața societății noastre, o esență nouă,
superioară democrației socialiste. A fost creat,
astfel, un cadru eficient de participare largă și
efectivă a întregului popor la conducerea so
cietății.
întregul sistem al democrației muncitoreștirevoluționare,
conceput
în
anii
„Epocii
Nicolae Ceaușescu”, are la bază idei, teze, con
cepte novatoare, profund revoluționare, al că
ror autor este secretarul general al partidului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a elaborat, ca
rod al unei gîndiri teoretice fecunde, în de

plină concordanță cu concluziile istoriei patriei,
cu realitățile societății noastre socialiste și cu
tendințele ce se manifestă în lumea contem
porană, o concepție originală și științifică des
pre participarea întregului popor la conducerea
societății. Se poate spune, pe drept temei, că
întreaga operă social-politică a secretarului ge
neral al partidului constituie un fundament teo
retic trainic al sistemului de norme și principii
proprii democrației muncitorești-revoluționare. Iar
prin titanica activitate practică desfășurată de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în funcțiile su
preme de secretar general al partidului și de
președinte al țării, acest sistem de esență su
perioară, unic în felul său, se dezvoltă fără
încetare, se perfecționează continuu. Pentru că,
în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, de
mocrația socialistă, departe de a fi o realitate
statică, se transformă continuu, pe cale revo
luționară. De la o etapă la alta, sistemul de
mocrației muncitorești-revoluționare, ca urmare
a activității rodnice a partidului nostru,
a
preocupării
conștante
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a dobindit structuri noi,
perfecționate, au fost instituționalizate noi for
me de acțiune, noi modalități de activitate. Iar
acest proces continuă. Recent, secretarul ge
neral al partidului sublinia că și de aici înain
te este necesar „să dezvoltăm mai larg de
mocrația muncitorească-revolutionară, asigurind participarea întregului popor la conducerea
tuturor sectoarelor, a societății noastre — aceas
ta constituind factorul fundamental, garanția

desfășurării în cele mai bune condiții a întregii
noastre activități".
in concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
societatea socialistă se construiește prin po
por și pentru popor, fiind rezultatul creației con
știente a maselor. Pe această legitate obiectivă
se întemeiază instituirea, din inițiativa secreta
rului general al partidului, a unor forme active
de manifestare a democrației muncitorești-re
voluționare, menite să asigure o prezență am
plă și eficientă a clasei muncitoare, a țărăni
mii, a intelectualității, a tuturor gerterațiilor în
viața politică și socială a țării. Autoconducerea
muncitorească și autogestiunea, componente de
bază ale amplului sistem democratic făurit la
nivelul întregii noastre societăți, asigură creș
terea puternică a inițiativei și răspunderii co
lectivelor de oameni ai muncii în gospodărirea
cu maximă exigență a avuției naționale.
Participarea responsabilă la procesul complex
de autoconducere și autogestiune dă expresie
triplei calități a omului muncii, de proprietar,
producător și beneficiar. Proprietatea socialis
tă, cu deosebire, conferă omului muncii un
statut de stăpîn al avuției țării, dar și de răs
punzător direct de gospodărirea, de dezvoltarea
continuă a bogăției naționale. Această realita
te constituie baza trainică a autoconducerii
muncitorești, a autogestiunii economico-financiare, proces in cadrul căruia proprietarul, pro
ducătorul și beneficiarul se întîlnesc, într-o de
plină unitate, în persoana făuritorului de bunuri
materiale și spirituale.

Consacram pagina a Ill-a sublinierii concepției revoluționare,
profund științifice a tovarășului Nicolae Ceaușescu despre autocondu
cerea muhcitorească și autogestiunea economico-financiară.
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ECONOMISIȚI ENERGIA!

• DE LA PRODUCĂTOR LA CONSUMATOR — O RĂSPUNDERE UNICĂ
PENTRU ASIGURAREA Șl ECONOMI
SIREA SEVERĂ A ENERGIEI ELECTRICE
• IN FIECARE TERMOCENTRALĂ
SĂ SE ACȚIONEZE PENTRU UTILIZAREA CU RANDAMENTE ÎNALTE
A GRUPURILOR ENERGETICE ÎN
SCOPUL REALIZĂRII PUTERII PLA
NIFICATE
• ÎN TOATE UNITĂȚILE ECONOMI
CE SĂ SE REALIZEZE UN CONSUM
ECHILIBRAT PE ÎNTREAGA DURATĂ
A ZILEI Șl A SĂPTĂMÎNII Șl SĂ SE
REDUCĂ LA MINIMUM SUPRASOLICITĂRILE DIN ORELE VÎRFULUI DE
SARCINĂ : 17—23
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- moment hotărîtor pentru destinele
istorice ale poporului nostru
țele politice ale unirii Moldovei și
Munteniei, o notă a unui oficial
habsburgic atrăgea atenția : „Româ
nii vor găsi atunci suzeranitatea
Porții o rușine și o nedreptate, ei
vor găsi țara lor prea mică, ei vor
aspira la un stat de independență
care să includă Bucovina, Transil
vania, Banatul și avind Balcanii ca
frontieră. Frumos exemplu incă pen
tru Serbia !".
Preluînd conducerea noului stat,

128 DE ANI DE LA FORMAREA STATULUI NAȚIONAL ROMAN
PRIN UNIREA MOLDOVEI CU MUNTENIA
de speranțe și imbolduri de mobi
lizare, atît pentru conaționalii din
teritoriile vremelnic ocupate, cît și
pentru alte numeroase popoare an
gajate în mișcarea pentru unitate și
neatirnare. Noul stat român de la
Danubiu radia prin puterea exem
plului său încredere în forțele pro
prii tuturor acestora. în 1860 tran
silvăneanul Al. Papiu Ilarian îl în
demna pe Al. I. Cuza, al cărui sfă
tuitor era : „fie ca să vă steie intru
ajutor geniul națiunii române, (...)
și să fiți executorul fericit al pla
nului celui mai mare domn și roman
ce a avut vreodată Dacia lui Tra
ian".
O asemenea perspectivă neliniștea
profund Imperiul habsburgilor, care
a adoptat, ca urmare, o poziție activ-ostilă față de români, alături de
Imperiul Otoman și de Anglia, apă
rătoarea intransigentă a integrității
acestuia. Referindu-se la consecin-

ților dezvoltării sociale și în conce
perea modalităților de aplicare a ce
rințelor obiective la realitățile con
crete din țara noastră. Aceste idei
sint o expresie elocventă a spiritu
lui revoluționar imprimat întregii
noastre societăți — ca normă de
muncă și viață și ca atribut funda
mental al întregii activități de edi
ficare a socialismului și comunismu
lui. „Progresul neîncetat al societății
noastre ;—
arată
tovarășul
Nicolae Ceaușescu — impune întro
narea în întreaga viață socială a
unui puternic spirit revoluționar, a
exigenței și combativității comu
niste, a dinamismului și concepției
creatoare, novatoare a partidului și
statului nostru"De o deosebită importanță ne apare, în această lumină, teza tova
rășului Nicolae Ceaușescu potrivit
căreia, în momentul de față, ne
aflăm într-o etapă superioară a
construcției socialiste, în care avem
de rezolvat probleme hotărîtoare

pentru destinul patriei noastre. De
aici se desprinde cerința ca și ac
tivitatea partidului, a membrilor de
partid, a tineretului, a întregului po
por să se ridice la un nivel nou, să
fie pătrunsă de un spirit revoluțio
nar militant, necesar Înfăptuirii ne
abătute a Programului edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării României spre
comunism. Socialismul și co
munismul cer abnegație, de
votament nemărginit, spirit
revoluționar. Secretarul gene
ral al partidului ne îndeamnă
să fim revoluționari în tot ceea
ce facem, să gîndim și să
muncim în acest spirit. Să în
vățăm să înfruntăm greutățile,
să le învingem, să soluționăm,
cu toții, probleme dintre cele,
mai complexe, dintre cele mai
dificile, inerente mersului îna
inte, pe un drum ce presupu
ne și elemente necunoscute,
nestrăbătut de nici o altă orînduire. „Sînt oameni care ar
dori ca greutățile să treacă
mai repede — sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Și eu,
și partidul, și noi toți am dori
să treacă mai repede, să avem
cît mai puține greutăți de în
tâmpinat ; dar aceasta depinde
de felul cum vom munci, cum
ne vom organiza fiecare acti
vitatea. Desigur, unii ar dori,
dacă sint greutăți, să le ducă
alții in spate, să le înfrunte
alții, iar ei să le simtă cit mai
puțin, să stea Ia umbră și să
privească cum muncesc ceilalți,
să-i aplaude pe alții. Așa nu
se poate construi socialismul".
Și adaugă : „A fi comunist, a
fi revoluționar, a fi militant
pentru socialism înseamnă a
pune umărul unde este mai
greu". Din această perspectivă
este privit și omul nou — care
trebuie să muncească pentru
a patriei înălțare, să fie stăpîn
pe cele mai noi cuceriri ale
științei, ale cunoașterii, să se
caracterizeze prin înalte virtuți
politice și morale, prin pasiunea
pentru creație, prin îndrăzneală in
gindire și acțiune, prin cutezanță
în promovarea noului. Spiritul revo
luționar constituie temeiul trainic al
noii construcții umane din societatea
noastră. Al noului statut ce defineș
te rolul și locul omului în opera de
edificare a noii societăți în România.
Nici una dintre marile întrebări pe
care și le-a pus omul în cursul lstpriei sale nu a fost de o atît de
mare gravitate și, adăugăm ime
diat, de o atît de gravă responsa
bilitate ca aceea privind locul șl
rolul său în lume, natura și esen
ța sa, menirea lui. Ivite din mirare
și nevoie, reconstruite neîncetat in
funcție ele noile date ale științei și
filozofiei,
întrebările răscolitoare
care și-au asumat ființa umană
ca obiect al lor, cele care au frămîntat omul vrîndu-1 • conștient de

Prof. univ. dr. Al. CAZAN
(Continuare în pag. a V-a)
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UNIREA PRINCIPATELOR

tate cu nevoile societății moderne și
spiritul transformator al epocii, pe
plan economic, social, politic, cultu
ral. Noul cadru permitea, totodată,
României să se exprime pe sine tot
mai puternic în concertul popoare
lor europene, in viața politică și
economică, in mișcarea cuitural-științifică.
, Intr-un secol în care problematica
națională a fost dominantă, unirea
Moldovei cu Muntenia era dătătoare

acest volum, dînd expresie unei con
cepții teoretice și practice originale,
ce se înscrie ca o însemnată contri
buție la îmbogățirea socialismului
științific, își au Izvorul în practica
edificării noii societăți în România,
în anii rodnici de după Congresul
al IX-lea al partidului, în investiga
rea largă a istoriei patriei, precum
și în cercetarea profundă a legită

File de muncă și gindire revoluționară în lumina
^vizitelor de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu

INITIATIVE,
ÎN PAGINA A 2-A, RELATĂRI DESPRE PREOCUPĂRI,
VÎLCEA ȘI BACĂU

Victorie a poporului, a întregii na
țiuni române, alegerea, la 24 Ianua
rie 1859, a aceluiași domn la Bucu
rești și Iași în persoana lui Alexan
dru Ioan Cuza reprezintă unul din
cele mai importante momente ale
luptei pentru edificarea României
moderne, unitare și independente.
Act de unanimă voință, unirea din
1859 exprima nu numai hotărîrea
româniloș de a-și înălța viitorul prin
forțe proprii, in conformitate cu
năzuințele și nevoile țării, dar și
credința lor .că doar pe această cale
— prin noi înșine — existența ro
mânească independentă putea fi asi
gurată și consolidată la Dunărea de
jos, zonă de acerbă înfruntare a in
tereselor contradictorii ale marilor
puteri. „Primul și hotărîtorul pas
spre unificare statală — arăta
tovarășul Nicolae Ceaușescu — l-a
constituit unirea Moldovei cu Țara
Românească in ianuarie 1859. Victo
rie remarcabilă a maselor de țărani,
meșteșugari, lucrători și tirgoveți. a
cărturarilor progresiști și patrioți,
Unirea Principatelor a reprezentat
actul (fare a pus bazele statului na
țional român modern. Ea a* avut un
puternic, ecou și in Transilvania, intărind conștiința unității naționale a
maselor populare din această pro
vincie, stimulind lupta lor pentru
unirea cu țara’*.
Unirea din 1859, rod al unei is
torii de luptă consecventă, plină de
jertfe și sacrificii imense, deschide
astfel o nouă etapă in mișcarea na
țională pentru a croi granițe statale
unice, trainice, definitive, corespun
zătoare unității de viață și simțire
românească din vatra străbunei
Dacii. Prin unirea din 1859 se rea
lizau condițiile necesare pentru o
mal rapidă dezvoltare in conformi

0 concepție științifică, profund novatoare,
despre cerința de a munci, a lupta,
a trăi în spirit revoluționar

Al. I, Cuza se arăta omul unei noi
epoci istorice, căreia națiunea îi în
credințase destinele sale. în misiu
nea sa, înnoitoare, programul revo
luției române burghezo-democratice
ii era permanent îndreptar. Apli
carea principiilor lui în restructu
rarea vieții interne era făcută prin
prisma marilor obiective naționale în
jurul cărora, ca și în trecut, se
stringeau românii de pretutindeni.
Prima problemă de interes major
rezolvată a fost recunoașterea du
blei alegeri a lui Al. I. Cuza și deci
a Unirii impuse de românii înșiși.
A urmat apoi, prin aceeași voință
proprie românească, desăvirșirea ac
tului de la 24 Ianuarie 1859 prin
uniformizarea administrat! v-legislativă și centralizarea puterii de stat
la București.
Și astfel. Al. I. Cuza ținea să sub
linieze, la 24 ianuarie 1862, in fața
Adunării legiuitoare unice de la

București, cu demnitatea unui șef de
stat, susținut in politica sa națio
nală, pină la jertfa supremă, de în
treaga românime, că : „O viață
nouă se deschide azi pentru România.
Guvernul meu este însărcinat a vă
depune actul prin care s-a statorni
cit modificările la Convenția de la
Paris. Eu insă credincios misiunei
ce mi-ați dat am proclamat inaintea
d-voasțră cit și inaintea țârei,
unirea definitivă a Principatelor.
V-am zis că ea va fi precum Româ
nia o va dori și simți". Cuvintul lui
consemna nu numai bucuria pentru
realizarea unității „definitive", așa
cum o doriseră românii, ci și pro
gramul luptei viitoare.
România tuturor românilor, una și
nedespărțită, visul de aur al tuturor
generațiilor, nu va putea fi decît
independentă. De pe aceste poziții
propuneau 13 deputați, in frunte cu
M. Kogălniceanu, în ședința publică
a Adunării legiuitoare din 20 martie
1862 ca : „Titlurile de români, Jară
Românească, România, să fie păs
trate de guvern in titlurile domni
torului și in actele publice ale țării".
și „Să se hotărască definitiv și unic
culorile drapelului și stema Româ
niei". în dezvoltarea propunerii, ma
rele om politic sublinia că : „Ro
mâni, Țară Românească, România
este un nume pe care națiunea noas
tră l-au moștenit de la Traian îm
păratul. Acest nume sacru, numai
uciderea naționalității noastre, cu
cerirea străină il va putea șterge din
limba și din țara noastră, din gura
copiilor noștri (...) Acest titlu de
secoli l-au avut toți domnii și

Maria TOTU
(Continuare în pag. a IV-a)

Sub semnul creator
al industrializării
— Negreștiul este
un
oraș
al
„Epocii
Nicolae Ceaușescu", ilustrînd, prin chiar destinul
său, politica înțeleaptă a
partidului nostru de dez
voltare armonioasă a tutu
ror localităților de pe cu
prinsul patriei, grija sta
tornică de care se bucură
oamenii muncii din întrea
ga țară — ținea să preci
zeze tovarășul Vasile Mureșan, primarul tânărului
oraș înflorit în inima Oașu
lui. Este o imagine-simbol
a ceea ce a însemnat, în
viața localităților, perioada
inaugurată de Congresul al
IX-lea al partidului. Ne
greștiul era, pînă în 1965,
un sat în Oaș. Declarat oraș în 1965, nu se putea
mindri, la acea dată, nici
măcar cu un bloc de lo
cuințe. Acum, vedeți și
dumneavoastră ! •
Sigur că vedem, că orici
ne poate să vadă, aici, la
Negrești, blocuri de toată
frumusețea, hotel modern,
asaltat nu numai de turiști,
ci, mai ales, de specialiști
veniți în schimb de expe
riență sau pentru contrac
tări la întreprinderile din
oraș — impunătoarele și
modernele întreprinderi in
dustriale —, o gară nouă...
— E o poveste întreagă
cu gara și cu trenul nos
tru, ne spusese secretara
cu probleme de propagan
dă. tovarășa Maria Pop. In
trecut, un industriaș pus
pe îmbogățire a construit
o cale ferată pînă aici pen
tru a transporta aurul ver
de jefuit din codrii Oașu
lui. Cînd afacerea n-a mai
fost rentabilă, și-a luat
frumușel tot ce adunase,
și-a luat și trenul, și șine
le și s-a dus. Altul, nu mai
puțin întreprinzător, a pus
in exploatare apele mine
rale de la Luna. A făcut
cale ferată, a înființat la
Luna o mică stațiune bal
neară, care devenise destul
de cunoscută. Cînd
s-a
plictisit sau a adunat des
tulă avere — nimeni nu

știe exact ! — și-a luat, la
fel, bagajele și.... trenul,
cu cale ferată cu tot,, și
s-a dus... Acum, în sfîrșit,
Negreștiul este racordat —
cu adevărat și definitiv —
la magistralele feroviare
ale țării, iar acest lucru a
fost impus de gradul său
de dezvoltare, de avîntul
pe care-1 cunoaște indus
tria.
O industrie tânără, dar
puternică și diversă, care a
stabilizat forța de muncă
și a schimbat fața locului.
Oșenii, care altădată pere
grinau în căutare de mun
că, au astăzi prilejul să în
vețe și să practice, Ia ei
acasă, meserii moderne,
străduindu-se să-i dea ți
nutului natal, prin mun
ca lor de zi cu zi, spor
de faimă și frumusețe. Cei
ce au văzut, cu uimire, întîile blocuri la Negrești nu
se mai miră astăzi că ora
șul este împînzit de con
strucții noi. ale căror te
melii se sprijină, trainic,
pe industrie. Marca pre
zentului, atît de vie, evocă
momente dragi, nepieritoa
re. Istorie.
— In noiembrie 1965 —
reînvie un astfel de mo
ment devenit istorie inter
locutoarea noastră — Oașul
l-a avut pentru întâia dată
oaspete drag pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu. In Ne
grești nu existau atunci de
cît niște mărunte ateliere
de mică industrie, care, și
ele, au cunoscut, în anii ce
au urmat, o dezvoltare fără
precedent. Dar fabrici, uzi
ne. tot ce ține de însăși
ideea de oraș nu aveam
nici la Negrești, nici altun
deva în Oaș. Atunci, cu
prilejul primei vizite de
lucru, secretarul general al
partidului ne-a îndemnat
„să facem din Negrești un
oraș frumos în inima Oa
șului, cu o industrie înflo
ritoare". Ceea ce, la puțină
vreme, avea să și devină
orașul nostru. Așa
s-au
pus aici, la noi, bazele in
dustriei.

:

...
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La „Integrata” de in și cînepă din Negrești-Oaș se
„țese" o nouă tradiție...

...întâi a apărut „Integra
ta" de in și cînepă, unitate
ce concentrează în bună
parte forța de muncă fe
minină.
— întreprinderea a por
nit la drum cu o mină de
oameni — își amintește to
varășul loan China, direc
torul unității. Apoi, încetîncet, a atras și a fixat for
ța de muncă locală, rezolvînd o problemă socială și,
în același timp, valorificînd calități îndelung șle
fuite : gustul pentru fru
mos, fantezia... Neîntrecute
artizane,
păstrătoare și
creatoare de frumos, oșencele au continuat, ca să
spunem așa, Ia scară in
dustrială o bogată tradi
ție. In primăvara anului
trecut, cu prilejul unei noi vizite de lucru
în județul nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, înso
țit de
tovarășa
Elena
Ceaușescu, a ținut să re
vadă întreprinderea noas

tră, prima ctitorie dintre
numeroasele ctitorii din
Negrești, ca și de pe întreg
cuprinsul țării, ce datează
din această rodnică perioa
dă. Secretarul general al
partidului ne-a cerut, cu
această ocazie, să valorifi
căm cît mai eficient poten
țialul tehnic și uman de
care dispunem, să dăm nu
mai produse de calitate,
care să ne facă renumiți.
Este ceea ce ne și străduim,
este modul în care am
vrea să mulțumim partidu
lui, conducătorului iubit
pentru grija statornică,
pentru încrederea arătate.
Acest mod de exprimare,
prin muncă neobosită, prin
produse de calitate, ce duc
faima tânărului colectiv de
la „Integrata", este propriu
tuturor colectivelor munci
torești din orașul Negrești.

Anica FLORESCU
(Continuare in pag. a IV-a)
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ECONOMISIȚI ENERGIA!
Înfăptuirea în cele mai bune condiții a importantelor sarcini din toate domeniile economiei naționale depinde în mod nemijlocit de
livrarea ritmică a energiei electrice necesare,
precum și de economisirea severă a tuturor re
surselor energetice. In strînsă concordanță cu
exigențele formulate de secretarul general al
partidului la recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., toți oamenii
muncii, fiecare cetățean trebuie să acționeze
cu hotărire pentru utilizarea cit mai judicioasă
și economisirea drastică a energiei electrice.
In scopul asigurării unei bune aprovizionări
cu energie electrică au fost stabilite cu rigurozi
tate, pentru fiecare consumator, cote defalcate

pe ore și zile. Numai printr-o permanentă și
strictă încadrare in aceste cote se va putea
asigura livrarea ritmică a energiei tuturor con
sumatorilor. Tocmai de aceea este absolut
necesar ca pretutindeni, în fiecare întreprinde
re, in fiecare localitate, să se deioună
eforturi susținute, să se desfășoare acțiuni ferme
pentru gospodărirea cît mai judicioasă a ener
giei. Fiecare kilowatt-oră economisit la locul
de muncă sau acasă înseamnă o contribuție
directă la asigurarea condițiilor necesare des
fășurării normale a activității productive. Or
ganele și organizațiile de partid sînt chemate
să ia toate măsurile pentru înfăptuirea neabătu-

tâ a sarcinilor stabilite de conducerea partidu
lui, pentru încadrarea fermă a tuturor consu
matorilor, mari sau mici, in cotele de energie
alocate, pentru întronarea unui spirit riguros de
ordine și disciplină în îndeplinirea prevederiloi
programului privind gospodărirea resurselor
energetice. In această perioadă, important este
ca în fiecare județ, in fiecare unitate econo
mică să se elaboreze o adevărată strategie a
economisirii severe și a gospodăririi judicioase
a energiei electrice. Ne propunem in prezenta
anchetă să relevăm inițiative, preocupări din
două județe ale țării, cit și acțiuni de stringen
tă actualitate.

Fiecare kilowatt-oră produs și utilizat cu maximă eficiență

,

'
»•

j
ii

Producători sau consumatori, toți
cetățenii din județul Vîlcea sînt pre
ocupați deopotrivă de valorificarea
superioară a potențialului energetic
existent in această parte a țării și,
in egală măsură, de gospodărirea
riguroasă a fiecărui kilowatt-oră.
Minerii din bazinul carbonifer Berbești-Alunu, bunăoară, au reușit per
formanța de a livra spre termocentralele patriei, în prima jumătate a
lunii ianuarie, de peste trei ori mai
mult lignit energetic față de aceeași
perioadă a anului trecut. La uzina
electrică Govora, primul grup de
50 MW, care funcționează pe bază
de cărbune, lucrează de la începutul
lunii ianuarie la capacitatea maxi
mă. Dovada ? Cei aproape 5 milioa
ne kWh energie electrică pulsați în
sistemul energetic național supli
mentar pînă în după-amiaza zilei de
20 ianuarie.
Mari sau mici, toate agregatele
ori instalațiile capabile să producă
energie electrică sînt folosite cu
randament ridicat. Microturbina din
dotarea Combinatului de prelucrare
a lemnului Rimnicu Vilcea, de exem
plu, a produs in prima jumătate a
lunii ianuarie mai bine de 52 000
kWh, ceea ce echivalează cu necesarul unității pentru aproape două
zile.
Am stăruit asupra acestor clteva
exemple pentru a releva modul în
care toți producătorii, mari și mici,
din județul Vîlcea acționează cu
răspundere muncitorească pentru
sporirea contribuției fiecăruia la asi
gurarea necesarului de energie elec
trică — imperativ pe care fiecare

dintre ei îl înțelege și-l aplică
riguros.
Ce se întîmplă în sfera consuma
torilor de energie electrică ? Răs
punsul la această întrebare am avut
prilejul să-l aflăm alăturîndu-ne
timp de o Zi dispecerului de serviciu
de la întreprinderea de rețele elec
trice Rîmnicu Vîlcea.
încă de la primele ore ale dimi
neții, de la membrii comandamentu
lui energetic organizat la nivelul u
unității, care s-au aflat pe parcursul
nopții precedente în stațiile de ali
mentare și la consumatorii indus
triali, au sosit numeroase inforrftări
privind diferite fenomene și aspecte
întîlnite, precum și măsurile luate
pentru înlăturarea deficiențelor.
— Mbdul în care am organizat această activitate — precizează Ion
Tunaru, directorul întreprinderii —
ne permite nu numai să stăpînim
bine mecanismul distribuției de ener
gie electrică pe fiecare palier în
parte, la consumatorii industriali, ci
să și intervenim operativ și efi
cient pentru prevenirea sau înlătu
rarea oricăror deficiențe. Din situa
ția informativă primită azi di
mineață, de exemplu, rezultă că, după
trecerea vîrfului de seară, unele
unități au avut tendința să depă
șească limitele cotelor de putere aprobată, așa cum a fost cazul în
treprinderii de echipament hidraulic
sau al întreprinderii de piele și în
călțăminte „Vîlceana" Rîmnicu Vîl
cea, Bineînțeles, sarcina specialiștilor
noștri repartizați să răspundă de în
cadrarea pe palierele respective nu
s-a rezumat doar la constatarea as-

pectelor, ci, aplicind regula gene
rală intrată în practica muncii noas
tre, au analizat, imediat, împreună
cu cadrele mecano-energetice și cu
reprezentanții consiliilor oamenilor
muncii programați să asigure asis
tența pe timp de noapte și, împreu
nă, au stabilit măsurile ce vizau
funcționarea instalațiilor și utilajelor
cu încadrarea strictă în puterile sta
bilite.
— La ce mai folosesc aceste lnformări dacă
i
măsurile se iau pe loc,
o dată cu sesizarea aspectelor amintite ?
— Ele sînt necesare deoarece, zilnic, întreprindem analize detaliate
ale consumului de energie, iar con
cluziile desprinse fac obiectul inter
vențiilor de perspectivă imediată ale
membrilor comandamentului nostru
energetic în vederea respectării a
tot ceea ce s-a stabilit anterior. Tot
odată, aducem la cunoștința con
ducerii întreprinderilor cazurile de
indisciplină pe linia încadrării fac
torilor de putere, pentru ca, la rîndul lor, acestea să-și poată stabili
o programare riguroasă, pe ore, a
capacităților de producție, îndeosebi
a celor mari consumatoare de energie.
Am încercat să stăm de vorbă cu
cîțiva dintre membrii comandamen
tului energetic, dar nu am găsit pe
nici unul la întreprindere. Cu toții
se aflau la consumatori, în stațiile
de transformare ale acestora, ori
în secțiile de producție. Direc
torul ne vorbește, in schimb, elogios despre eficiența acțiunilor și
buna colaborare cu compartimentele

La întreprinderea „Tractorul" din Brașov, un nou lot de produse

mccano-energetice din întreprinderi,
pe care au reușit să le realizeze
inginerii Ion Dascăl u sau Florin
Niculicioiu, tehnicianul Ion Veber,
maiștrii Valeriu Scînteie, Ion Dobre
sau Victor Cherăscu, electricienii
Mihai Mihalcea sau Mugurel Sticlaru.
La economisirea a 11,1 milioane
kWh energie electrică — economie
ce a fost înregistrată cu deosebire
de marii consumatori industriali,
precum Combinatul chimic Rîmnicu
Vilcea, Combinatul de produse sodi
ce Govora, întreprinderea de talpă
și încălțăminte din cauciuc Drăgășani, întreprinderea de utilaj chimic
și forjă Rîmnicu Vilcea și alții —
precizează tovarășul Ion Tunaru —
o importantă contribuție au adus-o
și specialiștii noștri, prin interven
ții prompte, prin sistemul respon
sabil de lucru statornicit intre uni
tatea noastră, ca distribuitoare de energie electrică, și factorii de răs
pundere din întreprinderile consu
matoare.
Se cuvine reținut că tocmai acești
consumatori, receptivi la intervenții
le reprezentanților unității de distri
buție a energiei electrice, au reușit,
în perioada care a trecut din acest
an — perioadă marcată de o accen
tuată necesitate de drămuire drasti
că a energiei — să-și onoreze sarci
nile de plan, ceea ce este o dovadă
in plus că, pe fondul preocupărilor
de gospodărire severă a fiecărui ki
lowatt-oră, se pot găsi soluții tehnice
și organizatorice care să asigure des
fășurarea cu bune rezultate a acti
vității productive.

Măsuri hotărîte, inițiative valoroase pentru reducerea consumurilor
Și colectivele de oameni ai muncii
din unitățile economice, toți cetățe
nii din județul Bacău au trecut la aplicarea în practică a unui amplu
program de măsuri pentru utilizarea
in mod chibzuit a energiei. Sub
directa îndrumare a organelor și or
ganizațiilor de partid, oamenii mun
cii băcăuani fac apel in aceste zile
la întreaga lor inventivitate, la spi
rit gospodăresc pentru aplicarea la
fiecare loc de muncă a unor tehno
logii de lucru eficiente și inițiative
in scopul încadrării stricte în cotele
de energie electrică repartizate ju
dețului, ca și pentru economisirea la
maximum a acesteia. Astfel, în toate
unitățile industriale au fost luate
măsuri energice pentru : oprirea in
stalațiilor și utilajelor care nu au asigurată încărcarea la capacitate,
limitarea timpului de funcționare a
utilajelor mari consumatoare de energie, reprogramarea schimburilor
ele. La întreprinderea mecanică din
Bacău stăm de vorbă cu inginerulșef Gheorghe Hură.
— Ne-am îndreptat atenția in pri
mul rînd spre sectoarele calde, unde
consumul de energie electrică și ter
mică este mai mare — ne spune in
terlocutorul. De pildă, am trecut în
reparații planificate o linie tehnolo
gică de tratare termică, două cup
toare cu tuburi radiante și două ma

șini de presat la cald, toate utilaje
mari consumatoare de energie elec
trică și gaz metan. Sarcinile de pro
ducție au fost preluate de celelalte
utilaje similare. în același timp, du
rata de funcționare a cuptoarelor de
tratamente termice, a liniilor de acoperiri metalice și a unor utilaje
din secțiile de debitare și reparații a
fost limitată, evitindu-se utilizarea
lor între orele 17—23.
In afara măsurilor amintite de inginerul-șef, la întreprinderea meca
nică se acționează și pe alte căi în
vederea reducerii consumurilor ener
getice. Este vorba de revizia tuturor
tablourilor electrice și reglarea ter
mică a motoarelor mari, pentru evi
tarea pierderilor, organizarea lucru
lui pe durata tuturor celor 7 zile din
săptămînă, de reprogramarea schim
burilor în unele secții și ateliere în
vederea asigurării unui consum energetic echilibrat in 24 de ore.
Și la Combinatul petrochimic Borzești, unul dintre cei mai mari con
sumatori de energie electrică din in
dustria județului Bacău, se acțio
nează în acest sens cu hotărire și
răspundere. într-un mare număr de
sectoare și ateliere de aici, îndeosebi
cele de prelucrări mecanice, s-a re
organizat lucrul in două schimburi,
în loc de trei cite erau pînă acum ;
o seamă de utilaje mari consuma-

toare, cum ar fi turbocompresoare,
mori, pompe etc. nu mai funcționea
ză deloc intre orele 17—23, adică la
vîrful de sarcină. Acțiuni eficiente
au fost întreprinse și in alte unități.
La marile întreprinderi de pe plat
forma industrială de sud a munici
piului Bacău — Întreprinderea de
mașini-unelte, întreprinderea meta
lurgică, întreprinderea de avioane —
de pildă, a fost redusă durata de
funcționare a instalațiilor de trata
ment termic, forjă și turnătorie ; țntr-un mare număr de secții și ate
liere din cadrul Trustului de forajextracție a țițeiului Moinești, între
prinderea de utilaj chimic Borzdști,
întreprinderea de postav „Proleta
rul" din Bacău s-a organizat lucrul
numai in schimburile 1 și III, iar la
Combinatul de celuloză și hîrtie Letea și Combinatul de ingrășăminte
chimice au fost oprite temporar sau
au început în avans reviziile și re
parațiile la un număr însemnat de
utilaje și instalații tehnologice.
— Țin să remarc — spunea ingi
nerul Alexandru - Simionescu, vice
președinte al consiliului județean de
control muncitoresc al activității economice și sociale — că, respectind
indicațiile conducerii superioare de
partid, am întocmit programe de mă
suri concrete pentru . încadrarea în
cotele repartizate de energie a fie-

cărei unități, dar urmărim, în același
timp, ca întreagă activitate , să se des
fășoare normal, în vederea realizării
fără întrerupere a producției fizice
planificate și, cp prioritate, a produc
ției destinate exportului.
Rezerve de economisire a energiei
electrice au fost puse in valoare și
în alte sectoare ale vieții economice
și sociale din județ. Toate activită
țile de prestări servicii, de comerț și
social-culturale au trecut la progra
mul de zi-lumină. Consiliile popu
lare, organizațiile de masă și orga
nizațiile democrației și unității so
cialiste: desfășoară o susținută activitale politică
|
în rindul cetățenilor
pentru gospodărirea cit mai judicioasă a energiei electrice. Calculele
făcute arată
;
că, prin aplicarea întregului program de măsuri, consumul
de energie electrică în județul Ba
cău se va micșora simțitor. De la în
treprinderea de specialitate aflăm
că, de la începutul lunii ianuarie și
pînă acum, numai marile unități economice consumatoare de energie
electrică din județ au economisit aproape 3,5 milioane kWh energie electrică.

Ion LAZAR
Ion STANC1U
Gheorqhe BALTA

1

fiecare la locul lui de muncă .sau «casă poale și
este dator să economisească energia! Nimeni nu trebuie
sa consume mai mult, gîndind vă vor economisi alții.
Deci, oriunde te aflieinutină, inlaborator, la birousau
acasă, nu consuma energic de prisos, taie fără întîr
ziare orice sursă de risipă!

• După cum se știe, electrofiltrele sînt instalații utilizate pen
tru reținerea cenușii din gazele de
ardere ale cazanelor care functionează pe bază de cărbune. în
timpul funcționării lor se produc
vîrfuri de tensiune și înaltă frecvență — perturbații resimțite de
aparatele electronice și electroteh
nice din zonă. Acestea pot fi amor
tizate prin echiparea electrofiltrelor cu rezistente speciale, care pro-

tejează. in același timp, cablul de
alimentare de inaltă tensiune,
precum și echipamentele din cir
cuit. Rezistentele de amortizare,
texturate pe un suport din fibră
de sticlă, permit încălzirea firului
rezistiv pînă la 500°C. Noile pro
duse pot fi folosite și la reali
zarea unor elemente încălzitoare,
a cuvelor cu temperaturi de ma
ximum 550°C, a reostateior de por
nire a motoarelor electrice, a nu
meroase instalații
pentru lu
crări de laborator. Rezistentele tex
turate sînt realizate în producție
de serie in cadrul sectorului termoenergetic din
ICEMENERG,
prin aceasta înregistrindu-se o
importantă reducere a efortului
valutar în domeniul energetic.
• Datorită reducerii puterii ca
lorice a lignitului., cazanele din
termocentrale nu mai pot func
ționa la parametri nominali. Spe
cialiștii din ICEMENERG au elabo
rat mai multe soluții care asigură
buna funcționare a instalațiilor din
termocentrale. Modernizarea caza
nelor de 165 tone abur pe oră și
400 tone abur pe oră de la CET
— Oradea reprezintă un exem
plu "în acest sens. La primul tip
de cazan s-a modificat instala
ția de ardere, prin trecerea de la
schema cu insuflare directă la o
schemă cu insuflare directă cu con
centrator de cărbune praf. In aces
te condiții, instalația ' de ardere
funcționează fără suport de flacără,
economisindu-se la fiecare cazan
5 000 t de păcură anual. La cazanul
de 400 tone abur pe oră, prin reproiectarea rotorului morii de căr
bune, debitul se ridică de la 24 la
31 tone abur pe oră (cărbune mă
cinat), iar prin adoptarea insuflării
directe cu concentrator se reduce
consumul de păcură cu 7 000 t/an,
pentru fiecare cazan.
Modernizarea instalațiilor de Ia
termocentrala din Doicești a dus
la creșterea cantității de cărbune

măcinat cu aproximativ 25 la
Soluțiile prezentate au fost
cate încă din 1986, urmind
generalizate, in acest an, la
instalațiile termocentralelor.

sută,
aplia fl
toate

• Reducerea costului instalațiilor
de producere a căldurii pe bază de
lignit, precum și a costului căldurii
livrate devine posibilă într-o cen
trală termică prin mărirea capaci
tății cazanelor. Prin urmare, pen
tru ca centrala termică să funcțio
neze economic, pe lingă realizarea
unor noi cazane perfecționate, se
impune modernizarea cazanelor pe
lignit existente. O soluție in acest
sens a fost elaborată la catedra
de termotehnică a Institutului de
construcții București. Este vorba
de o nouă tehnică de ardere a
lignitului în strat, bazată pe recircularea gazelor de ardere. Me
toda a fost experimentată cu bune
rezultate pe instalații existente,
contribuind la ridicarea performan
țelor de ardere ale cazanelor (de
tip „Metalica". „MAC". „MIG",
„GIR") și, totodată, a fost folosită
la realizarea unui nou cazan de
1 Gcal/h destinat centralelor ter
mice. Arderea cu recirculatie de
gaze de ardere asigură desfășura
rea procesului la parametri econo
mici și poate fi aplicată fără mo
dificări importante la centrală sau
la cazane. Rezultatele experimen
tale pledează in favoarea generali
zării metodei, atît prin adaptarea
din mers a cazanelor, cit și prin con
ceperea acestora. încă din proiec
tare. pentru a funcționa cu recircu
latie de gaze de ardere. Tot din
faza de proiectare poate fi prevă
zută automatizarea completă a in
stalațiilor. arderea cu recirculatie
permițînd un control eficient al
procesului de ardere, deci al tem
peraturii. dar și al sarcinii maxime
pe care o poate livra cazanul.
Noua tehnică de ardere poate fi
aplicată, după cum susțin specia
liștii catedrei de termotehnică, și

în cazul deșeurilor. în special al
celor menajere. O metodă de ar
dere a deșeurilor fără producerea
zgurificării. folosită în prezent,
este arderea incompletă pe barele
basculante ale focarului, la o tem
peratură maximă de 900°C. Arde
rea incompletă poate fi însă în
locuită de arderea cu temperatură
controlată prin recirculare. De ase
menea.
pot fi
reanalizate alte
tipuri de focare de ardere a deșeu
rilor, la care s-a renunțat deoarece
produceau zgurificare.
• In multe unltăti economice și
gospodării ale populației s-au con
struit. și funcționează de acum
numeroase instalații de biogaz de
diferite capacități și tipuri con
structive. Ne vom referi în conti
nuare la o realizare a specialiștilor
de la Institutul de cercetări și pro
iectări pentru epurarea apelor re
ziduale (I.C.P.E.A.R.), care au pro
iectat’ și construit un nou tip de
instalație de biogaz, cu parametri
tehnici și economici superiori în
comparație cu cei ai altor tipuri
de instalații existente in tara noas
tră și chiar in lume.
Instalația
produce biogaz, epurînd, în același
timp, apele reziduale din com
plexele zootehnice.
In mod special se cuvine remar
cat faptul că acest tip de instalație
nu are în componență pompe,
compresoare și motoare care
să necesite consum de energie electrică sau alte surse de
energie. Prin urmare, este independentă din punct de vedere energe
tic. Facem această remarcă deoa
rece, după cum se știe, celelalte
tipuri industriale de instalații ne
cesită pentru propria funcționare o
cantitate de energie echivalentă cu
40—50 la sută din cantitatea de
biogaz produsă.
La
aceste
caracteristici
să
adăugăm că datorită coeficientului
mai bun de transformare a mate
riei organice în biogaz — respectiv

de finisat caroserii
Foto : E. Dichiseanu

Munca și gîndirea chibzuită au deschis

drumul recoltelor mari, al eficientei
ț

Cu mai multe luni în urmă, în nu
mărul 13 632 al ziarului nostru, a
fost publicat articolul «Dacă gîndești
bine și acționezi pe măsură nu dai
vina pe „condiții"», în care se făceau
referiri la activitatea cooperativei agricole de producție Frătăuții Noi,
județul Suceava, unitate vizată in
programul județean de redresare. In
cuprinsul articolului se critica faptul
că nici conducerea unității, nici or
ganele agricole județene n-au întoc
mit un plan pentru redresarea economico-financiară a cooperativei și,
de aceea, nu s-au luat măsuri con
crete, eficiente, de Îndreptare a lu
crurilor. Ce s-a întreprins in inter
valul care a trecut de la publicarea
articolului pentru redresarea acestei
cooperative agricole de producție ?
Menționăm că unitatea și-a întoc
mit, cu sprijinul direcției agricole
județene, un program propriu de re
dresare. care cuprinde mai ales
măsuri
pentru sporirea poten
țialului productiv al pămîntului,
îmbunătățirea activității în zooteh
nie, dezvoltarea micii industrii și a
prestărilor de servicii. Să vedem,
mai în detaliu, cum s-au îndeplinit
măsurile preconizate in acest pro
gram.
Deoarece solul este greu permea
bil, cu exces de umiditate, iar fer
tilitatea naturală a terenului este
scăzută, s-a prevăzut realizarea, pe
o suprafață de 50 hectare, a unor
amenajări — desecări și drenaje —
cu forțe locale. La aceste lucrări au
participat peste 200 de cooperatori
care au lucrat după proiecte întoc
mite de specialiști ai întreprinderii
de execuție și exploatare a lucrărilor
de îmbunătățiri funciare Suceava.
Datorită puternicei mobilizări la lu
cru a cooperatorilor, lucrarea a fost
efectuată pe o suprafață mult mai
mare, respectiv pe 173 hectare, executîndu-se în acest scop 5 900 metri
liniari de canale deschise. „Produc
țiile pe care le vom obține de pe
această suprafață — ne spunea to
varășa Sanda Eustafievici, inginerașefă a cooperativei — vor fi aproa
pe duble. Afirm aceasta, avînd în
vedere rezultatele obținute de uni
tățile vecine care au desecat supra
fețe mari de teren, dar și faptul că.
pentru producția anului 1987, am
aplicat cu aproape 3 000 tone gunoi
de grajd mai mult decît în 1986, în
deosebi pe suprafețele amenajate.
Practic, au fost fertilizate în pluș
100 hectare teren, preluîndu-se can
tități mai mari de ingrășăminte de
la gospodăriile populației. Tot în
1986 au fost redate în circuitul agri
col 10 hectare teren, care erau ocu
pate de stufărișuri, bălți și drumuri
inutile."
In paralel, s-a acționat pentru asi
gurarea condițiilor în vederea creș
terii producției în sectorul zootehnic.
Pe prim plan : asigurarea furajelor.
Pe 30 de hectare de pajiști naturale
s-au executat lucrări de curățire, supraînsămînțare, amendare și fertili
zare, ceea ce a făcut ca în 1986 pro
ducția de masă-verde să fie cu 6 090
kg la hectar superioară celei obținu
te în 1985. De asemenea, au fost re
parate și modernizate grajdurile prin
montarea unei benzi transportoare
cu racleți și realizarea de pardoseli
din lemn peste cele din beton. îmbunătățindu-se microclimatul din adăposturi.
continuare, pentru

Realizări tehnico-științifice românești
• Specialiștii laboratorului de
chimie energetică din Institutul de
cercetări și modernizări energetice
(ICEMENERG) au pus la punct o
metodă de măsurare în flux con
tinuu a puterii calorice a cărbune
lui din bazinul -minier Rovinari.
Este vorba, de fapt, de măsurarea
conținutului de steril din cărbune
printr-o metodă radiometrică. fo
losindu-se traductoare cu americlu-241. Instalația radiometrică este
cuplată cu o altă instalație, desti
nată prelevării și prelucrării căr
bunelui — pînă la granulația de
20 mțn — transportat pe benzile
principale de alimentare ale grupu
lui nr. 1 de la teririocentrala Ro
vinari. Prin folosirea noii metode,
timpul de informare a specialiști
lor din centrală privind calitatea
cărbunelui livrat de furnizor se
reduce de la 72 de ore la circa 30
de minute. De menționat că infor
mațiile culese de traductoare sînt
transmise unui calculator care le
prelucrează rapid, afișind pe un
display valoarea puterii calorice a
lignitului din probele prelevate.
Cunoașterea la timp a puteri: ca
lorice a lignitului creează posibi
litatea reglării instalațiilor de
ardere, astfel incit acestea să func
ționeze la parametri nominali. In
stalația radiometrică a fost reali
zată in colaborare cu specialiștii de
la Institutul de fizică și inginerie
nucleară, omologarea fiind făcută
de către Institutul
national de
metrologie.

in cuptorul

80—90 la sută
față de 40—50 la
sută în instalațiile clasică — gu
noiul de grajd folosit la alimenta
rea stației se transformă într-un
îngrășămint natural, lipsit de fac
tori patogeni, sub formă lichidă, ce
poate fi administrat prin sistemul
de irigații, pe toată durata perioa
dei de vegetație.
Toate aceste avantaje, alături de
procedeul său original de funcțio
nare, au constituit motivele pen
tru care noul tip de instalație de
biogaz a fost brevetat ca invenție.
Inedit este procesul de retentie
hidraulică. în trei trepte ■— in com
partimente distincte — în funcție
de degradabilitatea biologică a ma
teriei organice și a microorganis
melor. Pentru a stimula acest
proces se face un inocul pe
riodic (bacterian) la temperaturi
cuprinse intre 30 și 40 de grade, in
funcție de temperatura mediului și
de conținutul substanței organice
utilizate. Ca urmare a folosirii
acestor procedee, noul tip de in
stalație produce cu 40—50 la sută
mai mult biogaz decît instalațiile
obișnuite. De asemenea, randamen
tul de producere a biogazului este
cu 15 la sută mai mare, iar inves-r
tiția specifică pe tona de combus
tibil conventional este redusă cu
30 la sută fată de cele mal ieftine
tipuri de statii construite în mo
mentul de fată. Asemenea instala
ții funcționează la Zimnicele (Te
leorman). Girov (Neamț). Șiretul
(Bacău). Cosmești (Galați) și Ti
mișoara. în construcție fiind cele
de la Brăila. Buzău. Pitești. Ca
racal (Olt). Ulmeni (Călărași),
Satu Mare.
Bonțida și alte
localități. Capacitatea lor diferă
în funcție de comanda benefici arului, existind proiecte pentru statii de 1 200. 600 si 200 metri
cubi.

Valeria ICHIM
Ion MARIN

creșterea producției de furaje, pe
100 hectare finețe și pășuni se vor
aplica îngrășăminte naturale,
iar
cele 10 hectare redate circuitului agricol Vor fi cultivate cu porumb
siloz.
Și în domeniul micii industrii s-a
produs un anume reviriment. Astfel,
au fost reînființate atelierul de fie
rărie și o echipă proprie de construcții și s-a extins activitatea secției de tricotaje. Totodată, a fost
reamenajat iazul pentru pește, în
suprafață de 12 hectare, care urmează a fi populat.) Trebuie însă
arătat că în domeniul micii indus-

La C.A.P. Frătăuții Noi,
județul Suceava
»trii începutul este timid, unele mă
suri prevăzute în programul de re
dresare, cum ar fi înființarea unei
secții de confecționat ambalaje, nu
s-au realizat, aspect ce trebuie să
preocupe mai mult conducerea uni
tății și organele agricole județene.
Deși nu s-au realizat lucruri spec
taculoase, începutul poate fi consi
derat bun. Față de 4 830 000 lei pier
deri înregistrate in anul 1985, aces
tea s-au redus, în 1986, Ia circa un
milion lei. Dar pierderile, chiar mai
mici, tot pierderi rămîn.
înainte de a fade, referiri la ceea ce
au întreprins organele agricole jude
țene pentru p sprijini unitatea, preci
zăm că oamenii din Frătăuții Noi au
încă rezerve insuficient folosite in
momentul de față pentru redresarea
unității. Este vorba, între altele, de
combaterea pirului, care a cuprins
aproape jumătate din suprafața coo
perativei, dijmuind recoltele. Fapt
este că s-a acționat in această di
recție, dar nu cu forțele necesare.
In 1986, pirul a fost distrus pe o su
prafață de 500 hectare, folosindu-se
masiv mijloace chimice și mai pu
țin sapa. în legătură cu acesată pro
blemă, trebuie arătat că mai conti-

nuă să persiste Ia cadrele tehnice
ale unității concepția greșită potri
vit căreia singura cale de a scăpa
de buruieni este combaterea chi
mică.
La indicația comitetului județean
de partid, un sprijin substanțial îl
acordă cooperativei agricole din
Frătăuții Noi întreprinderea pentru
industrializarea laptelui
Suceava,
pentru a o ajuta să valorifice supe
rior producția. S-a prevăzut, pentru
aceasta, construirea unui bazin de
răcire și purificare, iar în perspec
tivă înființarea unei secții de semiindustrializare a laptelui. Important
va fi și ajutorul dat de întreprinde
rea de imbunătățire și exploatare a
pajiștilor, care va efectua fertilizări
pe 195 hectare de pășune. Se esti
mează că pe această suprafață producția de masă-verde va crește de la
5 tone la hectar, cit a fost in 1986, la
cel puțin 20 tone la hectar, în 1987.
Cooperativa agricolă va fi sprijinită
să coopereze cu unele unități in
dustriale pentru confecționarea de
ambalaje. La Uniunea județeană a
cooperativelor agricole ni s-a preci
zat că prin folosirea, unor echipe
proprii, care să lucreze in silvicul
tură, la plantat și curățat, cooperati
va poate să-și procure lemnul de
care are nevoie pentru mica indus
trie.
Dar redresarea de fond a activi
tății acestei cooperative este condi
ționată de sprijinul pe care urmea
ză să-1 primească pentru sporirea
potențialului productiv al pămintului. Comitetul județean de partid și
organele agricole județene au pre
văzut ca în acest an la Frătăuții Noi
să fie desecate 2 411 hectare teren,
să fie drenate cu tuburi ceramice
880 hectare, din care 400 în 1987 și
480 în 1988. și să se efectueze lu
crări de combatere a eroziunii solu
lui pe o suprafață de 180 hectare.
După aprobarea documentației :ple
■către organele centrale competente,
întreprinderea de execuție și ex
ploatare a lucrărilor de îmbunătățiri
funciare Suceava va începe amena
jarea acestor suprafețe. Producțiile
obținute pe terenurile desecate la
unitățile din zonă au fost uneori
chiar duble. Aceasta arată că, in
urma creșterii producțiilor, venituri
le cooperativei agricole vor spori
considerabil. Dar despre rezultatele
ce se vor obține în acest an în ac
țiunea de redresare a acestei unități
vom mai reveni cu alte articole.

Lucian CIUBOTARII
Sava BEJ1NARIU
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Învățămîntul agrozootehnic de masă

Formalismul nu a dus niciodată
la creșterea producțiilor
Cu producțiile realizate la princi
palele culturi în anul 1986, coopera
tiva agricolă Corunca ocupă unul
din ultimele
locuri intre cele 12
unități componente ale consiliului
agroindustrial Tîrgu Mureș. Și nici
nu s-ar putea situa pe un loc mai
bun atît timp cît producțiile medii
la hectar arată astfel : 2 500 kg la
grîu, 2 450 kg la orz, 3 300 kg la po
rumb știuleți și 27 300 kg la sfecla de
zahăr. In rîndurile ■ de față ne-am
propus însă să
analizăm nu atît
cauzele acestei stări de l'apt, cit mai
ales citeva probleme ale pregătirii
viitoarei producții agricole privite
de această dată din perspectiva în
vățămintelor ce decurg din desfășu
rarea cursurilor agrozootehnice de
masă, a modului
în care acestea
contribuie efectiv Ia înfăptuirea sar
cinilor ce decurg din obiectivele noii
revoluții agrare. Urmărind într-una
din zile, marți 13 ianuarie, acțiunile
care se întreprind aici pentru îmbo
gățirea cunoștințelor profesionale
ale cooperatorilor, am reținut cîteva
aspecte care credem că vor con
stitui obiectul unei analize serioase
din partea celor care răspund de
buna desfășurare a invățămîntului
agricol. Iatâ-le.
Mai întii de toate, am aflat că,
pînă la data prezenței noastre în
unitate, inginerul-șef al cooperativei
agricole, Zsigmond Dionisie, prezen
tase (cel puțin așa rezultă din situa
ția statistică a unității) toate cele 6
teme planificate. Urma, deci, ca
marți, 13 ianuarie, să aibă loc pre
zentarea celei de-a 7-a teme din
cele 10 planificate. Ea a și fost pre
zentată și s-a intitulat : „Producerea
de furaje fibroase". Firește, nu este
căderea noastră să apreciem dacă
temele alese sînt cele mai potrivite,
ținînd seama de problemele reale cu
care se confruntă unitatea de aici.
Dar poate fi oare considerată această
formă de perfecționare drept „invățămint de masă" cind Ia o dezba
tere ca aceea la care am asistat au
participat doar...
15 oameni, din
care 4 erau lucrători la schela de gaz
metan sau I.F.E.T. Sovata (care în
orele de după program lucrează in
acord global anumite suprafețe), iar
alți patru erau mecanizatori ? Am
subliniat acest fapt pentru că aici lip
seau, în cea mai mare parte, zootehniștii și alți cooperatori implicați
direct în „producerea furajelor fi
broase". De altfel, nici încăperea în
care a avut loc învățămîntul (o sală
de birou neîncăpătoare, total impro
prie pentru o asemenea activitate)
nu permitea să asiste un număr mai
mare de cursănți. O altă constatare :

în loc ca predarea temei stabilite să
se desfășoare — așa cum au reco
mandat organele agricole județene
— pe baza relevării Învățămintelor
ce se desprind din activitatea prac
tică, concretă și. îndeosebi, a genera
lizării experienței înaintate din uni
tățile care an de an au realizat pro
ducții mari — ea s-a rezumat la
o simplă expunere teoretică, cu
lucruri. în bună parte, cunoscute de
cursănți.
După predarea lecției, care a durat
circa 40 de minute, am stat de vorbă
cu cîțiva cursănți. Iată opiniile
lor : „Ca vechi crescător de animale — ne spunea Arba loan —
eu știu cum trebuie cosit și uscat
finul și care dintre nutrețuri sint
de cea mai bună calitate. Problema
este să demonstrăm pe viu oameni
lor cum se pot obține acestea in
cultură Intensivă, pe terenuri limi
tate ca suprafață.. Pentru aceasta,
convingerea mea este că învățămîn
tul agrozootehnic ar trebui să conti
nue și după sezonul de iarnă, în tot
cursul anului și, mai ales, in pe
rioada de la semănat la recoltat, pen
tru ca specialiștii să argumenteze pe
viu de ce unii obțin producții mari,
iar alții nu". „Stațiunea de cercetări
zootehnice de la Singeorgiu de Mu
reș — este de părere Gydrgy Emil
— situată la numai cițiva pași de
Corunca, are rezultate deosebite in
creșterea animalelor de rasă și in
producerea furajelor de calitate. De
aceea, consider că cel mai bun loc
de desfășurare a acestei teme ar l'i
trebuit să fie tocmai această stațiu
ne, unde îngrijitorii noștri n-au fost,
din păcate, niciodată". Opinii ase
mănătoare au exprimat și alți inter
locutori, între care inginerul cu pro
ducția vegetală, Aanei Valter, Tokes
loan, țăran cu gospodărie individua
lă, și mulți alții.
Sintetizînd, am spune că lecția de
agricultură la care am fost prezenți
nu a folosit practic nimănui. Nici
măcar lectorului care, în loc să-și
piardă vremea expunînd asemenea
banalități, putea face în răstimpul
respectiv ceva util pentru cooperativă. Deși posibilitățile de organizare a unui învățămînt agrozootehnic
eficient sînt,
practic, nelimitate,
atunci cind lipsește preocuparea,
acesta capătă un pronunțat caracter
de formalism, care explică, în parte,
de ce unele unități se zbat, an de
an, în mediocritate. Cu toate conse
cințele ce decurg de aici.

Gheorqhe GIURGIU
I
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AUTOCONDUCEREA Șl AUTOGESTIUNEA

-forme active ale democrației muncitorești-revoluționare
„Trebuie să acționăm, cu toată hotărîrea, pentru întărirea și înfăptuirea
neabătută a autoconducerii și autogestiunii, să asigurăm creșterea rolului consi
liilor oamenilor muncii, al adunărilor generale în toate domeniile de activitate".
NICOLAE CEAUȘESCU
fi desprinsă de toate aceste realități
proprii societății noastre socialiste.

0 temelie trainică pentru progresul

societății românești:
planul național unic
Conf. dr. EUGEN ȚIGĂNESCU —
decan al Facultății de cibernetică de
la Academia de studii economice : „Un
domeniu fundamental, abordat in profun
zime in opera social-politică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, il constituie condu
cerea științifică a societății. Secretarul
general al partidului a dovedit o preocu
pare continuă, în toți anii de după Con
gresul al IX-lea, pentru activizarea acestui
domeniu, pentru ridicarea lui la înălțimea
exigențelor orînduirii pe care o făurim în
România, ale vremii in care trăim. Din
acSastă perspectivă, a regîndit rolul parti
dului — căruia i-a conferit trăsături noi,
de centru vital al națiunii, de dinamizator
al energiilor creatoare ale poporului român
în opera de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate. A acționat și
acționează pentru perfecționarea statului
— în condițiile în care în acest cadru
politic, economic, ideologic și juridic se
asigură exercitarea drepturilor și îndepli
nirea .răspunderilor cetățenești. Partidul,
statul »u dobîndit continuu noi răspunderi,
noi atribuții, noi prerogative în domeniul
activității economice. Are profunde sem
nificații, în acest sens, grija deosebită a
tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru ca
exercitarea rolului partidului și statului în
organizarea economiei naționale, în con
ducerea întregii vieți economico-sociale
din patria noastră sâ corespundă cerințe
lor legităților obiective, să aibă o bază
științifică trainică. Acestui scop îi- răs
punde, în primul rînd, perfecționarea con
tinuă a activității de planificare, întărirea
rolului planului național unic. Prin con
tribuțiile de, ..esență revoluționară aduse de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, planul na
țional unic. ' ș.-a . țranst'ormat, dintr-un
mijloc de adunare a datelor în dosare,
într-un instrument viu de conducere ști
ințifică, de direcționare a muncii și vieții
întregului popor pe calea asigurării valo
rificării superioare a resurselor materiale
și umane. Desigur, adunarea datelor con
stituie o componentă de o deosebită im
portanță a muncii de planificare. A fost
creat, în acest sens, la nivel național, un
amplu sistem informațional, dotat cu mij
loace de calcul electronic dintre cele mai
moderne, pe care il datorăm secretarului
general al partidului. Planul național unic,
intreag» activitate de decizie in toate
domeniile vieții economico-sociale pornesc
astfel de la date riguroase, de la infor
mații bogate cu privire la cerințe și la
resurse. Dar drumul de la adunarea date
lor la finalizarea actului de planificare
parcurge un proces îndelungat și complex,
factorii care intervin în acest cadru fiind
de ordin economic, politic, social. Pentru
că elaborarea și adoptarea planului națio
nal unic constituie o prerogativă a parti
dului. a statului, a președintelui României,
a insuși poporului, care acționează in
această direcție, în temeiul voinței sale
libere și independente. Ce exprimă acest
fapt ? In primul rînd este o dovadă
sigură că în societatea noastră democrația
are o puternică bază politică : puterea de
stat o deține poporul. Și că are o solidă
bază economică: generalizarea proprietății
socialiste în întreaga economie națională,
oamenii muncii devenind nu numai stăpini
ai avuției țării, ci și conducători și orga
nizatori ai întregii activități de producere
a bunurilor materiale și spirituale. Baza
ideologică a democrației muncitoreștirevoluționare își află și ea reflectarea in
acest proces, prin înrădăcinarea trainică,
în conștiința poporului, a principiilor so
cialismului științific, a gindirii socialpolitice novatoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Fe baza planului na
țional unic, se împletesc armonios, într-un
cadru riguros științific, conducerea cen

tralizată cu autoconducerea muncitorească
și autogestiunea economico-financiară. în
acest fel, autoconducerea și autogestiunea
reprezintă o sinteză viabilă, cu implicații
pozitive remarcabile, între democrația poli
tică și democrația economică. Se relevă,
astfel, laptul că România este in pre
zent o țară care dispune nu numai de un
sistem politic profund democratic, ei
și de un sistem economic funcțional de
participare a oamenilor muncii la condu
cerea societății ; un sistem de autoconducere muncitorească bazat pe autogestiune
și autofinanțare, cu ramificații în absolut
toate unitățile ecbnomice. Domenii func
ționale de bază ale mecanismului economico-financiar, creat de secretarul ge
neral al partidului, autoconducerea și
autogestiunea conferă colectivelor de oa
meni ai muncii sarcini sporite în condu
cerea proceselor economice, în acțiunile
de ridicare a eficienței și rentabilității".
ILIE PARASCHIV — muncitor la între
prinderea de frigidere din Găești, județul
Dimbovița : „Anii de după Congresul al
IX-lea au cunoscut un puternic avînt
constructiv, proces în care au prins viață
ideile și concepțiile de esență revoluționa
ra ale tovarășului Nicolae Ceaușescu re
feritoare la dezvoltarea armonioasă a
tuturor județelor, a tuturor localită
ților. Tîrguri oarecare au devenit im
portante centre industriale. în localități
care altădată nu aveau d'ecît unul sau
două ateliere meșteșugărești
au apărut
moderne Întreprinderi de construcții de
mașini, de electrotehnică și electronică, de
oțeluri speciale, de chimie, dotate cu
mașini și utilaje la cel mai înalt nivel al.
tehnicii mondiale. Găeșțiul — și. el. un...țjrg
oarecare din județul Dîmbovița
s-a
transformat radical, a intrat în era civi
lizației industriale. Lucrăm într-o între
prindere mare, modernă, complet automa
tizată. Sîntem dotați la nivel mondial,
producem la nivel mondial ; roadele mun
cii noastre, aici, la Găești, competitive cu
realizările unor firme cu vechi renume din
țări dezvoltate, sînt cerute pe numeroase
piețe internaționale. Avem condiții nu
numai pentru a ne potrivi ceasurile după
mersul noii revoluții tehnico-științifice
mondiale, ci și pentru a da, noi, prin teh
nologii proprii, «oră exactă». Avem, deci,
mașini moderne în dotare, primim de la
societate materii prime, energie electrică,
alte valori materiale necesare bunului
mers al producției. în temeiul a ceea ce
primim din partea societății, al părții din
avuția națională ce ne este încredințată,
noi trebuie să . răspundem cerințelor cu
prinse în planul național unic, centralizat.
Pentru că autogospodărirea și autogestiu
nea nu înseamnă — și nu poate să însemne
— libertatea dată unui colectiv de a
cheltui cum crede de cuviință valorile pe
care le-a primit spre bună gospodărire ;
de a risipi averea țării. Scopul suprem al
autoconducerii și autogestiunii nu se contrapune intereselor generale ale societății,
ale întregului popor. Dimpotrivă. între
prinderea noastră, oricare altă întreprin
dere nu numai că trebuie să restituie
societății ce i-a avansat, dar se cuvine să
răspundă și unor'cerințe suplimentare, de
a contribui concret la dezvoltarea gene
rală a țării. Așa înțelegem noi autoges
tiunea și autoconducerea, așa trebuie să
fie înțelese de oricare colectiv munci’toresc, ca un mod de a organiza în așa
'fel munca, întreaga activitate de producție
încît să fie acoperite toate cheltuielile
numai și numai din venituri proprii, să se
obțină beneficii mari, să se asigure ren
tabilitate maximă".

Grijă de buni gospodari
față de avuția țării
Am redat două opinii care conduc
spre o concluzie unică : aceea că
autoconducerea și autogestiunea asi
gură, in cadrul general obligatoriu al
planului național unic, afirmarea ini
țiativei creatoare, colective și indi
viduale, in desfășurarea procesului
producției industriale. Una dintre
opinii este formulată din unghiul de
acțiune al cercetătorului care investi
ghează cu mijloace științifice dome
niul activității economice. A doua
opinie aparține omului din inima pro
ducției — muncitorul. Față în față,
ele arată că și în teorie, și în prac
tică autoconducerea și autogestiunea
sînt înțelese ca un cadru eficient de
participare democratică a oamenilor
muncii la conducerea întreprinderilor,
la realizarea sarcinilor de plan, la
buna gospodărire a părții din avuția
țării încredințate de societate. Desi
gur, cîteva criterii se cer a fi înde
plinite în mod deosebit. Unul este
criteriul actualității. El se referă la
cerința de a îndeplini sarcinile, răs
punderile la înălțimea exigențelor
actuale. în primele etape, procesul
revoluționar de industrializare socia
listă a țării a avut ca obiectiv fun
damental crearea unei puternice in
frastructuri. Ne referim, desigur, la
etapele dezvoltării extensive, în care
au fost puse bazele noii industrii na
ționale, prin construcția de fabrici,

combinate, platforme, prin dotarea cu
mașini și utilaje țnoderne, prin spo
rirea numărului de muncitori, ingi
neri, economiști, tehnicieni. Apoi, așacum a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ,.a sosit timpul
transformării cantității intr-o nouă
calitate". Etapele creșterii extensive
au fost depășite. Acum este vremea
calității, a creșterii economice inten
sive. în aceleași întreprinderi, cu
aceleași utilaje — sau acolo unde este
nevoie, cu utilaje noi, perfecționate —
aceiași oameni trebuie să producă
mai mult, dar cu deosebire mai
bine. Pe planul întîi au trecut creș
terea accentuată a productivității
muncii, realizarea de produse compe
titive, dezvoltarea acelor ramuri și
subramuri care garantează o mai
bună valorificare a resurselor țării,
însuși specificul muncii s-a schimbat
in societatea noastră socialistă, în
actuala etapă : cîndva, nu prea de
mult, profesionalismul se măsura prin
forța și măiestria brațelor, prin în
demânare ; acum presupune gîndire
creatoare, inițiativă, spirit de răspun
dere și de disciplină, capacitate de
integrare in cadența noii revoluții
tehnico-științifice. Azi, imaginea auto
conducerii muncitorești și a autoges
tiunii economico-financiare nu poate

ROMEO DOBRIN — secretar al comi
tetului de partid din cadrul întreprin
derii de organe de asamblare pentru in
dustria electrotehnică din Rimnicu Sărat :
„într»o zi din toamna anului trecut, co
lectivul nostru muncitoresc a avut bucur
ria de a primi vizita de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei
Elena Ceaușescu. Au fost examinate cu
maximă exigență măsurile adoptate de noi
pentru perfecționarea organizării și mo
dernizarea producției, acțiunile întreprinse
pentru aplicarea acestor măsuri, rezultatele
obținute. A fost apreciat faptul că activi
tatea desfășurată de colectivul nostru în
această privință este corelată cu sarcinile
de plan, că rezultatele obținute în perfec
ționarea organizării și modernizarea pro
ducției contribuie la realizarea planului.
Ceea ce am reținut însă cu precădere, din
analiza efectuată la fața locului, cu pri
lejul vizitei de lucru a secretarului gene
ral al partidului, este faptul că avem încă
rezerve nevalorificate, că trebuie sâ acțio
năm cu rezultate și mai bune în gospodă
rirea părții din avuția națională încredin
țate .colectivului întreprinderii noastre.
Secretarul general al partidului a subliniat
că mari răspunderi au adunarea generală
a proprietarilor, producătorilor și bene
ficiarilor, consiliul oamenilor muncii, toți
oamenii muncii, participanți cu părți so
ciale la dezvoltarea
averii
obștești.
Una dintre aceste răspunderi se re
feră la reducerea consumurilor de materii
prime și energie. Am dezbătut, cu toți
comuniștii, cu toți oamenii muncii din
întreprindere, această îndatorire ce ne-a
fost trasată de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Am înțeles cu toții, de la muncitori și
ingineri la directorul întreprinderii, că tre
buie să acționăm în temeiul prerogativelor
ce ne revin în cadrul sistemului autocon
ducerii și autogestiunii. Noi avem un plan
de producție. Avem norme de consum la
materii prime, la energie. Acestea sînt
sarcini generale pe care nu le putem
încălca. Dar, dincolo de; acest cadru gene
ral, depinde de noi cum ne înțelegem
răspunderile, cum ne organizăm munca
pentru a găsi raporturile optime intre fie
care produs ..realizat și cantitatea de
materii prime și de energie folosită.
Uneori am fost tentați de soluțiile cele
mai ușoare, la indemîna oricui. Am înțeles
însă, din ceea ce ne-a cerut secretarul
general al partidului, că trebuie să căutăm
soluții radicale. Pentru că în întreaga lume
vechile modele de dezvoltare, întemeiate
pe supraconsumuri, se prăbușesc. Și am
început să căutăm soluții pentru noi teh
nologii, care să asigure consumuri de
energie reduSe, pentru noi modele de
produse, cu volum restrîns, care să încor
poreze o cantitate mai mică de materii
prime. Așadar, am început să reducem
consumul de materii prime, de energie.
Ce punem în loc ? Spirit de inițiativă,
creativitate. Noi operăm cu fonduri fixe,
cu fonduri circulante, cu forme • concrete
ale avuției naționale, pe care trebuie să le
gospodărim bine. Dar la fel de bine tre
buie să gospodărim, să valorificăm și fon
dul de gîndire colectivă și individuală, de
inteligență".

Avuția națională : bunuri materiale,
create și acumulate prin munca în
tregii națiuni ; resurse naturale : re
surse de muncă. Toațe aceste bunuri
formează baza dezvoltării complexe șl
multilaterale a societății. Utilizarea

rațională, valorificarea lor superioară
constituie o legitate obiectivă a dez
voltării. Pe plan teoretic, s-a discutat
mult, se discută încă mult. în rîndul
economiștilor, despre avuția naționa
lă. Apar cărți, studii, articole. In
întreaga lume. . O contribuție sub
stanțială, de esență revoluționară,
aduce, in aceșt domeniu, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, prin care adaugă
importante valori patrimoniului gîndirii universale. Secretarul general al
partidului nostru subliniază importan
ța deosebită pe care o are, în analiza
avuției naționale, conceptul de valoa
re activă. Și subliniază, în acest sens,
că un popor este judecat de istorie nu
după cit consumă, ci după ceea ce
produce, după valorile active pe care
le adaugă bogăției țării. Iar prin va
loare activă secretarul general al
partidului înțelege, așa cum se des
prinde din vasta sa operă 'social-polit.ică, forța, capacitatea poporului de a
crea noi bunuri materiale, de a ridica
fără încetare productivitatea muncii,
de a asigura o nouă calitate, de a
dura noi edificii, care să vorbească
viitorului despre rodnicia muncii în
cadrul societății. Una dintre aceste
valori active este creativitatea, ca re
sursă importantă de acumulare ‘a unor
noi bogății. Activitatea susținută a
tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru
o nouă calitate a pregătirii politice și
profesionale a întregului popor, pen
tru dezvoltarea cunoașterii științifice,
pentru lărgirea orizontului cultural,
ca produse ale muncii, ale unor mari
strădanii, se înscrie ca o contribuție
însemnată la dezvoltarea avuției țării.

Ing. VICTOR GIIEORGHIȚA — director
adjunct tehnic și de producție al între
prinderii de mecanică fină din Sinaia :
„Fondul de creativitate al națiunii nu este
un dat de la natură ; nu este o valoare pe
care o țară o are sau nu o are, după cum
s-au dovedit a fi. condițiile de sol, de cli
mă. ,Acest fond este , un produs al muncii,
al activității din școli, al preocupărilor
pentru învățătură existente în fiecare în
treprindere, in fiecare colectiv. De modul
în care se-desfășoară procesul-■ autocondu
cerii și autogestiunii ' depinde ' in foarte
mare măsură cum-'este'’valorificat acest
fond. Se spune uneori, la noi în întreprin
dere, despre o secție sau despre alta : este
firesc să obțină rezultate bune, doar are
oameni cu o foarte bună pregătire. Dar
secția respectivă a fost favorizată, a primit
în dar acești oameni bine pregătiți ? Ana
lizele efectuate au arătat că s-a acționat
cu răspundere pentru a-i forma. Așa tre
buie să acționăm la nivelul întregii între
prinderi. Pentru că nu ne dă nimeni oa
meni cu o înaltă pregătire. Depinde de noi,
de măsurile luate în adunarea generală, în
consiliul oamenilor muncii, de activitatea
conducerii operative a întreprinderii, for
marea unor muncitori, unor specialiști cu
înaltă pregătire profesională și un ridicat
nivel de responsabilitate. Vrem să reali
zăm produse la nivel mondial ? Trebuie să
ne pregătim la nivel mondial ! Să știm cu
cine ne întrecem, unde s-a ajuns, să ac
ționăm pentru, a fi totdeauna în pas cu cei
mai buni, pentru a-i depăși. Avem răs
punderi mari ; avem deci nevoie de oa
meni temeinic pregătiți, cu tragere de ini
mă, cu spirit competițional, cu deplina ca
pacitate de a se autodepăși continuu.. Iar
la o temeinică pregătire profesională nu se
poate ajunge fără înnoirea cunoștințelor,
fără învățătură continuă".

A munci, a invăța
— inalte răspunderi democratice
Consiliile oamenilor muncii. în ca
litatea lor de organisme colective de
conducere democratică a unităților
economice, a întreprinderilor indus
triale, au în răspunderea lor o gamă
largă de probleme. Tocmai aceste,
ample răspunderi sint determinante
în ceea ce privește îndatorirea de a
se lua toate măsurile pentru ca ele să
funcționeze ireproșabil, să se angajeze
în elaborarea unor programe de acti
vități care să exprime gîndirea în
tregului colectiv, in co.ncordanță cu
etapele dezvoltării patriei, cu obiec
tivele stabilite de partid la nivelul
întregii țări, Șă asigure participarea
activă a tuturor oamenilor muncii la
îndeplinirea exemplară a acestor pro
grame.
Realitatea este că în acele între
prinderi unde se lucrează în acest
spirit, unde se acționează concret pen
tru ca întreaga muncă de conducere
să se desfășoare' în colectiv, să an
treneze răspunderea și inițiativa tu
turor membrilor consiliilor oamenilor
muncii, unde sînt analizate cu te
meinicie toate problemele majore ale
producției, ale muncii și vieții oame
nilor, rezultatele bune nu întîrzie. Iar
în acele locuri unde conducerea co
lectivă rămîne numai o teză teoretică,
fără să-și afle echivalența în practi
că, unde se manifestă tendințe de
eludare a cerinței unei largi partici
pări la decizie, în spiritul sistemului
democrației noastre muncitorești-re
voluționare, al autoconducerii și auto
gestiunii, unde nu se înțelege că ac
tivitatea de conducere colectivă și
răspunderea personală sînt comple
mentare, apar neajunsuri, neîmpliniri
atît în realizarea planului, cit și în ac
tivitatea de modernizare a producției
și a muncii, de pregătire profesio
nală.

NICOLAE OPREA — secretar al comite
tului de partid de la Combinatul petrochi
mic din Pitești : „Participarea activă la
conducerea societății, la autoconducerea
muncitorească implică o temeinică pregă
tire politică, profesională, științifică și cul
turală a tuturor oamenilor muncii. Semni

ficativă, în acest sens, este cerința subli
niată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in
decembrie anul trecut, la plenara Comite
tului Central al partidului și la plenara
Consiliului Național al Oamenilor Muncii,
privitoare la intensificară» activității de
ridicare a nivelului politic, ideologic și de
competență profesională al comuniștilor, al
tuturor oamenilor muncii. Pentru că acti
vitatea ce se desfășoară in fiecare unitate,
soluțiile ce se cer a fi găsite trebuie cău
tate în viață, dar, așa cum arată tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru a le găsi este
nevoie de cunoștințe profunde, de capaci
tate de analiză și sinteză, de gîndire revo
luționară, de atitudine înaintată față de
nou. La noi, în cadrul Combinatului ' pe
trochimic din Pitești, la fel ca în oricare
altă întreprindere din țară, fiecare munci
tor, inginer, tehnician, economist nu numai
că poate, dar este dator să-și spună deschis
părerea in legătură cu activitatea desfășu
rată la nivelul întregului colectiv, să for
muleze critici în probleme de larg interes,
cu privire la neajunsurile constatate, la
neîmpliniri, să facă propuneri pentru per
fecționarea activității. Mi-ar fi greu să în
șir o listă a tuturor criticilor, a propuneri
lor de îmbunătățire a muncii, pentru că
ele sint foarte multe. Ar mai fi de spus
că modul în care se desfășoară, în organi
zațiile de partid, în cadrul sindicatelor, în
organizațiile de tineret, de femei, ale
O.D.U.S. învățămîntul politico-ideologic,
spiritul de răspundere manifestat în orga
nizarea cursurilor de perfecționare a pre
gătirii profesionale constituie cadrul firesc
și eficace în care fiecare om al muncii din
combinat are posibilitatea de a dobîndi noi
cunoștințe, de a-și forma deprinderile ne
cesare participării active la actul de deci
zie, în cadrul autoconducerii muncitorești.
Mai mult decît atît, însăși participarea ac
tivă a unui mare număr de oameni la
dezbaterile din forurile democratice de
vine o școală unde învață să înțe
leagă și să soluționeze problemele pe care
Ie ridică munca, procesul de producție,
insuși procesul pregătirii politice si profe
sionale. Acesta este cadrul general : eco
nomic, politic și juridic. Dar exercitarea in
fapt a dreptului de participare la activita
tea de autoconducere pentru absolut toți
oamenii muncii din cadrul colectivului nu

meros, de mai multe mii de muncitori, in
gineri, tehnicieni și economiști din cadrul
combinatului, egal pentru fiecare, depinde
în mod fundamental de felul în care fie
care iși înțelege și își onorează răspunde
rile. Pentru că participarea democratică la
decizie, in societatea noastră, nu este nu
mai un drept, ci și o inaltă îndatorire, o
răspundere politică și socială. De aici iz
vorăște cerința, ca fiecare să se implice
activ in munca și viața colectivului, să se
pregătească temeinic, politic, profesional și
cultural, pentru a putea să contribuie- efec
tiv, cu munca sa înalț calificată, cu opiniile
sale profund argumentate, la bunul mers
al lucrurilor. Sint, din păcate, și oameni
care gîndesc așa : «Lasă că are cine sâ
caute soluții, să vină cu propuneri, nu este
nevoie de părerea mea». Desigur, la noi în
combinat, ca și în alte întreprinderi, lu
crează specialiști cu înaltă calificare ; ei,
în primul rînd, sînt chemați să vină cu
propuneri, cu soluții. Mai cu seamă că
acestora le revine și îndatorirea să între
prindă analize riguroase, să efectueze
studii, să folosească un amplu sistem in
formațional, prin care să confere mai mul
tă consistență autoconducerii muncitorești.

Dar nu este posibil ca un număr restrîns
de oameni, oricît de buni specialiști ar fi,
să fie singurii acreditați cu răspunderea
de a găsi cele mai judicioase soluții pentru
o multitudine de probleme. Numai prin
folosirea eficientă a experienței și înțelep
ciunii colective, prin participarea responsa
bilă și competentă a tuturor oamenilor
muncii, participanți cu părți sociale la
dezvoltarea proprietății colective, calitatea
actului decizional sporește, iar toți cei
care contribuie efectiv, în deplină cunoș
tință de cauză, la elaborarea și adoptarea
lui se simt pe deplin angajați să-l și în
făptuiască. Acesta este sensul în care
secretarul general al partidului ne în
deamnă să înțelegem sistemul autoconduce
rii muncitorești și autogestiunii, exercitarea
în practică a principiilor democrației noas
tre socialiste, muncitorești-revoluționare. Acesta este spiritul în care noi toți trebuie
să acționăm, așa cum ne cere tovarășul
Nicolae Ceaușescu, așa cum prevăd docu
mentele celui de-al XIII-lea Congres al
partidului, pentru perfecționarea democra
ției muncitorești-revoluționare, pentru o
efectivă participare a întregului popor la
conducerea societății".

„Noi" - emblema responsabilității

colective
Așadar, participarea activă la auto
conducere se asociază cu răspunderea
fiecărui om al muncii, cu preocuparea
sa de a-și ridica pregătirea politică,
științifică, profesională. De altfel, sen
surile profunde ale democrației rhuncitorești-revoluționare n-au fost nici
odată, în anii de după Congresul al
IX-lea, separate de transformarea re
voluționară a conștiinței socialiste, de
activitatea consacrată formării omului
nou. Cu atît mai mult o astfel de se
parare nu este posibilă acum; în noua
etapă deschisă de Congresul al
XIII-lea, cînd conștiința răspunderi
lor, înalta pregătire politică și profe
sională se înscriu între factorii de
prim ordin ai progresului multilateral
al patriei. Ar fi posibilă, intr-o socie
tate ce făurește un nou tip de civili
zație, civilizația socialistă, participarea
activă la conducerea societății, la ac
tivitatea de au’oconducere și autogestiune din unitățile economice, a unor
oameni care nu au pregătirea nece
sară pentru a înțelege, a interpreta
corect fenomenele ori procesele eco
nomice, politice și sociale ? Ar putea
contribui la perfecționarea sistemului
autoconducerii muncitorești opinia și
activitatea celui care nu are capacita
tea de a analiza problemele de la lo
cul lui de muncă din perspectiva legi
tăților economice, în raport cu obiecti
vele și cerințele aflate, intr-o etapă
sau alta, în fața întregii țări ? Desigur,
într-un astfel de caz, participarea la
autoconducere ar deveni. formală. La
plenara C.C. al P.C.R., din toamna anu
lui trecut,. între numeroasele probleme
privind planul pe acest an, activitatea
din
actualul
cincinal,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a referit pe larg
la cerința ca, în toate întreprinderile,
să se acționeze pentru a se realiza
produse competitive pe piața interna
țională. A cerut, de asemenea, că nici
un produs ce nu răspunde condițiilor
de calitate să nu mai iasă pe poarta
vreunei întreprinderi.

VICTOR GHEORGHIȚA : „Desigur, sînt
mulți factorii care îndeamnă la o activitate
de cea mai înaltă
calitate. între
prinderea noastră . este unică în țară,
în afara noastră, nici o altă întreprin
dere din țară nu mai fabrică aparatură de
injecție pentru motoarele diesel. Prin ur
mare, aparent, nu avem concurență. Și to
tuși nu ne poate fi indiferent ce fel de
produse furnizăm beneficiarilor noștri in
terni. De asemenea, o parte din produse le
exportăm. Avem, in acest sens, obligații
de plan. Iar pe piața externă ne întâlnim
cu firme puternice. Și mai este un aspect,
de cea mai mare importanță : beneficiarii
externi urmăresc ceea .ce dăm pe piața in
ternă ; noi le cîștigăm sau le pierdem în
crederea și în funcție de calitatea produ
selor pe care le livrăm partenerilor interni.
Așa că avem în permanență in vedere
competitivitatea pe toate planurile acti
vității noastre. Există însă, în această pri
vință, o tendință caracteristică : a întrecerii
cu noi înșine, a răspunderii față de noi în
șine. Acesta este planul conștiinței, în ab
sența căruia nici măcar nu poate fi concepu
tă autoconducerea muncitorească. O să
revin la calitate — un domeniu extrem de
sensibil. Activitatea in acest domeniu de
pinde în egală măsură de competența pro
fesională și de conștiință. Dacă un singur
muncitor, într-o întreprindere, este indife
rent față de ceea ce realizează, calitatea su
feră în întreprinderea respectivă. Dacă însă
sînt mai mulți indiferenți, acest fapt se re
simte puternic la nivelul întregului colec
tiv, pentru că afectează munca tuturor, pre
cum și la nivelul economiei în general. De
aceea, autoconducerea muncitorească pre
supune și lupta împotriva indiferenței, a
delăsării, a superficialității ; presupune o

participare efectivă a tuturor, atît la de
cizie, cit și la înfăptuirea hotăririlor adop
tate în colectiv".

Desigur, în sistemul autoconducerii
și autogestiunii — un rol de cea mai
mare însemnătate revine adunării ge
nerale a oamenilor muncii, care
dezbate și aprobă planurile, analizea
ză cu temeinicie activitatea desfășu
rată de întregul colectiv, de cadrele
de conducere, de consiliul oamenilor
muncii. Nu peste multă vreme se vor
desfășura, în unitățile economice, adunările generale ale' oamehilor mun
cii. In acest cadru larg democratic, se
va analiza cu maximă exigență, în
spiritul ideilor, tezelor și orientărilor
subliniate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la sfîrșitul anu
lui trecut, în magistralele cuvîntări
rostite cu prilejul examinării și aprobării planului național unic pe 1987,
activitatea colectivelor muncitorești, a
cadrelor de conducere. Acolo unde
sarcinile au fost îndeplinite, unde s-a
desfășurat o activitate bună. în con
dițiile dezvoltării unui climat sănă
tos de conducere colectivă, de răs
pundere, de inițiativă, de valorifica
re a tuturor resurselor, adunările ge
nerale ale oamenilor muncii vor reînvesti în funcții pe cei care au de
ținut munci de conducere, în semn de
bună apreciere a modului în care și-au
înțeles sarcinile încredințate. Democra
ția socialistă implică răspunderi și exigențe mari. Așa cum se subliniază în
documentele de partid, nimeni nu este
învestit cu atribuții de conducere ire. vocabile. In acele întreprinderi in care,
în perioada analizată, s-au manifes
tat neajunsuri, unde nu s-a acționat
cu fermitate pentru îndeplinirea pla
nului, pentru valorificarea potenția
lului de muncă și creativitate ai co
lectivului. unde în loc de măsuri con
crete au fost formulate justificări, ex
plicații nefondate că sarcinile nu pot
fi îndeplinite, ceea ce a grevat atît
asupra bunului mers al colectivului,
cît și asupra dezvoltării generale a
societății, adunările generale — ca
organisme ale autoconducerii munci
torești și autogestiunii — vor acțio
na în sensul retragerii acreditării în
funcții a unora dintre cadrele de
conducere care se fac răspunzătoare
de neajunsurile și neîmplinirile înre
gistrate. Vor fi luate, totodată, toate
măsurile necesare pentru ca. în acest
al doilea an al actualului cincinal, în
treaga activitate să se desfășoare in
cele mai bune condiții.
GHEORGHE IONESCU — strungar la
întreprinderea de utilaj petrolier „1 Mai"
din Ploiești : „Trăim într-o vreme în care
progresul nu mai poate fi despărțit de teh
nica modernă, de știință și tehnologie. în
aceste condiții, autoconducerea muncito
rească presupune voință de acțiune, pre
ocupare pentru a conștientiza oamenii, ini
țiativă și fermitate organizatorică. Dar în
mod deosebit presupune o preocupare
susținută pentru continua perfecționare a
pregătirii politice și profesionale a tuturor
oamenilor muncii. Programele elaborate
de partid, pentru actuala etapă, cu
tezătoarele obiective trasate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu impun formarea unor
oameni cu inalte cunoștințe în domeniile
lor de activitate, oameni a căror inaltă
pregătire profesională să se afirme pe fon
dul spiritului revoluționar, care presupune
și dăruire, și devotament, și hotărîre în ac
țiune, și putere de muncă, și creativitate.
Ceea ce poporul nostru are de înfăptuit, de
aici înainte, cere înalte cunoștințe ; dar
cere, totodată, spirit revoluționar și
patriotic, romantism revoluționar".

Dezbaterea de față reunește o seamă de puncte de vedere cu privire la
problematica autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare. De
sigur, opiniile formulate, ce pornesc de la realități, de la modul de funcționare,
în practică, al acestor forme ale democrației muncitorești-revoluționare, nu se
referă, în mod firesc, la totalitatea aspectelor acestei vaste și complexe teme.
Dar sînt ilustrate idei și fapte ce argumentează în mod edificator realitatea că,
în România socialistă, democrația muncitorească-revoluționară se înscrie într-un
proces de continuă lărgire și perfecționare. In spiritul ideilor, al orientănlor și
indicațiilor secretarului general al partidului, se impun noi măsuri pentru ca, în
acest an și in perspectivă, printr-o deplină folosire a pirghiilor democrației socia
liste, să se valorifice experiența bună acumulată în acest domeniu și să se aplice
cu fermitate normele autoconducerii și autogestiunii, ca forme active de participare
a oamenilor muncii la elaborarea și infăptuirea hotăririlor, la muncă rodnică pen
tru continua ridicare a patriei pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație.
Dezbatere realizată de Adrian VASILESCU
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CĂMINUL CULTURAL ÎN VIAȚA SATULUI
Cum este valorificat potențialul cultural-educativ și artistic din mediul rural
...Joi — 15 ianuarie, în jurul orei
13, ne aflăm la sediul Comitetului
județean de cultură și educație so
cialistă Teleorman, La Alexan
dria, ca și in majoritatea celorlalte
localități, ger uscat, fără pic de ză
padă. Străzile și șoselele sînt lustrui
te de un strat de gheață, care le face
aproape impracticabile. La comitet,
liniște. întrebăm de tovarășul vice
președinte Ion Putineanu. ,.Pe te
ren" — ni se răspunde. Unde anu
me : în comuna Brînceni. Dar tova
rășul Gh. Dumitrescu, directorul Cen
trului de îndrumare a creației popu
lare și a mișcării artistice de amatori ?
,.Pe teren" — in comuna Măldăieni,
undeva pe lingă Roșiori de Vede.
Tovarășa Constanța Dumitrescu, „co
regrafa" județului ? E și dinsa pe
teren — la Viișoara. Ceilalți activiști
din aparatul comitetului județean
sint și ei pe teren. La Suhaia, Stejaru, la Piatra și Scrioaștea, în alte
comune, mai aproape sau mai de
parte, la zeci și zeci de kilometri de
capitala județului : spre a îndruma,
controla și sprijini direct activitatea
politică și cultural-educativă din sate
și comune, C.U.A.S.C.-uri, de la că
minele culturale, din cadrul univer
sităților cultural-științifice, a biblio
tecilor și brigăzilor științifice sătești
in aceste zile de iarnă — anotimpul
„stagiunii permanente" din mediul
rural. Așadar, să reținem intîi de
toate acest șir de „absențe" foarte
semnificative de la sediul comitetu
lui județean de cultură și educație
socialistă, „absențe" care dau o notă
bună felului in care-și înțeleg acti
viștii culturali datoria : de a fi in
mijlocul oamenilor, de a-i îndruma,
printr-o muncă concretă, la fața lo
cului, nu prin circulare, hirtii, ordine
și dispoziții trimise prin poștă, cum
se mai întîmplă, din păcate, în des
tule alte locuri.
Este anotimpul unei intense acti
vități cultural-artistice, perioada în
care, din noiembrie și pină în martie-aprilie, sălile căminelor culturale,
ale bibliotecilor, ale tuturor institu
țiilor sătești trebuie să stea la dis
poziția oamenilor, să le ofere bogate
programe de activități culturale, ști
ințifice, artistice, într-o gamă largă
de modalități ce stau la îndemîna ac
tiviștilor și animatorilor culturali, a
tuturor intelectualilor de la sate, de
la ingineri, economiști, medici, ju
riști și pînă la cadrele didactice pe
umerii cărora, trebuie să recunoaș
tem, stă încă o mare parte din
..greul" acestei importante mișcări de
elevare a vieții spirituale a satelor
noastre. Iată de ce, spuneam, absen
ța de la sediu a activiștilor culturali
județeni și prezența lor pe teren, în
aceste zile ale unei ierni nu tocmai
ușoare, în condiții grele de deplasare,
constituie un semn încurajator, o do
vadă a mutării centrului de greuta
te al întregii activități in colectivi
tățile sătești, acolo unde priceperea și
competența specialistului, îmbinate
cu energia și spiritul de dăruire ale
activistului, găsesc terenul prielnic afirmării, în scopul ridicării la o nouă
calitate i a vieții culturale a satului.

UN AMPLU
SCHIMB
DE EXPERIENȚĂ
Am pornit, așadar, pe urmele „ab
senților".
Primul popas l-am făcut la Brîn
ceni — Țigănești, unde, într-o clasă
a școlii generale, se desfășura un
deosebit de interesant și valoros
schimb de experiență al directorilor
de cămine culturale, bibliotecarilor
comunali și directorilor universități
lor cultural-științifice din douăzeci
de comune. Organizate și pregătite
minuțios, cu sprijinul direct al comi
tetului județean de cultură și educa
ție socialistă, asemenea acțiuni s-au
desfășurat în aceste zile la Brînceni,
Măldăieni. Tr. Măgurele și Videle —
cuprinzind, practic, toate satele ju
dețului într-o amplă acțiune metodi
că, de instruire și schimb de expe
riență, desfășurat pe principalele do
menii ale activității culturale, artis
tice și științifice : „Biblioteca — fac
tor activ în formarea omului nou",
„Principalele obiective și forme de
activitate ale căminului cultural. Ex
tinderea activității la locurile de
muncă ale oamenilor", „Sarcini ac
tuale ale educației materialist-științifice a maselor, organizarea și des
fășurarea cursurilor universităților
cultural-științifice și a brigăzilor
științifice în strinsă legătură cu rea
litatea, cu cerințele concrete ale vie
ții și muncii". „Organizăm aici o se
rie de acțiuni-model — ne spune to
varășul Ion Putineanu, vicepreședin
te al comitetului județean de cultură
și educație socialistă : intîlnire cu
brigada științifică, dialogul fruntași
lor, experiențe științifice la căminul
cultural, simpozioane, jurnale vorbi
te, expoziții de carte, seri literare
ș.a., care constituie unele din for
mele activităților ce trebuie introdu
se mai frecvent in practica muncii
de la căminele culturale".

Tematica acestor schimburi de ex
periență din centrele de comune
amintite n-a rămas cîtuși de puțin
la inșirarea unor probleme generale,
obiective valabile oriunde, ci. dove
dind o aprofundată cunoaștere ă fe
nomenelor și condițiilor din fiecare
zonă, a diferențierilor in privința
mentalităților și atitudinilor cultura
le, științifice și civice, materialele
prezentate, precum și intervențiile
în dezbateri s-au situat, unele dintre
ele, la nivelul unor adevărate comu
nicări bazate pe cercetarea terenului,
pe înțelegerea adecvată a necesități
lor și priorităților din fiecare dome
niu. Căminul cultural, s-a spus, tre
buie să-și lărgească în mod consi
derabil gama de activități și aria de
influență. Nu-și fac datoria acei or
ganizatori care, adoptînd o manieră
pasivă, se mulțumesc să facă din sala
căminului cultural doar o sală de
bal, nunți sau petreceri cu lăutari,
în multe locuri, planificarea activită
ților nu se respectă, acțiunile sint
amînate ori suspendate : cauze ale
erodării prestigiului căminului cultu
ral, ale scăderii încrederii și intere
sului oamenilor.

MIJLOACE MARI,
REZULTATE
MODESTE...
Acordînd o mare atenție creării
condițiilor pentru ca tineretul să-și
petreacă divers, cît mai variat timpul
liber, inclusiv prin serile de dans,
căminul cultural are de făcut față
unor obiective mult mai complexe
sub raportul educației patriotice,
morale, civice și științifice a oame
nilor. Sint locuri în care, neglijîndu-se asemenea aspecte, educația su
feră influențele negative ale unor
concepții retrograde, promovate ade
sea cu mijloace deosebit de subtile,
rafinate, inclusiv sub aspect tehnic:
magnetofoane, casetofoane, stații de
amplificare, afișier electronic (1). Fi
rește, nu putem decide convingerile
nimănui prin măsuri administrati
ve. însă este inadmisibil să^ rămînem inerți sau la o statistică de
abac atunci cînd constatăm cum cre
dințe mistice, iraționale sînt răspîndite prin unele din cele mai moder
ne mijloace, produse „de vîrf“ ale
minții, ale rațiunii și științei. Este
aici o contradicție, între mijloace și
scopuri, pentru prevenirea și înlătu
rarea căreia merită să punem la
lucru cele mai bune, mai calificate
forțe umane : spre a feri mintea
unora de fanatism, de consecințele
ignoranței. în loc de aceasta însă,
întîlnim uneori inerție, indiferență,
activitate neatractivă, plictisitoare.
Convingerile înaintate, idealurile
revoluționare nu pot fi cultiva
te de oameni plictisiți, rutinieri,
lipsiți de pasiunea și cunoștințele ne
cesare, de fantezie și chiar de inge
niozitate. lată ce trebuie 'înțeles mai
bine de către toți activiștii frontului
educativ de la sate. în această muncă
trebuie să fie antrenați cei mai buni
specialiști, oameni, cum se spune,
doldora de carte, de cunoștințe te
meinice și întinse pe care le pot
transmite și altora cu puterea de
convingere și pasiunea cu care ei în
șiși le-au asimilat. Altfel, plictiseala
ori neștiința nu vor putea sădi con
vingeri înaintate. Satele au, în gene
ral. o apreciabilă bază materială
pentru desfășurarea unei activități
bogate, permanente, pline de conținut.
Am văzut cămine culturale ale căror
săli, număr de locuri, scene și dotare
rivalizează cu acelea ale așezăminte
lor urbane, care, practic, sînt folosi
te cu mult sub nivelul posibilităților.
Ce putere de atracție prezintă însă
„oferta" căminului cultural ? Obser
văm că, adesea, acțiunile căminului
cultural — contrar semnificației de
numirii sale : „cămin"
îmbracă
haina, cam scorțoasă, prea oficială
a unor manifestări in care comuni
tatea sătească nu-și regăsește pro
priile sale interese, întrebări și as
pirații, oamenii fiind chemați ca să
asiste, uneori, la tot felul de prelu
crări anoste, departe de evenimen
tele vieții lor individuale, familiale,
obștești. în sate ca Plosca, Țigănești,
Brînceni, Purani, Peretu ș.a. ș-a întîmplat chiar ca pînă și serbările și
programele artistice diii zilele de 1
Iunie sau 8 Martie să nu fie pre
zentate de către căminele culturale,
ci de alți „organizatori", care, au pro
fitat astfel de pasivitatea, dezinte
resul sau
lipsa de pregătire
ale celor chemați să fructifice
deplin condițiile materiale și spiri
tuale destinate educației, petrecerii
utile a timpului liber, ridicării con
științei civice și patriotice. Nu se
poate spune, sub nici o formă, că nu
sint întrunite toate aceste condiții
pentru o asemenea activitate de o
calitate superioară, destinată tuturor
categoriilor — dar îndeosebi, așa cum
se arăta în dezbaterile amintite, na
vetiștilor. constructorilor, lucrătorilor
din transporturi și circulația mărfu
rilor, din unitățile sanitare, domeniul
casnic, pensionarilor.

CINE ÎL AJUTĂ
PE DIRECTOR ?
Este necesar însă, pentru aceasta,
ca munca de concepere, organizare
și desfășurare să nu fie lăsată doar
pe seama directorului căminului cul
tural, care, oricît de inimos șl com
petent, nu poare face totul. Cine tre
buie să-l ajute ? In primul rind,
consiliile de educație politică și cultu
ră socialistă (care acționează slab în
Țigănești, Bragadiru, Brînceni, Scaca, Mavrodin, Conțești, Traiah ș.a.).
în multe locuri — situația nefiind de
loc proprie numai județului Teleor
man, ci multor altora — aceste orga
nisme democratice, menite să adune
la un loc forța de gindire și acțiune
a celor mai capabili oameni ai sate
lor, țărani cooperatori, specialiști,
conducători de instituții, unități, în
treprinderi, sînt o simplă formali
tate birocratică, „instituție" fanto
matică rămasă de la bun început pe
hîrtie. Mulți nici nu știu că fac parte
dintr-un asemenea organism colec
tiv. Iată de ce o asemenea situație
a fost aspru criticată la dezbaterea
de la Brînceni, ca și la aceea din
Măldăieni, formulindu-se cu limpe
zime, concret, sarcinile acestor orga
nisme, necesitatea de a le restabili
funcția și autoritatea reală, eficientă
în cadrul vieții culturale a satelor.
în al doilea rind, în unele locuri
planurile de activitate, bine concepu
te, rămîn totuși pe hîrtie, nu se în
deplinesc decît cel mult parțial. Ca
urmare, interesul oamenilor devine
din ce în ce mai scăzut, căci promi
siunile repetate, dar neonorate le în
șeală așteptările. Prestigiul institu
ției, al căminului cultural, care „afi
șează" activități ce n-au loc, spec
tacole ce se amină ori expuneri fic
tive. scade, in mod firesc, pină la a
se anula. Unul dintre sectoarele care
deține „recordul" unui asemenea stil
definit de activități aminate și, fatal,
compromise este, din păcate, acela de
mare însemnătate al universităților
cultural-științifice sătești : amînarea
repetată a unor lecții sau chiar anu
larea acestora, frecvența redusă și
fluctuantă a cursanților sau „pier
derea" lor pe parcurs, calitatea slabă
a unor dezbateri, cu lecții neatracti
ve, lipsa de pregătire a unor lectori,
folosirea necorespunzătoare a specia
liștilor și a bazei materiale, slaba
conlucrare dintre factorii care tre
buie să se ocupe de această activi
tate sînt citeva cauze ale anemicei
el'iciențe educative ce se face
simțită în mai multe comune
ale județului. Realizată pe baze
obștești, activitatea universităților
cultural-științifice trebuie să reu
nească cercul larg ai specialiștilor
competenți, fructificînd intr-adevăr
întregul potențial științific de care
dispun azi satele noastre. Deși in
toate planurile de activitate ale că
minelor culturale
figurează teme,
expuneri care presupun atragerea
tuturor acestor specialiști, prezența
lor este incă sub posibilități.
Cînd se vorbește despre participarea
intelectualității sătești la activitatea
culturală se subînțelege aproape
peste tot mai ales contribuția,
substanțială, a cadrelor didactice —
care răspund în general nu numai la
apelurile căminului cultural, ci și la
alte sarcini. Este desigur firesc. în
virtutea unei, lăudabile tradiții a
satului nostru, ca „dascălul" să se
bucure de un prestigiu ce-i confir
mă rolul însemnat în viața spiritua
lă a mediului rural. Dar este nefi
resc să acoperim cu numele lui con
tribuția pe
care toți intelectualii
satului de azi ar fi datori să o aducă
la educarea multilaterală a oameni
lor. Consfătuirile și întrunirile me
todice au discutat această situație,
stabilind sarcini concrete pentru
fiecare localitate.
Iată in această privință și opi
nia tovarășului George Bendovski,
inspector în Consiliul Culturii și
Educației Socialiste : „Noi avem
mulți activiști animați de o reală
pasiune, directori de cămine cultu
rale cu tragere de inimă. Nu toți au
învățat însă cum trebuie concepută
munca, pe cine să se sprijine, ce
priorități sînt în fiecare sector. Aici,
in Teleorman, comitetul județean de
partid manifestă o deosebită preocu
pare pentru perfecționarea metode
lor și stilului de muncă în activitatea
cultural-educativă. Așa se și explică
ajutorul pe care l-am primit, pre
zența activiștilor de partid aici, pe
teren. Consfătuirile și schimburile de
experiență nu se reduc la niște dis
cuții abstracte, sterile, ci pornesc de
la realitățile concrete ale fiecărei lo
calități. de Ia cunoașterea reciprocă
a rezultatelor economice, edilitargospodărești, în activitatea științi
fică, în domeniul răspîndirii cărții
etc. Integrarea acestor aspecte ale
vieții politice și economice în ma
nifestările culturale desfășurate sub
sertinul Festivalului național „Cintarea României" este o necesitate.
Pe de altă parte, trebuie să punem
un accent mai mare pe atragerea in
aceste activități a tuturor organiza
țiilor și . organismelor democratice
din așezările rurale : organizațiile
de femei, ale O.D.U.S., U.T.C., pre
cum și a tuturor intelectualilor. Ase
menea consfătuiri metodice sau

schimburi de experiență nu trebuie
să rămînă doar „vitrine" cu rezul
tate deosebite, ci să determine o îm
bunătățire generală a întregii acti
vități in direcția continuității și a
permanentizării ei".

NU DOAR
UN SIMPLU „ACT
DE PREZENTĂ"...
La o asemenea permanentizare nu
se poate ajunge, pe de altă parte,
fără prezența mai accentuată a tu
turor cadrelor de partid din mediul
sătesc. Sînt oameni cu multiple în
datoriri, cu sarcini și responsabili
tăți de mare importanță in domeniul
lor. Iată de ce consemnăm cu satis
facție faptul că, in multe locuri, i*am
întilnit pe aceștia alături de .activiș
tii culturali, la manifestările artisti
ce din sălile căminelor culturale. La
Viișoara, unde se întreceau pe scena
căminului cultural formații artistice
din citeva comune, in riadul celor
direct implicați in buna desfășurare,
în mobilizarea oamenilor era însuși
primarul comunei, tovarășul Tudor
Cozaru, „omul care ne sprijină .în
tot ce întreprindem" —- după cum ne
spunea directoarea căminului cultu
ral, prof. Ioana Sînă. La Măldăieni,
un spectator numai ochi și urechi :
tovarășul Crângeanu Zamfir, pre
ședintele Consiliului unic agro
industrial Roșiori de Vede, omul
care, zilele acestea, privind în
grijorat crusta de gheață de dea
supra griului, n-a putut să nu-și
facă timp și pentru â fi în mij
locul oamenilor — o sală neîncă
pătoare, plină mai ales cu tineri.
Sint exemple care arată că locul
unor asemenea activiști este mereu
in mijlocul oamenilor, la muncă, dar
și în toate celelalte împrejurări dc
interes obștesc, la căminul cultural
și — de ce nu ? — la serile distrac
tive ale tineretului. Nu doar a face
„act de prezență" dar a trăi între
oameni, a participa Ia toate eveni
mentele vieții lor și a fi capabil să
răspunzi convingător tuturor întrebă
rilor lor, iată conduita și stilul de
muncă și viață ale activistului.

CEL MAI VALOROS
PREMIU :
PREȚUIREA
OBȘTII
Satul de azi dispune de un imens
potențial artistic. El nu constituie
un „fond pasiv" sau adus pe scenă
doar în cadrul unui concurs dominat
de ambiția obținerii unor premii.
Sint valori cu o mare forță educa
tivă, ce constituie temeiul unei ac
tivități permanente, desfășurată sub
ochii celui mai exigent juriu și, tot
odată. beneficiarul spiritual ai aces
tor valori : publicul larg, colectivita
tea salului, lată de ce, faptul câ zi
lele trecute, in citeva comune din
județul Teleorman — Viișoara, Măl
dăieni, Purani —. sălile Căminelor
culturale au atras o mare mulțime
de oameni, constituie, la urma urmei,
criteriul cel. mai însemnat al apre
cierii activității cultural-artistice. O
sală goală — mai ales cînd ea este
mare, spațioasă, uneori concepută
cam nefuncțional, cam întunecoasă,
cli pereți groși de beton, destul de
greu de încălzit iarna! — emana fri
gul unei tristeți iremediabile. In con
trast cu imaginea deplorabilă a săli
lor in care nu se întîmplă nimic,
cine a trecut zilele trecute prin sa
tele teleormănene a putut să se con
vingă' de faptul că, intr-adevăr, toa
te drumurile satului duc in acest
anotimp către căminul cultural. în
ciuda frigului, sălile au fost arhipli
ne, încălzite de pasiunea cu care
dansatorii, soliștii, coriștii, recitatorii,
rapsozii, membrii brigăzilor artistice
au adus pe spenă ce au ei mai bun
și mai frumos, creații în care res
piră dragostea de muncă, de satul
in care trăiesc, spiritul activ al im
plicării in treburile obștești, cinstind
pe cei harnici, satirizîndu-i pe leneși
și pe ignoranți. Această autentică
revărsare de tinerețe, frumusețe și
talent interpretativ arătă ce .mare
pasiune este pusă in joc în activi
tatea artistică, de cită energie sînt
in stare tinerii satelor noastre cînd
talentul și pregătirea lor sînt cana
lizate pe făgașul afirmării, al ridică
rii nivelului vieții spirituale din co
munele în care trăiesc, învață și
muncesc. Manifestările clin satele
amintite s-au petrecut în cadrul
fazei finale a etapei de masă din
cea de-a șasea ediție a Festivalului
național „Cîntarea României". Orga
nizate bine, cu concursul tuturor ac
tiviștilor din cadrul comitetului ju
dețean de cultură și educație . socia
listă, al animatorilor locali, directo
rilor de cămine, instructorilor. învă
țătorilor și profesorilor, ele trebuie
să fie nu doar un moment de vîrf, ci
etalonul unei activități permanente.
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Fiindcă, trebuie spus, „In
tegratei" i s-au adăugat noi
și noi întreprinderi : în
treprinderea de tricotaje,
Fabrica de utilaj minier și
tehnologic Negrești,
alte
unități industriale, concentrind mii și mii- de munci
tori. Ca un argument, producția-marfă industrială a
crescut, de la 17 milioane
în 1965 la circa un miliard
și jumătate in prezent.
— Cifră care, și ea, tind« să rămînă de domeniul
trecutului — sublinia pri
marul. Anul trecut, tova
rășul Nicolae Ceaușescu ne
îndemna să acționăm
în
așa fel incit și în județul
Satu Mare să realizăm o
producție industrială oe
locuitor de 50 000 lei și o
producție globală — luind
în calcul și agricultura, și
celelalte sectoare — de
80 000 lei pe locuitor. In
acest sens, colectivele da
oameni ai muncii din Ne
grești și-au revizuit întrea
ga activitate, identificînd
și trecînd la aplicarea de
soluții ce vor determina

creșterea mai rapidă a
productivității muncii și,
implicit, a producției in
dustriale. Sîntem hotărîți
să nu precupețim nici un
efort, să dăm viață în cel
mai scurt timp indicațiilor
primite. Tot cu prilejul vi-

greștiul, care a beneficiat
de o dotare industrială im
presionantă, să nu rămînă,
ca aspect, ca grad de urba
nizare, mai prejos.
La Negrești, la fel ca in
întreaga . țară, industria a
schimbat destine și a dat

straie de sărbătoare, cos
tumul oșenesc strălucește
in toată splendoarea. Și aceiași
tineri
strungari,
lăcătuși, frezori sau elec
tricieni- și aceleași filatoare
și țesătoare, pe care le-am
văzut lucrînd la corn-

NEGREȘTI-OAȘ
zitei de lucru de anul tre
cut. trecînd in revistă cele
constatate in județ, tova
rășul Nicolae Ceaușescu
și-a exprimat nemulțumi
rea cu privire la unele lip
suri din industria și agri
cultura județului, precum
și cu privire la organizarea
și sistematizarea orașelor
șl satelor. Vreau să vă
spun că noi, cei din Ne
grești, ne-am considerat
direct vizați și că am luat
toate măsurile ce depind de
noi, astfel incit, în cel mai
scurt timp, să eliminăm și
aceste lipsuri. Vrem ca Ne-

un puls de viață nouă în
tregii zone. Toate aceste
schimbări rapide n-au afectat șl nu afectează cu
nimic frumusețea tradiții
lor oșenești, obiceiurile,
portul și graiul. Tinerii, ce
merg, zi de zi, cît ține săptămina, la uzină, la fabri
că, la liceul seral, se îm
bracă. desigur, „domneș
te". ftindcă e mai comod
și mai... ieftin. In ținuta
lor însă, cîte un clop. sau
o basma, sau o fustă în
crețită amintesc de portul
tradițional. Iar duminica,
atunci cînd orașul își pune

plicate mașini, duc mai
departe portul și jocul
și toate obiceiurile strămo
șești ce atestă vechimea și
continuitatea noastră pe
aceste meleaguri.
Aflat în repetate rinduri
in vizită de lucru la NegreștinOaș, secretarul ge
neral al partidului, tovară
șul
Nicolae
Ceaușescu,
impresionat de frumusețea
portului oșenesc și a mo
dului original de mani
festare artistică a emoții
lor și bucuriilor, a tuturor
sehtimeritelor, spunea, în

C. STANESCU
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cuvintarea la o mare adu
nare populară ce-i strinsese pe toți locuitorii Oașu
lui la Negrești : „Vă do
resc. dc asemenea, să păs
trați întotdeauna obiceiu
rile și tradițiile strămo
șești. portul, cintecele, fe
lul de a fi al poporului
nostru
curajos,
demn,
hotărît să trăiască liber,
independent, să înainteze
in strinsă unitate spre co
munism". Aceste cuvinte
au găsit un fierbinte ecou
in inimile oșenilor.
în acești ani, cind pămintul Oașului, atit de
urgisit cindva, a înflorit
cu putere, la Negrești, in
inima Oașului, ca pe în
treg cuprinsul țării, toate
inimile îndreaptă gînd cu
rat de recunoștință către cel
mai iubit fiu al țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu.
Prin felul cum .privesc și
cum întîmpină viitorul,
prin dragostea și grija de
gospodari față de orașul
lor. o.șenii dau viață vise
lor lor. dind viață, prin
aceasta, politicii partidului
nostru.

Muzeul Unirii din Alba lulia —' aspect din Sala Unirii
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Unirea Principatelor
(Urmare din pag. I)

înainte și in urma Regulamentului
(...) România este un titlu national
ce nu poate insufla nici frică, ce nu
reprezintă nici o idee de concuistă.
Este titlul Principatelor Române as
tăzi întrunite intr-un singur stat,
statul român. Statul României'1.
Politica internă a lui Al. I. Cuza,
în consens cu ideile de mai sus, a
urmărit și pe plan economic, printr-o cuprinzătoare operă reformatoa
re, împlinirea dezideratelor majore
românești. Acestor deziderate le-au
fost subordonate : secularizarea ave
rilor mănăstirești în 1863' — reformă
de Interes economic, dar in egală
măsură de interes politic-național —
legea rurală din 1864 care înlătura
relațiile feudale din agricultură și
întărea proprietatea țărănească prin
dotarba cu pămînt a foștilor clăcași,
lichidarea privilegiului fiscal boie
resc, afirmarea independenței pieței
românești, ca entitate distinctă, se
parată total de cea a Imperiului Oto
man, încercarea de instituire a unui
sistem monetar național, organizarea
primelor instituții de credit și asi
gurări etc.
Toate acestea contribuiau, firește,
la realizarea și consolidarea econo
miei capitaliste unitare, la dezvolta
rea industriei, aflată la început de
drum, la accelerarea progresului în
general, dar și la. adîncirea proce
sului formării și afirmării proleta
riatului in calitatea sa de clasă și
ca nouă forță revoluționară. In ace
lași timp, se demonstra că noul stat
creat și edificat în urma unei pu
ternice revoluții burghezo-democratice cu forțe românești și participa
rea directă a maselor, susținut
în primul rind de ele, corespundea
intereselor românești și ale poporu
lui, în general. El asigura prin poli
tica revoluționarilor dc la 1848^-1819,
strălucit reprezentați de Al. 1. Cuza,
M.. Kogălniceanu, C. A. Rosetli și
ceilalți, baza de masă a mișcării na
ționale yiitoare. continuitatea și pu
terea ei, și deci garanția împlinirii
în viitor a visului unei Românii
independente și a tuturor românilor.
Ca urmare, meii din anii Unirii s-a

acționat cu dirzenie pentru schim
barea radicala a statutului anacronic
de suzeranitate intre România și Im
periul Otoman, pentru sprijinirea
luptei românilor de peste Carpați.
Raporturile externe ale României
cu marile state sau eu popoare
le vecine erau subordonate total
unor asemenea obiective. Ele expri
mau dorința și voința de indepen
dență absolută. România stabilea
astfel relații externe de pe poziția
de stat de sine stătător, ajungînd
la realizarea unui sistem de agenții
diplomatice în care includea și Im
periul Otoman, la perfectarea unor
importante convenții poștale, tele
grafice etc., cu Rusia, Austria, Ser
bia, prin care România respingea
hotărît politica integraționistă a Por
ții, dc Încălcare flagrantă a dreptu
rilor istorice ale țării. De asemenea,
aplicarea de Al. I. Cuza a noi
lor coduri, penal și civil, și de pro
cedură, ca și a legilor privind fali
mentele și patentele, lovea în modul
cel mai serios regimul capitulațiilor
favorabil intereselor marilor puteri
și nefast pentru țară. Cea mai înal
tă expresie a hotărîrii de' cucerire
a independenței prin luptă armată
o reprezintă politica de întărire a
armatei naționale, promovată con
stant din 1859. în aprilie 1859, Al. I.
Cuza aprecia că numai o acțiune vi
guroasă și hotăntă putea duce la
..fericirea, și independența poporu
lui". Legea pentru organizarea pu
terii armate în România, din 1864
(urmată de o alta liberal-radicală în
1868), era o expresie a acestei lupte
pentru independență, soldată în 1865
cu posibilitatea mobilizării Ia nevoie,
după aprecierile lui Al. I. Cuza, a
60 000 de oameni.
Opțiunea hotărîtă a României pen
tru statutul de suveranitate absolu
tă este manifestă și in Constituția
din 1866. în care nimic nu amintește
despre raporturile sale de suzerani
tate față de Poartă. De asemenea,
noua lege fundamentală consacra ca
titlu oficial al statului numele de
România, folosit și revendicat per
manent de români, inclusiv în adu
nările ad-hoc din 1857. dar respins

cu înverșunare de marile puteri ca
revoluționar. El reprezenta pentru
români, cu adevărat, simbolul, pro
gramul
și
pot'idrapelul
luptei
necurmate pentru existență naționa
lă. independență și unitate statală.
Sacru pentru orice român, el sim
boliza individualitatea noastră isto
rică, de neconfundat, continuitatea
și permanența românească în spațiul
carpato-danubiano-pontic. măreția originii noastre ca moștenitori a două
mari civilizații, dacică și romană.
România realizată în 1859 pe cale
plebiscitară pe o parte doar a teri
toriului național al Daciei străbune,
„cheia de boltă" a viitorului edificiu
național al tuturor românilor, după
aprecierea lui M. Kogâlniceanu, va
fi consolidată prin cîștigarea inde
pendenței pe frontul luptei din Bal
cani în războiul din 1877—1878.
Atunci, în jurul României luptătoare,
s-a strîns, într-o supremă mobili
zare, întreaga națiune ;. bărbați și
femei, tineri și bătrîni. țărani și
muncitori, cărturari și artiști, profe
sori, elevi și studenți din toate pro
vinciile românești, inclusiv din Ba
nat. Transilvania și Bucovina.
Cucerind independența cu uriașe
sacrificii, inclusiv de singe, contri
buind direct, astfel, la eliberarea po
poarelor din Balcani, națiunea ro
mână cîștiga, o dată cu prețuirea lu
mii. încrederea nestrămutată in vic
toria deplină a cauzei sale naționale
de întrupare intr-un singur tot, sta
tal, sub același stindard, a pămîntului strămoșesc
1859 și 1877 se constituiau astfel in
veritabili piloni pe care se înălța in
1918 România unitară. Dacă 24 Ia
nuarie 1859 deschidea o nouă etapa
decisivă în lupta pentru independen
ță și unitate deplină, 1 Decembrie
1918 va marca împlinirea deplină a
acestor năzuințe, prin unirea Tran
silvaniei cu România,
Iată-de ce 24 Ianuarie 1859 s-a în
scris pe vecie, in. multimilenara noM—*
tră istorie ca o dată memorabilă, cu
forță de simbol și mobilizare patrio
tică in jurul idealurilor de unitate și
suveranitate, de patriotism militant
pus in slujba înălțării țării noastre.
România socialistă, pe noi culmi de
progres și civilizație.

o întrebare pentru factorii răspunzători din sfera serviciilor publice:

Calitatea prestărilor ține pasul
cu extinderea și diversificarea lor?
Discutînd cu cetățeni din diferite
localități, cutreierind sate și orașe
bihorene, participind la adunări ce
tățenești sau dezbateri din cadrul
consiliilor populare, se pot consemna
impresii generale favorabile asupra
modului in care este organizată, se
dezvoltă și funcționează rețeaua
prestărilor de servicii la dispoziția
populației. Dorința de a veni in intîmpinarea cerințelor și exigențelor
cetățenilor — azi mai mari deeit
ieri, mîine mai mari decit azi —
pasiunea și mulțumirea pentru lucrul
bine făcut au condus m multe
locuri la realizări evidente și apre
ciate. Pot fi întîlnite insă și unități
care funcționează cu deficiențe, provocind insatisfacții celor ce apelează
la ele, după cum am sesizat in une
le localități și absența — regretată
— a unor servicii publice necesare
și larg solicitate.
Astfel de constatări — întregite
cu prilejul participării la sesiunea
consiliului popular județean din luna
decembrie, care a abordat, intre
altele, și problema dezvoltării și di
versificării prestărilor de servicii
pentru populație în anul 1987 — au
constituit punctul de pornire al unei
discuții cu tovarășul Nistor Ciordaș,
prlih-vicepreședinte al Consiliului
popular județean Bihor.
— Cum se acționează în localită
țile urbane și rurale ale județului
pentru ca dezvoltarea serviciilor pu
blice să răspundă mai bine evoluției
cerințelor populației, să devină cu
adevărat o expresie a creșterii cali
tății vieții, a gradului de civilizație 2
— Pornind de la indicațiile formula
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la Congresul al III-lea al consiliilor
populare, in luna decembrie a anu
lui 1985, sub îndrumarea comitetu
lui județean de partid, am alcătuit
un program județean privind dez
voltarea cu 80 la sută in cursul cin
cinalului a prestărilor de servicii
către populație. Ca organe răspunză
toare de tot ceea ce se întîmplă în
profilul lor teritorial.
consiliile
populare au acționat pe baza acestui
program în anul 1986 și vor acționa
in continuare în 1987 și in ceilalți
trei ani ai actualului cincinal.
— Se desprind anumite priorități
din acest program ?
— Desigur. „Prioritatea priorități
lor" poate fi considerată mărirea
spațiilor destinate prestărilor de
servicii, cu tot ce decurge logic și
necesar din aceasta. în anul 1986, de
pildă, nu mai puțin de 65 milioane
lei au fost alocați și cheltuiți pen
tru amenajarea unor noi unități (223,
în total) la parterul blocurilor din
12 localități. Fonduri însemnate, de
circa 20 milioane Iei, au fost desti
nate modernizării unităților mai

vechi și ridicării gradului de dotare
tehnică a rețelei prestatoare. Cu cele
aproape 2 200 unități, in care lu
crează aproape 8 400 de meseriași,'
cooperația meșteșugărească, coope
rația de consum, cooperativele agri
cole de producție și consiliile popu
lare — în sistemul cărora sint
oi'ganizate prestările de servicii —
acoperă, in ansamblu. necesitățile
pe localități.
— Totuși, nu în puține locuri se
simte nevoia sporirii numărului de
unități. Nouă ne-au sesizat aceasta
cetățeni din orașul Beiuș, din comu
ne ca Oșorhei, Borș, sau Holod,
chiar ’dintr-un nou cartier orădean
— Nufărul II. Și probabil mai sint
situații de acest fel...
— E drept. Sîntem conștienți de.

In județul Bihor
aceste neajunsuri și acționăm pen
tru remedierea lor. chiar dacă Bi
horul și-a îndeplinit, in ansamblu,
planul pe anul 1986 in sectorul pres
tărilor de servicii către populație,
realizînd și o depășire de 12 milioane
lei. Deși s-au realizat ritmuri acce
lerate in dezvoltarea rețelei presta
toare. nu peste tot au fost create
unitățile prevăzute pentru anul 1986
— situații înregistrate la Aușeu.
Bale, Cîmpani, Mădăraș, Tărcaia,
Viișoara și altele.
întirzierea creării unui șir de uni
tăți a afectat, inevitabil, și îndepli
nirea prevederilor referitoare la
diversificarea structurii serviciilor —
altă prioritate din programul ju
dețean. Și în această direcție s-au
făcut progrese, crescînd mai cu
seamă volumul acelor servicii mult
solicitate de populație. Dar neintrarea în funcțiune a unor unități
planificate și intîrzierile în reprofi
larea și modernizarea altora au
făcut ca nu peste tot să fie asigurate
serviciile cele mai solicitate in ul
tima vreme — cum ar fi cele, de în
treținere și reparare a aparaturii
eiectrice și casnice, de spălătorie
chimică, construcții și reparații de
locuințe, reparat încălțăminte etc. In
circa 20 din cele 87 comune ale ju
dețului trebuie să mai asigurăm ser
vicii pentru unul sau altul dintre
profilurile enumerate.
— Cum a evoluat in ultimii ani
volumul prestărilor raportat la nu
mărul locuitorilor ?
— A crescut mereu. De la 948 lei,
in medie pe locuitor, în anul 1980,
la 1 455 lei în 1985 și la 1 717 lei în

1986. Sigur, ne preocupă creșterea
in continuare a volumului prestări ■
lor. cu deosebire la sate, unde media
este acum incă mică : 750 lei pe lo
cuitor față de 2 098 lei la orașe. Ca
să nu mai vorbim că, in unele co
mune, cooperativele de consum pres
tează servicii de valori derizorii •
16 lei de locuitor pe an în Săcădat
și Tețchea, 14 lei în Șoimi sau... cîte
doi lei în Roșia. Răbăgani, Ineu,
Pomezeu și Vîrciorog I
— Ținînd seama de experiență,
de neajunsuri și de necesități, ce se
va intreprinde concret in acest do
meniu pe parcursul anului 1987 ?
— Sesiunea consiliului
popular
județean din decembrie a adoptai
un cuprinzător „Plan de măsuri
pentru dezvoltarea și diversificarea
prestărilor de servicii". Pe județ, vo
lumul _ prestărilor va crește cu 15.7
la sută față de anul trecut, ajungind
la 1 miliard și 302 milioane lei. Cum
e firesc și necesar, programul pre
vede diversificarea rețelei de servi
cii, îndeosebi prin înființarea unor
profiluri și unități, pe lingă reprofi
larea și modernizarea unor unități
vechi. De exemplu, vor fi puse la
dispoziția cetățenilor 13 unități de
întreținere a aparatelor electroteh
nice (majoritatea la sate) ; o unitate
de reparat autoturisme ,și motoci
clete (la Aleșd), in paralel cu dez
voltarea unităților de acest fel exis
tente la Beiuș și Vașcău ; mai multe
unități de croitorie și cizmărie, in
cit fiecare comună să dispună de
asemenea servicii ; formații de con
strucții și reparații de locuințe in
17 comune ; brutării în' 11 comune
etc. Consiliile populare, împreună
cu unitățile prestatoare de servicii,
vor acționa pentru dezvoltarea rețe
lei cu precădere în centrele munci
torești unde sint rămîneri in urmă
față de solicitările populației, pentru
valorificarea în mai mare măsură a
materialelor locale și a materialelor
și pieselor refolosibile, pentru spo
rirea aportului prestărilor de servi
cii la generalizarea autofinanțării in
județul nostru.
— Și, prin toate acestea, la satis
facerea în tot mai bune condiții a
cerințelor din orașele, ca și din satele
județului Bihor. In acest sens, este
de așteptat ca pe lingă progresele
privind extinderea și diversificarea
prestărilor de servicii să se înre
gistreze progrese corespunzătoare și
pe linia calității și operativității —
așa cum este de așteptat de la oa
meni destoinici și pricepuți ca mese
riașii bihoreni.

Gheorqhe M1TRO1
Ioan LAZA
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Un nou volum în colecția „Din gMrea social-iiolitică
a președintelui României, NICOLAE CEAWCD”

0 concepție științifică, profund novatoare,
despre cerința de a munci, a lupta,
a trăi în spirit revoluționar
(Urmare din pag. I)
particularitățile sale eminente, cu
esența lui specifică deci, sint, azi,
la sfirșitul secolului al douăzecilea,
mai actuale decît oricînd. Ele, aceste
întrebări, au devenit substanța filo
zofiilor și a mișcărilor politice, a
altor domenii ale vieții, științelor,
un dat inexorabil al oricărei voințe
și acțiuni de reconstrucție valorică
și socială. Tot ce se petrece în con
temporaneitatea noastră stă sub zodia
chestionării ființei umane și a răs
punsurilor configurate in spațiul pro
blematicii omului.
Azi, în lumea contemporană, pro
blematica ce definește condiția uma
nă se vădește a fi de o complexi
tate aparte și cu rosturi, la rîndul
lor, complexe. Este o complexitate
determinată de prefacerile socialeconomice și politice ale timpului, de
schimbările din domeniul culturii,
de noua revoluție tehnico-științifică
mondială, de afirmările și eșecu
rile vremii, izbînzile și neizbînzile
omului, de amenințările generate de
pericolul neantizării lumii omu
lui printr-un război nuclear. Dacă
astăzi, deci, se caută, mai mult
decit oricînd altădată, răspunsuri
la vechea și persistenta între
bare a filozofiei — ce este omul ?
— aceasta se datorează timpului is
toric, dar și confruntărilor contem
porane despre ființa umană. în acest,
univers problematic, in contextul
dialogului și confruntărilor dintre
teoriile despre om. in cel al efortu
lui conștiinței lucide de a elucida la
turile ascunse, încă necunoscute ale
ființei umane, ca și căile omului că
tre sine, către demnitatea, libertatea
și universalitatea sa, viziunea secre
tarului general al partidului nostru,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se ilus
trează ca o expresie originală, crea
toare, profund umanistă, ca o dez
voltare imperioasă a celor mai îna
intate, progresiste idei și concepte
ale filozofiilor românești despre om.
ce sintetizează gîndirea și aspirații
le poporului român.
Reevaluind moștenirea filozofică
românească și marxistă, in unitatea
lor dialectică, secretarul general al
partidului definește esența ființei umane, modul omului de a fi, trăsă
tura sa distinctivă prin însăși insti
tuirea ontologică produsă de om in
univers, prin muncă, prin ceea ce,
deci, omul se deosebește pe sine de
lumea naturală și se exprimă, unic,
in lume. Un atare înțeles al esenței
ființei umane, opus interpretărilor
idealiste și metafizice, voluntaris
mului și subiectivismului, precum
și oricărui reducțjonism, nu doar
coboară omul din imperiul abstract

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 22 ianuarie, ora 20 — 25
ianuarie, ora 20. în țară : Vremea va
fi in general închisă. Vor cădea ninsori
locale în nordul, centrul și estul țării
și izolate în celelalte regiuni. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat, cu inten
sificări în estul țării și la munte, unde,

ției detașate de lume, ci îl și ridică
in lumea demnității sale, acolo unde
el se regăsește ca ființă creatoare, în
spațiul libertății și al posibilității de
creare liberă a libertății.
în
concepția
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, socialismul îl
construiesc oamenii, pentru oameni.
„Socialismul, precizează secretarul
general al partidului nostru, a lichi
dat pentru totdeauna exploatarea
omului de către om și asigură în
făptuirea, o dată cu dezvoltarea for
țelor de producție, a unor relații noi,
de echitate și egalitate între oameni,
a unui umanism nou. Tot ce realizăm
în cadrul socialismului este destinat
omului, libertății și fericirii lui".
Lupta împotriva înstrăinării muncii,
ca luptă împotriva înstrăinării esen
ței generice a omului, se constituie,
în opera secretarului general al
partidului, cum amplu se vede în
culegerea de texte realizată de
Editura politică, la care ne referim,
ca unul dintre momentele esențiale
ale procesului istoric de eliberare a
omului, nicidecum însă ca sfîrșit al
acestui proces. înlăturarea exploată
rii muncii instaurează doar condiția
— fundamentală — a trecerii omu
lui din .imperiul necesității în cel al
libertății, însă acest din urmă impe
riu este, el însuși, un proces, un
drum, o cale care de-ebia trebuie
să se împlinească. A împlini, ca
atare, acest proces constructiv, a-1
realiza —
demonstrează tovarășul
Nicolae Ceaușescu — impune o mun
că schimbată, o nouă mentalitate
despre muncă, o gîndire ea însăși
revoluționară, o comuniune a mun
cii și gîndiril astfel încît sinteza lor
să fie creatoare, izvoditoare de o
nouă realitate socioeconomică, cu
puteri care să se reflecte în chiar
statutul și afirmările personalității
umane.
Este neîndoios că munca a fost
totdeauna un act conștient al omu
lui. Noua societate socialistă, însă',
tocmai pentru că realizează ca unul
dintre primele ei acte pe cel al
eliberării muncii de exploatare, re
clamă cu necesitate noi și calitativ
superioare procese de organizare a
muncii și de integrare a ființei uma
ne în înfăptuirea lor.
Lecția magistrală a gindirii nova
toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu
rezidă atît în substanța, ei teoreti
că, de mare profunzime si largi
deschideri, cit și în chemările ci, în
orizonturile pe care le deschide /în
tregii munci creatoare a poporului,
.a națiunii noastre.
O cerință subliniată cu pregnan
tă in opera social-politică a tova

trecător, va spulbera zăpada. Tempera
turile minime vor
fi cuprinse între
minus 17 și minus 7 grade, mai coborîte în depresiunile intramontane, dar
mal
ridicate în sud-vest, iar cele
maxime vor oscila între minus 10 și
zero
grade.
Local, se va produce
ceață asociată șl cu depunere de chieiu*ră. In București : Vremea va fi în ge
neral închisă, cu cerul temporar noros. Va ninge
slab. Vîntul va sufla
slab pînă la moderat. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între minus 9
și minus 7 grade, cele maxime între
minus 5 și minus 2 grade.

cinema

teatre
• Teatrpl Național (14 71 71, sala
mare) : Hagi Tudose — 18; (sala Am
fiteatru) : intre patru ochi (B) — 18
Q Opera Română (13 18 57) : Poves
tirile lui Hoffmann — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la
sala mică a Teatrului Național) :
Văduva veselă — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra4*
*
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Noțiunea de fericire — 18; (sala Gră
dina Icoanei, n 95 44) : într-un parc
pe o bancă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) ; Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Lewis și Alice — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Măseaua de minte — 18
• Teatrul „C. I. Nottara“ (59 31 03,
sala Magheru) : Micul infern — 18:
(sala Studio) : Concurs de împreju
rări — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Giulești,
18 04 85) : Cursa de Viena — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo,
tempo și ceai — 18,30; (sala Victoria,
50 53 65) : Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) ; Micuța Dorothy —
15; Pe sub cetini la izvoare — 18
<D Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Nota zero la purtare — 9; Vrăjitorul
din Oz — 18: (la Casa de cultură a
sectorului 1) : „Slăvit erou intre
eroi" — spectacol de muzică și poe
zie — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala
Victoria) : Frații Criș — 15;
(sala
Cosmonauților.
II 12 04) :
Amnarul
fermecat (premieră) — 18.30
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30
S Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) : Baba Hîrca — 18.30

• Zi de sărbătoare — spectacol de
gală: SCALA (11 03 72) — 18
49 Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) - 9; 11; 13; 15,15:
17,15; 19,15
& Toate pinzele sus : 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, GLOxlLi
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program pentru copii — 8.45; 11;
13, Actorul si sălbaticii — 45; 18 :
DOINA (16 35 38).
• Domnișoara
Aurica :
STUDIO
(59 53 15) — 10; 12; 14,15; 16.3U; 18,45,
COSMOS (27 54 95) - 9; 11; 13; 15;
17: 19
O Liceenii: DRUMUL SĂRII (3128 13)
— 15: 17; 19
£ Un oaspete la cină : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17: 19
• Acrobatele: LIRA (317171) — 15;
17; 19
O 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 își iau zborul : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Luptătorii din valea misterioasă :
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19
• Oliver Twist : GRIVITA (17 08 58)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11: 13; 15; 17; 19. VOL
GA (79 71 26) - 9: 11; 13; 15; 17; 19 •
• Muzica și
filmul :
POPULAR
(35 15 17) — 15: 17: 19
• Provocarea dragonului : FLACĂ
RA (20 33 40) — 15; 17; 19

rășului Nicolae Ceaușescu. ce se re
găsește pe larg in volumul recent
apărut, este aceea a pătrunderii pu
ternice a spiritului revoluționar in
întreaga activitate dedicată dezvol
tării conștiinței socialiste, formării
omului nou. A veni, așa cum arată
tovarășul Nicolae Ceaușescu. in spri
jinul naturii, care a sintetizat in
om forma superioară de organizare
a materiei, a stimula cele mai nobi
le însușiri ale omului, a-i dezvol
ta sensibilitatea, dorința si voința de
autodepășire, a contribui la continua
amplificare a cunoașterii sale, la îm
plinirea visurilor sale cele mai cu
tezătoare de progres, de dreptate și
fericire — înseamnă a acționa in
spirit revoluționar.
In viziunea secretarului general al
partidului, perfecționarea omului, din
această perspectivă, este opusă uni
formizării și presupune îmbinarea
superioară și armonizarea interese
lor generale cu cele individuale,
descătușarea energiilor și valențelor
creatoare proprii ființei umane în
vasta operă de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate.
Se impune, de aceea, să fie dez
voltate valorile morale și virtu
țile umane specifice fiecăruia, fer
tilizate de gîndirea filozofică revolu
ționară, de necesitățile obiective ale
practicii revoluționare, de edificare a
noii societăți. în acest sens, secreta
rul general al partidului precizează:
„Nu ne propunem și nu ne pu
tem propune uniformizarea omului.
Aceasta ar fi o absurditate, un non
sens. Noi acționăm pentru formarea
unui om de omenie, cu o pregătire
multilaterală, a unui comunist de
omenie. Urmărim crearea condițiilor
celor mai propice ca omul să se poa
tă manifesta plenar in toate dome
niile vieții sociale, fiecare cu capa
citățile, personalitatea și felul său de
a fi, în spiritul comun întregii socie
tăți, al dragostei de dreptate și ade
văr, al curajului și cinstei, al simpli
tății, al hotărîrii de a lucra împre
ună eu-semenii săi pentru fericirea
proprie, pentru fericirea întregii so
cietăți". Conținutul acestui spirit co
mun întregii societăți 11 constituie
astfel atitudinea revoluționară, pa
triotismul revoluționar ca expresie
fermă a hotărîrii întregului popor,
strîns unit in jurul partidului, a!
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de a munci cu
dăruire, cu abnegație patriotică și
revoluționară pentru îndeplinirea
exemplară a cutezătoarelor obiective
stabilite de Congresul al XllI-lea, ce
deschid României perspectiva lumi
noasă a intrării într-un stadiu nou,
superior, de dezvoltare economică și
socială, de progres multilateral.

BACĂU : Un nou abataj

în funcțiune
în cadrul programului de pune
re în valoare a noi rezerve de căr
bune, la Vermești, cel mai mare
sector de exploatare de pe valea
Trotușului, a fost pus în funcțiu
ne. un nou abataj de mare produc
tivitate. Organizindu-și mai bine
munca și folosind la întreaga ca
pacitate mijloacele mecanice de
care dispun, minerii din formații
le de lucru conduse de inginerul
Nicolae Hanganu au încheiat lu
crările de înaintare cu o săptămină maij devreme fața de preve
derile planului. Inginerul Nicolae
Bejan, directorul întreprinderii mi
niere Comănești. ne-a precizat că.
prin intrarea in funcțiune a nou
lui abataj, sectorul de exploatare
Vermești își sporește producția zil
nică cu circa 150—200 tone cărbu
ne brun de bună calitate. Totoda
tă, se creează condiții ca pînă la
sfirșitul lunii ianuarie să se rea
lizeze. numai în acest sector, o
producție suplimentară de circa
l 000 tone de cărbune. Alte ase
menea abataje se află în stadiu
final de pregătire la sectoarele de
exploatare Asău și Lapoș-Nord și
vor fi date curînd in exploatare.
(Gheorghe Baltă).

tv
20,00 Telejurnal
20.15 Energia — o problemă a noastră,
a tuturor
20,35 Agricultura românească pe dru
mul înfăptuirii
noii
revoluții
agrare. Documentar (color)
20,45 înaltă, fierbinte rostire. Versuri și
cîntece patriotice, revoluționare
(color)
20,55 Strălucit model și exemplu al
tinereții noastre revoluționare. Re
portaj — (color)
21.15 A fi comunist, a fi revoluționar
(color) Q Profilul moral al omu
lui nou, oglindit in filmul artistic
românesc contemporan
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea, programului.

Domnului AMIN GEMAYEL
Președintele Republicii Libaneze

BEIRUT

Cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere,
inii este plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de
sănătate și fericire, iar poporului libanez prieten împlinirea năzuințelor sale
de progres, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a proclamării independen
ței Republicii Sudan, ambasadorul
acestei țări la București, Ahmed M.
Diab, a oferit, miercuri, o recepție.
Au participat loan Petre, viceprimministru al guvernului, miniștri.

membri ai conducerii Ministerului
Afacerilor Externe, ai altor ministe
re și instituții centrale, oameni de
cultură.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE
SI CULTURAL-ARTISTICE DEDICATE UNIRII
•

Unirea Moldovei cu Muntenia și formarea, in urmă cu 128, de ani, a
statului național român este marcată in întreaga țară printr-o varietate
de manifestări politico-educative și cultural-artistice, care pun in lumină
însemnătatea acestui moment crucial in destinele poporului nostru.
în Capitală, sub auspiciile Cabi
netului municipal de partid, la clubul
întreprinderii „Electromagnetica" a
fost organizat simpozionul : „24 Ia
nuarie 1859 — moment hotăritor în
devenirea istorică a patriei noas
tre", la care numeroși oameni ai
muncii au
audiat cu viu interes
evocarea faptelor de glorie ale celor
ce au luptat pentru înfăptuirea dezi
deratului de veacuri al poporului
, român — Unirea.

..Opera tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia — tezaur de inaltă gîndire pa
triotică privind lupta poporului
român pentru unitate, libertate și
progres social'" a fost tema simpo
zionului găzduit de clubul întreprin
derii de utilaj chimic „Grivița Roșie".
Expunerile prezentate au fost urmă
rite cu viu interes de un mare nu
măr de oameni ai muncii din unitate.
Sub genericul „Unirea poporul
a făcut-o", la clubul întreprinderii de
stofe de mobilă a fost prezentată, m
fața a numeroși oameni ai muncii, o
amplă evocare a eroicelor lupte des
fășurate de masele largi populare, în
preajma anului 1859, pentru înfăp
tuirea marelui act al Unirii.
„Unirea — rezultatul luptei eroice
a întregului popor român. însemnă
tatea actului politic de acum 128 de
ani pe plan intern și internațional"
â fost tema dezbaterii-evocare care,
a avut loc la clubul muncitoresc al
întreprinderii de confecții și trico
taje București.

fost dedicate, în județul Dolj, nu
meroase și diverse manifestări po
litico-educative și cultural-artistice.
La Casa de cultură din orașul FiIiași a avut loc dezbaterea „Ideea
de unitate națională oglindită în li
teratură", în unitățile de învățămînt,
precum și in numeroase unități eco
nomice din Craiova au fost organiza
te dezbateri, mese rotunde, expu
neri despre însemnătatea înfăptuirii
unirii Moldovei, cu Muntenia, despre
drumul parcurs în înfăptuirea sta
tului național unitar și independent,
întregite de prezentări de filme și
programe artistice.
★

„Permanențe ale istoriei și cultu
rii poporului român" se intitulează
un ciclu de manifestări politice și
cultural-artistice ce se desfășoară la
Rușinoasa, localitate situată pe raza
județului Iași. Manifestările au de
butat cu o conferință cu tema „Con
cepția Partidului Comunist Român, a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pri
vind istoria patriei în contextul lup
tei de veacuri' a poporului nostru
pentru dreptate, unitate și inde
pendență națională", urmată de un
recital de versuri patriotice și re
voluționare. Tot aici a fost inaugu
rată o amplă expoziție de carte so
cial-politică sub genericul „Din gîn
direa și activitatea cutezătoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu".
★

„Uniți în cuget și-n simțiri" este
genericul expozițiilor de carte deschi
se la biblioteca județeană din Tg.
Mureș și la cele din Sighișoara,
Tîrnăveni, Reghin și Luduș, ilustra
re elocventă a semnificațiilor Unirii
Moldovei cu Muntenia și a emoțio
nantelor manifestări de solidaritate
a transilvănenilor pentru înfăptuirea
marelui act din istoria poporului
român. Noul club al chimiștilor din
Tîrnăveni a fost inaugurat cu recita
lul de versuri ,,E scris pe tricolor
Unire", susținut de membrii cenaclu
lui literar din localitate.

★

Unirea Moldovei cu Muntenia,
eveniment înscris cu litere de aur
in marea carte a istoriei naționa
le, ocupă un loc aparte, prin mul
titudinea și varietatea mărturiilor
documentare. în cadrul Muzeului de
istorie al Republicii Socialiste Româ
nia. Sala Unirii ele la 1859. vizita
tă in prezent de un numeros public,
oferă o serie de noutăți, documen
te și obiecte de. epocă, legate de
perioada de dinaintea și din timpul
Unirii, de ecoul internațional al ma
relui act istoric de la 24 Ianuarie
1859.
între documentele recent expuse
în sala consacrată evenimentului, se
numără scrisori legate de perioada
luptei pentru Unire, de adunarea adhoc din Moldova. Astfel de scrisori
sint cele semnate, spre exemplu, de
Grigore Serurie din Muntenia, de
alți cunoscuți luptători pentru Uni
re din Moldova și Muntenia. Ine
dite pentru publicul vizitator sint,
de asemenea, mai multe medalii ju
biliare dedicate unor .personalități ce
au contribuit la făurirea statului ro
mân modern.

Sub genericele „Ideea de unitate
națională, conștiința unității de
neam, limbă și cultură in decursul
secolelor la români", „Vechime și
continuitate în spațiul carpato-dunărean-pontic“, „Unirea de la 1859 —
temelie a statului român modern" și
altele, se desfășoară, in aceste zile,
în așezăminte culturale din județul
Cluj, bogate manifestări cultural-edu
cative și artistice dedicate împlinirii
a 128 de ani de la făurirea statului
național român prin unirea Moldovei
cu Muntenia. Expuneri, mese rotun
de, simpozioane, dezbateri au avut
loc la clubul Institutului de medicină
și farmacie. Ia Combinatul de utilaj
greu, ' la Regionala de cale fe
rată, in comunele Bobîlna, Călățele, Cămărașu și altele, urmate de
spectacolele artistice care au slăvit
prin cintec și vers lupta inaintașilor
pentru unitate, independență, liber
tate ■și dreptate națională și socială.
Manifestările s-au constituit, totoda
tă, într-o ilustrare elocventă a voin
ței unanime a clujenilor de a în
făptui neabătut politica partidului,
indicațiile, orientările și îndemnu
rile secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru
progresul
multilateral și continua
înflorire a României socialiste.

★

' In • ciclul de manifestări politicoeducative și cultural-artistice reu
nite sub genericul „Pagini de is
toric. Unirea națiunea a făeut-o“, în
unitățile școlare din intreaga țară
au loc simpozioane, expuneri, mese
rotunde, expoziții omagiale dedicate
împlinirii a 128 de ani de la Unirea
Moldovei cu Muntenia. In județele
Alba, Arad, Botoșani, Galați" Sibiu,
Vrancea, in municipiul București, cei
âflați la virata școlară participă Ia
evocări, montaje literar-muzicale,
recitaluri de poezie pe teme cum
sint „Eroi au fost, eroi sint încă
*';
„E scris pe tricolor Unire", „Unire-n
cuget și-n simțiri". „Viitor de aur
țara noastră are", „La trecutu-ți
mare, mare viitor", „Unitate și con
tinuitate în istoria poporului român".
Tineretul școlar participă la con
cursul intitulat „Istoria și cultu
ra poporului român, flacăra vie a
conștiinței patriotice a tinerei gene
rații". Pentru ampla manifestare din
23 și 24 ianuarie, care va avea loc
la Focșani, sub genericul „Vin la
Milcov cu grăbire", tinerii din ju
dețele Alba. Bacău. Iași. Harghita,
Covasna. Brăila. Prahova, Galați,
Neamț, Vrancea fac, in aceste zile,
intense pregătiri.

★

Apropiatei aniversări a actului is
toric de la 24 Ianuarie 1859 i-au

*
Dintre numeroasele manifestări
organizate sub egida Uniunii Tine
retului Comunist, menționăm expu
nerea „Unirea Moldovei, încununare
a aspirațiilor de veacuri ale poporu
lui român", susținută în fața tine
rilor de la întreprinderea forestieră
de exploatare și transport din Pia
tra Neamț. In acest cadru a fost
evocată lupta de veacuri a poporu
lui român pentru libertate și uni
tate națională. Sub semnul aceleiași
aniversări, la Casa științei și teh
nicii pentru tineret din Cluj-Napoca
a avut Ioc expunerea-dezbatere cu
tema ..însemnătatea actului dc la
24 Ianuarie 1859“, iar Liceul agro
industrial din Călărași â găzduit
simpozionul „Unirea de la 24 Ianua
rie 1859, rezultat al voinței întregu
lui popor".
(Agcrpres)

U.R.S.S.: Zăcăminte noi în Kara-Kum
Exploratorii subsolului deșertu
lui Kara-Kum obișnuiesc să spună:
„Sub picioarele noastre se întinde
întregul tablou al lui Mendeleev".
Și au dreptate — scrie ziarul „Iz
vestia" — deoarece această zonă
conține nenumărate zăcăminte de
restirse minerale și energetice. Cu
puțin timp în urmă, intensa
cercetare a subsolului a dus
la descoperirea unor mari re
zerve de gaz, avînd o com
poziție deosebită de ’ structurile
obișnuite ale hidrocarburilor, l'ăcîndu-I o excelentă materie primă
pentru complexul chimic ce se va
construi aici în actualul cincinal.
Această descoperire — arată N.
Suinnov, șeful serviciului geologic
al R.S.S. Turkmene — are o mare
însemnătate economică, deoarece

lărgește simțitor baza de materii
prime a industriei chimice a țării.
Totodată, ea permite nu numai
menținerea, ci și creșterea ritmu
lui de exploatare a gazelor în
această regiune.
In scopul sporirii potențialului
energetic și de materii prime, bri
găzile de foraj își extind acum ac
tivitatea în zona Gaurdak, unde,
recent, a fost descoperit un nou zăcămint de sulf. O expediție geolo
gică cercetează subsolul deșertului
în nordul’ regiunii Krasnovodsk,
unde, in apropierea localității Kizil-Kaia, au fost depistate rezerve
de cărbune, a căror fxploatare va
spori considerabil cantitatea dispo
nibilă din această materie primă
energetică, permițind, intre altele,
construirea unei puternice termo
centrale în zonă.

R.P. CHINEZĂ: Investiții pentru dezvoltarea
rețelei feroviare
Circa o cincime din investițiile
alocate in cadrul actualului plan
cincinal al R.P. Chineze în secto
rul căilor ferate va li folosită pen
tru dezvoltarea rețelei din estul
țării, care este zona cea mai in
dustrializată. Noi linii de cale fe
rată sint prevăzute să se constru
iască in zonele Zhejiang, Jiangsu,

Anhui, Jiangxi, Fujian și Shanghai,
fiindcă, în această parte a țării, s-a
constatat că mijloacele de transport
feroviar sint insuficiente față de
necesități. Planurile prevăd, de
asemenea, modernizarea a patru
linii existente, inclusiv a liniei
Beijing-Shanghai. Totalul investi
țiilor este de 7 miliarde yuani.

R.D. GERMANĂ: Se extind legăturile
dintre știință și producție
Cadrele didactice de la Școala
tehnică, superioară din Ilmenau, în
colaborare cu specialiștii ' de la
Combinatul de aparate electrice
din orașul Suhl, au elaborat și au
început să producă o nouă genera
ție de motoare electrice. Avînd o
putere egală cu a celor precedente,
nou! motor încorporează numai ju
mătate din cantitatea de materia
le. fiind mult mai mic și mai ușor.
în primele zile ale anului, pro
ducția în serie a motorului era în
plină desfășurare. La baza lui s-a
aflat inovația unui profesor de la
Școala tehnică superioară, preluată
de un colectiv de profesori, studenți și specialiști de la întreprin
derea amintită, care s-au preocupat
de introducerea operativă a pro
iectului în producție. A trebuit
schimbată tehnologia de asambla
re și s-au creat mâșini și instru
mente originale. în cadrul acestui
proces s-au născut alte idei teh
nice interesante. A fost construită

o linie automată pentru produce
rea unui milion de, motoare pe
an, scontîndu-se, in același timp,
pe economisirea a 100 000 de ore
de muncă.
Școala superioară din Ilmenau
întreține legături contractuale cu
30 de intreprinderi, in scopul rea
lizării unor cercetări comune. In
tre altele, cadrele didactice parti
cipă, în cadrul unor cursuri spe
ciale, la ridicarea calificării ingi
nerilor și tehnicienilor în dome
niul proiectării cu mijloace auto
matizate, folosirii tehnicii electro
nice și a laserilor în producție.
Legătura tot mai strînsă a cer
cetării cu producția se înscrie pe
linia preocupărilor pentru înde
plinirea hotărîrilor c.elui de-al
XI-lea Congres al P.S.U.G. privind
realizarea în acest cincinal a 30 la
sută din produse cu ajutorul uti
lajelor automate și fabricarea a
15 000—16 000 de produse noi, com
petitive.

R.D.P. LAOS: Preocupări pentru sporirea
asistenței medicale
In Laos, țară in care într-o pe
rioadă nu prea îndepărtată existau
mai puțin de 100 de medici. își des
fășoară in prezent activitatea peste
10 000 de cadre medicale cu pregă
tire superioară si medie. Majorita
tea lor au fost calificați în tară.
Astfel, institutul de profil din
provincia Savarmakhet a fost ab

solvit. în cei zece ani care au tre
cut de la înființarea sa, de circa
1 000 de cadre medicale. De altfel,
in această provincie laoțiană. unde
pinâ la revoluție exista un singur
spital, la ora actuală funcționează
o largă rețea de instituții medicale,
cuprinzind circa 100 de unități.

INFORMAȚII SPORTIVE
Primele finale ale ediției a V-a a „Daciadei"
Ediția a V-a a competiției sporti
ve naționale „Daciada" programează
anul acesta finale pe țară, prime
le dintre acestea urmînd să aibă loc
in etapa de iarnă, in cadrul com
petițiilor de masă. Astfel, in peri
oada 17—22 februarie, la Vatra Dornei se vor desfășura finale pe țara
la schi fond-biatlon și sanie, pen
tru categoria de vîrstă 11—14 ani,
iar între 28 februarie — 1 martie,
in aceeași localitate, se vor întrece
la aceleași discipline- concurenții de
la categoriile 14—19 ani și peste 19
ani.
La tenis de masă, finalele sint
prevăzute între 20 și 23 martie la
Craiova (pentru categoriile 11—12
★

• în Sala Floreasca din Capitală,
ieri s-a disputat meciul de volei
dintre formațiile masculine Steaua
București și B.M. Ams.telveen (Olan
da), contînd pentru „Cupa Campio
nilor Europeni". După peste trei ore
dc joc, voleibaliștii de la Steaua au
obținut victoria cu scorul de 3—2
(17—15, 11—15, 13—15. 18—16. 15—13),
dar, pentru turneul final, programat
în luna februarie la Amstelveen,
s-au calificat sportivii olandezi. în
vingători în prima manșă cu scorul
de 3—1.
• Proba de slalom uriaș de la
Abelboden (Elveția), contînd pentru
„Cupa Mondială" la schi alpin mas
culin. s-a încheiat cu victoria elve
țianului Pirmin Zurbriggen, crono
metrat in cele două manșe cu timpul
de 2’83”82/100. Pe locurile următoare
s-au situat Joel Gaspoz (Elveția) —
2’34”43/100 și Ingemar
Stenmark
(Suedia) — 2’34”71/100.
• In sferturile de finală ale pro
bei de simplu masculin din cadrul
Campionatelor internaționale de te
nis ale Australiei, ce se desfășoară
la Melbourne, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Stefan Edberg —
Miloslav Mecir 6—1. 6—4. 6—4 ; Pat
Cash — Yannick Noah 6— 4. 6—2.
2—6. 6-kO ; Wally Masur — Kelly
Evernden 6—3, 7—5, 6—4 ; Ivan
Lendl — Anders Jarryd 7—6, 6—1,
6—3. în semifinale, Lendl îl va întilni pe Cash, iar Edberg va juca in
compania lui Masur.

ani și 13—14 ani) și, respectiv. Tg.
Mureș (la categoriile 14—19 și peste
20 ani).
Iată și alte întreceri cu finale pe
țară : „Cupa Voința" la schi fond
(11—14 februarie, la Sf. Gheorghe),
,’,Cupa Pionierul" la schi alpin și
biatlon (11—22 februarie, la Vatra
Dornei), „Cupa a 65-a aniversare a
U.T.C." la schi-biatlon (18—20 fe
bruarie. in comuna Suior. județul
Maramureș) și patinaj viteză (24—25
februarie, la Suceava),
„Cupa
U.T.C." la probe alpine (28 februa
rie — 1 martie, ia Vatra Domei),
precum și „Cupa U.G.S.R." la schi
fond și alpin (28 februarie — 1 mar
tie, la Bușteni).
★

• Campionatul european de pa
tinaj viteză-poliatlon, disputat m
orașul olandez Groningen, a fost
cîștigat de Andrea Ehrig (R.D. Ger
mană), cu 178,507 puncte, urmată de
Yvonne Van Gennip (Olanda) —
180.836 puncte, și Jacqueline Borner
(R.D. Germană) — 182,425 puncte.
• Concursul internațional
de
biatlon de la Anterselva (Italia), din
cadrul „Cupei Mondiale", s-a în
cheiat cu o probă de ștafetă 4X7,5
km. in care victoria a revenit pri
mei echipe a U.R.S.S., în lh 29'28”
4/100. Pe locul doi s-a situat selec
ționata secundă a U.R.S.S. (lh 30’08”
3/100).
O Schiorul cehoslovac Jiri Malec
a terminat învingător în concursul
internațional de sărituri de la Li
berec (Cehoslovacia) — trambulină
de 90 m —, totalizînd 224,2 puncte
(sărituri de 115 m și 117,5 m). în
clasamentul general al „Cupei Euro
pei" continuă să conducă norvegia
nul Robert Hansen, cu 52 puncte, ur
mat de Bruno Romang (Elveția)
47 puncte, și Jiri Malec — 40 puncte.
® Cursa de supermaraton de la
Ciudad de Mexico a revenit atletu
lui mexican Gabriel Esquivel, care
a parcurs 100 km în 6h 48’. Repor
terii menționează faptul că alergă
torul a terminat epuizanta întrecere
într-o stare de relativă prospețime
fizică, atribuind aceasta binefaceri
lor acupuncturii.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERI)
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ARIPILE

VINTULUI.

Energeticienii leningrădeni au propus să se
instaleze in partea de est a Golfului Finic
o serie de centrale electrice acționate de
forța vintului, a căror putere să insumeze
un milion de kilowați. Proiectarea lor a și
fost începută la Institutul de proiectări hi
drotehnice din Leningrad.
Curenții de aer din Golful Finic se re
marcă prin stabilitatea direcției lor, acal
mia instalîndu-se aici, in medie, doar... o zi
pe an. Primăvara și toamna, puterea speci
fică a vintului depășește 1 000 de wați pe
metru pătrat, ceea ce reprezintă o valoare
de două-trei ori mai mare decît, bunăoară,
în regiunea Volgăi, unde pentru irigații se
folosesc cu succes instalații fabricate în se
rie, acționate de „aripile" vintului.
Proiectul „brîului" de noi instalații pen
tru golful menționat vizează, în primul
Tind, aprovizionarea cu energie a viitorului
complex de construcții hidrotehnice pentru
protecția Leningradului Împotriva inunda
țiilor. Un mare consum de energie va pre
supune îndeosebi comanda „zăvoarelor" de

citeva tone ale porților, care permit trece
rea apei și a navelor, iluminarea galeriilor
in formă de tuneluri etc.
Specialiștii sovietici consideră ca fiind de
mare perspectivă folosirea energiei vîntului. In U.R.S.S. a luat ființă firma „Vetroen". unde se produc instalații de serie
care și-au confirmat deja eficiența — cos
tul energiei produse de acestea fiind egal
cu al celei produse de centralele hidroelec
trice. Dacă pînă nu demult acest gen de
instalații transforma în electricitate doar
un sfert din energia vintului. acum, prin
îmbunătățirea profilului paletelor, a unghiului lor de „tăiere" a aerului, s-a reușit
sporirea de două ori a randamentului de
conversie.

• RANDAMENT TERMIC RI
DICAT. ° inovație tehnică deosebită
realizată, în cursul anului recent încheiat,
în Cehdslovacia : generatorul de căldură
cu gaze, bazat pe utilizarea combustiei fără
flacără și a radiațiilor.
Inovatorii, doi specialiști din Praga, au

procedat la o revizuire radicală a ge
neratorului de căldură clasic (suprimînd
spațiul de combustie liberă) și a tipurilor
de arzătoare cunoscute. Combustia gazu
lui are loc într-un spațiu redus, umplut
cu bile de ceramică. Energia termică se
transformă în radiații care, la rîndul lor,
reînnoiesc această energie pe suprafețele
de schimb de căldură. Această transfor
mare determină o sporire de circa cinci
ori a intensității fluxului termic, compa
rativ cu generatoarele uzuale, ceea ce
permite și o considerabilă reducere a vo
lumului și a greutății noilor generatoare.
Astfel, la o capacitate de 300 kW, ele nu
cîntăresc decit 600 kg, din care generato
rul propriu-zis doar 200 kg. Un alt avan
taj important al generatorului de căldură
cu radiații este reducerea simțitoare a
consumului de combustibil. Primele gene-'
ratoare de acest tip au și fost instalate la
Praga. dovedindu-și din plin eficacitatea.

• RĂȘINĂ-SUGATIVĂ. Din
tegoria noilor materiale cu proprietăți deosebite puse la punct în Japonia, face
parte și un nou tip de rășină cu capacitate

ridicată de absorbție a apei. Este vorba de
un copolimer al acidului acrilic și alcoolu
lui vinilic, care poate fi turnat in forme
sau prelucrat. Rășina se prezintă sub for
mă de particule de 20—40 microni și are o
capacitate de absorbție a apei de 500—700
ori mai mare decît a rășinilor convențio
nale pe bază de acrilat de sodiu. Noul ma
terial se poate amesteca, bunăoară, cu clorură de vinii, cu cauciucul natural, cit și
cu cel sintetic. întrucît are punct de îngheț
coborît, noua rășină se folosește cu bune
rezultate ca material de recuperare a căl
durii. O altă utilizare este ca material pen
tru filtre de benzină și de diferiți solvenți,
datorită proprietății sale de absorbție se
lectivă a apei.

•

IZOLAȚIE

SUPERIOARA.

Institutul de cercetări pentru sticlă și ce
ramică fină din Sofia a brevetat de cu
rînd un nou tip .de material termoizolator,
denumit „Lubosol", și o nouă metodă
de izolare a cuptoarelor folosite în indus
tria sticlei. Noul material — realizat din
materii prime ieftine — înlocuiește cu
in
succes materialele refractare clasice,

comparație cu care este de cinci ori mai
ieftin. Căptușirea
cuptoarelor cu
mici
blocuri de „Lubosol" permite reducerea cu
20 la sută a pierderilor de căldură, ceea ce
înseamnă importante economii de combus
tibil și de gaze naturale. De pe acum, o
serie de unități din industria sticlei și-au
prevăzut cuptoarele cu noul tip de izolație
care rezistă pînă la temperaturi de 1 400
grade Celsius, fără să intre in reacție cu
alte materiale. In prezent, ambiția cerce
tătorilor de la institutul din Sofia este să
îmbunătățească noul material, astfel în
cît sâ-i extindă utilizarea la cuptoarele
din metalurgie, dar și din domeniul ener
getic, mai precis pentru izolarea cazanelor
utilizate în termocentrale.

• RISCURILE FUMATULUI PA
SIV. „Spre deosebire de alcool, nu este
suficient
să eviți consumarea lui pen
tru a fi apărat de efectele pe care le im
plică". Acest avertisment, referitor, firește,
la fumul de țigară, a fost formulat recent
de profesorul Jacques Chretien, președin
tele Comitetului național francez împolri-

va maladiilor respiratorii. Atenția acorda
tă tabagismului pasiv este relativ recentă
pe plan mondial. Pină în urmă cu cițiva
ani, nu se luau în considerație decît peri
colele la care se expune fumătorul insuși.
In prezent, însă, se dispune de noi argu
mente privind riscurile pe care fumătorii
le impun celor din jur, făcindu-i să inha
leze propriul lor fum de țigară. Astfel, o
serie de studii publicate recent, pe plan
mondial, arată că fumatul pasiv este cauza
unui mare număr de boli canceroase, car
diace și respiratorii. Asțfel, în S.U.A., s-au
dat recent publicității rezultatele a 14 stu
dii epidemiologice efectuate pe această
temă. De notat că 13 dintre ele ajung la
concluzia că este ridicat riscul de cancer la
plămini printre nefumătorii expuși frec
vent la fumul de țigară. Pe de altă parte,
în Franța au fost publicate rezultatele
unor studii asupra fenomenului denumit
„părinți care fumează — copii care tușesc".
Rezultă că riscul unor maladii respiratorii
este considerabil mărit la copiii- expuși fu
mului de țigară, iar la sugari se pot con
stata frecvente cazuri de bronșite astmatice
și de tuse cu tendință de cronicizare.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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SECURITATE REALA-PRIN DEZARMARE REALA
„Siguranța, securitatea nici unui popor nu sînt și nu pot fi asigurate cu
armele nucleare și nici cu alte arme! Numai și numai renunțarea la arme
nucleare, dezarmarea pot asigura securitatea, liniștea fiecărei națiuni, posibi
litatea de a-și concentra forțele în direcția progresului economic și social!“

O realitate incontestabi
lă : armele nu întăresc, ci
subminează securitatea. In

condițiile complexe ale contempora
neității, în special ale escaladării con
tinue a înarmărilor, în primul rînd
nucleare, capabile să ducă la distru
gerea întregii omeniri, este unul din
marile merite ale șefului statului ro
mân de a fi pus în lumină faptul că
viața și munca popoarelor nu pot fi
asigurate decît prin făurirea unei
lumi în care armele — ca pregnantă
expresie a politicii de forță — vor
fi eliminate definitiv. Pe baza unei
analize lucide, realiste a situației
existente în prezent, președintele
României a demonstrat că armele nu
au asigurat și nu pot asigura întă
rirea securității, a păcii. Dimpotrivă,
așa cum arată secretarul general al
partidului, sporirea arsenalelor mili
tare ale statelor, cu noi și tot mai
puternice mijloace de distrugere ac
centuează insecuritatea generală,
multiplică riscurile unei conflagrații,
în care n-ar mai exista nici învinși,
nici învingători. în același timp,
cursa nefastă a înarmărilor se re
flectă negativ asupra climatului poli
tic și economic general, ridicînd la
cote tot mai alarmante încordarea,
neîncrederea, intensificînd criza eco
nomică mondială, adăugind noi po
veri pe umerii tuturor popoarelor,
contribuind la menținerea și adînci
rea decalajelor, la întîrzierea și chiar
nerealizarea unor programe economico-sociale, într-un cuvînt, accentuînd și din acest unghi insecuritatea.
Tocmai pe temeiul unor asemenea
realități, secretarul general al parti
dului subliniază că problema funda
mentală a epocii noastre — fără
rezolvarea căreia securitatea, pacea
nu pot fi durabile — o repre
zintă oprirea cursei înarmărilor,
trecerea la dezarmare — obiectiv
căruia i se subsumează toate cele
lalte probleme ce confruntă ome
nirea zilelor noastre. Și tocmai în
conformitate cu acest mare impera
tiv, lupta pentru înfăptuirea dezar
mării este țelul suprem al întregii
politici și activități externe ale
României socialiste.
Expresia cea mai elocventă a aces
tei preocupări statornice, ferme și
active o constituie prezența proble-

maticii dezarmării în toate documen
tele programatice ale partidului nos
tru, în toate cuvîntările, expunerile
și interviurile secretarului său gene
ral referitoare la procesele din
viața internațională. Purtînd pecetea novatoare a gîndirii și ac
tivității revoluționare ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, luările de poziție
românești în acest domeniu alcă
tuiesc un amplu și complex pro
gram de dezarmare generală, vizînd
salvgardarea umanității de o confla
grație atotdistrugătoare.

Prioritate dezarmării nu
cleare Acționînd neobosit în di
recția păcii, conducătorul partidului
și statului nostru a situat și situează
pe primul plan al activității de
dezarmare înlăturarea primejdiei nu
cleare. Chemind la înțelegerea reali
tății potrivit căreia armele atomice
amenință să anihileze înseși condi
țiile vieții pe planeta noastră, Româ
nia, prin glasul celui mai autorizat
reprezentant al său, s-a pronunțat și
se pronunță cu hotărîre pentru in
terzicerea totală și definitivă a ar
melor nucleare și lichidarea acestora.
Este convingerea fermă a țării noas
tre că numai printr-o asemenea so
luție radicală se poate elimina
amenințarea unui holocaust planetar. Din acest punct de vedere, potrivit aprecierilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, este nevoie de o
nouă "abordare, mai îndrăzneață, a
aspectelor privind armele nucleare,
pe deplin posibilă prin manifestarea
unei înalte responsabilități față de
soarta păcii, printr-o autentică voință de a se marca pași reali pe calea
dezarmării. în acest spirit, România
a salutat propunerile U.R.S.S. vizînd
lichidarea totală, in etape succesive,
a arsenalelor nucleare, considerînd
că aoeste propuneri pot deschide
calea unor acorduri corespunzătoare.
în concepția tovarășului
Nicolae Ceaușescu. o deosebită im
portanță pentru înlăturarea amenin
țării nucleare o au încetarea și inter
zicerea fără întirziere a experiențe
lor atomice. Aceste experiențe con
stituie o parte componentă ce im
pulsionează continuu cursa înarmă
rilor nucleare, amenință grav echi
librul mediului înconjurător, alimen
tează permanent neîncrederea șl ani
mozitățile dintre state. Insistența cu
care România pledează în favoarea
încetării lor pornește de la realitatea
indiscutabilă că realizarea unui acord
de încetare a tuturor experiențelor
s-ar înscrie ca un prim și esențial
pas pe calea marelui imperativ al
dezarmării nucleare.
Potrivit concepției șefului statului
român, în ansamblul eforturilor pen
tru dezarmare nucleară, o atenție
primordială trebuie acordată Euro
pei — continent unde se află cea mai
mare concentrare de arme atomice
și unde au fost amplasate sau sînt
în curs de a fi amplasate noi rachete
nucleare cu rază medie de acțiune,
încă de la adoptarea hotărîrii privind
instalarea acestor arme, conducăto
rul partidului nostru a arătat cu cla
ritate consecințele grave ale acestei
decizii, faptul că noile rachete creea
ză grave obstacole în plus in pro
cesul dezarmării, înveninează și taai
mult atmosfera internațională. Toate
aceste considerente și avertismente
au fost confirmate de evoluția si
tuației de pe continent. în prezent,
cînd se manifestă un început de în
țelegere asupra acestui aspect, po
trivit. opiniei președintelui Româ
niei socialiste este cu atît nțai ne
cesar să se treacă neîntirziat la re
tragerea tuturor rachetelor insțalate, a întregului armament rachetonuclear de pe continent, la efiberarea Europei și a lumii de amenintarea rachetelor.

INTILNIRE. în perioada 20—21
ianuarie 1987, la Berlin a avut loc
o intilnire a adjuncților miniștrilor
afacerilor externe din R.P. Bulga
ria, R.S. Cehoslovacă, R.D. Ger
mană, R.P. Mongolă. R.P. Polonă,
Republica Socialistă România. R.P.
Ungară, U.R.S.S. și R.S. Vietnam.
Șefii delegațiilor au fost primiți de
Oskar Fischer, ministrul afacerilor
externe al R.D.G. Reuniunea a pri
lejuit un schimb de păreri în legă
tură cu Conferința pentru Dezar
mare de la Geneva, care își va re
lua lucrările la 3 februarie 1987.
Din partea țării noastre a partici
pat o delegație condusă de Traian
Pop, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

I

REUNIUNE. Miniștrii afacerilor
externe din nouă țări nealiniate
membre ale Comitetului African
al Fondului de solidaritate cu ță
rile „din prima linie" — Algeria,
Argentina. Congo, India. Iugosla
via, Nigeria, Peru, Zambia și Zim
babwe — s-au reunit miercuri la
Delhi pentru pregătirea întîlnirii
la nivel înalt a acestui comitet,
care se va desfășura tot în capitala
indiană între 24 și 25 ianuarie.
Deschizînd lucrările reuniunii, mi
nistrul afacerilor externe al In
diei a subliniat importanța majoră
a intensificării luptei
împotriva
apartheidului.
HOTARÎRE. Adunarea Camerei
Deputaților din Zimbabwe a hotărît extinderea pentru o nouă peri
oadă de șase luni a stării de ur
gentă în întreaga țară, informează
agenția zimbabweană de presă
ZIANA. Luînd cuvintul în cadrul
lucrărilor, ministrul de interne,
Enos Nkala, a declarat că măsura
a fost determinată de amenințările
reprezentate de acțiunile de desta
bilizare ale regimului de la Pre• toria și de sprijinul pe care gu
vernul sud-african îl acordă gru-

Reducerea armamentului
clasic — o cerință stringen-

țg Pronunțindu-se cu consecvență
în favoarea reducerii și lichidării tu
turor armelor nucleare, ca principa
lă și cea mai gravă amenințare la
adresa omenirii contemporane, tova
rășul Nicolae Ceaușescu consideră,
totodată, ca fiind absolut necesară
trecerea la intensificarea eforturilor
pentru reducerea armamentelor cla
sice, pentru diminuarea cheltuie
lilor militare, în acest sens, avînd
în vedere creșterea continuă a
capacității de distrugere a armamentelor clasice sau convenționale, cum li' . se mai spune,
ca și consecințele extrem de dăună
toare ale creșterii permanente a
bugetelor militare, care sustrag uriașe
fonduri nevoilor economico-sociale,
șeful statului român a fundamentat
și avansat propunerea privind redu
cerea radicală, cu cel puțin 50 la
sută, a armamentelor convenționale,
precum și a efectivelor și bugetelor
militare.
O strălucită demonstrație a modu
lui pilduitor în care conducătorul
partidului și statului nostru concepe
problemele complexe ale dezarmării
a reprezentat-o hotărirea României
socialiste privind reducerea unila
terală cu 5 la sută a armamentelor,
efectivelor și cheltuielilor militare
ale țării. Unanimitatea cu care
poporul român a ratificat, prin
referendumul de la 23 noiembrie 1986
acest act de profundă rezonanță
internațională dovedește atașamen
tul nețărmurit al tuturor cetățeni
lor patriei față de istoricele iniția
tive de pace și dezarmare ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, concor
danța dintre vorbă și faptă fiind o
trăsătură distinctivă a întregii politici
internaționale a României socialiste.

Spre același țel
al
unei lumi fără arme și
războaie Parte componentă a
.programului de dezarmare generală,
trecerea la eliminarea armelor chi
mice este, în concepția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, o cerință de
prim ordin, pornind de la înseși ca
racteristicile acestor arme, de la ma
rea lor putere de exterminare, și in
festare a mediului ambiant, apropia
tă de aceea a armelor nucleare. Por
nind de la aprecierile secretarului ge
neral al partidului. România a for
mulat în acest domeniu o serie de
propuneri concrete care prevăd lichi
darea progresivă a acestor arme, in
stituirea unui sistem de verificare a
obligațiilor ce urmează să și le asu
me toate statele.
în procesul înfăptuirii dezarmării
generale.și totale, potrivit opiniei to
varășului Nicolae Ceaușescu, un rol
pozitiv, cu efecte benefice asupra
climatului politic, a întăririi încre
derii, l-ar avea crearea de zone li
bere de arme nucleare, de orice fel
de arme de distrugere în masă,
în conformitate cu această idee
care în ultima vreme este
tot mai larg împărtășită și promovată în diverse zone ale glo
bului — crearea de regiuni denu
clearizate în Balcani, în nordul și
centrul Europei sau în alte zone ale
lumii, scoaterea de sub incidența
armamentului cu uriașă putere de
distrugere a unor regiuni întregi ale
Terrei ar avea efecte importante în
ceea ce privește avansarea procesu
lui dezarmării.
Avînd in vedere actualele tendințe
și proiecte de extindere a cursei
înarmărilor în Cosmos, tovarășul
Nicolae Ceaușescu subliniază că
acestea accentuează și mai mult
pericolele la adresa păcii. Conside
rând că spațiul extraatmosferic tre
buie să rămînă
tărîm al

laborării pașnice, președintele Româ
niei s-a pronunțat și se pronunță
pentru oprirea militarizării Cosmo
sului, pentru folosirea sa numai în
scopuri pașnice, avansind. propune
rea de a se organiza sub auspiciile
Națiunilor Unite o reuniune inter
națională în acest sens.
Problemele dezarmării se află pe
agenda mondială de ani și ani de
zile, practic, în întreaga perioadă
postbelică ele au fost dezbătute la
O.N.U. și în alte foruri internațio,nale. fără a se ajunge, din păcate,
la rezultate cu adevărat semnifica
tive în această direcție. Tocmai în
lumina acestei realități de neocolit,
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
niază cu tărie necesitatea absolută
de a se trece, în fine, de la declarații
de bune intenții la acțiuni concret,e,
de pace, de dezarmare, acestea fiind
piatra de încercare, criteriul indubi
tabil al înțelegerii răspunderilor ce
incumbă factorilor de conducere po
litică ai țărilor intr-un moment de
răspîntie. pentru destinele umanită
ții. Iată de ce România, președintele
ei se pronunță cu atîta fermitate
pentru activizarea negocierilor în
toate forurile bi și multilaterale în
care se dezbat problemele dezarmă
rii, in primul rind a tratativelor de
la Geneva, astfel incit să se spargă
cercul inerției și să se adopte acele
măsuri efective, reale, atît de aștep
tate și dorite de popoare, menite să
înlătufe definitiv spectrul' unei con
flagrații pustiitoare.

Amplu răsunet în conști
ința umanității. DesiSur> dezar
marea este un proces complex, dificil,
care presupune depășirea unui șir
de obstacole și temeri ce s-au acu
mulat de-a lungul unei îndelungate
perioade. în concepția secretarului
general al partidului nostru, pe dea
supra tuturor acestor dificultăți ine
rente, a ideilor preconcepute și a
intereselor înguste, se cere, ca un
imperativ absolut, să prevaleze inte
resele vitale, supreme ale umanității.
Potrivit aceleiași concepții nova
toare, realiste, înfăptuirea dezidera
tului vital al dezarmării nu este și
nu poate fi decît opera comună, a
tuturor popoarelor, a celor 'mai
largi forțe sociale contemporane,
care, acționînd într-o sțrînsă unitate, pot. face ca balanța să încline defiriitiv de partea Păoii. în virtutea acestei concluzii de deosebită însemnătate prac
tică, . tovarășul Nicolae Ceaușescu
a chemat și cheamă, prin vibrante
apeluri, popoarele Europei, ale.
lumii să-și întețească participarea la
marea mișcare pentru pace, împo
triva pericolttlui de război, determinind factorii politici să adopte
poziții realiste, constructive pe linia
dezarmării. în concepția președintelui
României, popoarele nu pot fi doar
simple spectatoare, asteptînd pasive
rezultatele negocierilor, ci ele trebuie
să-și asume răspunderea corespun
zătoare pentru apărarea lumii de
un cataclism nuclear.
Bucurîndu-se de un larg ecou
internațional, ideile și direcțiile
fundamentale ale gîndirii și acțiunii
politice externe ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu consacrate dezarmării se impun cu deosebită forță
în conștiința lumii contemporane.
Eforturile perseverente, tenace pen
tru făurirea unei lumi fără arme
și războaie, mai buhe și mai drepte
depuse de cel care, de mai bine de
două decenii, se află în fruntea
națiunii noastre socialiste întrunesc
stima, prețuirea și respectul unanime
ale popoarelor de pretutindeni, aducînd numelui țării o strălucire nicicind cunoscută în întreaga sa
istorie.
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pe scurt

venituri — creșteri de 11 miliarde
asemenea, ei revendică indemniza
dolari. Avind in vedere acest lucru,
ții de șomaj pentru cei care ter
deficitul se va cifra la 135—140 mi
mină o facultate și nu găsesc un
liarde dolari, depășind cu mult pla
NOUL
GUVERN AUSTRIAC
loc de muncă. Se relevă în acest
fonul stabilit prin lege (108 mili
format în urma alegerilor de la 23
sens că circa 200 000 de absolvenți
arde dolari). Cauza principală a
noiembrie anul trecut a depus
ai învățămîntului superior și mediu
pasivului
bugetului federal o con
miercuri jurămîntul in fața pre
au devenit șomeri fără să fi lucrat
stituie alocațiile mari in domeniul
ședintelui țării, Kurt Waldheim.
vreodată. Șomajul afectează în
militar.
Cel de-al 19-lea guvern din peri
Spania 21 la sută din totalul popuoada postbelică este condus de ■ lației active, cea mai înaltă rată
ANTI-DROG. Oficialitățile în
Frahtz Vranitsky și reprezintă o
din Europa occidentală.
sărcinate cu lupta împotriva dro
coaliție între principalele două
gurilor
din 16 țări membre ale
formațiuni politice din Austria —
CONVORBIRI. Președintele Co
Consiliului Europei s-au reunit la
Partidul ' Socialist
și Partidul
mitetului Executiv al Organizației
Londra pentru a încerca să se pună
Populist.
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser
de acord asupra mijloacelor de
Arafat, a conferit la Tunis cu pricombatere a traficului cu stupe
mul-ministru al Tunisiei, Rachid
SONDAI DE OPINIE. Ziarul
fiante. La reuniune participă mi
Sfar. Agenția I.N.A. relevă că au
„Die Welt" a publicat rezultatele
niștrii afacerilor interne, justiției
fost trecute în
revistă ultimele
unui sondaj de opinie realizat de
și sănătății din cele 12 state mem
evoluții ale situației pe plan arab,
Institutul Allensbach cu cinci zile
bre ale C.E.E., precum și din Nor
între care conflictul dintre Iran și
înaintea alegerilor legislative din
vegia, Suedia, Elveția și Turcia.
Irak, „războiul taberelor" din Liban
R.F. Germania. Potrivit noului
sondaj, 44 la sută dintre persoane
și apropiata intilnire la nivel înalt • Secretarul general al Consiliului
Europei, Marcelino Oreja, a pro
le chestionate s-au pronunțat în
a țărilor islamice. Au fost aborda
pus organizarea unei „vaste cam
favoarea partidelor U.C.D.—U.C.S. ;
te. totodată, relațiile dintre Tunisia
panii împotriva drogurilor", prin
35,3 la sută în favoarea Partidului
și O.E.P.
mobilizarea tuturor factorilor de
Social-Democrat ; 10,4 la sută s-au
resort.
pronunțat pentru Partidul Liberal bugetului
DEFICITUL real ...
______
Democrat și 9.6 la sută pentru Par
federal al S.U.A. pe exercițiul fi
IN MAI MULTE ORAȘE DIN
tidul Ecologist. Alegerile se vor
nanciar 1988 va depăși estimările
S.U.A., persoane lipsite de locuință
desfășura la 25 ianuarie.
oficiale cu aproximativ 30 miliarde
au ocupat imobile vacante, in ca
dolari, se apreciază intr-un raport
drul unei acțiuni concertate desfă
remis comisiei pentru buget a Se
GREVA. Sute de mii de studenți
șurate din inițiativa organizației
natului. Specialiștii arată că în bu
și elevi spanioli participă la o gre
americane a persoanelor fără lo
getul federal se vor opera la capi
vă de patru zile. în semn de pro
cuință, a sindicatelor și organiza
test împotriva taxelor universitare tolul cheltuieli reduceri de aproape
țiilor pentru drepturile civile. Ac21 miliarde dolari, iar la capitolul
mari — transmite agenția I.P.S. De

pârilor antiguvernamentale din țări
„din prima linie".
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Convorbiri economice româno-sovietice
MOSCOVA 21 — Trimisul Ager
pres, M. Chebeleu, transmite : Cor
nel Pacoste, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, a avut, la Moscova, con
vorbiri cu V. P. Nikonov, secretar
al C.C. al P.C.U.S.
în spiritul înțelegerilor convenite
în cadrul întîlnirilor și convorbirilor
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu-

AFGANISTAN

nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și tovarășul
M. S. Gorbaciov, secretar general al
C.C. al P.C.U.S., au fost examinate
probleme legate de adîncirea și di
versificarea colaborării dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică in dome
niile agriculturii și industriei ali
mentare.
La convorbiri a participat I.M. Nicolae, ambasadorul țării noastre în
Uniunea Sovietică.
I
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Acțiuni și luări de poziție
pentru oprirea cursei înarmărilor

NICOLAE CEAUȘESCU
în vasta operă teoretică și
în prodigioasa activitate practică
pe plan internațional a tovarășului
Nicolae Ceaușescu un loc central îl
ocupă problema făuririi unei lumi a
păcii, o lume în care fiecare popor
să-și poată edifica viața așa cum do
rește, în care să fie asigurate con
diții de reală securitate, menite să
favorizeze progresul și dezvoltarea
întregii umanități.
Imbinînd în mod armonios calită
țile patriotului și revoluționarului
înflăcărat cu cele ale adevăratului
umanist, secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, a
elaborat teze și concepte de o deose
bită însemnătate pentru prezentul și
viitorul comunist al națiunii noastre,
pentru triumful păcii și colaborării
în întreaga lume. Punînd în eviden
ță unitatea dialectică, legătură indiso
lubilă dintre politica internă și acti
vitatea externă a partidului și statu
lui, dintre procesul de edificare a
societății socialiste multilateral dez
patria
noastră
și voltate
în
lupta pentru dezvoltarea pașnică
a omenirii, gîndirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu se constituie in
tr-un valoros tezaur de idei și direc
ții fundamentale de acțiune de im
portanță covîrșitoare pentru înțele
gerea și descifrarea problemelor de
interes vital ale lumii acestui sfîrșit
de mileniu.
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In favoarea interzicerii depline a experiențelor
cu arma nucleară
BONN 21 (Agerpres). — Egon
Bahr, membru al Prezidiului con
ducerii Partidului Social-Democrat,
președintele subcomisiei Bundestagului vest-german pentru problemele dezarmării și controlul asupra
înarmărilor, s-a pronunțat pentru
interzicerea imediată, generală și
totală a experiențelor cu arma nucleară. Este necesar, a spus el, să
fie sprijinit moratoriul instituit de
Uniunea Sovietică asupra experien
țelor nucleare, care constituie un
pas unilateral în direcția interzice
rii depline a experiențelor cu arma
nucleară. Statele Unite trebuie, la
rindul lor, să pună capăt expe
riențelor — a arătat Egon Bahr.
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P.C. German, Her
\ bertPreședintele
Mies, a adresat un apel for\
\
\

țelor iubitoare de pace din R.F. J
Germania de a-și intensifica efor- ț
turile în vederea încetării tuturor .
experiențelor cu arma nucleară. In 1
cadrul unui miting organizat la i
Dusseldorf, el a subliniat că S.U.A. ’
trebuie să se alăture maratonului
sovietic asupra experiențelor cu
arma atomică, incetind exploziile
nucleare. Pe de altă parte, vorbi
torul a menționat că partidul co
munist se pronunță împotriva acor
dului de participare a unor firme
din R.F.G. la programul american
cunoscut sub denumirea de „războ
iul stelelor". P.C.G. — a arătat
Herbert Mies — dorește ca R.F.
Germania să acționeze pentru con
tinuarea procesului de destindere,
înfăptuirea dezarmării și consoli
darea păcii in lume.

împotriva măsurilor de militarizare a Cosmosului

LONDRA 21 (Agerpres). — La
sediul din Londra al sindicatelor
britanice a avut loc o conferință a
reprezentanților organizațiilor ob
ștești consacrată implicațiilor tra
ducerii in viață a programului american Inițiativa de apărare stra
* tegică. Participanții au subliniat că
planurile vizînd materializarea acestui program comportă o amenin
țare pentru
întreaga omenire.
„Războiul stelelor" este irațional,
| a relevat un reprezentant al sindiI catelor din transporturi. Este ira' țional să fie create arme tot mai
| moderne și mai distrugătoare. Este
irațional să fie cheltuite miliarde
I de dolari în acest scop, cînd există posibilități reale de destindere
' și de întărire a securității generale.
| Reprezentantul organizației „Oa.. menii de știință împotriva armelor
I nucleare" a subliniat, in interveni ția sa, că în rindul opiniei publice
' britanice- crește mișcarea de pro| test împotriva planurilor de milîi tarizare a Cosmosului. Aproxima
tiv 52 la sută dintre fizicienii briI tanici, inclusiv laureați ai Premiului Nobel, și alți oanieni de știință
i și-au pus semnăturile pe apelul
Y adresat specialiștilor de a refuza să
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participe la cercetările , din cadrul
programului Inițiativa de apărare
strategică.
WASHINGTON 21 (Agerpres). — ț
Senatorii William Proxmire șl Ben- /
nett Johnston, împreună cu repre- )
zentanți ai organizației obștești l
„Uniunea oamenilor de știință ingrijorați", au cerut administrației ț
americane să respecte acordul din- i
tre Uniunea Sovietică și S.U.A. cu J
privire la limitarea sistemului de >
apărare antirachetă. Luînd cuvintul '
la o conferință de presă organizată
la Washington, ei au criticat incercările cercurilor de dreapta de i
a convinge Casa Albă să ia hotărî- 1
rea cu privire la începerea ampla
sării unor părți ale sistemului anti
rachetă din cadrul programului
Inițiativa de apărare strategică, l
„războiul
cunoscut sub numele de „
---------- '
stelelor". S-a apreciat că o aseme- l
nea măsură a administrației ar !
constitui o încălcare a legilor ame- ț
ricane. Pe de altă parte, începerea l
amplasării unor părți din sistemul ț
de apărare antirachetă ar fi o lo- L
vitură dată procesului de control i
asupra înarmărilor și ar impulsiona ț
transferarea cursei înarmărilor în
Cosmos.

Peste o mie de localități din Japonia
A
proclamate zone denuclearizate
I
că peste o mie de localități, unde
TOKIO 21 (Agerpres). — Toate
ț orașele
trăiește mai mult de jumătate din
și localitățile din prefec
Hiroshima din Japonia au
i tura
adoptat o declarație de creare pe
teritoriile lor de zone ale păcii,
lipsite de arme nucleare. După cum
informează ziarul nipon „Akahai taorașe,
citat de agenția T.A.S.S., 12
41 de sate și patru comune
ț din“, această
prefectură s-au decla
I rat zone denuclearizate.
O declara

similară a fost adoptată și de
Lție
Adunarea prefecturală a Hiroshi-

ț

mei. Pînă in prezent, menționează
sursa citată, in Japonia s-au pro
clamat zone libere de arma atomi-

populația țării.

★

în pofida protestelor populației
din insula Okinawa, unități ale
infanteriei marine a S.U.A. efec
tuează in zonă trageri de artilerie
cu baterii de tunuri de 155 mm,
care pot folosi obuze obișnuite sau
nucleare. Activiști ai organizații'or
antirăzboinice
locuitori
din jurul
poligonuluiși au
organizat
un j

miting de protest la intrarea acestei baze militafe, cerînd încetarea
acțiunilor militare ale trupelor americane dislocate în Japonia.
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Proteste împotriva măsurilor represive
din Coreea de Sud
PHENIAN 21 (Agerpres). — Or
ganizațiile de tineret din R.P.D. Co
reeană condamnă torturarea și uci
derea de către poliția regimului dic
tatorial sud-coreean a unui student
de la Universitatea din Seul și în
temnițarea a numeroși alți studenți
și tineri care luptă pentru democra-

țiunea — notează agenția A.D.N. —
a avut ca scop să atragă atenția
autorităților asupra soartei celor
peste 2 milioane de persoane care
nu dispun de locuință în S.U.A.

ANUNȚ. O scurgere de substan
ță radioactivă s-a produs la cen
trala nucleară de la Sellafield, in
nord-vestul Angliei. Testele efec
tuate asupra unui număr de 17 lu
crători, aflați în zona de contami
nare. au indicat că 12 dintre ei fu
seseră expuși unui grad de iradiere
peste nivelul maxim admis — s-a
anunțat la Londra.

POPULAȚIA INDONEZIEI va
atinge in anul 2000, potrivit esti
mărilor făcute, cifra de 223 milioa
ne oameni, față de 167 milioane in
prezent, s-a anunțat la Jakarta.
DECIZIE. Firma americană pro
ducătoare de mașini și unelte agri
cole „Caterpillar" a anunțat că își
va închide sucursala din Glasgow.
Aceasta va însemna pierderea a
peste 1 000 locuri de muncă intr-o
regiune a Marii Britanii care în
registrează una dintre cele mai ri
dicate rate ale șomajului (peste 17
la sută). Decizia conducerii firmei
„Caterpillar" a dat naștere unor
acțiuni de protest în rindul angajaților fabricii.

AUTORITAȚILE MILITARE DIN
LESOTHO au anunțat decretarea
unei amnistii pentru 200 de deți
nuți, cu prilejul împlinirii unui an
de la data preluării puterii în stat
de către generalul Justin Lekhanya, președintele Consiliului Mili
tar — relatează agenția China
Nouă. într-o alocuțiune rostită cu
acest prilej, președintele Consiliu
lui Militar a anunțat, totodată, un
program de revenire graduală la
un guvern civil, menționează agen-

*

ție — se arată într-o declarație dată
publicității la Phenian de C.C. al
Uniunii Tineretului Muncitoresc So
cialist și- Comitetul Studenților Co
reeni din R.P.D. Coreeană, citată de
agenția A.C.T C. Actul brutal al po
liției reprezintă o nouă expresie a
politicii represive și antipopulare
promovate de actualele autorități de
la Seul — se spune in document. Tn
declarație se exprimă sprijinul față
de lupta justă a tineretului din Co
reea de Sud pentru democrație și
reunificarea patriei.

PARIS 21 (Agerpres). — Comitetul
internațional de coordonare pentru
reunificarea pașnică a Coreei, cuprinzînd organizații de solidaritate
cu lupta poporului coreean din diterite țări dîn Asia, Africa, America
Latină și Europa occidentală a organizat o conferință de presă la Paris,
în cursul căreia a condamnat întă
rirea continuă a prezentei militare
americane in sudul Peninsulei Core
ene, fapt care constituie principala
cauză a tensiunii in regiune, infor
mează agenția T.A.S.S. Participanții
au condamnat, totodată, campania de
represiune sîngeroâsă lansată de re
gimul Chun Doo Hwan împotriva patrioților sud-coreeni.

extraordinare pentru
reconciliere națională
KABUL 21 (Agerpres). — Agenția
Bakhtar a difuzat un comunicat al
Comisiei extraordinare pentru recon
ciliere națională in care se relevă că
timp de șase zile trupele guverna
mentale au executat strict ordinul de
încetare a focului. în comunicat se
arată că grupuri înarmate ale inami
cului continuă însă lupta fratricidă •
în unele zone ale țării, bombardind
îndeosebi raioane locuite. Intr-un
apel adresat grupurilor care nu res
pectă încă încetarea focului, comi
sia a cerut să se pună capăt acțiu
nilor militare și a avertizat că, in
caz contrar, ea va fi nevoită să cea
ră guvernului să dispună ca forțele
armate ale R.D.A. să dea riposta cu
venită.

Pentru

crearea

de
în

America

unui

pace
Centrală

MANAGUA 21 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută la Managua,
pe marginea propunerilor privind so
luționarea situației din America
Centrală prezentate de Nicaragua
misiunii de pace a „Grupului de lâ
Contadora", „Grupului de sprijin",
la care iau parte și secretarii gene
rali ai O.N.U. și O.S.A., președintele
nicaraguan, Daniel Ortega Saavedra,
s-a pronunțat pentru inițierea de
negocieri directe cu S.U.A. și inten
sificarea eforturilor de pace în re
giune. El a spus că țara sa are o
poziție flexibilă, dar dreptul poporuliți nicaraguan Ia autodeterminare,
la apărarea suveranității și indepen
denței naționale nu poate fi pus în
discuție. Acest drept este inviolabil
și nu poate constitui obiect al nego
cierilor — a declarat Daniel Ortega.
Șeful statului nicaraguan s-a pro
nunțat pentru crearea tuturor con
dițiilor necesare intensificării efor
turilor de pace ale „Grupului de la
Contadora".

+

Ministrul peruan al relațiilor ex
terne, Allan Wagner, a calificat
drept pozitiv aportul adus de Nica^
ragua la realizarea unui climat real
de pace în America Centrală, priit
propunerile prezentate membrilor
misiunii de pace a „Grupului de la
Contadora" și „Grupului de sprijin"
— relatează agenția Prensa Latina.
„Cel mai important lucru — a spus
el — este că toate țările din regiune
doresc pacea".

Evoluția conflictului
iraniano-irakian
TEHERAN 21 (Agerpres). — Potri
vit agenției IRNA, avioane de luptă
iraniene au efectuat, în ultimele 24
de ore, raiduri de bombardament
asupra unor obiective economice și
militare irakiene. IRNA arată că jțj
cadrul operațiunii KarbaIa-5, forțele
iraniene au lansat un atac cu rache
te împotriva unor concentrări de
trupe irakiene. Trupele iraniene, in
formează totodată agenția, au orga
nizat o ambuscadă pe două axe în
zona malului vestic al riului Jasim
din regiunea Shalamcheh.

BAGDAD 21 (Agerpres). — După
cum informează agenția I.N.A..
avioane de luptă irakiene au efectțfat
raiduri simultane, in ultimele 24 de
ore, asupra orașelor iraniene Qom,
Hamadan. Tabriz si Isfahan. Un pur
tător de cuvînt militar irakian, citat
de I.N.A.. a declarat că raidurile ați
fost întreprinse ca răspuns la atacu
*
rile iraniene și bombardarea unof
cartiere rezidențiale din Bagdad st
Basra. Agenția I.N.A. arată că luni
noaptea o rachetă iraniană a lovit
zone rezidențiale din Bagdad.

Alegeri anticipate
în Republica Irlanda
DUBLIN 21 (Agerpres). — Criza
de guvern din Republica Irlanda,
anticipată de mai mult timp și doclanșată marți, a fost confirmata
miercuri, cind președintele țării, Pa
trick Hillery, a semnat proclamația
de dizolvare a parlamentului (Dail),
prezentată de premierul Garret
Fitzgerald. Cu o zi mai devreme,
coaliția guvernamentală — la care
participă partidele Fine Gael (al
premierului) și laburist — s-a destră
mat prin ieșirea din guvern a celor
patru miniștri laburiști. Aceștia no
au acceptat o serie de prevederi din
noul proiect de buget pentru exerci
țiul financiar 1987—1988, între care
reducerea unor cheltuieli publice in
valoare de 300 milioane lire irlande
ze, care ifr fi afectat sectoarele să
nătății, învățămîntului și asistenței
sociale.
Ca urmare, partidele politice
irlandeze vor începe imediat b
campanie electorală de circa o lună,
în vederea scrutinului general anti
cipat de la 17'februarie. Observatorii
de la Dublin sint unanimi în apre
cierea că tema centrală a mitingu
rilor electorale va fi reprezentată di
economia țării, afectată de o rată rin
dicată a șomajului (1'9 la sută) și o
datorie externă de circa 33 miliarde
dolari.

Oscilațiile iernii în Europa
De peste două săptămini, vremea
nefavorabilă, care a afectat ansam
blul continentului european, a pro
vocat numeroase dificultăți in ce
privește desfășurarea comunicațiilor
și aprovizionarea cu energie ; de
asemenea, s-a înregistrat pierderea a
numeroase vieți omenești.
In Italia, la Bolzano, temperaturile
minime au fost de minus 8 grade
Celsius. A nins in unele zone. In
regiunile centrale și in sud, tendința
vremii este de ameliorare, la Paler
mo inregistrindu-se plus 10 grade.
Potrivit unui raport oficial dat publi
cității la Roma, vremea rea care s-a
abătut asupra Italiei in ultima peri
oadă s-a soldat cu .pagube materiale
estimate la 1.38 miliarde dolari, acestea inregistrindu-se in sectoarele
public și particular, in agricultură și
in industrie.

Creșterea concentrației de sub
stanțe toxice in atmosferă a provocat
in Belgia, R. F. Germania, Olanda șl
Franța poluarea atmosferei, cu con
secințe nefavorabile asupra popu
lației. Datorită faptului că a început
să bată vintul, situația s-a amelio
rat sensibil din acest punct de ve
dere in unele dintre aceste țări.
Mai puternic a fost simțit „smogul"
miercuri in Olanda.
In Franța, numărul victimelor fri
gului a depășit 100. Meteorologii
prevedeau o nouă ofensivă a iernii.
O situație favorizată a avut Por
tugalia, unde mercurul termometre
lor a urcat la plus 14 grade Celsius,
tendința fiind in continuare de ame
liorare a vremii. Iar la Oslo tem
peraturile au oscilat intre minus 16
și minus 3 grade.
(Agerpres)
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