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Opera tovarășului Nicolae Ceausescu
- inestimabilă contribuție la cuooasterea si înțelegerea 

luptei poporului pentru unitate națională
„Realizarea Unirii a constituit cel mai important eveniment din isto

ria îndelungată a poporului român. De realizarea Unirii sînt legate exis
tența statului național român, a națiunii române, progresul său eco- 
nomico-social și înaintarea pe calea construcției socialiste, participarea 
României la politica internațională de colaborare egală cu toate statele".

NICOLAE CEAUȘESCUO fericită coincidență a așezat pe file apropiate ale calendarului două sărbători scumpe poporului român. La 24 ianuarie aniversăm momentul de uriașă însemnătate pentru destinul națiunii române, al Unirii țărilor-surori, Moldova șl Muntenia, șl formarea statului național român modern. La 26 ianuarie, lntr-o impresionantă unanimitate de gînd și simțire, de voință și acțiune, toți oamenii muncii din țara noastră aduc înalt omagiu și prinos de recunoștință conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul aniversării zilei sale de naștere și a Îndelungatei sale activități revoluționare. O atare coincidență reprezintă un fericit prilej de evidențiere a concepției profund științifice a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la lupta poporului român pentru făurirea unității național- statale, a marii lecții a unității pe care o propune istoriei existența poporului român, a uriașei forțe de progres pe care o reprezintă unitatea și coeziunea societății noastre socialiste.Demersul teoretic Întreprins In acest domeniu de către secretarul general al partidului se constituie intr-o strălucită ilustrare a înaltelor trăsături care l-au impus pe tovarășul Nicolae Ceaușescu ca pe un mare, profund și original gînditor al vremii noastre: puterea impresionantă de a pățrunâe In esența fenomenelor vieții, a evenimentelor trecutului șl prezentului, marea capacitate de sinteză, rigoarea și clarviziunea științifică, receptivitatea la nou și înnoire, neîmpăcarea cu aprecierile osificate, cu ideile preconcepute, cu schemele simplificatoare. însușirile demersului teoretic al tovarășului Nicolae Ceaușescu își sporesc cu atît mai mult valoarea cu cît sînt strîns asociate cu o vastă și multilaterală activitate practică, po- lltico-organizatorică, țintind la punerea în valoare a marilor resurse creatoare ale națiunii noastre, la unirea energiilor poporului in vasta și nobila lucrare de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Prin toate acestea, numele tovarășului Nicolae Ceaușescu a devenit un luminos simbol al hotărîrii poporului nostru de a clădi aici, in vatra străbună, o țară mîndră, liberă șl demnă, al voinței sale de a trăi unit, liber și demn.Scrutînd drumul prin vremi al poporului nostru, relevind frumusețea Istoriei acestuia, secretarul general al partidului subliniază că unitatea sa — strîns îngemănată cu setea de libertate și dreptate, cu vocația de pace și colaborare — constituie o adevărată coloană de susținere a edificiului național, o autentică permanență a trecutului nostru, lumlnînd drumul vieții unui popor statornic atașat gliei strămoșești. Urmaș al dacilor șl romanilor, păstrlnd șl dezvoltînd marile virtuți ale strămoșilor săi, poporul român

* împlinit aici, la Carpațt, Dunăre și Marea Neagră, un glorios destin istoric. Tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta astfel :
„Putem afirma, pe baza faptelor 

Istorice, că poporul nostru s-a 
plămădit de-a lungul mileniilor in

românesc. An după an, deceniu după deceniu, aspirația unității a dat sens înalt muncii și strădaniilor lor, acțiunea lor comună ajutîndu-1 să-și păstreze bunurile pe care dintot- deauna el le-au socotit drept cele mal de preț : libertatea țării, ființa etnică, dreptul de a se ocîrmul
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ROMÂN PRIN UNIREA MOLDOVEI CU MUNTENIA

spațiul earpato-dunârean, că fiecare metru de pămint și fiecare piatră sînt stropita cu sudoarea și singele moșilor și strămoșilor noștri. In cele mai grele timpuri, Înaintașii nu și-au părăsit pămîntul unde s-au născut, ci, înfrățindu-se cu el, cu munții și cîmpiile, cu rîurile și codrii falnici, au rămas neclintiți pe aceste meleaguri, apărindu-șl ființa, dreptul la existență liberă".în ^deplină concordanță cu adevărul. Istoric, secretarul general al partidului arată că, in împrejurări deosebit de vitrege, românii au reușit să-și făurească state proprii ; în pofida despărțirii lor prin hotare politice, ei s-au socotit în permanență, pe temelia originii comune, a limbii lor, a portului, obiceiurilor și datinilor, a culturii lor unitare, fii ai unuia și aceluiași popor, părți ale unuia șl aceluiași întreg — neamul

potrivit voinței lor. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu :„Din cele mal vechi timpuri, Idealurile unirii, libertății și Independenței au însuflețit permanent poporul român, constituind făclia care a luminat, generație după generație, drumul spre dreptate, spre progres, spre o viqță mai bună, liberă și demnă".încununînd aceste aspirații, de fapt întreaga lor istorie, la îngemănarea veacurilor al jXVI-lea și al XVII-lea, românii au reușit pentru scurtă vreme să înfăptuiască unirea politică a țărilor române, să restaureze, prin geniul militar și politic al lui Mihai Viteazul, vechea Dacie. Stăruind asupra măreței realizări, secretarul general al partidului i-a pus în lumină uriașa însemnătate pentru destinele poporului român, înrîurirea hotârî- toare pe care a exercitat-o asupra generațiilor care l-au urmat. In acest

sens, secretarul general al partidului apreciază :„împrejurările Istorice - mal cu seamă intervenția imperiilor străine — au dus la desființarea statului unitar centralizat realizat de Mihai Viteazul. Dar ideea unirii țărilor românești, idealurile făuririi unui stat unitar puternic pe pămîntul vechil Dacii au rămas mereu vil în conștiința poporului, dinamizînd voința sa de luptă, reprezentînd forța motrice a luptei pentru dreptate socială și națională, pentru progres și civilizație".Și tocmai pentru că erau stăpîne pe milioane și milioane de inimi și conștiințe, asemenea idealuri au devenit de nebiruit, triumfînd în cele din urmă în pofida opoziției unor mari puteri cărora înfăptuirea unirii le încurca planurile de cuceriri și ambițiile de dominație în această parte a Europei. Cu mare forță de pătrundere este relevat adevărul că țelul făuririi unității național-sta- tale a fost înscris pe flamurile de luptă ale marilor mișcări sociale de la sfîrșitul veacului al XVIII-lea și prima parte a veacului al XIX-lea, de unire fiind strîns legate speranțele poporului român de a-și făuri o viață mai bună și mai dreaptă, de a-și exercita plenar dreptul său de singur stăpîn al destinelor sale, de făurar al propriei istorii.' Din această perspectivă, demersul teoretic al secretarului general al partidului conturează cu deosebită claritate dimensiunile cu adevărat impresionante ale unui mare și statornic efort revoluționar In care erau angrenate toate energiile na-
(Continuare în pag. a IV-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
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Ambasadorul Uniunii SovieticeTovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, J-au fost adresate, cu prilejul apropiatei aniversări a zilei de naștere și îndelungatei sale activități revoluționare, cele mal călduroase felicitări, urări de sănătate și fericire, de noi succese în activitatea, pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului, din partea tovarășului Mihail Gorbaciov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a membrilor Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.

Urările au fost transmise tovarășului Nicolae Ceaușescu de E. M. Tia- jelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, cu ocazia primirii sale, în cursul zilei de joi.în timpul întrevederii, ambasadorul sovietic a exprimat dorința conducerii Partidului, Comunist al Uniunii Sovietice ca relațiile dintre P.C.U.S. și P.C.R., dintre Uniunea Sovietică și România să se dezvolte și să se adîncească în continuare, în interesul și spre binele popoarelor român și sovietice, al cauzei generale a socialismului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit călduros pentru felicitările

și urările ce l-au fost adresate șl a rugat să se transmită tovarășului Mihail Gorbaciov, membrilor Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S. salutul său prietenesc și cele mai bune urări de succes în întreaga activitate. Totodată, secretarul general al partidului, președintele Republicii, a exprimat convingerea că, in spiritul înțelegerilor convenite la c.el mal înalt nivel, bunele raporturi de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor dezvolta în continuare, în toate domeniile de activitate, în interesul reciproc, al cauzei generale a socialismului și păcii în lume. •
Directorul editurii iugoslave „MakedonskaTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi, pe Boris Vîșinski, directorul e- diturii iugoslave „Makedonska Re- via“ din Skoplje, care efectuează o vizită în țara noastră.Exprimind vii mulțumiri pentru primire, oaspetele a înmînat președintelui României volumul „Nicolae Ceaușescu — Lupta pentru pace și colaborare", apărut recent în editura Iugoslavă „Makedonska Revla".

Directorul editurii Iugoslave a subliniat satisfacția de a fi editat această lucrare, în semn de înaltă prețuire față de personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, față de activitatea sa neobosită pentru binele și fericirea poporului român, pentru cauza destinderii, dezarmării, securității și păcii, a înțelegerii și colaborării între toate popoarele lumii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru volumul oferit și a subliniat că editarea lui este o expresie a bunelor relații de priete-

Revia" din Skopljenle și colaborare ce se dezvoltă continuu între România șl Iugoslavia, între partidele și popoarele celor două țări, o contribuție importantă la mai buna cunoaștere reciprocă.în timpul convorbirii, a fost exprimată convingerea că tradiționalele relații de prietenie și colaborare dintre România și Iugoslavia — bazate pe un trecut comun de luptă — se vor extinde și în viitor atît pe plan bilateral, cît și pe arena internațională, în folosul ambelor țări, ale popoarelor român și iugoslave, al cauzei generale a socialismului și păcii în lume.
In spiritul sarcinilor subliniate la ședința

Comitetului Politic Executiv al C.C. a/ PCJL

CALITATE ȘI RITMICITATE 
ÎN REALIZAREA PRODUCȚIEI FIZICE

Calendaristic, din luna ianuarie a acestui an, al 
doilda al actualului cincinal, au trecut deja două 
decade — perioadă in care un număr însem
nat de unități economice au obținut . rezultate bune 
in producție. Se cuvine remarcat in primul rind 
faptul că in intreaga economie, și mai ales in unitățile 
miniere, in schelele petroliere, in termocentrale, com
binate chimice și metalurgice, printr-o exemplară or
ganizare a muncii, prin promovarea unui spirit de 
ordine și disciplină muncitorească, sarcinile la pro
ducția fizică și export au fost îndeplinite .integral, la 
un inalt nivel calitativ. Rezultate meritorii au obținut 
in această perioadă minerii de la Sărmășag, Rovinari, 
Anina, energeticienii de la Mintia ți Ișalnița, metalur
gicii de la Reșița, oamenii muncii de la Întreprin
derea „Automatica" din Capitală, din multe alte uni
tăți 'economice care după primele două decade nu 
numai că Și-au îndeplinit sarcinile de plan, ci chiar 
au înregistrat importante depășiri.

Totodată, trebuie subliniat cfl într-un șir de unități 
ritmul de lucru înregistrat in perioada care a trecut 
de la începutul acestui an nu s-a situat la nivelul 
planului, pe ansamblul celor două decade ale anului în- 
registrîndu-se unele restanțe. Aici, în aceste unități, 
se impune să se intervină neintirziat, astfel incit rit
mul producțiilor să crească, iar rămînerile in urmă 
să fie neintirziat re'cuperate.

Prin urmare, este necesar că pină la sfirșitul acestei 
luni in toate unitățile care înregistrează restanțe la 
producția fizică să se ta măsuri ferme pentru orga
nizarea judicioasă a muncii, pentru recuperarea res
tanțelor. Acum deosebit de important este ca in fie
care întreprindere — așa cum a subliniat secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
recenta ședință a Comitetului Politia Executiv — co
muniștii, tați oamenii muncii să acționeze ferm pentru 
îndeplinirea ritmică, exemplară a tuturor sarcinilor de 
plan cantitative și calitative.

Promovarea largă a noului, 
a progresului tehnicUn fapt se Impune cu pregnanță atenției celui care trece In aceste zile prin secțiile de producție ale întreprinderii de utilaj chimic „Gri- vița roșie" din Capitală. Peste tot se află în lucru utilaje de mari gabarite, adevărați coloși de metal, realizate pentru prima dată tn întreprindere. Valoarea observației „pa viu", la fața locului, este întărită și de date statistice : în acest an co

Tulcea - peisaj bou In „poarta de intrare" a țării

lectivul de aici trebuie să realizeze cu 11,2 la sută mai multe utilaje tehnologice decit în anul 1986.— Pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin la producția de utilaje pentru industria petrochimică și prelucrarea țițeiului, precizează economistul Mlhal Popa, șeful serviciului plan, s-a asigurat încă de anul trecut o temeinică pregătire a producției, o bună organizare a muncii.Ce relevă faptele î Mal lnttl că harnicul colectiv de la „Gri- vița roșie" in perioada care a trecut de la începutul acestui an a executat și livrat partenerilor străini și beneficiarilor interni 807 tone utilaje, realizindu-și și depășindu-și sarcinile planificate pe această perioadă. Care este suportul acestor realizări notabile ? In primul rînd atenția permanentă acordată innoirii și modernizării fluxurilor de producție, introducerii în fabricație a unor tehnologii noi avansate, de inaltă productivitate. Cîteva exemple sînt concludente In acest sens. Utilajele tehnologice realizate aici necesită un mare volum de operații de sudură. Așadar, se punea problema Înlocuirii sudurii manuale, reorganizarea atelierului de sudură. Soluția a fost găsită imediat. S-a trecut la

sudura automată a țevilor In plăcile tubulare fără material de aport. Efectele ? A crescut productivitatea muncii la această operație de pesta 4 ori, calitatea execuției este ireproșabilă și s-a redus simțitor importul de sîrmă specială inoxidabilă. Tot la operațiile de sudură pentru eliminarea unor locuri înguste s-a trecut la sudarea în tandem cu doi electrozi. Rezultatul — productivitatea muncii s-a dublat..'..Secția utilaj tehnologic complex. Aici se află In faze avansate da montaj cîteva utilaje deosebit de complexe — bateriile de răcire.. Șeful secției, Inginerul Marian Trașcă, Împreună cu sudorii Dumitru Gheorghe, Gheorghe Derviș șl cu lăcătușul Constantin Gioarsă efectuează ultimele reglaje la un tambur.— Execuția propriu-zisă a acestor utilaje, majoritatea unicate, au impus asigurarea unor scule șl dispozitive de mare tehnicitate pe care ni le-am executat singuri prin auto- utilare — ne precizează inginerul Marian Trașcă. Am luat toate măsurile pentru a rșallza ritmic șl integral conform graficelor toate utilajele planificate. De altfel, sîntem hotăriți să realizăm planul pe luna ianuarie în avans cu două zile, pen-
Gheorqlie IONTȚA 
Stelian CH1PER

(Continuare în pag. a III-a)
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O creație artistică 
trainică pentru omul nou

SIBIU : Sâptăminâ record 
de producțieAcționînd permanent pentru punerea in valoare a Inițiativelor muncitorești și a experienței do- bîndite în Întrecerea socialistă, colectivul de oameni ai muncii din cadrul întreprinderii „Balanța" a organizat o săptămînă record de producție. în cadrul acesteia, prin mai buna organizare a producției și a muncii, s-au obținut peste plan Însemnate cantități de produse din gama aparatelor de măsură și control, printre care 400 balanțe de gospodărie, 300 cîntare dinamome- trice, 3 balanțe analitice, 50 bascule de 500 kg, 50 balanțe semiautomate de 100 kg și altele. (Ion Onuc Nemeș).

ARAD : Tehnologii noi 

și modernizateLa întreprinderea de vagoane din Arad o atenție deosebită se acordă înnoirii și modernizării tehnologiilor. în 1986, aici au fost introduse in producție 35 de tehnologii noi, între care sudarea automată a planșeului la vagonul-bas- culant de 105 tone, sudarea prin puncte multiple și prin operații de robotizare a acoperișului la vagoanele de călători, debitarea mecanizată a tablei din rulou etc. Anul acesta, la întreprinderea arădeană vor fi Introduse alte 14 noi tehnologii de mare randament, în timp ce 25 de tehnologii vor fi modernizate. (Tristan Mihuța).

„CU POPORUL PENTRU POPOR!"
File de muncă și gîndire revoluționară în lumina 

^vizitelor de lucru ale tovarășului Nicolae CeaușescuJ

TULCEA: Tinerețea
• Cum își măsoară astăzi timpul 
cetățile bătrînului Danubiu ® Ne
asemuite înfăptuiri în viața oame
nilor ® Oamenii Deltei revin acasă

unor străvechi

încercăm, împreună cu președintele Consiliului municipal Tulcea al F.D.U.S., tovarășa Maria Andrei, o scurtă incursiune in istoria contemporană a municipiului de la „tulpina Deltei". „Așa ne-a apucat 23 August 1944 : un sat mare, necăjit, cu oameni ce-și căutau viitorul în profesii afiate azi doar în dicționare — robagiu, sacagiu, marangoz... Cei «nemulțumiți» (cine s-ar mulțumi azi cu o asemenea «profesie» !) își căutau In gînd drumurile pe care s-o apuce. ■Iar orașul se golea de oamenii ce-i purtau nostalgia prin alte părți ale țării. Primii ani de după eliberare au adus ceva înnoiri Tulcei, dar pe măsura puterii țării. Adevărata «cheie» a lacătului ce ne Închidea calea

spre Înfăptuirile de azi ne-a dat-o Congresul al IX-lea al P.C.R., cînd în fruntea partidului și a țării a fost ales fiul cel mal iubit al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. I- maginiie istoriei încep să se deruleze cu atîta repeziciune, încît se suprapun, Tulcea, cu cele patru porturi ale sale, cu peste o mie de nave și zece mii de marinari. Tulcea — centru metalurgic de bază al țării. Tulcea — port- mamă al pescadoarelor țării ce cutreieră Oceanul mondial. Tulcea — cu trei sferturi din populație (triplată în acest răstimp), în blocuri. Tulcea — cu minunății ei oameni, băștinași, sau prin «adopțiune»...".Dar oricît de vertiginoasă ar fi istoria acestor Înnoiri, ea are pagini de

neuitat, Înscrise In dialogurile purtate de președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu oamenii el.împreună cu deputatul Gheorghe Cojocaru, directorul Secției Tulcea a întreprinderii de exploatare portuară, străbatem unul din noile cartiere tulcene, zona falezei. în urmă cu cîțiva ani nu exista. La tn- tîlnirea de lucru din 1981, secretarul general al partidului a dat indicația ca încă de la intrarea în municipiu, faleza să Ișl Intimpine oaspeții sau pe tulcenii întorși acasă cu blocuri demne de „moderna și frumoasa poartă de intrare a țării". Iar printre miile de oameni ai muncii se afla și deputatul, el însuși tulcean prin „adopțiune", alături de alți peste 2 000 de tulceni. ,,Prin astfel de ctitorii ne măsurăm anii" — ne spune arătînd spre blocurile o- glindite tn unda maiestuosului fluviu. Și adaugă : „Și prin cele ce vor mai fi, Căci drumul spre mai fru

mos șl mai bine e întotdeauna deschis."Acum, că tot era pe aici, avea de rezolvat cu oamenii probleme legate de inițiativa pornită din circumscripția electorală nr. 15, unde a fost ales deputat în consiliul popular județean : „Participară nu numai efectivă, ci și afectivă". Ceea ce înseamnă prezența cetățeanului la activitatea de înfrumusețare a municipiului nu numai cu brațele, ci și cu sufletul. Așa cum a fost cazul la lucrările de construire a drumului dintre Portul Industrial șl Combinatul metalurgic. Lucrări în valoare de peste 400 000 lei.„Sigur că, față de proporțiile portului, ale combinatului, lucrarea poate părea «măruntă», dar parcă numai în bani se poate măsura ?“ — spunea unul din locatarii blocului nr. 7 de pe faleză, Iordan Pața, operator de dane. în ce se mai poate măsura ? In răzoarele de flori de-a lungul drumului nou con-.

așezăristruit, tn arborii care au dat prima frunză?n primăvară". „în fond — în frumusețea omului care înfrumusețează el însuși locurile" — completează alt locatar al cartferului, tehnicianul Reșid Araz. Iar împreună cu deputatul, despre procurarea unor soiuri de trandafiri care să fie plarjtați în parcul din jurul Sălii sporturilor. Oamenilor ' le-a stat în putere să ridice minunatele blocuri de pe faleză, din întregul municipiu. Oamenilor le stă în putere să facă municipiul lor mereu mai frumos, așa cum i-a îndemnat întîiul cetățean al țării, căruia îi raportează cu recunoștință că, prin faptele lor, au făcut din orașul de la poarta Deltei un oraș al unor trainice împliniri socialiste.— Cînd spunem că Tulcea s-a transformat, de ne-
Laurențiu D5JȚA
(Continuare în pag. a Ii-a)

Cu neasemuită emo
ție, dind glas celor 
mai alese sentimente 
de prețuire și gratitu
dine, aducem din a- 
dincul inimii un vi
brant omagiu vieții și 
activității revoluționa
re pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a 
închinat cu exemplară 
consecvență marilor 
idealuri ale poporului 
nostru. Sub condu
cerea sa înțeleaptă, in 
răstimp de peste două 
decenii, pe care le nu
mim cu mindrie „E- 
POCA CEAUȘESCU", 
România s-a transfor
mat din temelii,,deve
nind o țară puternică, 
stăpînă pe propriul ei 
destin, cu economie 
avansată, modernă, cu 
o viață socială armo
nioasă, călăuzită de 
principiile democrației 
socialiste, cu o cultu
ră, artă și învățământ 
demne de strălucirea 
trecutului și prezen
tului nostru socialist. 
Nicicînd viața spiri
tuală, învățămintul 
superior nu au cunos
cut o mai prodigioasă 
afirmare. Sub auspi
ciile unei democrații 
reale și active, generos 
și totodată dinamic 
promovată de partid, 
de secretarul său ge
neral, învățămintul 
artistic și-a consolidat 
nobila vocație educa- 
tiv-patriotică ; cuvin- 
tul operă și-a putut a- 
simila astjel cel mai 
frumos și cel mai cu
prinzător înțeles. Adi
că opera capabilă să 
formeze cele mai înal
te convingeri socialis
te, revoluționare, des- 
chizind perspectivele

optimiste asupra vie
ții și lumii, nutrind 
afecțiune și respect 
pentru făuritorii pa
trimoniului material și 
spiritual al țării.

Mă simt îndemnat, 
pentru a-mi exempli
fica spusele, să re
amintesc că la Iași, 
orașul in care trăiesc, 
ființează in afara Con
servatorului unde ne 
desfășurăm activi
tatea, Universitatea 
„Al. I. Cuza", Institu
tul politehnic, Institu
tul de medicină, Insti
tutul agronomic, aso
ciații ale scriitorilor, 
muzicienilor, artiști
lor plastici, o filarmo
nică, operă, două tea
tre, o editură și două 
reviste, numeroase 
muzee. Că există spa
ții optime ce găzdu
iesc bogate manifes
tări cultural-artistice, 
că Festivalul național 
„Cintarea României", 
inițiativă strălucită a 
tovarășului secretar 
general al partidului, 
a declanșat și in rîn- 
dul creatorilor o emu
lație fertilă. Festiva
lul are, între alte con
secințe rodnice, și pe 
aceea de a fi stimulat 
talentul și inspirația 
creatorilor din toate 
disciplinele artistice. 
Grație acestor stări de 
efervescență creatoa
re trăim o splendidă 
renaștere spirituală 
românească. Iată de 
ce creatorii de artă, 
cei ce servesc cultura 
au permanent datoria 
de a răspunde cu en
tuziasm și inaltă răs
pundere comanda
mentelor momentului

pe care ÎJ. trăim, orien
tărilor și îndemnuri
lor pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le 
adresează oamenilor 
de cultură și artă din 
patria noastră. Noi 
toți, creatorii de fru
mos ai României so
cialiste, punem și vom 
pune tot talentul nos
tru, toată puterea de 
muncă pentru îndepli
nirea marilor obiectiva 
pe car.e partidul le-a 
trasat în vederea în
floririi continue a pa
triei și a creșterii 
bunăstării generale, de 
a crea opere inspirate 
din viața luminoasă a 
constructorilor socia
lismului, din efortul 
lor exemplar prin care 
prind viață minunate
le edificii ale Româ
niei de astăzi și de 
miine, ’ orientîndu-ne, 
profesori și studenți, 
așa cum ne-a îndem
nat totdeauna secreta
rul general al parti
dului, . către izvoarele 
mereu vii și limpezi 
ale simțirii' populare, 
către tezaurul gindirii 
și spiritualității po
porului nostru. Dorim 
ca opera noastră să 
servească modelării 
unul om nou, cu înal
tă conștiință patriotică 
și revoluționară, să se 
numere printre marile 
valori pe care le-a ză
mislit epoca noastră.

Dan HATMANU rectorulConservatorului „George Enescu", lași
(Continuare 
în pag. a V-a)
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DE LA CUNOAȘTEREA REALITĂȚILOR - LA MĂSURI
CONCRETE PENTRU SPORIREA EFICIENTEI

Cițitonț noștri, corespondenții noșțrț

Investigația noastră a pornit de la următoarea situație : forestierii de la I.F.E.T. Piatra Neamț au încheiat primul an al actualului cincinal cu realizări bune la toți indicatorii de plan, pe primul loc situindu-se depășirea planului la export și realizarea unei producții-marfă suplimentare în valoare de peste 122 milioane lei. De remarcat că această producție a fost obținută exclusiv pe seama valorificării superioare a masei lemnoase, a celorlalte resurse ale pădurii.Cum a acționat comitetul de partid în mobilizarea comuniștilor, a tuturor forțelor colectivului pentru obținerea acestor rezultate ? Ce metode a folosit ? Ce experiență a acumulat ? Am cerut, pentru început, părerea unor cadre din conducerea întreprinderii.— Cu zece ani în urmă, indicele de valorificare a masei lemnoase in unitatea noastră era de 75 la sută •— ne spune ing. Emil Marcoci, directorul întreprinderii. Pe oricine ați fi întrebat atunci cu cît poate crește acest indice, nimeni nu ar fi indicat mai mult de cîteva procente. socotind că tehnologiile de exploatare și industrializare nu permit mai mult. Și totuși, în 1986 am a- juns la 95 la sută, față de 92 la sută în 1985, iar în acest an vom atinge aproape 97 la sută. Cum am reușit ? în primul rînd datorită faptului că întreaga muncă politico-or- ganizatorică și educativă desfășurată de comitetul de partid a fost concentrată spre antrenarea comuniștilor, a tuturor lucrătorilor, și în primul rînd a specialiștilor, la aplicarea riguroasă a măsurilor prevăzute în programul de perfecționare și modernizare a producției, de organizare științifică a muncii. Consider aceasta nu numai ca un element determinant în obținerea unor rezultate economice superioare, cît mai ales pentru efectul educativ și mobilizator pe stării de spirit sentimentul de tățile lor.— Cum tot

cialiști a cărui atribuție principală a fost și este tocmai stabilirea unor noi și noi măsuri cit mai diversificate de valorificare superioară a materiilor prime, incepînd cu procesele tehnologice din exploatări și pînă Ia realizarea de noi produse. La activitatea acestui colectiv au fost . atrase, practic, toate cadrele tehnice din sectoarele de exploatare, industrializare și transport cărOra li s-au adăugat’toți inovatorii din întreprindere.— Sigur că nu am lăsat totul pe umerii acestui colectiv — apreciază maistrul Andrei Șolot, secretarul comitetului de partid. Pe baza analizei întreprinse în consiliul oamenilor muncii au fost stabilite unele direcții prioritare de acțiune și răspunderi precise tocmai în domeniile in care am considerat că rezultatele obținute erau încă sub posibilități, acolo unde mai exis’tau o

sortarea. Aici își spune pe deplin cuvîntul priceperea sortatorului de a stabili locurile de secționare a arborelui, de la rădăcină spre vîrf, astfel incit dimensionarea tronsoanelor pe categorii de folosință (lemn pentru furnir sau rezonanță, pentru cherestea, construcții, tocătură, pentru mangal sau pentru combustibil) să asigure sporirea pînă la limita posibilă a lemnului destinat produselor de calitate superioară. în a- cest scop, pe baza propunerilor comitetului de partid, s-au organizat cursuri speciale de pregătire pentru sortatori, au fost organizate consfătuiri. schimburi de experiență și demonstrații practice. Ca urmare, în anul 1986, din cantitatea de bușteni exploatată s-ău obținut în plus peste 12 000 mc de lemn destinat sortimentelor superioare (cherestea, furnire, lemn de rezonanță) în dauna sortimentelor inferioare.

Initiative ale comitetului de partid 
de la I.F.E.T. Piatra Neamț

care îl are asupra a oamenilor, întărind încredere în posibili-atît de important a fost și faptul — ține să sublinieze și tovarășul Constantin Mocănașu, director tehnic al întreprinderii — că prin toate acțiunile inițiate, comitetul de partid a îndrumat și ajutat birourile organizațiilor de bază, a stimulat comuniștii din fiecare brigadă sau sector al întreprinderii să pornească în stabilirea măsurilor de perfecționare a organizării și modernizare a producției, de la cunoașterea profundă a realității, a stărilor de lucruri existente, a experienței bune, dar și a neajunsurilor, de la consultarea largă a tuturor oamenilor, de la părerile, propunerile și sugestiile acestora.Din multitudinea direcțiilor, de acțiune pentru perfecționarea și modernizarea producției, și care au presupus un larg și cuprinzător e- vantai de măsuri, printre care : optimizarea circulației masei lemnoase, îmbunătățirea proceselor tehnologice șl introducerea unor noi mașini și instalații cu parametri funcționali și economici ridicați, îmbunătățirea și perfecționarea organizării producției și a muncii și multe altele, stăruim asupra valorificării integrale și superioare a resurselor de masă lemnoasă, aceasta avînd o influență directă asupra eficienței Întregii activități economice. în această privință, încă de la Începutul anului trecut, din inițiativa comitetului de partid a fost constituit, la nivelul întreprinderii, un colectiv de spe-

seamă de neajunsuri, cum ar fi : în exploatări și in centrele de sortare și preindustrializare — găsirea celor mai bune soluții de secționare' și sortare a materialului, astfel în- cît să se obțină cantități cît mai mari de materiale destinate produselor cu valoare ridicată (lemn pentru furnir, lemn de rezonanță, cherestea) în dauna celor cu valoare mai scăzută și cate pot fi înlocuite cu resturi de prelucrare (lemn pentru foc, pentru celuloză etc.) ; in sectoarele de industrializare — prelucrarea cît mai completă și diversă a masei lemnoase și valorificarea deplină a resturilor de fabricație.Rezultatele acestei activități de cercetare și căutare s-au concretizat în zeci șl zeci de propuneri, șl chiar dacă multe nu s-au regăsit în programul de măsuri pe întreprindere pentru perfecționarea organizării și modernizarea producției, au fost a- plicate sau sînt în curs de finalizare. De remarcat, în acest sens, că multe propuneri s-au făcut în cadrul adunărilor generale ale organizațiilor de bază care au avut la ordinea de zi următoarea temă l cum să acționăm pentru valorificarea superioară a masei lemnoase ? Dezbaterile au abordat toate fazele de lucru, pornind chiar de la tăierea arborilor, pasul de început al exploatării, care oferă forestierilor posibilitatea obținerii unei cantități suplimentare de materie primă. Secționarea copacilor la nivelul suprafeței solului permite, astfel, valorificarea în întregime a cioturilor. Numai pe această cale anul trecut s-au obținut în plus peste 6 000 mc masă lemnoasă, cantitate căreia 1 se a- daugă șl sporul provenit din folosirea Integrală a crăcilor rămase după fasonare. O sursă deosebit de eficientă pentru valorificarea superioară a arborilor o constituie însă

Experiența obținută de comitetul de partid de la I.F.E.T. Piatra Neamț în mobilizarea comuniștilor la înfăptuirea măsurilor programului de perfecționare a organizării și modernizare a producției se poate sintetiza astfel :1. O intensă activitate pentru stimularea spiritului creator, pentru dezvoltarea unei activități de creație tehnico-științifică de masă în vederea aplicării unor măsuri cu eficientă sporită in organizarea și modernizarea producției. In adunările generale ale oamenilor muncii au fost făcute astfel peste 200 de propuneri, iar în cadrul discuțiilor individuale purtate de birourile organizațiilor de bază cu comuniștii s-au făcut 835 diverse propuneri pentru îmbunătățirea organizării muncii, pentru a- plicarea unor metode șl tehnologii noi. pentru mai buna valorificare a masei lemnoase. Cabinetul tehnic a înregistrat, numai în 1986, peste 40 de propuneri de plicate deja cu întreprinderii au 2—3 ani brevete30 de noi produse realizate prin chimizarea cetinei și cojii arborilor. Din coajă se produc, spre exemplu, plăci fono și termo izolante cu calități tehnice deosebite și un preț de cost redus ; se produce calități fertilizante cu mare eficiență gume ; din cetină, după extragerea uleiurilor eterice, se obține o făină furajeră cu o deosebită valoare nutritivă. In 1986, numai din produsele obținute prin chimizarea subproduselor de exploatare, întreprinderea a realizat o producție-martă de peste 25 milioane lei.2. O susținută preocupare pentru depistarea, aplicarea și generalizarea experiențelor valoroase din sectoarele forestiere de exploatare și industrializare a lemnului. în 1986 au

inovații, multe a- succes. Specialiștii obținut în ultimii de invenție pentru

fost aplicate în producție, la nivelul brigăzilor, secțiilor și fabricilor întreprinderii, peste 80 de măsuri de perfecționare a organizării muncii și producției izvorîte din cele mai valoroase experiențe existente în întreprindere, în celelalte unități similare din țară sau pe plan mondial. De pildă, consumul de bușteni este aici la I.F.E.T. Piatra Neamț de numai 1.66 mc la metrul cub cherestea din foioase și de 1,46 mc la cea de rășinoase, mai mic decît cel realizat pe plan mondial în industria forestieră. Această reducere s-a obținut prm extinderea unor metode și tehnologii avansate, cum ar fi de pildă debitarea pe calote la rășinoase, care duce atît la reducerea consumului de lemn, cit și la sporirea cu peste 10 la sută a cantităților de sortimente industriale.3. Urniărirea cu perseverență a a- plicării propriilor suri, a tuturor comuniștilor îa înfăptuirea lor. In această privință, iată cîteva exemple : în fiecare plenară a comitetului de partid, în fiecare ședință de birou sau în a- dunările generale s-a statorhicit o- biceiul ca să se analizeze cu exigență, iar cei în cauză să raporteze cum s-au îndeplinit obiectivele, măsurile și sarcinile prevăzute pentru perioada respectivă. Urmărirea graficelor de lucru se face zilnic, nu numai pe brigăzi, sectoare, ci pînă la nivelul unității, aceasta avînd un rol important în realizarea ritmică a sarcinilor de plan. O activitate perseverentă au desfășurat comitetul de partid, organizațiile de bază împreună cu cadrele de conducere ale unității pentru perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a lucrătorilor. Astăzi, peste 96 la sută din personalul întreprinderii este calificat, lificațiFără I.F.E.T. 1986 rezultate valoroase în înfăptuirea unuia dintre obiectivele" importante stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului — valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor. Aceste rezultate — confirmate și în primele două decade ale lunii ianuarie a acestui an, cînd toate sarcinile de plan au fost îndeplinite și depășite — au ca suport buna activitate desfășurată de. organizația de partid, faptul că, pe baza cunoașterii profunde a realităților, a stărilor de lucruri de la fiecare loc de muncă au fost stabilite măsuri și acțiuni concrete, eficiente pentru antrenarea comuniștilor, a tuturor forțelor și posibilităților colectivului la acțiunea de perfecționare a organizării și modernizare a producției.

hotăriri și mă-antrenării permanente a

2 814 muncitori fiind polica- în 2 și chiar 3 meserii.îndoială, forestierii de la Piatra Neamț au obținut în

AI PTNTFA 
Constantin BLAGOV1CI 
corespondentul „Scînteii

Roadele 
disciplineiLucrez de 27 de ani In C.A.P. Podgoria din satul Fîntîni, comuna Nicorești, județul Galați. Dar, de mult n-a mal fost așa recoltă bună de struguri ca anul trecut. Și cred că trebuia să se întîmple așa. Noua revoluție agrară își spune cuvîntul și în unitatea noastră. S-a ajuns, astfel, la producții de 20 000 kg la hectar pe unele suprafețe de la fermele 1, 2 și 6. O contribuție — deloc mică — la realizările cooperativei agricole a adus și ferma de viță altoită. Se poate spune, cu temei, că roadele măsurilor tehnice, dar îndeosebi organizatorice, luate de noua conducere a C.A.P. îndreptățesc convingerea cooperatorilor că anul acesta rezultatele do- bindite vor fi și mai bune. Pentru că întărirea permanentă a disciplinei muncii și-a dovedit pe deplin folosul.

Gh. FIE1MON 
cooperator, ferma nr. 1 — 
C.A.P. Podgoria, comuna Nicorești

Puterile munciiZilele trecute, la Trușești a avut Ioc un eveniment mai deosebit : „Mătușa Maria a lui Nică Tataru", cum îi spun sătenii, a împlinit respectabila vîrstă de 100 ani. La acești frumoși ani, mătușa Maria Încă își despică singură lemne de foc, își aduce apă, își face cele trebuincioase traiului. în casa ei domnește o curățenie desăvîrșită. întrebată despre frumoasa ei vîrstă, ne-a spus : „Am dus o viață cumpătată, am muncit tot timpul, ceea ce fac și acum, după puterile mele. Munca mi-a dat putere șl tinerețe". Și, cînd o vezi, nici 80 de ani. Este o statură mijlocie, vioaie, ochi sclipitori, curioasă vadă și să știe tot.Am găsit necesar să scriu aceste rînduri, gîndindu-mă că evenimentul merită cinstit în satul nostru.
Ortansa ATEȘOAE 
vicepreședinte al Comitetului 
comunal al femeilor Trușești, 
județul Botoșani

Turismul 
înseamnă respect 

pentru naturăAi un sentiment de reală indignare cînd vezi că peisajul in care facem excursii și pe care ni-T dorim tot mai frumos și mai plăcut, favorabil recreării fizice și spirituale — este pătat de gesturi care n-au nimic de-a face cu spiritul profund civilizat al noțiunii de turism. S-a mai criticat, nu o dată, comportarea unor așa-ziși „turiști" care Iasă în urma lor resturi alimentare, hîrtii, gunoaie, poluînd mediul. Dar, pe lingă a- ceștia, mai sint și cei oricînd dispuși să degradeze sau să distrugă

bunuri ori instalații create nu cu puține eforturi. Cum să-i putem defini pe cei care și-au scris numele, scrijelind cu cuțitul sau cu alte obiecte ascuțite, refugiul metalic, vopsit și construit nici de doi ani la Grindu, sub Piatra Craiului de Inimoșii turiști brașoveni ? Iată cîteva mostre penibile, culese de pe tabla metalică a amintitului refugiu montan : „6 septembrie 1986 — Liviu, Bilă, Doru, Gabi, Lili, Cristi bloc 39—40“ sau „22 IV-a Pitești, Mihaela, Florin, Marius, Diana, Doru, Vasi“.Poate că cei care comit asemenea gesturi certate cu normele civilizației să nu fi auzit, la școala primară, că așa cum te comporți cu și natura, trăiești și la tine acasă în societate.
Ion DOBRESCU ecolog, Cîmpulung Muscel

O hotărîre 
nerespectatăIn satul Riu Alb, din nordul județului Dîmbovița, există un cămin cultural de toată frumusețea, care cuprinde o mare sală de spectacole, muzeu, club, sală de ședințe, bibliotecă, sală de muzică etc. Amplasat în chiar centrul satului, acest cămin cultural (construit în anul 1978) are pe una din fațade o frescă din plăci de faianță redînd .

imagini ale vieții satului, realizată de un grup de creatori bucureșteni. Am făcut această prezentare a edificiului pentru a se înțelege mal bine regretul pe care îl încearcă unii din locuitorii comunei. Iată despre ce e vorba. De obicei, la Riu Alb, nunțile aveau loc lntr-un salon special, atașat unei vechi clădiri. Cu aproape un an în urmă, acest salon a fost demolat ; Imediat s-a început construcția unei noi clădiri, care, printre altele, va avea și un salon pentru nunți, consiliul popular al comunei hotărînd, pe bună dreptate, ca modernul cămin cultural să nu fie folosit în aceste scopuri.Mal tirziu însă, diferiți cetățeni (se zice... cu „relații") au obținut aprobări ca să facă nunțile în noul cămin cultural. De la cine au primit aprobările? Tocmai de la cel care — înainte — se opuseseră ferm unei asemenea practici. Treptat, aprobările s-au Înmulțit. Restricția a dispărut complet. Acum, căminul cultural este expus aproape săptămînal unor degradări inevitabile. Incit propunem consiliului popular al comunei Bărbulețu să revină asupra acestor „aprobări” și să respecte prima hotărîre, deoarece un cămin cultural ca cel de la Riu Alb noapte.
Vasile muncitor

nil ®e construiește peste
NEAGUla „Romlux" Tîrgovlște

nu-i dai femeie decu niște parcă să

Pe scurt, din scrisori• Schela de foraj Rm. Vilcea ocupă un loc fruntaș în Întrecerea socialistă pe ramură. Ea își desfășoară activitatea-pe cuprinsul a trei județe bogate In „aur negru": Vîlcea, Olt și Argeș. In cursul lunii trecute, schela de foraj Rm. Vîlcea a predat — peste plan — un număr de patru sonde schelelor de producție petrolieră, ceea ce va spori substanțial contribuția petroliștilor din unitatea respectivă la împlinirile din acest an ale economiei naționale. (Alexandru Rezea, corespondent voluntar, Rm. Vilcea) • In sediul Consiliului popular al orașului Năsăud a fost instalat un ceas muzical, inventat de profesorul și compozitorul Emil Catarig, laureat al Festivalului național „Cîntarea României". Ceasul anunță ora exactă prin difuzoare așezate în parcul din centrul orașului, precedată de o melodie compusă de inventator pe versurile poeziei „Noapte de vară" de George Coșbuc. (loan Lari, Năsăud) • In urbea din vecinătatea Retezatului — și ne-am gîndlt la Hațeg — în anul trecut peisajului urbanistla modern I s-au adăugat noi blocuri de locuințe. Intre acestea am putea aminti, de exemplu, blocul 16 sau cel cuprinzînd 40 de garsoniere confortabile. Semnatarii realizărilor pe verticală și amplasate în cartierul „Aurel Vlaicu" — temerarul țburător român care s-a născut tot în județul Hunedoara — sint binecunoscuții și apreciații constructori competent! ai brigăzii nr. 3 aparținînd de T.A.G.C.M. — Deva. (Nicu Sbuchea, corespondent voluntar, Hațeg) • Pe întinsul țării există suprafețe de teren impropriu agriculturii, dar care ar putea fi puse în valoare dacă ar fi plantate cu diverși arbori. Plopul, de pildă, plantat pe malul apelor, în zone mlăștinoase, consolidează malurile rîurilor și crește repede, din lemnul său confecționindu-se felurite obiecte necesare. Salcîmul, de asemenea, poate fi plantat cu succes pe terenuri erodate, în pantă. Nucul oferă delicioasele și mult căutatele sale fructe. Alunul ar permite valorificarea a nu puține terenuri neproductive. La fel și cornul, cu gustoasele sale fructe, atît de bogate în' vitamine și cu un lemn de tăria fierului. (Petre Danciu — pensionar, Cluj-Napoca) • Pină nu demult, centrul de colectare al întreprinderii județene de recuperare șl valorificare a materialelor refolosibile din comuna Moftînu Mic s-a ocupat de colectarea unei game variate de materiale provenite din gospodăriile cetățenilor — hlrtll, textile, cioburi de sticlă etc. Acum insă s-a reprofilat : primește numai piei și păr de porc, iar noi, care am dori să valorificăm și alte materiala recuperabile, sîntem nevoiți să ne ducem cu ele la alt centru, în orașul Cărei, Ia circa 10 km depărtare. Ar trebui să se găsească o altă soluție pentru ca, prin această reprofilare să nu se producă pagube economiei șt cetățenilor. (Vasile Tibirnă, corespondent voluntar, comuna Moftinu Mic, județul Satu Mare).un compost cu deosebite, folosit în serele de le-

pirghie de bază a schimbului de mărfuri dintre oraș și sat

«♦
•«-

fii

Acest Ianuarie a venit cu zile de Iarnă geroasă și în județul Suceava, în zona de munte este o zăpadă abundentă, incit-localnicii răzbat cu greu printre nămeți pentru treburile zilnice. Și au multe de făcut oamenii munților Bucovinei. „In aparență, iarna este un anotimp în care s-ar părea că e mai puțin de lucru — ne spunea tovarășa Paraschiva Matei, primarul comunei Breaza. In realitate insă, se muncește la fel de mult ca vara, ba poate chiar mai mult. Pentru a crește și îngriji animalele, acum mai trebuie înfruntate și tăria crivățului, și troienile de zăpadă. Oamenii de la noi fac aceasta cu temeinicie, pentru că iubesc locul unde s-au născut, pentru că iubesc animalele".Dragostea nentru muncă au fost cuvinte pe care le repetau, _____________________proape invariabil, toți cetățenii pe . ■ g ■ »care i-am întîlnitîn Breaza. Nu IfrQnFliPI^ este deci întîm- VIGUIIIVIC plător că în cele1 700 gospodării se cresc aproape a A3 200 taurine, pes- nte 1 200 ovine, VIsute de porci, cai, UI III U'iepuri, familii de ’albine, mii de ____________________păsări. Iar valorificarea produselorla fondul de stat este considerată, pe bună dreptate, ca o îndatorire cinste. De aceea, este foarte greu se facă evidențieri în acest sens, cine să . situezi pe primul loc ? Radu Cosinschi, care a predat 1986 pe bază de contract 16 000 litri lapte de vacă, 400 kg carne de vită, mai multe păsări, 250 ouă. 300 kg cartofi, sau pe Dionisie Țăran, care a livrat la fondul de stat 16 000 litri lapte de vacă, 1 200 kg carne de vită, 1 porc, 5 kg lină, 250 kg cartofi ? Nu pot fi omiși nici Ștefania Costeliuc, care a predat, numai de la două vaci, 6 200 litri lapte, dar nici Petru Birou care, la rîndul lui,4 000 litri lapte de vacă, carne de vită, 1 porc, pasăre, ouă, etc. Aceștia, ca și ceilalți gospodari harnici ai așezării au predat împreună, în 1986, la fondul de stat, 1,332 milioane litri lapte, 211 200 kg carne și alte produse.Pentru acoperirea prin contracte încheiate cu statul a sarcinilor pe anul 1987, au fost întocmite și în- mînate planurile de cultură, iar 5 colective alcătuite din deputați și alți gospodari de frunte desfășoară o susținută muncă de la om la om. Să mai adăugăm și faptul că gospodarii cei mai vrednici sint popularizați la panourile de onoare și gazetele de perete, in adunările cetățenești, că din fondurile asociației crescătorilor de taurine și ovine au fost cumpărate 50 tone îngrășăminte chimice, care vor fi admi-

nistrate pe pășunile oamenilor in luna aprilie — și vom avea un tablou, fie și incomplet, al activităților ce se desfășoară în comună pentru stimularea producătorilor agricoli, acțiuni care au dus la acoperirea cu contracte sau chiar depășirea sarcinilor prevăzute la o seamă de produse : carne de taurină, oaie, păsări și iepuri, lapte de vacă și de oaie etc.Această Intensă activitate este stimulată de faptul că oamenii din Breaza și-au propus să-i ajungă în acest an pe vecinii lor din comuna Fundu Moldovei care, în 1986, au livrat la fondul de stat 283 600 kg carne, 1 619 500 litri lapte și altele. „Noi — ne spunăa tovarășul Florin Tonegari,’ primarul comunei — avem o evidență clară, pe fiecare

șl a fondului de stat s-au întreprins și în comuna Panaci. După ce in adunările cetățenești pe sate au fost dezbătute planurile de producție și apoi au fost înminate fiecărei gospodării planurile de cultură și de contractări pe 1987, în adunarea cetățenească pe comună s-au făcut unele propuneri pentru sporirea producției de furaje. Ca urmare, 25 hectare pășune vor fi trecute la finețe prin curățirea și fertilizarea lor. De asemenea, două hectare de finețe vor fi arate și cultivate cu plante furajere. Toate acestea.vor fi realizate de către oamenii comunei. „Sîntem cu toții interesați în creșterea producției de nutrețuri spunea Andrei Acatrinei. Eu, am 31 de bovine, porci, am nevoie

întinerește și se dezvolta armonios Sulina — orașul de la „Cota O'

a-

de să Pe Pe in

a livrat 2 700 kg carne de

(Urmare din pag. I)

privind suprafața de care o deține, numărul ’ , ce a care este termenul degospodărie, teren pe animalelor pe cțpre le crește, contractat, predare șl cit a predat la zi la fondul de stat. Urmărim aceasta deoarece unul din obiectivele principale ale Programului unic de creștere a producțiilor agricole în gospodăriile populației cu maxim tru pătrat către toți sarcinilor stabilite prin planul de cultură și de creștere a animalelor, a obligațiilor ce ne revin pentru obținerea unor cantități mal mari de produse vegetale șl animaliere, pentru sporirea contribuției noastre la realizarea programului de auto- conducere și autoaprovizionare, precum și a fondului centralizat al statului.Acțiunea de contractare se desfășoară bine. Am încheiat deja contracte pentru 520 capete taurine. 155 ovine, 135 porci, 14 748 hectolitri lapte de vacă, 175 hectolitri lapte de oaie, 200 000 ouă, 4 400 kg pasăre etc. în frunte, cu mari cantități contractate, ca șl anul trecut. Andron cescu, Nicanor Gavrilei, Poenarl, Irimie Moroșan și alți gospodari".Acțiuni sistematice pentru sporirea producției zootehnice în toate gospodăriile populației și asigurarea, pe această bază, a autoaprovizlonării

îl constituie valorificarea randament a fiecărui mede teren, respectarea de deținătorii de pămînt a prin planul de

carne de cele mai se află, Androni- Gheorghe

- ne care ■, 30 oi, 3 cai, 2 de multe furaje pentru a le crește. Sînt însă mulțumit că pentru munca mea sînt răsplătit din plin. De aceea, în acest an, la fel ca in 1986, am încheiat contracte pentru a preda la fondul de stat 8 taurine, 11 000 litri lapte de vacă, 1 porc, 3 oi, carne de pasăre, cartofi". După cum ne informa primarul comunei, tovarășul Petru Ungureanu, la nivelul localității au fost încheiate contracte pentru 1 320 000 litri lapte de vacă, 753 capete taurine, 102 porci, 9 000 litri lapte de oaie, acțiunea desfă- șurîndu-se în continuare. Și dacă, de exemplu, în 1986, de la flecare vacă s-au predat la fondul de stat cîte 1 073 litri lapte, în acest an oamenii și-au propus să depășească 1 100 litri. Alături de Andrei Acatrinei, Ana Ungureanu, Vasile T. Anichitei, sînt foUrte numeroși gospodarii care au încheiat mai multe contracte cu statul. Aceasta a făcut ca prevederile planului perite prin contracte toate produsele.De altfel, în toate județului Suceava s-au desfigurat și au loc în continuare intilniri cu gospodarii fruntași, dezbateri în cadrul „Tribunei democrației" și Ia invă- țămintul agrozootehnic de masă, alte acțiuni realizate cu sprijinul comuniștilor, deputaților, consiliilor F.D.U.S. și comitetelor O.D.U.S. pentru cunoașterea de către toți oamenii a prevederilor Programului unic de creștere a producției agricole în gospodăriile populației, pentru sporirea contribuției lor la realizarea fondului centralizat al statului cu produse agroalimentare.
Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „Scinteii"
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să fie aco- la aproapelocalitățile

recunoscut, avem desigur în vedere marile împliniri urbanistice, dar ele n-ar apărea în întreaga lor plenitudine fără oamenii ei transformați — conchide președintele Consiliului municipal al F.D.U.S. Este vorba de oamenii participant! la deciziile luate în urma indicațiilor întîiului cetățean al țării, de oamenii care le înfăptuiesc, beneficiind ei înșiși de roadele muncii lor.
Orașul nou se naște 

peste oglinda fluviuluiA fost o zi de răscruce în seculara viață a umilei așezări pescărești Chilia Veche. Era însă veche nu doar prin numele său. Veche și prin clădirile sale mărunte, tot mai multe pă- ce-și prin veche adu- con- care sortit

ga suflare a comunei pes- •cărești a răspuns printr-un DA insuflețitor. Așa s-au pus temeliile de suflet ale noii Chilii socialiste, care devine un puternic centru agroindustrial, de transport și turism. Iar astăzi, aceiași cetățeni, ai viitorului oraș agroindustrial al Deltei raportează : peste o sută de familii locuiesc în apartamentele noilor blocuri, așezarea e dominată de brațele macaralelor care construiesc în continuare, pînă la cel puțin 500 a- partamente ; prima din întreprinderile ce vor în-

Cîteva din greutățile învinse ? Descărcatul materialelor de construcții, deoarece deocamdată nu e- xistă port. La care întreaga suflare a satului a luaț parte. Iar printre oameni, bătrînul Conache Fote, trecut binișor de 60 de ani. („Cum adică, în timpul vieții mele se construiește . ce n-au pomenit chilienii, iar eu să nii particip ? Păi și eu am zis DA Ia îndemnul președintelui țării. .Și știu să mă țin de cu- vînt !“) ; asigurarea forței de muncă și în agricultură, în condițiile cînd șan-

— învățătoare. „Da, e mat bine să trăiești într-un oraș, dar e de neasemuit să fii cetățeanul unui pe care și tu 1-al strult".Cite lucruri trebuie oraș ? Nenumărate, cînd le faci pe toate, din nou, ■ trebuie să Ie știi pe toate, să le cuviință — rul. Adică, rea rețelei nalizare, la torul parc". Iar adunările cetățenești capătă valoarea unui adevărat „sfat al gospodarilor". La care fiecare

oraș con-unui „Darrînduiești după susține prima- de la extinde- de apă și ca- banca din vii-

Tinerefea unor străvechi așezări
răsite de cei tineri căutau rostul vieții alte părți ale țării, prin acea resemnare nată de veacuri în știința oamenilor pe Dunărea părea că i-a izolării.A fost o zi Însorită — 3 septembrie 1983 — care a prefigurat în sufletele oamenilor de aici mugurii unui viitor al cutezanței revoluționare : vizita președintelui țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. însuflețit dialog cu cetățenii comunei, după care secretarul general al partidului „Cînd înainte tră, trebuie să facem o Chilie nouă. Sigur că trebuie să facem o Chilie care să fie demnă de anii construcției socialiste, să asigure locuitorilor condiții de muncă, de viață și învățătură echivalente din toate punctele de vedere cu tot ce se realizează în întreaga patrie a noastră, in România. Va trebui insă să ne așezăm an peSinteți de acord 7“ Intrea-

li se am eu cineva adresează : vorbit mai dumneavoas- a spus că

încă muncă din acest temeinică.

conjura orașul, cea de exploatare complexă a resurselor naturale din Delta Dunării, se află deja în funcțiune, se lucrează la construirea celor de conserve din legume, de brinzeturi, de celuloză, plăci termoizolante și alcool etilic. In deceniul următor locuri multe lație 4 000
vor fi create 7 000 de muncă, mai decît actuala popu- ade oameni, deceniul nouă, socialistă, va număra 20 000 locuitori. Se pregătesc lucrările de struire a portului, în primăvară va începe struirea noului liceu agroindustrial cu 16 săli de clasă, internat și cantină, a hotelului cu 150 de locuri.— O dată cu orașul cresc însă oamenii, ne spune primarul Vladimir Nicolau. Cresc învingînd greutățile inerente unei astfel de construcții, fără precedent la noi. Cresc învățînd și muncind. Cindva, oamenii munceau aici pentru a-și ridica o casă — bună ori — o viață întreagă, construim un oraș în numărați pe degetele nilor.

comunei — de Tot în următor. Chilia
con-con-

rea Noi ani mîi-

tlerul are nevoie de brațe : cooperatoarea Vasilica Lupu, împreună cu brigada ei, s-a angajat să lucreze pămîntul astfel îneît nici recoltele să nu scadă, iar tinerii zdraveni să facă orașul. („Pentru că, industria nu ne rărește recolta, ba, dimpotrivă. Chiar oraș cînd om fi, pîine tot vom produce"). Sau, Petre Nau- mencu, omul care are-n grijă cele 7 000 de oi ale C.A.P.-ului : „Măcar cit rumegă animalele, tot avem timp să punem și noi umărul la construcția orașului") ; pregătirea forței de muncă — Vasile Teodo- rov, mecanizator : scos cîteva generații meni calificați, dar carea ceva. Acum trebuie fac și eu «seralul» ceul agroindustrial".Se-ntorc acasă oamenii Deltei, populația a început să crească. „Anul acesta vom avea, cred, un spor de o mie de locuitori" — a- preciază primarul. Viitorul oraș Chilia Veche își are de-acum și locuitori prin „adopțiune". Cîteva sute de specialiști. Printre ei, tehnicianul Traian Ciu- pitu, împreună cu soția sa

pentru oraș „Am de oa- califl- e alt- să-ml la li-

părere e ascultată, ctntări- tă, iar DA-ul rostit de obște devine obligație pentru fiecare. După care — la treabă ! Fiecare își are locul în vastul șantier, fiecare își croiește propriul destin pe măsura ctitoriei ce o înfăptuiește.
Și Dunăre, 

și oameni, și locuri 
își împlinesc destineNeobosita muncă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru împlinirea destinelor comuniste ale patriei se în- tilnește prin roadele sale in toate localitățile Deltei, ca și în întreaga țară. Ne vorbește Ion Roșea, președintele Consiliului F.D.U.S. din Sulina : „Așa este, orașul nostru era în agonie în anul 1944. își ducea o existență ștearsă, cenușie. Dar după una din primele .................................noi de Nicolae adoptat i «portului ceea ce ne-a readus în a- tențla lumii comerciale. Dar în același timp, secretarul

vizite făcute la tovarășul Ceaușescu, s-a măsura înființării l liber» Sulina,

general al partidului a trasat sarcini concrete privind reconstruirea și dotarea cu mijloace tehnica moderne a portului, dezvoltarea social-edilitară a orașului. Sulina pășește acum spre împlinirea el ca oraș modern. Flota pescărească s-a întregit cu alte șase nave de pescuit costier. Populația orașului s-a dublat în numai cîțiva ani. Că Dunărea își pierde aici «și apele, și numele in mare», cum zicea cîndva Jean Bart ? Ba dimpotrivă, aici apele străvechiului Danubiu își găsesc împlinirea, sporindu-i renu- mele".La capătul celuilalt braț, la Sfîntu Gheorghe, întîl- nirile de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu oamenii muncii, cu toți locuitorii rodesc bogat în zestrea edilitară a așezării care dispune acum de peste 50 de apartamente, în sistematizarea falezei spre Dunăre, în noua întreprindere de exploatare complexă a resurselor materiale din Delta Dunării, unde lucrează aproape un sfert din cei 2 000 locuitori ai așezării. Pămînțurl nefolosite cunosc acum mireasma merilor și piersicilor în livada de 30 de hectare. Brațul de nisip Cras- nicol, adevărată „minisa- hară", va deveni, prin munca oamenilor, la îndemnul secretarului general al partidului, un imens lan de peste. 9 000 hectare, cultivat cu porumb și sorg.împliniri fără precedent, planuri cutezătoare definesc azi destinele oamenilor șl locurilor Deltei Dunării. împreună cu poporul, pentru popor, nobilă activitate a secretarului general, neobosit îndemn la faptă, pentru toți oamenii mpneii din această parte a țării pentru înfăptuirea înaltelor năzuințe ale partidului, ale întregii națiuni, spre culmile civilizației socialiste, spre construirea comunismului pe pămintul patriei.
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0 ECONOMISIȚI ENERGIAI
CUM SE ACȚIONEAZĂ ÎN SECTOARELE NEPRODUCTIVE PENTRU REDUCEREA CONSUMURILOR

IALOMIȚA

Reduceri de peste 40 la sută

în aceste zile, in paralel cu sporirea eforturilor ce se fac in industrie pentru producerea și folosirea rațională a energiei, este imperios necesară reducerea drastică a consumurilor energetice in sectoarele neproductive din unități economice, comerciale și de servire, instituții social-culturale, domeniul public, locuințele cetățenilor.In interesul economiei naționale, al nostru, al tuturor. este nevoie ca fiecare familie, fiecare cetățean să folosească cu maximă grijă energia electrică, linii -

tind consumul casnic la strictul necesar. O Îndatorire civică de prim ordin,,o îndatorire patriotică — in ultimă instanță — ne cere să reducem cu severitate consumul energetic mal ales în orele de virf de sarcină (17—23).Relatările pe care le publicăm tn continuare din citeva județe demonstrează că in sectoarele neproductive au și fost întreprinse unele măsuri eficiente menite să ducă la economisirea energiei electrice.
brăila In întreprinderi, iluminatul—restrîns la strictul necesar

Ample acțiuni de moderniza 
cu participarea întregului colec

Acum, cînd este absolut necesară folosirea judicioasă a energiei electrice, măsurile luate la nivelul județului Brăila dovedesc cu prisosință că în sectoarele de bază se acționează ferm pentru reducerea consumului, pentru gospodărirea riguroasă a energiei. Cu rezultate bune in această privință acționează în continuare întreprinderea de utilaj greu „Progresul", unde toate cuptoarele electrice de topit metal funcționează cu încărcare optimă în schimburile I și III, reducîndu-se, totodată, numărul acestora la strictul necesar, între orele de virf, la sectoarele calde sint executate lucrări cu con-
MEHEDINTI1

Activitatea se poate desfășura la fel de bine 
și cu un consum redus

Măsura spiritului gospodăresc — încadrarea 
strictă in normeIn județul Mehedinți se Întreprind măsuri hotărîte în toate sectoarele pentru diminuarea consumului de e- nergie electrică și desfășurarea întregii activități în condiții normale, în unitățile de alimentație publică' și ale cooperației meșteșugărești — îndeosebi cele prestatoare de servicii către populație — din municipiul Drobeta-Turnu Severin, din toate orașele și localitățile județului, programul de lucru a fost astfel adaptat • incit să se lucreze numai la lumina zilei. Au fost aduse totodată îmbunătățiri acțiunii de aprovizionare. Zilnic, numai în a- ceste sectoare, față de perioada precedentă, consumul de energie electrică se reduce în acest fel cU a- aproape 70 la sută; Atît ziua, cît și noaptea, pe circumscripții și străzi se efectuează un control riguros pentru ca iluminatul electric să nu fie folosit în locuri unde a- cesta nu se impune. în această im-

Calitate si ritmicitate in realizarea producției fizice
(Urmare din pag. I)tru a ne pregăti pentru luna februarie cînd ritmurile producției sint șl mai mari.Prin eforturile zilnice, prin rezul-
Pe primul plan — disciplina tehnologicăLa întreprinderea de utilaj tehnologic din Buzău, cel de-al doilea an al actualului cincinal a debutat sub bune auspicii, colectivul de aici reușind să Obțină, din primele zile ale anului și pînă in prezent, rezultate superioare prevederilor de plan. „Acesta este efectul direct al măsurilor politico-organizatorice și tehni- co-economice aplicate în ultimul trimestru al anului trecut, care au asigurat o pregătire temeinică a producției din 1987 — ne precizează ■inginerul Eugen Toma, directorul întreprinderii. Trăgînd învățăminte din deficiențele și neajunsurile anului trecut, jncă din primele zile ale lui 1987 am acordat o deosebită atenție executării produselor nominalizate în programele prioritare ale economiei naționale. Pentru cele de inaltă 

sum redus de energie electrică șl se fac pregătirile necesare pentru intrarea în funcțiune la capacitatea normală pentru schimburile III și I. Un accent deosebit se pune pe restrin- gerea la strictul necesar a iluminatului în sectoarele neproductive. Astfel, în toate unitățile din județ s-a redus cu 50 la sută iluminatul în depozite, magazii și alte spații cu folosință redusă. Economisirea energiei electrice reprezintă o preocupare majoră a tuturor colectivelor de muncă brăilene. „Ca urmare a măsurilor întreprinse în vederea reducerii consumurilor și economisirii energiei — ne spune Inginerul-șef 

portantă acțiune o susținută activitate desfășoară deputății. în cadrul întîlnirilor organizate cu cetățenii ce locuiesc în marile cartiere de locuințe li se explică importanța economisirii energiei electrice prin reducerea numărului de becuri în apartamente și limitarea ■obiectelor de uz casnic la strictul necesar. Și încă o inițiativă. Secția de propagandă a comitetului județean de partid a editat un set de afișe și îndemnuri, care cuprind calcule convingătoare ; ele au fost difuzate in rîndurile tuturor categoriilor de oameni ai muncii. Efectul acestei inițiative ?• în ultimele trei zile, în sectoarele la care ne-am referit, consumul de energie e- lectrică s-a menținut în limitele stabilite, ca urmare a condițiilor impuse de această iarnă, obținîndu-se o economie de peste 210 000 kWh. (Virgiliu Tătaru).

țațele obținute pînă tn prezent, oamenii muncii de la „Grivița roșie" demonstrează că sint hotăriți ca și în acest an să respecte „tradiția" și să fie fruntași în întrecerea socialistă.
complexitate șl tehnicitate, necesare marilor combinate siderurgice, chimice și rafinăriilor și, mai ales, pentru cele destinate exportului, am conșțituit echipe speciale, formate din muncitori cu o bună pregătire profesională, iar în toate secțiile și atelierele se urmărește zilnic asigurarea fluxului impus de realizarea ritmică a planului fizic, incepind cu fazele pregătitoare fabricației și pînă la montajul final".Așa după cum. aveam să constatăm, pe parcursul documentării noastre, Ia fiecare Ioc de muncă s-au aplicat măsuri tehnico-organi- zatorice menite să asigure realizarea tuturor indicatorilor încă din primele zile ale anului. Eficiența acestora se regăsește și în faptul că in perioada care a trecut din acest 

Virgil Voicu, de la întreprinderea de rețele electrice Brăila — unități ca I.U.G. „Progresul", întreprinderea de reparații, Combinatul de prelucrare a lemnului, NAVROM, Fabrica de produse refractare și întreprinderea de confecții au înregistrat de la începutul lunii ianuarie pînă în prezent o economie de aproape 980 MWh energie .electrică. Indiferent dacă sînt mari sau mici consumatoare, atît în sectoarele productive, cit și în cele neproductive, toți oamenii din județul Brăila acționează ferm zi de zi, oră de oră, pentru economisirea strictă a energiei electrice, (Candiano Priceputu).
BIHOR

— Practica ne convinge că în aceste condiții dificile de aprovizionare normală a economiei cu energie electrică putem fi mai economi. Importante sînt acțiunile de zi cu zi desfășurate Ia micii consumatori și cei casnici — ne spunea tovarășul Ionel Ungur, vicepreședintele Consiliului popular municipal Oradea.Să concretizăm, așadar. Orarul magazinelor, al tuturor unităților da desfacere cu amănuntul a fost a- daptat condițiilor de folosire a luminii naturale. în unitățile „Alimentara" și mai cu seamă în cele de alimentație publică, numărul utilajelor energofage — vitrine și agregate frigorifice, plite electrice — a fost redus cu 40 la sută, rămînînd în exploatare doar strictul necesar pentru conservarea în deplină siguranță a produselor și pentru gătit. Totodată, unitățile comerciale nu fo- 

an nu s-a mai Înregistrat nici o abatere de ta disciplina de producție, întronîndu-se un climat de munca sănătos, angajant și responsabil, ceea ce dovedește capacitatea de mobilizare și de acțiune a tuturor oamenilor muncii de aici.Sarcinile ce revin în 1987 acestui colectiv sint mult mai mari decit în anul trecut. Producția fizică și, în special, unicatele dețin ponderea în acest al doilea an al actualului cincinal. Astfel, cantitatea de utilaj chimic înregistrează o creștere de 4 500 tone, sarcini importante revenind colectivului și la capitolul părți specifice centrale și piese forjate. La părți specifice centrale, la piese forjate, piese de schimb și autoutilări, planul este acoperit în întregime cu contracte, iar tehnologiile de fabricație, specificațiile de SDV-uri și consumurile materiale au fost deja realizate.Demn de a fl consemnat este și faptul că prin noi investiții de inteligență tehnică proprie, prin valorificarea experienței acumulate s-a stabilit ca Ia cele 90 de produse și grupe de produse aflate în programul acestui an ponderea produselor

$i în județul Ialomița s-au luat o serie de măsuri a căror aplicare este urmărită cu rigurozitate. Despre modul în care se realizează importante economii de energie electrică. in unitățile comerciale, iluminatul public și consumul casnic, ne-a vorbit inginerul Ioan Pinter, directorul întreprinderii județene de rețele electrice Ialomița.— Activitatea comercială se desfășoară numai pe parcursul zilei-lu- mină. prin reducerea iluminatului din depozite și în spațiile de acces, montarea de limitatoare la camerele frigorifice, folosirea aceștora la capacitate. In depozitele mari — unde spatiile frigorifice pot asigura păstrarea produselor în bune condiții folosind mediul ambiant, s-au scos agregatele din funcțiune. în ce privește iluminatul public, In municipiul Slobozia a fost redus cu 40 la sută. în orașele Fetești, Urzicenl și Țăndărei cu 60 la sută. în ce pri- 

losesc în timpul nopții decît Iluminatul de veghe. Mai mult, cota de energie a fost repartizată pe unități de desfacere cu amănuntul, întărind astfel răspunderea și spiritul gospodăresc al lucrătorilor. La nivelul întreprinderilor comerciale și prestatoare de servicii s-au constituit colective de control în privința „disciplinei energetice". De menționat că și unitățile prestatoare de servicii și-au adaptat programul orelor de lumină naturală, atelierele care lucrează în două schimburi reeșalonîndu-și activitatea pe toate cele 7 zile ale săp- tămînii. Că majoritatea covîrșitoare a cetățenilor înțeleg imperativul acțiunilor hotărîte pentru a depăși greutățile în aprovizionarea cu energie este evident, dovadă și încadrarea pe ansamblu în cotele repartizate. (loan Laza).

realizate la nivel tehnic și calitativ mondial să crească la 82 la sută, față de 71 la sută cit a fost în 1986.— Toamna trecută — ne spune Inginerul Constantin Zaharia, directorul tehnic al Întreprinderii — cu prilejul vizitei de lucru efectuate în unitatea noastră, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne-a indicat să intensificăm acțiunea de perfecționare a tehnologiilor și de modernizare a produselor, astfel încit pină la sfîrșitul actualului cincinal întreprinderea de utilaj tehnologic Buzău să atingă un nivel tehnic comparabil cu al celor mai bune întreprinderi din Europa.Fructificînd deplin învățămintele anului trecut și valorificînd experiența înaintată, oamenii muncii de la întreprinderea de utilaj tehnologic Buzău, în frunte cu comuniștii, au reușit ca după primele două decade ale lunii ianuarie să-și realizeze Integral planul la producția fizică, la toate sortimentele, livrind totodată in avans beneficiarilor interni și partenerilor străini utilaje de inalt nivel calitativ. 

vește consumul casnic, împreună cu asociațiile de locatari, s-au prezentat și prelucrat cu comitetele de locatari aspecte privind modul cum se poate economisi energia electrică în fiecare apartament și în fiecare gospodărie. întreprinderea de gospodărie comunală și locativă a trecut la verificarea și menținerea în funcțiune a automatelor de scară. Toate aceste măsuri contribuie la reducerea consumului casnic cu peste 40 la sută. (Mihai Vișoiu).
PRAHOVA

0 gamă largă de 
mijloace educativeAcționînd sub directa coordonare a comisiei energetice orășenești, cadrele tehnice și muncitorii antrenați in această activitate au propus și aplicat — la Băicoi — o serie de măsuri. Astfel, în ceea ce privește consumul casnic, s-au întocmit programe stricte de furnizare a energiei, evitîndu-se vîrfurile de sarcină ridicate. în paralel, printr-o gamă largă de mijloace — stația de radioamplificare, întîlniri cu cetățenii ora- șului pe circumscripții electorale șl asociații de locatari — se explică necesitatea folosirii cu maximă grijă a energiei tn propriile locuințe, reducerea la strictul necesar a aparatelor șl corpurilor de iluminat, evitarea oricăror forme de risipă.In vederea raționalizării iluminatului public, un colectiv de specialiști din întreprinderea de specialitate a orașului a parcurs fiecare stradă din localitate, luînd imediat măsuri de eliminare a corpurilor de ilumipat ce nu se impuneau a fi in funcțiune. Pentru rețeaua comercială a orașului, comisia — in colaborare cu cadre din întreprinderea comercială de stat pentru mărfuri industriale Băicoi — a acționat în vederea menținerii în stare de funcțiune numai a agregatelor frigorifice strict necesare. (loan Marinescu).

Benzile transportoare aprovizionează ritmic cu cărbune agregatele termocentralei de la Rovina riFoto : E. Dicliiseanu

Pe frontispiciul uneia din clădirile Combinatului de celuloză și hirtie Letea-Bacău se află o inscripție care atrage atenția tuturor celor care pășesc pe poărta unității : „Calitatea producției — o problemă de demnitate șj patriotism". Cum se concretizează acest îndemn-angaja- ment in cadrul combinatului ?— Să ne referim la citeva cifre și fapte grăitoare, ne-a răspuns inginerul Corneliu Filimon, director general adjunct în cadrul Centralei industriale de celuloză, hîrtie, cartoane și ambalaje. Practic, toate cele peste 120 de sortimente de hîrtie fabricate la Bacău se bucură de bune aprecieri atît în țară, cît și peste hotare, din partea partenerilor din Anglia, S.U.A., R. F. Germania, Iran, India etc. ; faptul că de ani de zile nu s-a mai înregistrat nici un refuz de calitate constituie o dovadă elocventă că produsele noastre au o calitate corespunzătoare. Și încă un amănunt : mai mult de 86 la sută din hîrtia de scris și tipărit șl 90 la sută din cantitatea de hîrtie de ziar — sortimente care dețin cea mai mare pondere în producția combinatului — au fost realizate în anul trecut la nivelulcelor mai bune produse Similare de pe piața mondială. Dar nu am considerat nici un moment încheiate sarcinile ce ne revin. în acest an, res- pectind indicațiile și sarcinile trasate de conducerea partidului, am ridicat ștacheta.— Ce se întreprinde în acest acop, ce căi și ce metode folosiți ?— în primul rînd, conștientizarea oamenilor. Vrem să-i facem pe toți cei care lucrează în combinat, muncitori sau specialiști, să înțeleagă bine că de calitatea lucrului bine făcut depind atît prestigiul unității, cît șl cîștlgul fiecăruia. In acest sens, desfășurăm o amplă muncă politică, făcînd să sporească răspunderea, exigența fiecăruia dintre noi. O a doua cale o constituie, firește, ca în oricare altă unitate industrială, promovarea unor tehnologii noi, moderne, de virf, aș spune, în toate sectoarele de producție.Pentru a puncta mai exact citeva din aceste acțiuni, am trecut prin mai multe secții din combinat. în sectorul celuloză, bunăoară, considerat sector-cheie pentru calitatea tuturor sortimentelor de hîrtie, specialiștii sînt preocupați de generalizarea unei noi tehnologii de fierbere cu baze solubile, tehnologie experimentată cu bune rezultate In anul trecut. Inginerii Llviu Donea șl Ion Frunză, împreună cu maistrul Ion Ciobanu au încheiat de curînd lucrările de montaj la un nou fierbă- tor de mare capacitate și la cea de-a doua linie tehnologică pentru ars sulf. Efectul economic al acestor lucrări 1 Pe lingă faptul că producția de celuloză sporește cu 300—400 tone pe an, se îmbunătățesc simțitor caracteristicile fizico-mecanice șl de rezistență ale pastei pentru fabricarea hirtiei de ziar.Concludente pentru saltul calitativ ce urmează a fl realizat prin perfecționarea organizării șl moderni

La Combinatul de celuloză 
și hîrtie Letea — Bacău

zarea proceselor de producție acțiunile de ordin tehnic ce treprind la instalația pentru carea hirtiei de scris și tipărit, ceea ce s-a făcut aici pină » și prin ceea ce urmează să se lizeze în continuare pe linia îr nătățirii constructive și funcțio această instalație va deveni i puțin timp model sub aspectul c nizării și tehnicității producției, reținut că inginerul Virgil Mir< Împreună cu maistrul Ion Pădt și alți oameni care lucrează 1 ceastă instalație se preocupi montarea unor utilaje de înaltă nicitate, între care o presă de tare la suprafață, care va as: hirtiei un grad superior de impr re. Inginera Elena Grosu, șefa roului C.T.C., a ținut să preciz „Prin tdt ceea ce s-a făcut t mai face la această instalație s schimba complet tehnologia dc bricație a hirtiei de scris și ti] fapt ce va permite obținerea produse cu cele mai reduse gra pe unitatea de suprafață.putea realiza fel mari ecot de fibră și c nergie termit Ample lv de modern și Introduce unor noi t< logil de lucru se fac șl la Ins țiile de fabricare a hîrtiilor ciale, sanitare, cartoane etc. < și la cea mai modernă insta mașina nr. 11 pentru fabri hirtiei de ziar, se prevede tarea cu un calculator de ces, fapt ce va conduce la tuarea automată a tuturor reg lor și, implicit, la îmbunătățirea țitoare a calității. hirtiei. în sec hîrtii speciale, maistrul Ghec Bibere, împreună cu alți oai au montat două noi utilaje re: te în cadrul acțiunii de autodo prespatul pentru deshidratarea p lor textile și pilnia de recuper: fibrei din apele grase. Tot inginerii Ion Toma și Gheorgh sandei studiază posibilitatea 1 ducerii unui nou procedeu de fi, re a pastelor textile în scopul î nătățirii caracteristicilor de rezi ță și puritate a acesteia și, imi a hirtiei.Maistrul Viorel Huțu, secrc comitetului de partid, ne-a r despre alte acțiuni ce se desf ră in combinat pentru îmbun; rea calității produselor. în fi secție, atelier și instalație au organizate cercuri ale calități cadrul cărora oamenii dezbat blemele ce se ivesc, propun ș operativ măsuri pentru înlătu deficiențelor ; periodic se orgar ză consfătuiri cu beneficiarii, centrala industrială organl schimburi de experiență cu u similare din țară. De remarca toți oamenii din combinat frei tează cursurile de ridicare a caii rii. Toate acestea au făcut ca, pe nent, caracteristicile fizico-mec ale htrtiei fabricate la Letea să rească simțitor. Așa, bunăoarf hirtia de scris și tipărit gradt alb a ajuns la 84 la sută, iar citatea la 92 la sută ; la hîrtl ziar, lungimea de rupere a, cr de la 3 300 meTrC" "cTO pr< STAS-ul, fa 3 800—4 000 metri, discuțiile purtate cu factori de »-t>- pundere am reținut că, In continuare, vor fi luate noi măsuri care să conducă la îmbunătățirea continuă a calității produselor care poartă emblema cunoscutului combinat băcăuan.Am reținut, totodată, că oamenii muncii de aici sînt ferm hotărîți să răspundă prin fapte sarcinilor Importante trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., de a realiza în cele mai bune condiții de calitate și la termenele contractate toate produsele prevăzute și, tn mod deosebit, cele pentru export, să-și îndeplinească în mod exemplar sarcinile de plan ce le revin în anul 1987, cel de-al doilea an al actualului cincinal.
Gheorqhe BALTA corespondentul „Scînteii*

în vara lui 1949, cînd prima promoție de tractoriști a absolvit școala din Sibiu, în centrul orașului a avut loc o adunare la care au participat, fără exagerare, mii de oameni și la care au luat cuvintul reprezentanți ai organelor locale, tineri tractoriști, eroii acestei manifestări trecînd apoi prin fața mulțimii, intonînd un cin- tec cu valoare de simbol pentru le- gămîntul țăranului față de pămint, pentru năzuința lui spre libertate și bunăstare. Desigur, pentru vremea aceea evenimentul avea semnificații mult mai profunde decît absolvirea unei școli de către o promoție, fie ea și prima. Avea semnificația unui început de epocă în agricultura românească — începutul agriculturii socialiste așezate pe baze noi și care prefigurau viitorul unei agriculturi moderne, de înaltă productivitate.Episodul ne este povestit de tovarășul Ilie Cătoiu. Au trecut de atunci ani ; de la primele promoții s-a ajuns ca numărul mecanizatorilor din agricultura noastră — cei ce lucrează pe tractoare și mașini, in ateliere și în alte sectoare ale mecanizării — să fie de ordinul sutelor de mii. A crescut însă nu numai numărul mecanizatorilor, ci și gradul lor de calificare. Schimbarea denumirii acestei profesii de la tractorist la mecanizator agricol nu este numai de formă, profesia de mecanizator numind omul cu pregătire mult mai complexă decit omul ce conducea tractorul cu ani în urmă. Mecanizatorul de azi este omul chemat să folosească combinele, tractoarele, numeroase alte mașini agricole cu un inalt grad de tehnicitate, să execute lucrări după tehnologii mult mai complexe decît in trecut. Ei reprezintă astăzi un puternic detașament muncitoresc, de muncitori agricoli cu inaltă calificare in rindul lucrătorilor din agricultură, exerci- tind nu numai profesional, ci și politic. educativ o influență puternică asupra evoluției în ansamblu a satului românesc. A crescut nivelul de calificare a mecanizatorilor, dar nici viața, practica, tehnologiile agricole nu au stat pe loc. Ele s-au perfecționat și. în conformitate cu ele, însăși mașinile și utilajele agricole au evoluat mult. Iar în această dialectică a progresului trebuie mereu pus de acord factorul uman cu factorul tehnologic.Nu, ne propunem să dăm răspuns la întrebarea : ce a evoluat mai mult, pregătirea profesională a omului sau tehnologia și tehnica agricolă ? Dar, în esență, trebuie acceptat că pregă

tirea profesională a oamenilor, tn speță a mecanizatorilor, trebuie să fie cu un pas înaintea tehnologiilor și tehnicii agricole. Tocmai la acest pas vrem să ne referim in cele ce urmează.Reluăm discuția cu tovarășul Ilie Cătoiu, el însuși ucenic și mecanic în anii adolescenței și tinereții iui, trecînd în cei peste 40 de ani de muncă prin toate treptele acestei profesii pină la funcția de director al Trustului S.M.A. Sibiu, perioadă în care a acumulat o bogată experiență practică și de dascăl al noilor generații de mecanizatori.— Ca și în celelalte sectoare ale agriculturii, și în cazul mecanizatorilor iarna este și o perioadă de perfecționare a pregătirii lor profesionale. Cum este organizat și se desfășoară acest proces în stațiunile șl secțiile de mecanizare din județul Sibiu ?— Aș putea spune că exact ca în toate celelalte unități similare din țară : potrivit unor programe și tematici dinainte stabilite, în o anume zi fixă a săptămînii, respectiv joia, bineînțeles cu prezența la cursuri a tuturor mecanizatorilor și mecanicilor agricoli. Baza desfășurării învă- țămîntului o constituie studierea activității concrete din secții și ateliere. Noi am instituit de mai mulți ani regula ca la aceste cursuri să tină lecții și muncitorii cu experien^ care se pregătesc din timp pentru expunerea respectivă. Am optat pentru această soluție pornind de la convingerea că nimeni nu poate să explice și să-i facă pe oameni să înțeleagă mai bine felul în care trebuie reglat un dispozitiv sau altul sau cum trebuie executată o anumită lucrare decit cel care stă toată ziua la volan. Aș putea spune chiar că la noi această categorie de mecanizatori constituie grupul de bază al lectorilor.— Este o modalitate de Instruire Interesantă și, credem, deosebit de utilă pentru activitatea practică. Dar, pornind de la experiența pe care o aveți, vă propunem o discuție cu privire la procesul general de instruire a mecanizatorilor. Se ridică pregătirea profesională a mecanizatorilor de azi la nivelul cerințelor pe care le presupune înfăptuirea procesului noii revoluții agrare ?— Sugestiile pe care Ie voi face în acest sens sînt izvorîte din experiența mea de vechi mecanizator, a omului care a trebuit să trudească din greu pentru a ține pasul cu transformările înnoitoare pe care le-a 

cunoscut tehnica agricolă tn cei peste 40 de ani de construcție socialistă și nu pretind a fi infailibile. Ceea ce doresc este să se analizeze serioș, în spiritul indicațiilor secretarului general al partidului, problema pregătirii pro’fesionale a mecanizatorilor, pregătire care — să-mi fie iertată părerea — cred că este rămasă în urmă față de cea atinsă în alte domenii, ' dar mai ales față de nivelul actual al tehnicii și tehnologiei agricole. Cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu definea noua re
MECANIZATORII

— pregătiți la nivelul cerințelor 
noii revoluții agrare

Opinii privind necesitatea perfecționării sistemului de instruire a mecanizatorilor

voluție agrară ca un proces care trebuie să determine prefaceri structurale în toate domeniile activității agricole, avea în vedere, Iri primul rind, necesitatea perfecționării pregătirii omului din toate punctele de vedere, și în ce privește pregătirea politică, și in ce privește pregătirea profesională. Și aceasta deoarece factorul hotărîtor al realizării noii revoluții agrare este omul, adică cel care este chemat să creeze viitoarea bază tehnică și tehnologiile perfecționate, noile soiuri și hibrizi de înaltă productivitate. Și ca să fiu mai bine înțeles în pledoaria pe care o voi face pentru regîndirea actualului sistem de formare a mecanizatorilor, voi arăta doar că, în ce mă privește, școala de ucenicie de 4 ani a constituit baza pregătirii pentru toată viața. Iar în calitatea mea de director al trustului de mecanizare, afirm în deplină cunoștință de cauză că oamenii de bază ai unităților noastre de mecanizare sint cei care ‘au absolvit școlile profesionale și școlile de maiștri de 3 ani. Am fost mulți 

uni dascăl și încerc un sentiment de mîndrie ori de cîte ori mi-e dat să port un dialog profesional cu foștii mei elevi. Pentru că, pe vremea aceea la școlile profesionale se făcea carte in adevăratul înțeles al cuvin- tului. Eu, care intre timp am făcut și facultatea, pot să spun că intre laboratoarele pe care le-am găsit acolo și cele pe care le aveam in școlile profesionale nu era prea mare diferență în ce privește dotarea, deosebirea constă doar în modul de instruire. Nu cunosc considerente pen

tru care s-a renunțat la această formă serioasă de instruire, dar pot afirma cu toată răspunderea că încercările ulterioare de a perfecționa procesul de formare a mecanizatorilor au fost mai mult niște experimente bazate pe improvizații. După ce am intrat în posesia noii programe de învățămînt potrivit căreia urma să fie pregătiți viitorii mecanizatori șl mi-am dat seama de rolul cu totul nesemnificativ pe care îl are instruirea practică în cadrul acestui proces, am spus răspicat la vremea respectivă că este o greșeală ca școlile profesionale sau de maiștri să fie transformate In licee agricole. Formarea unui mecanizator nu se poate face numai invățînd tractorul de la catedră sau de pe planșe așa cum se face astăzi in cele mai multe licee agroindustriale. Tractorul sau combina cu sutele lor de piese și subansamble trebuie studiate bucată cu bucată în laboratoare și ateliere dotate corespunzător, nu numai cu tehnică avansată, dar și cu cadre didactice care să aibă cel puțin 7—8 

anl de producție pentru a fi în măsură să arate practic elevilor rolul fiecărei piese în angrenajul funcțional al mașinii respective, să-i facă pe copii să Înțeleagă simbioza care există între procesul de mecanizare al agriculturii și viața biologică a pămintulul, a fiecărei plante. Mulți dintre acești elevi sînt trimiși să facă practică în stațiunile noastre de mecanizare și nu ne este plăcut să constatăm nivelul lor de pregătire scăzut In ce privește cunoștințele de 

specialitate, ca să nu mai vorbim de mentalitatea greșită a unora dintre ei, potrivit căreia în'viitoarea lui postură de absolvent de liceu se și vede în șfara muncii fizice. Nu vreau să teoretizez; eu expun fapte, constatări, observații făcute în timp asupra psihologiei și a atitudinii față de profesie a absolvenților acestor licee. Iată un fapt : din numărul foarte mare de absolvenți a! liceelor noastre agricole, dacă mal sint 20 de oameni care lucrează pe tractor șl cel mult 20—30 în atelierele mecanice. Deși situația s-a mai îmbunătățit în ultimii trei ani, totuși și astăzi mal mult de jumătate din numărul total al mecanizatorilor ce lucrează in agricultura județului Sibiu sint dintre cei căre s-au califi-cat la locul de muncă, la o sînt pregătiți mecanizatorii în liceele agricole, dar pentru că nu rămîn să lucreze în mecanizare s-a recurs la instruirea mecanizatorilor la locul de muncă,
S-a ajuns deci paradoxală : pe de pregătiți așa cum o situație parte sînt

care nedfnd satisfacție s-a ajuns la concluzia înființării unor școli de mecanici agricoli cu o durată de un an și jumătate. Aceasta reprezintă o formă de instruire oricum mai bună decît sistemul de pregătire prin liceul agroindustrial și net superioară soluției de a forma mecanizatori prin calificarea la locul de muncă. Dar și în cazul acestei forme de învățămînt există marele dezavantaj de a asigura pregătirea unilaterală a mecanizatorilor, în sensul că ei sînt buni cunoscători ai tractorului sau combinei, dar le lipsesc aproape cu desăvîrșire cunoștințele agrobiologice : cîmpul pentru ei, cu viața lui biologică atît de complexă, este o mare necunoscută. Exigențele agriculturii noastre de astăzi impun ca toți mecanizatorii să aibă un grad de pregătire profesională care să Ie îngăduie ca ei înșiși să fie capabili să acționeze In conformitate strictă cu tehnologiile specifice culturilor intensive pe care le pregătim. Or, uneori se face greșeala de a se raporta pregătirea profesională a mecanizatorului la utilajul pe care II folosește, deși și aici au survenit perfecționări pentru că combina de azi, bunăoară, nu poate fi comparată cu cea de- acum 30 de ani din nici un punct de vedere. Ca să nu mai vorbim de faptul că în dotarea agriculturii noastre se află peste 140 de tipuri de tractoare, mașini și utilaje. Mecanizatorul trebuie să știe nu numai cum să Ie întrețină și să le repare, ci în mod deosebit cum să le exploateze corespunzător. Iată de ce această raportare trebuie făcută la tehnologiile pe care trebuie să Ie aplice, la cunoștințele din domeniile adiacente pe care trebuie să Ie stăpînească mecanizatorii. Pentru un om care lucrează cu ființe vii — pămîntul, semințele, plantele — însușirea unor cunoștințe minime de agrobiologie, de fitotehnle, de agrochimie este absolut obligatorie pentru înțelegerea profundă a proceselor care se petrec tn viața biologică a pămintulul și a plantelor, pentru ca în toate cazurile el să fie oameni care lucrează ogorul în deplină cunoștință de cauză. Să fie oameni care cunosc adevărata dimensiune a avuției primite spre a o gospodări, oameni conștienți de răspunderea mare pe care o au în utilizarea unei baze tehnice, care încorporează valori de ordinul sutelor de mii șl a milioanelor de lei. Acestea sint în fond considerentele care mă determină să pledez pentru restructurarea 

procesului general de pregătire profesională a mecanizatorilor.— Concret, cum vedeți dv. această perfecționare ?— Dacă nu se poate face ceva mal mult, cel puțin să se revină la forma de școlarizare de 3 ani. Dar eu cred că pentru a pregăti astăzi un mecanizator la nivelul tehnicii și tehnologiilor tot mai moderne și complexe de la un an la altul, la nivelul de cultură generală pe care trebuie să-l aibă acesta, ar fi nevoie ca durata învâțămîntului profesional de Mecanici agricoli să fia chiar de 4 ani. în condițiile integrării tot mai mult în, producție a invâțămintului profesional ar ețtfț - posibilitatea trecerii acestor șco cel puțin parțial, pe principiul auti gestiunii. Nici un moment nu tri buie uitat că oamenii pe care pregătim acum în această meser sint cei chemați să mînuiască tel nica agricolă la nivelul de perfei ționare pe care 11 va atinge ea 1 sfîrșitul acestui mileniu și în pr mele decenii ale mileniului trei. O trebuie să fii cel puțin nerealist < să poți crede că tînărul mecanizat: pregătit acum într-urj an și jumăta la școala din Tîrnăveni va reuși i dobîndească acele cunoștințe cai sâ-i permită să stăpînească tehnii industrială șl tehnologiile agrico ale anului 2000. Iată de ce consid: că este absolut necesar ca, așa cu> obișnuim să analizăm costurile c producție, nivelul de dotare c mașini și utilaje, să facem șl analiză a elementului om, în spe a gradului de pregătire profesiona a mecanizatorului și pe baza cor cluziilor desprinse să fie adopta' măsurile care se impun pentr creșterea gradului Iul de calificar O decizie care să pornească de : realitatea că tractorul sau combin marea gamă de mașini și utila; trebuie studiate și în Interacțiuni lor cu marea complexitate a viei biologice a cimpului care în Împac tul cu forța mecanică trebuie e devină tot mai roditor. Convingere mea este că baza învățămîntului c mecanici agricoli trebuie să rămîr totuși partea de instruire practic pentru formarea deprinderilor fixarea temeinică nu numai de cr noștințe tehnice, ci și agrotehnice, f nu a oricăror cunoștințe, ci a unor de noutate absolută, ținind seama d cerința ca, și în acest caz, școala s meargă cu cel puțin 5—10 ani înain tea producției.
Iosif POP



AGINA 4 SCINTEIA — vineri 23 ianuarie 1987

» * istoria Craiovei Iși leagă nude de luminoase personali- i. Cuza e memorat la Cra- a la fel ca la Iași sau Bucu- Jti. El e prezent cotidian în Ce- ;e prin impunătoarea statuie ce ăjuiește centrul orașului. Cultul A. I. Cuza este, aici, cultul sil de unitate și frăție națională ; Craiova s-a jucat, doar, pentru :11a oară Hora Unirii. Mihai Vi- izul a fost ban al Craiovei, îna- :e de a fi Înfăptuit, primul, uni- 1 tuturor românilor. Ilustrul sagoe Basarab coboară din banii liovești. Frații Buzești, Tudor 1 Vladimlri, Bălcescu, Titulescu 1 de aici șl trec pe aici legîn- -și numele și fapta de tradiția tșului.3 dată ajung In acest „templu al smoriei sacre" — am numit sec- de Istorie a Complexului muți al județului Dolj — privirea itatorului se oprește, neîndoios, tpra facsimilului de epocă al rulul „înainte", datat 25 iulie 6. Din el te privește un chip ăr, luminos și temerar, atît de îoscut azi țării și omenirii. Este arășul Nicolae Ceaușescu vor- id mulțimii la mitingul electoral, numele partidului comunist, ituri de portret, apelul lansat re alegători : „„.Noi, comuniș- dorim ca din Cetatea lui Tudor idimirescu sărăcită și înapoiată iă acum, datorită jugului moșie- c, să facem o Oltenie bogată, cu ndustrie și agricultură puterni- Noi dorim ca din Craiova, Ceea banului și a opresiunii, cum In trecut, să facem o cetate a ncii șl culturii în Oltenia", line ar mai putea recunoaște ăzi străvechea cetate încărcată istorie și spiritualitate româ- iscă ? Cu certitudine, străzile șuiul modern mai păstrează lesubtul lor un strat mai adînc durabil, in care sint imortaliza

te urmele pașilor lui Basarab, „întemeietorul" așezării, banului Mihai, ale lui Tudor din Vladimiri, cărora li se mai alătură, prin vreme, pașii lui Brâncuși, Titulescu, loan Maiorescu, Gh. Țițeica, Traian Demetrescu, Nicolae Coculescu, Mihail Cruceanu, Henri Coândă, Gogu Constantiftescu, Theodor
soții Theodorini, Ion Anestln, Remus Comăneanu, Aristizza Romanescu ș.a. — a avut loc, nu de mult, premiera spectacolului „Familia" de Dina Cocea. Frumoasă coincidență: actuala piesă s-a jucat chiar în zilele cind s-au împlinit 135 de ani de la înființarea Teatrului Național din Craiova, acurrt o mare... familie

rat o nouă ediție ■ „Zilelor obiceiurilor laice de iarnă", manifestare devenită tradițională, cu un conținut legat de muncă, da evenimentele din viața oamenilor și a localităților, orații de nuntă, Plugușorul, Capra, Sorcovețil, Va- silica, Colindul cu grîușor, Călușul, Sărbătoarea flăcăilor care pornesc primii la arat ș.a. Din doi în doi ani, orașul trăiește clipe de sărbătoare prin organizarea concursului interpreților cîntecului popular românesc „Marla Tănase" ; ajuns în acest an la a IX-a ediție, acesta

cu, Corneliu Baba, G. D. Anghel ș.a., precum și la galeriile „Arta", nu de mult inaugurate, se organizează cu regularitate expoziții omagiale, de grup sau personale, seri muzeale, întllnirl de lucru, dezbateri, alte manifestări de larg interes pentru publicul iubitor de artă. „Toți cei 60 de plasticieni profesioniști craioveni sînt angajați plenar, prin arta lor, în viața cetății, afirmă Eustațiu Gregorian, președintele Filialei Craiova a Uniunii- artiștilor plastici. Practic, In mal puțin de o lună se verni
craiova : nMO cetate a muncii și culturii"
Aman, Dlmitrle Gerota, Arlstizza Romanescu, C. S. Nlcolaescu- Plopșor ș.a.îmbinînd armonios valențele industriei cu strălucirea spiritului, leagăn de eroi, spațiu de luminoasă simțire, de intersecție al unor evenimente de răscruce pentru ființa națională, orașul și-a trăit demn istoria și se dăruiește, prin izbinzile sale pe toate planurile, conștient și generos * construcției socialiste, Craiova devenind astăzi o adevărată „cetate a muncii și culturii in Oltenia", așa cum genial a întrevăzut, în urmă cu patru decenii, secretarul general al partidului nostru.Noul centru al orașului, spațiu urban distinct și distins, înălțat din temelii în ultimii ani, dă măreție și un aer arhitectonic inconfunda- bil Craiovei contemporane, singu- larizînd-o printre orașele țării. O clădire maiestuoasă, primitoare și elegantă, un adevărat bastion dedicat Thaliei domină perimetrul central al urbei. Aici, în noua casă a Naționalului craiovean — pe scena căruia au jucat cu ani și ani în urmă vestiți actori, printre care

In numeroasa familie a slujitorilor Thaliei din țara noastră. „în această frumoasă și îndelungată carieră artistică, Naționalul din Bănie s-a străduit să fie, încă de la înființarea sa, în 1850, un mijloc de ridicare a sufletului național, cum zicea Costache Caragiale, întemeietorul — a ținut să ne spună Alexandru Dincă, directorul teatrului. Printre manifestările mai semnificative inițiate de instituția noastră se remarcă reprezentarea integrală a operei celui mai mare dramaturg român, I. L. Caragiale, organizarea ♦Galei teatrului istoric», ajunsă la ediția a Vl-a, a «Zilelor Caragiale», a unor dezbateri pe platformele industriale ale Olteniei, medalioane de actori ș.a.“.Cinematografe, cluburi muncitorești, săli de expoziții, case memoriale, o filarmonică și un teatru liric și un altul de păpuși, o bibliotecă județeană — toate laolaltă și fiecare în parte — îmbogățesc baza culturală a urbei și dau valențe durabile unor "prestigioasa manifestări de ordin spiritual, cu reverberații pe plan național.Așa, bunăoară, s-a desfășu

adună invariabil, pe scena cralo- veană, pe cei mal prestigioși folcloriști și interpreți amatori dirț toate județele țării. „Craiova muzicală" — manifestare de largă respirație culturală, descoperă an de an noi talente interpretative ale muzicii clasice ; concursurile de creație literară „Elena Farago" și „Traian Demetrescu", dar și concursul de creație plastică „Constantin Brâncuși" au devenit, deja, manifestări culturale cu rezonanță dincolo de fruntariile orașului. Avînd In vedere valențele sala estetice, formatlv-lnstructive. In spațiul cultural-spiritual al Craiovei s-au amplificat, în ultima vreme, manifestările plasticienilor profesioniști, a 'căror activitate artistică este stimulată și de existența unor lăcașuri de artă ospitaliere și generoase. La Secția de artă a Complexului muzeal județean, a cărui clădire — reprezentativă pentru arhitectura orașului, ea însăși o operă de artă — adăpostește capodopere ale unor artiști iluștri de pe aceste meleaguri : Theodor Aman, Constantin Lecca, Constantin Brâncuși, Ion Tucules-

sează fie o „personală", fie o expoziție colectivă. Printre ultimele astfel de manifestări expoziționale, ce s-au bucurat de un deosebit succes de public și al criticii de specialitate, se detașează „personalele" unor talentați și activi artiști plastici, printre care Elisabeta Dorobăț, Suzana Fîntînaru, Vasile Buz, Constantin Niculescu, Sorin Novac, soții Paula și Paul Tudor, George Vlădescu ș.a.“,Așa cum se știe, pe porțile literaturii craiovene, deschise cu generozitate de vestitul Dlonisie Ecleslarhul — exact cu două secole în urmă — aveau să intre scriitori, legați prin obîrșie, prin copilărie sau anii'de ucenicie, sau primele experiențe literare, de viața spirituală a Craiovei, ca Alexandru Macedonski, Titu Maiorescu, Elena Farago, Traian Demetrescu, Gib Mihăescu, N. N. Condeiescu, Mihail Cruceanu, Ion Biberi, C.S. Nicolaescu-Plopșor și mulți alții. Continuînd această frumoasă șl bogată tradiție literară, editura „Scrisul românesc" se constituie într-un focar al literelor oltene. „De la reînființare am

tipărit peste 600 titluri de carte, din celă mal diverse domenii de activitate, cu deosebire din sfera beletristicii, științei, artei, istoriei și memorialisticii, ne spunea poetul Ilarie Hinoveanu, directorul editurii. Am publicat șl publicăm, respectînd exigențele valorii, scriitori din zonă, cît și din țară. Una dintre acțiunile editoriale cu largă rezonanță se referă Ia publicarea, periodică a unor volume omagiale legate de marile evenimente aniversare ale patriei, de sărbătorirea unor personalități politice, culturale, științifice, istorice, literare ale țării și ale Olteniei".Intrată recent în circuitul spiritualității craiovene, noua Casă de cultură a științei și tehnicii pentru tineret — o construcție elegantă, rpodernă, cu o funcționalitate polivalentă, creație a unui apreciat arhitect local, Dan Budică — amplasată în imediata vecinătate a celui mai mare cartier de locuințe al orașului, „Craiovița Nouă", lăcaș de cultură care în perspectiva apropiată va fi integrat într-o complexă bază cultural-sportivă și de agrement, unică în felul său, s-a impus deja printr-o activitate bogată, cu un grad înalt de profesionalism, în consonanță cu cerințele și exigențele tineretului.Documentarea noastră a coincis cu desfășurarea unei frumoase șl reprezentative manifestări, cu un puternic mesaj educativ. Este vorba despre cbncursul de poezie patriotică și revoluționară și de muzică ușoară „Cîntăreții cetății", aflat în acest an la ediția a X-a. Un spectacol se încheie, altul Începe. Programul noii Instituții de cultură este non-stop. Membrii montajului literar-muzical și coregrafic „A fi" se reuniseră, sub coordonarea animatorilor săi, învățătoarea Cornelia Puha și lăcătușul Dan Cojocaru, pentru a susține, alături de grupul satiric „Vocile adevărului" și formația de teatru amator, un nou spectacol.
Nicolae BABALAU corespondentul „Scînteii"

Unirea este sufletul
poporului român"
Consacrăm grupajul de fată, In acest 

moment aniversar, prezentării unor măr
turii documentare aflate in muzeele din 
orașe a căror istorie este strîns îngemănată 
cu istoria luptei românilor pentru unitate 
național-statală : București, Focșani, Alba 

mărturii ce atestă că, așa cum s-a 
in epoca Unirii, aceasta este „su- 
poporului român".

Iulia, 
scris 
fletul

ȘCOALA LA ÎNCEPUT DE TRIMESTRUTrimestrul al II-lea este, așa cum știe, hotărîtor în cursul unui an Iar. De aceea, la acest început de nestru se impune nu numai eva- rea cit mai atentă a rezultatelor, și proiectarea adecvată a activită- de la procesul de predare-învăța- conceput cît mai riguros, fără sin- ic șl digresiuni Inutile, la munca educație.nceput sub imperativul perfecțlo- rtl muncii de educație, ale cărei ibleme au fost dezbătute șl la îsfătulrile cadrelor didactice, tri- atrul al II-lea aduce în unitățile ilare noutăți demne de consemnat, unul din marile licee din Capitală, eul industrial „I. L. Carafe", profesoarele Rodica Coșovel, ector adjunct, și Veronica Focșe- inu ne-au vorbit despre o expe- nță pedagogică utilă, ale cărei pri- rezultate urmează să fie valorifi- e în cursul acestui trimestru. Nule acțiunii ar putea, eventual, să că în eroare. Sub genericul „Festl- .ul bobocilor" au fost antrenați în- o acțiune educativă eficientă elevii selor a IX -a. Concursul nu a vizat ă nvuKl pregătirea ți susținerea 
ir programe artistice, stimulativa, . profund conținut patriotic, cetățenesc, cît și deprinderea copiilor abia intrațl In liceu cu norme de conduită morală, de comportare în societate șl în grup restrîns, la acțiuni cu profil variat, adaptate vîrstei lor. „Esențială este, adăuga prof. Rodica Coșovei, captarea interesului elevilor, căci munca de educație desfășurată sec, neatractiv, cu activități șablon, adesea formale, nu poate da rezultate". Formarea și educarea interesului, cultivarea spiritului de Inițiativă șl afirmarea creativității sînt premisele unei acțiuni educative de ecou șl este cu atît mal notabil cu cît ele ■e pun de la debutul vieții de licean.Pe de altă parte, pentru această etapă, colectivul de cadre didactice de la liceul bucureștean și-a propus să realizeze o cît mal strînsă colaborare între catedre, fiecare alcătuind un proiect de cercetare interdiscipli- nară. Iată, de pildă, catedra de științe sociale și cea de fizică au elaborat și prezentat deja o lecție deschisă despre „Timp șl spațiu", văzute ca noțiuni fizice și filozofice. Asemenea inițiative, finalizate prin lucrări, lecții-model, proiecte didactice, sînt exemple practice de modernizare și perfecționare a demersului pedagogic.Și încă un lucru Inedit la dispoziția elevilor acestui liceu: atelierul de robotică. „Avînd în vedere solicitările «beneficiarului» nostru, întreprinderea «Automatica», pentru care

pregătim muncitori care vor lucra în domeniul automatizării și roboticii industriale, ne spune prof. Elena Mihai, directoarea lioeului, am amenajat în acest an școlar un atelier de profil. Astfel. în trimestrul al II-lea elevii din clasele a X-a șl a Xl-a de la profilul matematică-fizică vor învăța să monteze părțile componente ale robotului industrial în coordonate polare (RIP 6,3), să depaneze șl să manipuleze acest aparat complex. Avem totodată în vedere prin aceste ore de pregătire practică și tehnologică formarea de viitori specialiști capabili să treacă, dacă va fi nevoie, de la o meserie la alta, oameni pentru care noțiunea de policalificare să reprezinte cu adevărat o realitate." In atelier, maistrul Dumitru Grulanu

generale solide, a unor deprinderi șl aptitudini specifice viitorilor specialiști din domeniul construcției de mașini. Astfel, catedra de matematică, condusă de prof. Vasile Bivolaru, a prevăzut antrenarea elevilor, în special a celor din cadrul cercurilor de matematică, la elaborarea unui program cu ajutorul calculatorului în vederea întocmirii orarului școlar Practica elevilor de la cercurile respective urmează să se desfășoare în unități cu dotare cu tehnică, de calcul, cum este fabrica de memorii pentru calculatoare electronice. Catedra de fizică (prof. Magdalena Ște- fănuț) a trecut la realizarea cu participarea elevilor a unor aparate ne- oesare în predarea disciplinei respective, precum șl la Înzestrarea labora-
Insemnări din București, Timișoara 

și Slatina

na prezintă macheta Instalației șl funcționalitatea ei. In producție, aparatul servește la sudură în mediile toxice, la distribuirea pieselor pe benzi de lucru etc. Noutatea, pentru elevi, constă mal ales în faptul că, începînd din acest trimestru, vor Învăța să asambleze părțile componente ale complexului agregat. Pe lingă aceasta, catedra de tehnologie va elabora și un proiect de programă pentru predarea modernei discipline — robotica.In contextul general al dezvoltării învă'țămintului șl al Integrării lui .cu cercetarea și producția, Liceului industrial nr. 1 din Timișoara îl revine sarcina de a pregăti forța de muncă necesară întreprinderii de autoturisme — respectiv realizării autoturismului de concepție, românească, de foarte mic litraj, „Dacia 500". Analiza activității din primul trimestru, desfășurată sub semnul unei înalte eficiențe, al criticii șl autocriticii, a constituit un moment însemnat pe calea amplificării eforturilor întregului colectiv de cadre didactice in direcția utilizării In procesul instruc- tiv-educativ a unor metode moderne, a unei serii mai largi de aparate și Instalații din domenii dț vîrf ale tehnicii, unele realizate cu forțe proprii. In cadrul fiecărei catedre, ne spunea prof. Maria Matei, director adjunct, s-au elaborat programe cu- prinzînd căi și acțiuni care să adîn- cească șl să fixeze mai bine cunoștințele predate la ore, In ldeea formării la elevi, pe fondul unei culturi

torului cu mobilier modular multifuncțional, care să cuprindă sursa da energie electrică și aparatele necesare fiecărei lucrări prevăzute în programa școlară. Catedra de instruire tehnologică, specialitatea motoare cu combustie internă (prof. lng. Daniela Firii) amenajează, cu sprijinul întreprinderii patronatoare, un cabinet de motoare, în care lucrările nu vor mai fi executate pe machete, ci pe modele funcționale, la scara 1/1. Și catedra de instruire practică (prof. ing. Iovan Botoș) organizează un atelier elev- service, unde tinerii vor executa, sub îndrumarea maiștrilor instructori, lucrări de reparații, testări, încercări pe autovehicule-școală, uimind să efectueze și prestări de servicii către populație. Catedra de chimie (prof. Alexandrina Dumitreanu) are în program, o dată cu reamenajarea pe baze modeme a laboratorului de chimie, înființarea unul cabinet dotat cu material didactic și aparatură adecvată, precum și alcătuirea unor proiecte de tehnologie didactică moderne și eficiente. Pe lingă dotările existente, la biblioteca liceului sînt în curs de amenajare o sală-muzeu care prezintă viața materială șl spirituală a românilor de pe meleaguri bănățene, o expoziție cu oele mal valoroase lucrări tehnice ale elevilor, cu posibilități de aplicare în producție.La Liceul de matematică-fizică „Ion Minulescu" din Slatina, directorul acestuia, prof. Florin Cîrloganu, ne-a relatat că în noul trimestru se vor lua măsuri mai energice pentru ridi

carea procesului lnstructlv-educatlv la nivelul cerințelor noii revoluții tehnico-științifice.In aoest sens, se va urmări utilizarea și mai eficientă a bazei tehnico- materiale din înzestrarea liceului. De o mare utilitate șl funcționalitate se confirmă a fi organizarea tuturor sălilor de clasă, în număr de 26, în cabinete șl laboratoare — acțiune generalizată, prin preocuparea inspectoratului școlar, în toate liceele din județ și în majoritatea școlilor generale. La liceul „Ion Minulescu", baza didactico-materială s-a Îmbogățit neîncetat, mai recent cu o gamă diversificată de truse și aparate, cît șl cu diverse materiale realizate prin auto- dotare. începînd cu noul trimestru, elevii vor lucra cu minicalculatoare, beneficiind de posibilitatea efectivă a însușirii tehnicii de calcul pgln racordarea la activitatea tehnico-pro- ductivă a unității patronatoare — întreprinderea de produse cărbu- noase.Preocupări susținute ale colectivului didactic vor fi orientate In direcția creșterii numărului de elevi cu medii de pește 7 (în primul trimestru, In proporție de 83,3 la sută), a majorării procentului de 70 la sută a elevilor cuprinși în cercuri tehnico- eplicative, a participării acestora cu rezultate mai bune, comparativ cu anul trecut, la concursurile școlare pe meserii, obiecte și discipline de învățămînt, la nivel județean și național. Totodată, aici, ca și în toate liceele și școlile cu clasele IX-X din județ vor fi aplicate și urmărite riguros măsurile întreprinse de inspectoratul școlar județean pentru desfășurarea mai eficientă a practicii teh- nlco-productive.Un bpgat program de acțiuni — simpozioane, dezbateri, filme documentare. expoziții de carte — este Inițiat in întîmpinarea sărbătoririi zilei de naștere și a peste 50 de ani de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceâușescu, secretarul general al partidului, ctitorul României moderne, luptătorul neînfricat pentru pace, colaborare și Înțelegere între popoare. Un buchet larg de acțiuni educative, patriotice va fi întreprins în întîmpinarea aniversării împlinirii a 65 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist
Costln TUCH1LA 
Cezar IOANA 
Mihai GRIGOROȘCUȚA

Ore de Instruire practică Intr-unui din laboratoarele Liceului de matematică-fizică nr. 2 din Cluj-NapocaFoto i Sandu Cristian

(Urmare din pag. I)țiunil, efort revoluționar care a obținut întîia sa mare biruință în Ianuarie 1859 prin unirea Moldavei și Munteniei și formarea statului nrțal român modern. Această bi- nță românească a avut și are Sar sa unei mari lecții a Istoriei, mei perene învățături : de nebi- t este acel popor care-și consacră te forțele înfăptuirii dreptelors Idealuri. în opera secretarului ieral al partidului, acest adevăr află o memorabilă formulare :„Istoria, evenimentele ne învață > dominația străină, existența în iclnătatea țârii noastre a unor iperii au întîrziat într-o perioadă iu alta dezvoltarea economico- icială a poporului, formarea na- unll române, a statului național litar. Aceste împrejurări vitrege j au putut însă împiedica reali- irea năzuințelor poporului român, ozate pe comunitatea originii, de infringe orice greutăți și de a bține victoria prin formarea sa ca jțiune liberă și independentă, •in realizarea statului național litar, prin trecerea la făurirea icietății socialiste. Din îndelun- □ta șl zbuciumata Istorie a sporului român se poate trage jncluzia, mal generală, câ domi- sția și ocupația străine, oricît ar ura, nu pot împiedica manifes- irea comunității de interese a unul opor, păstrarea specificului său, irmarea națiunii și a statului ațional unitar. Acestea sînt legi- iți obiective în dezvoltarea orică- li popor".ividențiind uriașa putere, marea ță a unei idei, a unui ideal care irinde masele, în unison cu ini- și cugetul unui întreg popor, arășul Nicolae Ceaușescu a subli- t că numai acele biruințe care t rodul muncii și luptei fiecărui jor »înt durabile și străbat veacu

rile, devenind verigi esențiale ale mersului său înainte. Referindu-se la o asemenea biruință, aceea de la 24 Ianuarie 1859, tovarășul Nicolae Ceaușescu ti releva astfel marile sale semnificații, fertilele sale consecințe asupra istoriei.românești:„Unirea principatelor â avut o uriașă însemnătate pentru evoluția social-politică a poporului nostru, ea a deschis noi perspective dezvoltării forțelor de producție, angajării României pe drumul tivili- zației moderne, constituind un moment epocal în procesul plămădirii statului național unitar român".Apreciere profundă, slntetiztnd datele a multe decenii, de-a lungul cărora noul stat, purtînd numele drag de România, a reușit să-și dobindească, prin statornic efort, prin grele lupte șl jertfe, independența deplină. Proclamată la 9 Mal 1877 și pecetluită prin purtarea, de către întregul .popor român, a războiului neatlrnării, independența României avea să consacre voința națiunii noastre de a trăi liberă, de sine stătătoare, dind un impuls nou luptei sale pentru realizarea Statului național unitar. Un ideal a cărui împlinire avea s-o aducă anul 1913 cînd uriașa ridicare la luptă a popoarelor, Însuflețite de aspirația independenței șl unității naționale, a măturat de pe harta politică a bătrînulul continent vechi și anacronice imperii, clădite prin agresiune și rapt și menținute prin forța baionetelor. In aceste împrejurări, poporul român, chemat de istorie la fapte, cum suna un document al epocii, a hotărît. în virtutea dreptului său imprescriptibil de a-și alege căile dezvoltării sale viitoare, reîntregirea sa națională prin unirea cu România a tuturor teritoriilor românești aflate pînă atunci sub dominația străină. Prin ample adunări plebiscitare, prin vii și profunde manifestări ale voinței sale de unire, românii au înfăptuit unitatea lor • națională In hotarele vechii Dacii,

vatra lor de formare, de ereațle Istorică neîntreruptă. Intr-o existență multimilenară. Statul național unitar român era, așadar, opera proprie a poporului, rodul stăruinței și tăriei cu care urmărise realizarea sacrului său ideal. Relevînd acest mare adevăr al Istoriei românești, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia:„Desfășurarea evenimentelor Istorice a demonstrat cu putere că

dîrză a unul întreg popor, hotărlt, după secole de dezbinare Impusă, să trăiască unit, în Independență și pace, colaborînd prietenește cu toți vecinii săi, .cu toate popoarele lumii".Stăruind asupra momentului desă- vîrșlrii statului național unitar, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat uriașa lui Însemnătate pentru pro-
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lul, animat de fierbinte patriotism, partidul comunist s-a ridicat pentru aspirațiile de bunăstare și progres ale maselor, pentru dreptate șl egalitate între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru înlăturarea exploațăril șl asupririi sociale și naționale. Partidul nostru s-a situat cu fermitate în apărarea Independenței na-
Inestimabilă contribuție la cunoașterea si înțelegerea 

loptei poporului pentru unitate națională
Unirea de la 1 decembrie 1918, care a dus la crearea statului național 'unitar român, a fost rezultatul nemijlocit al luptei hotărîte a celor mai largi mase populare, a întregului popor, un act in deplină concordanță cu drepturile Inalienabile ale românilor, cu realitatea obiectivă, cu cerințele legice ale dezvoltării Istorice sociale.Conferința de pace încheiată In 1920, la doi ani după realizarea de fapt a unirii Transilvaniei cu România, n-a făcut decît să consfințească o realitate concretă, obiectivă. Unirea nu este rezultatul tratativelor de pace, al Tratatului 'de la Trianon, ea fusese hotărită și realizată prin lupta moselor populare din Transilvania și România încă din 1918. Tratatul de pace de la Trianon nu putea să nu recunoască această realitate, Impusă prin lupta întregii națiuni române. Nimeni nu mal putea schimba judecata Istoriei, voința

greșul mal accelerat al țării, pentru întărirea conștiinței de sine • a națiunii noastre :„Unirea a creat în rindurile întregului popor român un profund sentiment de demnitate șl firească mîndrie națională, determinînd un puternic entuziasm în cele mal largi mase populare (...) Făurirea statului național român unitar a creat condiții pentru un progres mal puternic al forțelor de producție, a dat noi perspective dezvoltării economico-sociale a țării, creșterii forței șl avîntului mișcării muncitorești, revoluționare șl progresiste".în acest context, un eveniment hotărîtor al istoriei contemporane a țării l-a reprezentat făurirea Partidului Comunist Român, a cărui activitate a dat, așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, o nouă strălucire tradițiilor revoluționare ale poporului :
„Preluînd șl ducînd mol departe 

cele mal bune tradiții ale poporu-

ționale, a Integrității teritoriale și suveranității patriei".Poporul condus de partid a înfăptuit revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă, deschizînd nou făgaș muncii și vieții acestuia. In anii evului socialist al patriei s-au petrecut în societatea românească mutații revoluționare, profunde înnoiri, cu multiple și fertile consecințe pentru unitatea națiunii noastre. Relevînd asemenea majore implicații, secretarul general al partidului sublinia t„După cum este bine cunoscut, națiunea a apărut pe o anumită treaptă a dezvoltării societății omenești. In societatea noastră socialistă, ea o căpătat noi dimensiuni, noi caracteristici. Însăși lichidarea împărțirii societății în clase antagoniste, în clase asupritoare și în , clase asuprite, formarea societății socialiste, bazată pe clase prietene, animate de aceleași țeluri și interese, dezvoltarea unitară a forțelor de producție, a științei, învăță-

• „FOCȘANII - O SINGURA 
CASĂ". înainte de Unirea Principatelor, un hotar anacronic despărțea în două orașul Focșani. Dar, după cum ne comunică tovarășul Dumitru Huțanu, șeful secției de istorie a Complexului muzeal județean Vrancea, el era de mult doar un simplu dat administrativ, eludat de strînsele legături ce uneau cele două părți ale orașului, ca de altfel și cele două țări-surori.Unirea Principatelor a avut deci pentru focșăneni o dublă semnificație : împlinirea unui ideal multisecular al tuturor românilor șl ștergerea hotarului care în scripte, iar nu în inimi mai dăinuia încă in mijlocul orașului lor. Proiectul de unificare a orașului, elaborat încă din 1859, a fost aplicat o dată cu decretul emis de Alexandru loan Cuza in care se stipula : „ambele părți ale orașului Focșani, de dincolo și de dincoace de Milcov, vor forma în viitor un singur oraș care va fi reședința județului Putna" ; cele două orașe urmau să fie și de drept, precum erau de fapt, „o singură casă". Prima piatră de hotar a fost dărîmată simbolic acolo unde, la 5 februarie 1859, focșănenii l-au primit pentru întiia oară pe domnul Unirii.

• ENTUZIASTA PRIMIRE A LUI 
ALEXANDRU IOAN CUZA LA 
BUCUREȘTI La Muzeul istorie șl artă al municipiului București se păstrează, îngălbenit de vreme, un document ce vorbește despre entuziastă primire pe care bucureștenil l-au făcut-o lui Alexandru loan Cuza la sosirea sa in București, la 8 februarie 1859. Este vorba despre „Programa întocmită de Consiliul Administrativ Extraordinar pentru solemnitatea primirii*  domnului românilor. Iată citeva din punctele, „programei". „La întîiulu rondu al șoselli Kiselef se va așeza un cortu cu cabină unde Măria Sa se va coborî din trăsura de drum. întîmpinarea la cortu se va face : a) De Consiliul Municipal ăl Capitalei cu pîine șl sare după obiceiu, ținin- du-se un discurs de către D. Prezldențu al Municipalitățel potrivit cu ocaziea. b) De șeful oștirei însoțit de ștabul domnescu și ștabul ostășesc călări, c) In fața cortului vor fl înșiruite , un escadron de cavaleria și două batalioane de ..infanterie. După ij

•ii

citirea discursului se va pune la dispoziția Mării Sale o caretă • cu patru cal șl un calu de călărie pentru intrarea în Capitală". Cortegiul ce-1 însoțea pe domn pînă la Adunarea Deputaților era alcătuit din autorități, „corporațiile cu steagurile lor și eșarfe", corpuri de oștire. „Seara (...) la teatru se va da o reprezentație potrivită cu ocasia".
• „UNICA SI NESTRĂMUTATA 

DORINȚĂ - UNIREA TUTUROR 
ROMÂNILOR" ^ntre mărturiile documentare păstrate cu grijă la Muzeul Unirii din Alba Iulia se numără și cîteva sute de adeziuni colective ale satelor la hotă- rîrea de unire de la 1 Decembrie 1918 — ne comunică tovarășul Nicolae Josan, șef de secție la muzeu. Intre acestea, vizitatorii pot citi declarația de mare frumusețe și înaltă semnificație politică a locuitorilor comunei Albac din Munții Apuseni : „Atît sfatul național român, cît și întreg poporul din comuna curat românească Albac la adunarea ținută în 14/27 noiembrie' 1918, cu unanimitate s-au declarat că unica și nestrămutata lor dorință, nemaiputînd suferi jugul străin, este unirea tuturor românilor șl că toți adereasă șl se vor supune întru toate tuturor hotărîrilor aduse de adunarea națională română din Alba Iulia care se va ținea la 1 decembrie st. n. 1918 (...)".

Grupaj realizat de Silviu ACIIIM

mîntulul șl culturii, a unei concepții noi despre lume șl viață au schimbat fundamentai caracterul și rolul națiunii. Putem afirma cu deplin temei că națiunea noastră a căpătat caracteristici superioare, dezvoltîndu-se pe o treaptă mai înaltă în procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și al înaintării spre comunism".în consens cu marile lecții ale trecutului nostru care au arătat de nenumărate ori că unirea a făcut șl face puterea, că aceasta înzecește forțele, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a acționat cu neabătută consecvență pentru continua întărire a unității moral-politice a națiunii socialiste românești, pentru realizarea sudurii de aur a tuturor conștiințelor românești. Strategia dezvoltării social- economice a țării bazată pe efortul propriu, pe punerea deplină in valoare a resurselor materiale și potențialului de creație al oamenilor muncii din țara noastră a asigurat neîntrerupta sporire a avuției naționale, amplasarea echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul patriei. Cu neabătută consecvență a fost și este asigurată deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, creîndu-se condiții propice pentru afirmarea plenară in viața politică, socială și culturală a tuturor fiilor țării. Eforturile perseverente pentru perfecționarea formelor de organizare șl conducere ale societății au rodii in instituirea unul cadru larg democratic, care asigură accesul direct și efectiv al tuturor cetățenilor la elaborarea șl înfăptuirea politicii partidului, la conducerea societății. O vastă activitate politico-ideologică și cultural-educa- tivă a fost direcționată spre întărirea conștiinței noi socialiste, spre formarea unul om nou, adine pătruns de responsabilitatea, sa socială. Toate aceste Înfăptuiri au adăugat noi temeiuri unității noastre naționale, au Întărit necontenit

coeziunea societății românești contemporane. Relevînd dim'ensiunlle cu adevărat impresionante ale acestui proces, tovarășul Nicolae Ceaușescu aprecia :„Societatea noastră socialistă este o societate unită, formată din clase șl categorii sociale legate prin aceleași interese și aspirații, care acționează în strînsă unitate pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru ridicarea României pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație. întărirea continuă a unității și coeziunii întregului nostru popor, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, constituie o uriașă forță motrice în construcția socialismului și comunismului în România".Izvor al tuturor Împlinirilor noastre, unitatea națională reprezintă chezășia că tot ceea ce cutezători ne-am propus să realizăm în anii ce vin se va înfăptui, patria socialistă urcind noi trepte spre progres și civilizație. Au, de aceea, un profund ecou In conștiințe îndemnurile și chemările tovarășului Nicolae Ceaușescu de a apăra ca pe un bun de mare preț, suprem, unitatea națiunii noastre, de a face totul pentru a o Întări, pentru a o cimenta și mal mult. De aceea, nu poate fi mal potrivită Încheiere a acestor rînduri decît cuvintele rostite de secretarul general al partidului In memorabila expunere prezentată la adunarea festivă consacrată sărbătoririi a 65 de ani de la, făurirea statului național unitar român :
„Unirea-i rodul luptelor de veacuri 
Ale viteazului și mândrului popor 

român 
Unirea-i chezășia marilor victorii 
In vremurile comuniste care vin.
Din nou, tovarăși, să facem legămtnt 
Uniți in, veci să fim in crez și glnd. 
Să apărăm uniți ce-avem mai sfint, 
Poporul, comunismul, pacea pe 

pămint 1“
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A apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU 
România pe drumul construirii 
societății socialiste multilateral 

dezvoltate, 
voi. 29

Rapoarte, cuvîntări, interviuri, articole

— iulie 1985 - septembrie 1986 —
Editura politică

Cronica zilei

TELEGRAME EXTERNE
COMUNICAT

cu privire la ședința a 122-a a Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

Cu prilejul Încheierii misiunii sale In țara noastră, ambasadorul Republicii Gaboneze la București, Vincent Boulă, a oferit, joi, o recepție.Au participat membri ai condu
MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE

Șl CULTURAL-ARTISTICE DEDICATE UNIRII
In întreaga fără au continuat lă se desfășoare manifestări poli

tico-educative și cultural-artistice consacrate împlinirii a 128 de ani de 
la formarea statului national român prin unirea Moldovei cu Muntenia, 
moment crucial in destinele poporului nostru, marcind intrarea României 
Intr-o etapă nouă a evoluției sale istorice.In această sultă de acțiuni se înscriu expunerile prezentate In Întreprinderi șl instituții, la cluburile muncitorești șl ale tineretului din Capitală, avlnd ca teme : „Unirea — Istoric act de voință al poporului nostru", „Unirea Principatelor Române — pas important in realizarea visului de veacuri al poporului român pentru unitate, libertate șl independență". Au fost organizate, de asemenea, recitaluri de poezie patriotică, șl alte manifestări omagiale.Sub semnul evenimentului aniversat, tn numeroase localități din Argeș, Olt, Gorj, Mehedinți, Dîmbovița, Mureș, Harghita, Brăila, Ialomița și din alte județe ale țării au avut Ioc dezbateri Intitulate : „Unirea Principatelor Române — moment de importanță crucială In făurirea statului național unitar » român", „Unirea, națiunea a fă- cut-o“, „Unirea și lupta pentru Independență națională — permanențe ale istoriei poporului nostru", „Semnificația Unirii și ecoul ei internațional".Simpozioanele organizate tn unități economice șl așezăminte culturale, de la orașe șl sate, sub genericul „24 ianuarie 1859 — 24 ianuarie 1987, de la Înfăptuirea marelui ideal al Unirii la unitatea Întregului popor tn jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu" au pus tn lumină faptul că profundele transformări revoluționare petrecute in anii socialismului, Îndeosebi după Congresul al IX-lea al P.C.R., în toate domeniile, au con

Fapte, initiative, preocupări
din județele țării

De-a lungul timpului, tn haldele 
de la Schitu Golești,'aparținind în
treprinderii miniere din Cimpulung, 
s-au adunat mari cantități de ste
ril. Apreciate la mai multe milioa
ne de tone, acumulările de pămint 
și marnă au format adevărați 
munți. Pămîntul, scos o dată cu 
cărbunele din minele de la Co- 
tești, Schitu Golești, Godeni, Bo- 
teni și din cariera Aninoasa, ca și 
marna ușoară, decopertată de pe 
straturile de cărbune și adusă la 
suprafață, in contact cu aerul se 
autoaprind, ard ce ard și devin cor
puri solide, rezistente, ușoare. In 
procesul de ardere se mai formează 
cenușă, de asemenea, rezistentă, 
ușoară. Sterilul de Schitu Golești 
e lipsit de corpuri străine, are o cu
loare roșie-brună, conținut scăzut 
de cărbune și sulf.

Acestea șl alte proprietăți l-au 
impus atenției specialiștilor din ca
drul Trustului de antrepriză gene
rală pentru construcții industriale 
din Pitești, unitate mare consuma
toare de materiale de construcții. 
Nu orice fel de materiale, ci dintre 
cele energointensive, cum sint că
rămida ori cimentul. Trei ingineri 
de la trust — Ion Fintineru, Titus 
Nicoară și Gheorghe Iliescu — au 
luat in studiu sterilul nevalorificat, 
făcind cercetări și verificări minu
țioase, pentru ca acest așa-zis re
ziduu, care ocupă încă mari supra
fețe de teren, să capete o întrebuin
țare utilă pentru producerea mate
rialelor de construcție. S-a apelat 
și la Institutul de cercetări pentru 
materiale de construcții Cluj. Co
lectivul clujean a comunicat că ste
rilul și cenușa de la Schitu Golești 
pot constitui materii prime econo
micoase, bune pentru a intra in 
componența panourilor și pereților 
de construcție, înlocuind cu succes 

cerii Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București.

ferit un nou conținut ideii de unitate, asigurîndu-se coeziunea strîn- să a întregii națiuni In jurul eroicului nostru partid comunist, a! Încercatului său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe calea edificării societății socialiste și comuniste pe pămîntul patriei.Aniversarea Unirii Moldovei cu Muntenia a fost marcată, In același timp, prin expoziții de carte, deschise la biblioteci județene, municipale, orășenești șl comunale, care evidențiază importanța actului Istoric de la 24 ianuarie 1859, ce a pus bazele României moderne.In expoziții sînt prezentate la loc de cinste lucrări din opera monumentală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucită contribuție la cunoașterea trecutului nostru glorios, a Istoriei patriei, la dezvoltarea creatoare a teoriei șl practicii revoluționare, la îmbogățirea gindiril soclal-politice contemporane.Programul de manifestări a cuprins, totodată, momente evocatoare, montaje literare șl muzicale, recitaluri de poezie patriotică și revoluționară, spectacole omagiale. Asemenea acțiuni s-au desfășurat la case de cultură șl cămine culturale, In școli, la cluburi muncitorești din Tîrgu Jiu, Motru, Stre- hala, Slatina, Scornicești, Drăgă- neștl-Olt, Pitești, Brăila, Găești, Sighișoara, Reghin, Luduș, Tlrnă- veni, Sovata, Miefcurea-Ciuc, Odor- heiu Secuiesc, Toplița, Bălan, Vlă- hița și din alte localități ale țării.(Agerpres)

din... steril de mină
cărămida, consumatoare de energie și de forță de muncă manuală, 
precum și cimentul.

Pornind de la acest răspuns favo
rabil, bucurîndu-se de sprijinul 
conducerii, cei trei specialiști au ac
ționat pentru înființarea, lingă hal
de, a unei stații specializate de 
concasare, sortare și spălare a ste
rilului de mină. Stația are capaci
tatea de 4 000 metri cubi pe oră. 
S-a înființat, și o garnitură spe
cială de vagoane pentru aducerea 
sterilului la Pitești, precum și o 
secție specială a trustului, in care, 
din steril, cenușă și ciment, se ob
ține, printr-un procedeu ingenios, 
betonul ușor șl rezistent necesar la 
fabricarea panourilor de închidere 
a halelor industriale și zootehnice. 
In cadrul procedeului se dovedesc 
mult mai economicoase și lucrările 
de finisare, tencuire, placare, dar 
mai ales de armare cu plase a pa
nourilor sudate, operație prin care 
scade substanțial consumul de me
tal.

— Soluția de obținere a unor 
betoane din steril se aplică la trust 
din anul 1982 — spune inginerul 
Gheorghe Iliescu. Cantitățile folo
site sint de ordinul multor sute de 
mii de metri cubi, iar avantajele 
sint evidente : productivitatea creș
te de trei ort, in comparație cu 
munca ce se depune la zidăria din 
cărămidă, consumurile de materii 
prime energointensive se reduc 
Consumul de energie pentru pro
ducerea panourilor de steril, față 
de al celor realizate din cărămidă, 
este cu peste 50 la sută mat mic. 
De asemenea, sint folosite superior 
resurse locale, ce stau la indemina 
oricui, fără să coste bani.

Gheorqhe CÎRSTEA __ corespondentul „Scînteii* *

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mare) : loneștii — 18; (sala Amfi
teatru) : Farul și dl. Valentino —18; 
(sala Atelier) : între patru ochi (A) 
— 18
• Opera Română (13 18 57) : Tristan 
și Isolda, Nuntă Insingerată — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11. Ia
sala mică a Teatrului Național) : 
Silvia — 18,30

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEIDIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

CĂPENI-BARAOLT :
Producție suplimentară 

de cărbuneHarnicul colectiv de muncă de la întreprinderea minieră Căpeni — Baraolt, însuflețit de inflăcăratele chemări ale secretarului general al partidului, de a da cantități tot mai mari de cărbune țării, în primele două decade ale lunii în curs a realizat o producție suplimentară de peste 2 200 tone de lignit. Succesul se datorește exploatării la maximum a utilajelor miniere și folosirii raționale a forței de muncă, , in condițiile economisirii unor importante cantități de energie electrică și combustibil. Pentru a asigura necesarul de cărbune termocentralelor, unitatea a livrat pînă acum beneficiarilor cantități suplimentare de cărbune. (Constantin Timaru).
IAȘI : Construcții social- 

culturale la sateîn satele Județului Iași se realizează an de an tot mai multe șl Importante construcții soclal-cultu- rale. Astfel, în primul an al actualului cincinal, alături de cele peste 200 apartamente care s-au ridicat în blocuri construite la Podu Iloaiei, Belcești, Răducăneni, Vlă- deni și Țibăneștl, localități prevăzute a deveni centre agroindustriale, s-au mai construit, în regia consiliilor populare, alte zeci de apartamente în diferite comune, precum și școli noi în satele Belcești, Totoiești, Stolniceni-Prăjescu, o grădiniță de copil la Todirești, un dispensar uman la Tuțora. în acest an se vor da tn folosință peste 400 de apartamente In satele ieșene. (Manole Corcaci).
BOCȘA : Comenzi 
la export onorate 

în devansRealizarea ritmică, la un Înalt nivel calitativ a planului de export reprezintă una din preocupările de bază aie harnicului colectiv de la întreprinderea de construcții metalice din Bocșa. Activitatea la această unitate economică de marcă a industriei Județului Caraș- Severin a debutat în noul an sub semnul unor realizări de prestigiu, întreprinderea bocșană a onorat deja la export, în devans față de termenul contractual, primele comenzi însumînd 500 tone de construcții metalice pentru cazane. (Ion D. Cucu).
BRAȘOV : Recuperarea 
resurselor energetice 

secundareîn ultimii ani. In secția forjă a întreprinderii de autocamioane din Brașov s-a desfășurat o Importantă acțiune de recuperare a resurselor energetice secundare, respectiv
vremea

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 23 Ianuarie, ora 20 — 26 ia
nuarie ora 20. In țară : vremea va fl 
rece, Îndeosebi In ultimele zile, iar ce
rul temporar noros. Vor cădea nirisorl 
slabe locale în nordul șl estul tării și 
mai restrlnse in celelalte regiuni. Vîn- 
tul va sufla slab ptnă la moderat, cu 
intensificări in estul țării șl zona de 
munte, spulberînd șl viscolind trecător 
zăpada. Temperatura va marca o creș
tere la început, apoi va scădea'. Mini
mele vor ti cuprinse Intre minus 17 șl 
minus 7 grade, mai coborîte în depre
siuni, către' sflrșitul intervalului, dar 
mai ridicate la început In vest, Iar 
maximele, tn general, între minus 10 
și zero grade. In București: vremea va 
fl în general rece, Iar cerul temporar 
noros. Va ninge slab. Vîntul va sufla 
slab ptnă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 12 șl 
minus 8 grade, iar maximele între mi
nus 7 și minus 3 grade.

0 creație artistică trainică pentru omul nou
(Urmare din pag. I)
Dorim sd dăm expre
sie in forme, sunete și 
culori de certă origi
nalitate atașamentului 
nostru față de țeluri
le socialismului și nă
zuințele naționale, să 
accentuăm mesajul 
militant al artei, sd 
traducem in faptă, 
prin mijloacele care 
ne stau la indemînă, 
specifice domeniului 
nostru de activitate, 
importantele hotăriri 
adoptate de Congresul 
al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român.

Tot ce-am realizat 
mai bun, dedicăm mi
nunatului nostru po
por, societății, oame
nilor, constructorilor 
socialismului și comu
nismului, exprimîn- 
du-ne astfel încrede
rea in geniul acestui 
popor, prețuirea mari
lor lui resurse crea
toare declanșate de 
gindirea șl acțiunea 
revoluționari a celui 

mai iubit fiu al națiu
nii noastre, președin
tele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
față de care ne expri
măm gratitudinea pen
tru condiția demnă la 
care am fost ridicați, 
pentru fericirea de a 
trăi într-o societate a 
libertății, a afirmării 
impetuoase a creației.

Condițiile de dezvol
tare a artei din patria 
noastră constituie un 
îndemn la o sporită 
responsabilitate, care 
a crescut, potrivit 
exigențelor estetice pe 
care le impun, în ega
lă măsură, nivelul din 
ce in ce mai ridicat al 
gustului public și înal
ta apreciere a artei 
•noastre peste hotare. 
Trăim în obștea noas
tră, in România socia
listă, intr-o țară con
dusă de partidul co
muniștilor^ țară care 
și-a ciștigat indepen
dența și libertatea. 
Sintem minări de a- 
ceastă conducere, ne

a căldurii conținute in gazele rezultate de la încălzirea semifabricatelor de oțel în cuptoare și folosirea lor la preîncălzirea aerului de combustie introdus în cuptoare. In cadrul acestei acțiuni s-au executat lucrări de modernizare la cuptoare de încălzit metal, care au fost echipate cu recuperatoare de căldură. Prin modernizarea ultimelor două cuptoare, această acțiune va fi practic încheiată. Eficiența acestor lucrări se va concretiza, la nivelul anului 1987, Intr-o economie de circa 1,5 milioane metri cubi gaz metan. (Nicolae Mocanu).
GĂEȘTI : Produse 

cu parametri tehnici 
și calitativi ridicațiMuncitorii și specialiștii de la întreprinderea de utilaj chimic din Găești acționează stăruitor pentru asimilarea în fabricație a unor produse noi, cu parametri tehnici șl calitativi superiori. De curînd, ei au realizat primele burdufuri din oțel inoxidabil cu pereți extra- subțiri, produse de înaltă tehnicitate. După încercările efectuate șl Încheiate cu rezultate foarte bune, s-a trecut Ia fabricația de serie a noilor produse. (Gheorghe Manea).

SATU MARE : Consumuri 
diminuate, prin procedee 

moderneAcționlnd cu fermitate pentru realizarea programului de modernizare a procesului de producție și gospodărirea judicioasă a materialelor și materiilor prime, colectivul întreprinderii de prelucrare a lemnului Satu Mare a aplicat, extins și generalizat In ultima vreme o seamă de-procedee tehnologice noi, cu însemnate efecte economice. între acestea se numără utilizarea diagramelor de croire după calculator, metoda de îmbinare a croirii sortimentelor mici, utilizarea grundului de umplut porii, prin care se reduce absorbția lacurilor în masa lemnoasă și altele. Ca urmare, de la Începutul anului și pînă In prezent, o dată cu însemnate creșteri de producție, In unitate s-au economisit zeci de metri cubi cherestea de stejar și fag, 700 metri pătrațl de PAL și aproape o tonă de lacuri nitro- celulozice. (Octav Grumeza).
BIHOR : Casă de odihnă 

pentru țăranii 
cooperatoriLa Băile 1 Mai, din vecinătatea municipiului Oradea, se află In stadiu avansat de construcție o nouă casă de odihnă și tratament pentru țăranii cooperatori. Dls- punînd de 200 locuri de cazare, acest edificiu va asigura dublarea capacității actualei unități. In care anual vin la odihnă și Iși refac sănătatea peste 4 000 lucrători al

INFORMAȚII SPORTIVE• Sala sporturilor din Cluj-Na- poca a găzduit aseară, In cadrul „Cupei campionilor europeni" la baschet feminin (sferturi de finală, grupa A), meciul dintre formația locală Universitatea și echipa iugoslavă Partizan Belgrad. Presttnd un Joc bun, baschetbalistele românce au obținut victoria cu scorul de 96—8.4 (52—29).• în ultimul număr al săptămt- nalulul de fotbal cehoslovac „T.I.P.", care apare la Bratislava, a fost publicat rezultatul anchetei privind desemnarea celei mai bune echipe de club din Europa, pe anul 1986, anchetă în care s-a ținut seama de mai multe criterii : performanțele realizate în campionatul intern și în cupa națională, succese obținute în diferite turnee de anvergură, participarea la două ediții consecutive ale competițiilor europene intercluburi șl punctele obținute in aceste întreceri. După totalizarea acestor rezultate — 
simțim indisolubil le
gați de trecutul nos
tru progresist și de 
prezentul de pe plat
forma căruia partidul 
ne conduce spre viitor.

Artiștii noștri au 
înalta menire de a 
crea imaginile apte să 
reflecte continuitatea 
noastră istorică.

Purtăm cea mai vie 
recunoștință tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
ctitor șl arhitect al 
României noi, al unei 
culturi și arte valoroa
se, străbătute de nobi
lele precepte ale uma
nismului socialist, per
sonalitate fără egal a 
istoriei noastre con
temporane.

Omului care întru
chipează cele mai 
inalte virtuți ale po
porului ii adresăm 
acum urarea la mulți 
ani, viață îndelungată, 
sănătate, energie, pu
tere de muncă, spre a 
ne conduce pe drumul 
măreț al socialismului fi comunismului. 

ogoarelor din Întreaga țară. Noul obiectiv va intra in circuitul balnear în prima parte a acestui an. (loan Laza).
GOVORA : La capacitatea 

proiectatăGrupul termoenergetic nr. 5, din cadrul. Uzinei electrice Govora, dat In exploatare anul trecut, a inaugurat seria capacităților programate să producă energie electrică și abur tehnologic pe bază de cărbune. Acționînd cu înaltă competență profesională și răspundere pentru aplicarea riguroasă a graficului de creștere eșalonată a producției energetice, colectivul uzinei electrice a reușit ca incă din primele zile ale anului să atingă capacitatea proiectată și să realizeze, peste sarcinile planificate, 3,3 milioane kWh energie electrică. (Ion Stanciu).
VRANCEA: Secții 

prestatoare de servicii 
la sateîn comunele Străoane și Vînă- tori, din județul Vrancea, au fost organizate noi secții prestatoare de servicii. Sînt primele obiective realizate din programul pe acest an al Uniunii județene a cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor în domeniul respectiv de activitate. Potrivit a- cestul program, vor fi înființate peste 80 de secții noi prestatoare de servicii mal cu seamă in . satele componente ale comunelor, multe dintre acestea completînd rețeaua existentă cu profiluri de activitate solicitate de cetățeni. (Dan Dră- gulescu).

SIGHIȘOARA : înnoiri 
urbanisticeSighișoara, străvechiul oraș de pe Tîrnava Mare, va cunoaște, și în acest an, ample prefaceri Înnoitoare. Astfel, în zona centrală a municipiului și in cartierul „Ttr- nava" se află In diferite stadii de execuție 344 apartamente. Se remarcă faptul că din anul 1965 și pînă în prezent în acest oraș transilvănean au fost date In folosință peste 5 000 de apartamente, ceea ce face ca mai bine de 60 la sută din populația actuală a localității să locuiască tn case noi. Concomitent, s-au desfășurat și alte lucrări, cum sint cele de apărare a orașului împotriva inundațiilor, prin regularizarea rlului Tîrnava Mare, pe o lungime de 13 kilometri, ca și a unor pîraie din zonă, construirea, în amonte de uzina de apă, a unui baraj de retenție temporară cu o capacitate de 25,5 milioane metri cubi de apă etc. La înfăptuirea acestor obiective, o contribuție deosebită și-au adus-o locuitorii municipiului, care, numai In anul precedent, au prestat lucrări in valoare de peste 40 milioane lei. (Gheorghe Giurgiu).

remarcă agenția cehoslovacă de presă C.T.K. — pentru prima oară clasamentul realizat a coincis cu ierarhia reală a fotbalului de pe „vechiul continent", locul întii fiind ocupat de cîștigătoarea „Cupei campionilor europeni", formația română Steaua București (cu 59 puncte), urmată de invingătoarea din „Cupa cupelor", Dinamo Kiev (57 puncte), și de Real Madrid, deținătoarei „Cupei U.E.F.A.", la egalitate de puncte (53) cu finalista „C.C.E.", F.C. Barcelona.La precedentele ediții ale anchetei cîștlgătoarele au fost următoarele : 1983 : F. C. Aberdeen (Scoția) ; 1984 : F. C. Porto (Portugalia) ; 1985 : Juventus Torino.• în sferturile de finală ale „Cupei cupelor" la volei masculin, in localitatea poloneză Rzeszow, formația locală Resovia a întrecut cu scorul de 3—0 (15—4, 15—12, 15-6) e- chipa Dinamo București. In urma acestei victorii, voleibaliștii polonezi s-au calificat în turneul final al competiției, datorită punctaverajului superior.• La Orthez (Franța), In cadrul grupei finale a „Cupei campionilor europeni" la baschet masculin, formația locală a întrecut cu scorul de 94—80 (41—48) echipa sovietică Jal- ghiris Kaunas.• Finala turneului feminin a Campionatelor internaționale de tenis ale Australiei, competiție care se desfășoară la Melbourne, se va disputa între Martina Navratilova și Hana Mandlikova, principalele favorite ale concursului. în semifinale, Navratilova a eliminat-o cu 6—3, 6—2 pe Catarina Lindquist, iar Mandlikova a dispus cu 6—1, 0—6, 6—3 de Claudia Kohde-Kilsch.• Intr-un *meci  contînd pentru „Cupa cupelor" la baschet masculin, formația Juventud Badalona (Spania) a întrecut cu scorul de 98—64 echipa Banik Ostrava (Cehoslovacia).• Proba de 20 km din cadrul Cupei mondiale la biatlon, desfășurată la Ruhpolding (R.F.G.), a revenit schiorului sovietic Andrei Zenkov — 57’37”, urmat de vest-germanul Fritz Fischer — 59’14”.• La Barcelona s-a disputat un meci internațional amical de fotbal intre reprezentativele Spaniei și O- landei, partida incheindu-se la egalitate : 1—1 (0—1).

în zilele de 20—21 ianuarie 1987, la Moscova a avut loc ședința a 122-a a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, la care au participat reprezentanții țărilor in Comitetul Executiv, locțiitori ai șefilor de guverne. Delegația țării noastre a fost condusă de tovarășul Cornel Pacoste, viceprim-ministru al guvernului, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România în C.A.E.R.Comitetul Executiv a examinat unele probleme legate de realizarea Programului complex al progresului tehnico-științific al țărilor membre ale C.A.E.R. pînă în anul 2000, îndeosebi propunerile privind sistemul informațional pentru urmărirea stadiului de îndeplinire a acțiunilor de colaborare cuprinse în program. S-a relevat totodată necesitatea intensificării colaborării in domeniul automatizării complexe, potrivit prevederilor din program.Comitetul Executiv a examinat propunerile privind creșterea siguranței funcționării In paralel a sistemelor energetice interconectat» al» țărilor membre ale C.A.E.R. șl a recomandat țărilor să Înfăptuiască acțiuni corespunzătoare.S-a examinat stadiul colaborări! multilaterale privind construirea Combinatului de preparare a minereului de fier de la Krivoi Rog.
Relansarea eforturilor de pace 

în America CentralăCIUDAD DE MEXICO 22 (Agerpres). — Membrii misiunii de pace în America Centrală, formată din secretarii generali ai O.N.U. și O.S.A. și miniștrii de externe ai „Grupului de la Contadora" și ai „Grupului de sprijin", care au întreprins un turneu in cinci țări din regiune, au dat publicității, la Ciudad de Mexico, o declarație în care se subliniază că acțiunea lor a permis reactivarea procesului de pace in zonă. Documentul subliniază că șefii țărilor vizitate — Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras șl Salvador — și-au afirmat sprijinul pentru „Grupul de la Contadora",' susținind că acesta constituie „instrumentul cel mai potrivit pentru a se ajunge la o so
AFGANISTAN

Apel adresat oamenilorKABUL 22 (Agerpres) — Uniunea scriitorilor din Republica Democratică Afganistan a adresat tuturor oamenilor de știință și cultură emigrați în străinătate apelul de a se reîntoarce în patrie. Reprezentanții intelectualității afgane trebuie să fie împreună cu poporul lor în aceste momente dificile — subliniază apeluL
ORIENTUL MIJLOCIUDAMASC 22 (Agerpres). — Președintele Siriei, Hafez Al-Assad, l-a primit pe Abdel Salam Jalud, membru al conducerii revoluționare a Marii Jamahiril Arabe Libiene Populare Socialiste, aflat la Damasc. După cum a anunțat agenția siriană de presă, SANA, în centrul convorbirilor care au avut loc cu acest prilej s-au aflat probleme privind relațiile bilaterale, evoluția situației în regiune și în alte chestiuni de interes reciproc. Jalud se află la Damasc in cadrul unei, misiuni de bune oficii vizind încetarea luptelor din zona taberelor de refugiați palestinieni din Liban.RIAD 22 (Agerpres). — Regele Fahd al Arabiei Saudit» a adresat

Conflictul dintre Iran și IrakTEHERAN 22 (Agerpres) — Forțele iraniene au respins miercuri opt contraatacuri irakiene pe teatrul de operațiuni al ofensivei „Karbala-5“, In regiunea Shalamcheh, informează agenția IRNA. Pe același front, au fost doborîte patru avioane irakiene, care încercau să bombardez» pozițiile iraniene.*  Totodată, forțele Iraniene au capturat localitatea irakiană Du’ayji, la est de Basra.Tot miercuri, avioane militare iraniene au bombardat centre economice și militare din orașele irakiene Erbil și Tuz Khurmatu.BAGDAD 22 (Agerpres) — Avioanele de luptă Irakiene au efectuat,
Peste 16 milioane de șomeri în țările Pieței comuneAgenția A.N.S.A. relatează că numărul celor înscriși Ia oficiile de plasare pe listele persoanelor care caută un loc de muncă în cele 12 țări membre ale Pieței comune a atins 16,2 milioane la sfîrșitul lunii noiembrie a anului trecut. Oficialitățile, continuă agenția, motiveazăRIGORILE IERNIISOFIA. — In Bulgaria continuă 

munca intensă pentru restabilirea 
rețelei de distribuire a energiei elec
trice, perturbată de iarna aspră. In 
urma avarierii unor linii electrice, 
aproximativ 260 de localități au ră
mas fără energie electrică. Lucră
rile de reparare a liniilor se desfă
șoară in ritm intens, relatează agen
ția B.T.A.

WASHINGTON. — tn zona sud- 
vestică a Statelor Unite a continuat 
să ningă, fără ca viscolele să atingă 
totuși intensitatea celui de săpfă- 
mina trecută, soldat cu 42 de marți 
In 15 state. Noile căderi de zăpadă 
s-au înregistrat in special in sta

Au fost analizate unele probleme ale colaborării multilaterale în domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului înconjurător, îndeosebi în legătură cu crearea . de procese tehnologice, utilaje și aparatură moderne pentru protecția eficientă a resurselor de apă împotriva poluării, precum și pentru folosirea economicoasă a acestora.Comitetul Executiv a examinat rezultatele conlucrării C.A.E.R. cu alta organizații economice șl tehnico-ști- ințifice internaționale, activitate orientată spre dezvoltarea unor relații bazate pe egalitate în drepturi și avantaj reciproc intre toate statele lumii," indiferent de sistemul lor politic, însănătoșirea relațiilor economice internaționale, asigurarea securității economice a statelor șl întărirea încrederii dintre acestea, menținerea și consolidarea păcii. Au fost adoptate planul de contacte als C.A.E.R. cu organizațiile internaționale in 1987, precum șl proiectele programelor de colaborare a C.A.E.R. cu o serie din aceste organizații.Comitetul Executiv a aprobat planul de lucru pe 1987—1988 șl a examinat alte probleme curente al» colaborării multilaterale.Ședința Comitetului Executiv s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.
luționare negociată a conflictelor din regiune". Arătind că șefii statelor vizitate au prezentat unei» propuneri de pace, declarația subliniază Insă că nu toate acest» propuneri conțineau compromisuri politice care, să ducă la o soluție negociată. în document se cere tuturor țârilor din America Centrală implicate „In mod direct sau indirect" în conflictele din regiune să se abțină de la folosirea forței. Declarația cere, de asemenea, Statelor Unite să sprijine procesul inițiat de „Grupul de la Contadora", apreciind, că acest lucru „este necesar pentru găsirea unei soluții pașnice în conflictul din regiune".
de știință și culturăDupă cum transmite agenția Bakhtar, procesul reîntoarcerii în patrie a familiilor afgane aflate tn străinătate ia amploare din zl în zi. Un nou grup de 510 persoane, dlntra care 144 venite din Iran șl Pakistan, s-a reîntors în provinciile natale Kandahar, Farah, Herat și Kunar, reluindu-și viața, normală.
un apel părților libaneze implicate în conflictul intern să depună armele în vederea încetării ostilităților, informează agenția S.P.A. El a apreciat că declararea unei încetări a focului la care să adere toate părțile ar putea permite angajarea unui dialog pentru elaborarea unei formule general acceptate privind viitorul. Suveranul saudit a subliniat că singura cale pentru realizarea unității naționale o constituie coexistența liberă și demnă a tuturor grupărilor. El a evidențiat că' nici o soluție nu poate fl găsită pe fondul luptelor, al anarhiei și terorismului. Totodată, regele Fahd a reînnoit hotărîrea țării sale de a sprijini procesul de refacere și de reconstrucție după instaurarea păcii în Liban.
miercuri, raiduri de bombardament asupra orașelor iraniene Qom, Hama- dan, Dezful, Isfaham, Iian, Nahayand, Kermanshah și Bal Daftar, informează agenția INA. Se precizează că toate avioanele s-au înapoiat la bazele lor. Au fost bombardate, da asemenea, stațiile de pompare a petrolului de la exploatările Baghi Mulk șl Tang-I-Fanny.Forțele irakiene din zona de operațiuni a celui de-al treilea corp al armatei au respins trei atacuri iraniene. Totodată, o forță iraniană nu- mărînd aproximativ 500 militari a fost respinsă în sectorul celui de-al doilea corp al armatei.
această creștere cu 130 000 de persoana — reprezentînd 0,8 la sută — ca datorîndu-se in mare parte factorilor de ordin sezonier. Numărul șomerilor a sporit aproape în toate țările membre ale Pieței comune, iar în Italia a fost cu 0,2 la sută mai mare decît în luna precedentă.
tele Texas, California, New Mexico; 
Arizona, unde viteza vintului a atins 
pe alocuri 128 km pe oră. In aceste 
regiuni, schimbările intervenite in 
regimul precipitațiilor au pricinuit 
perturbații in desfășurarea activității 
economice și sociale.

VARȘOVIA. — Gerurile de minus 
10 — minus 24 grade Celsius, care 
se înregistrează in unele regiuni ale 
Poloniei, generează, în continuare, di
ficultăți economiei naționale, trans
mite agenția P.A.P.

S-au produs avarii pe liniile de 
termoficare. Prin munca a mii de 
oameni, traflbul feroviar s-a îmbu
nătățit, in ansamblu.

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață 
pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bătrîna și hoțul — 18,30
• Teatrul B de comedie (16 64 60) : 
O dragoste nebună» nebună» nebună 
— 18
• Teatrul „C. I. Nottara- (5# 31 03, 
sala Magheru) : Floarea de cactus — 
18; (sala Studio) : Craii da Curtea 
Veche — 18,30

• Teatrul Gluleștl (sala Giuleștî, 
18 04 85) : Medalionul de argint — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Pompiliu 
de Pompadour — 18,30; (sala Victo
ria, 50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe sub cetini la 
izvoare — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9; Cenușăreasa — 
18; (la Casa de cultură a sectorului 
4) : ..Slăvit erou între eroi**  — re
cital de muzică și poezie — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Făt-Frumos din lacrimă 

— 15; (sala Cosmonauțllor, 11 12 04) : 
Punguța cu doi bani — 10; Lungul 
nasului — 15
• Circul București (10 41 95) X Aprin
deți stelele — 18,30
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Asta-1 ciudat — 18,30

cinema
• Zl de sărbătoare — Dragostea șl 
revoluția: SCALA (11 03 72) — 9; 12; 
15; 18. 

•Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15,15; 
17,15; 19,15.
• Toate pînzele sus : FAVORIT 
(45 31 70) — 8,45; 11; 13; 15; 17; 19, GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Misterele mărilor : LUMINA
(14 74 16) — 8.30; 10,30; 12,30; 15; 17; 
19, EXCELSIOR (65 49 45) — 8,30; 10,30; 
12,30; 14,45; 17; 19.15, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Program pentru copii — 8,45; 11;
13, Actorul și sălbaticii — 15; 18; 
DOINA (16 35 38). l

• Domnișoara Aurica : STUDIO 
(59 53 15) — 18,45, COSMOS (27 54 95) 
_ 9” 11*  13*  15*  17*  19
• Liceenii : DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
— 15; 17; 19.
• Un oaspete la cină i VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19.
• Acrobatele: LIRA (317171) — 15; 
17; 19.
• Pășările își iau zborul — 9; 11; 13; 
15; 17, Rug și flacără — 19: TIMPURI 
NOI (15 61 10).
• 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.
• Luptătorii din valea misterioasă i

COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19.
• Superpolițistul : STUDIO — 10; 12; 
14,15; 16,30.
• Oliver Twist : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• Muzica și filmul : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19.
• Provocarea dragonului x FLACĂ
RA (20 33 40) — 15; 17; 19.
• Acțiunea Topolino : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30» 
ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Gheața verde : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19.



-

Ilustrare elocventă a alesei prețuiri față de prodigioasa operă teoretică și activitate 
practică a președintelui României socialiste, in R. S. F. Iugoslavia a apărut volumul

„NICOLAE CEAUȘESCU 
LUPTA PENTRU PACE Șl COLABORARE"Ca o expresie a înaltei prețuiri de care se bucură In R.S.F. Iugoslavia activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, opera sa teoretică și practică, la Skoplje a apărut, în editura „Makedonska Revia“, un volum cuprinzind extrase din expunerile, cuvîntările și interviurile conducătorului partidului și statului nostru.Editat In condiții grafice deosebite, volumul, intitulat „NICOLAE ' CEAUȘESCU — LUPTA PENTRU PACE ȘI COLABORARE", pune în evidență, în cele .peste 230 de pagini, inițiativele și propunerile secretarului general al Partidului Comunist Român pentru edificarea unei lumi lipsite de arme șl războaie, unei lumi mai bune și mai drepte, preocuparea sa pentru instituirea unor relații noi între state, pentru înfăptuirea celor mai nobile idealuri ale popoarelor — pacea, securitatea, înțelegerea și colaborarea între toate națiunile.Lucrarea este ilustrată cu fotografii înfățișînd momente din timpul întîlnirilor româno-iugoslave la nivel înalt.Apariția in Iugoslavia a volumului „Nicolae Ceaușescu — Lupta pentru pace și colaborare" se înscrie în ampla suită de Inițiative editoriale din numeroase țări, de pe toate continentele, consacrate cunoașterii operei teoretice a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Volumul se deschide cu o prefață In care se evidențiază că întreaga acțiune pe plan internațional a Republicii Socialiste România este strîns și indisolubil legată de numele șl activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, care conduce destinele țării de peste două decenii. Angajarea sa politică pe arena internațională !-a conferit prestigiul de luptător neobosit pentru deplina egalitate în drepturi, pentru respectarea independenței și suveranității naționale ale tuturor țărilor, pentru neamestecul în treburile interne, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța, pentru soluționarea conflictelor existente prin negocieri, pe cala pașnică, ca și pentru respectarea dreptului fiecărei țări de a-și alege de sine stătător calea dezvoltării libere. fără amestec din afară.în situația internațională com-; plexă și plină de incertitudini — continuă prefața — Nicolae Ceaușescu, în calitate da secretar general al Partidului Comunist Român șl președinte al României, s-a pronunțat întotdeauna în spiritul triumfului acestor principii, ca unică modalitate vital necesară a lumii contemporane In lupta pentru pace, colaborare și dezarmare totală, pentru încetarea tuturor acțiunilor de folosire a Cosmosului In scopuri militare.In "politica sa consecventă pentru îmbunătățirea relațiilor internaționale, pentru o viață mai bună și mai fericită a popoarelor, politică bogată în activități consacrate progresului multilateral al fiecărei țări, caracterizată de înțelegere reciprocă, Nicolae Ceaușescu militează nu pentru o competiție pe planul înarmării, ci pentru o competiție a valorilor creatoare ale fiecărui popor. Președintele României sprijină pe deplin eforturile popoarelor mici șl mijlocii, ale țărilor In curs de dezvoltare in aspirațiile lor firești spre un viitor mai fericit, iar mișcării de nealiniere îi acordă o mare importanță In solu

ționarea problemelor vitale ale contemporaneită - ții. De asemenea, Nicolae Ceaușescu a subliniat cu mai multe prilejuri necesitatea transformării Balcanilor intr-o zonă de colaborare pașnică, fără arme nucleare, iar problemele aflate încă in suspensie între unele țări balcanice să luționate pe calea velor.O importanță deosebită — se arată in prefață — a- cordă președintele Nicolae Ceaușescu relațiilor româno-iugoslave. In- tîlnirile și convorbirile pe care le-a avut cu Iosip alți conducători iugoslavi au constituit, de fiecare dată, un impuls pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie, spre binele popoarelor din Iugoslavia și România.Pornind tocmai de la această bogată activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în acest volum — primul apărut în limba macedoneană — sînt cuprinse cuvîntări prezentate în cadrul a trei capitole i „Pacea — necesitate majoră a epocii contemporane" ; „Balcanii — zonă a păcii și colaborării internaționale**  ) „Relațiile de prietenie și colaborare rom&no-iugosla- ve".De altfel — se arată tn încheierea prefeței — operele președintelui Nicolae Ceaușescu sînt publicate in România In cîteva zeci de volume. De asemenea, ele au fost traduse în străinătate, tn mai multe limbi. Inclusiv In Iugoslavia, unde au apărut tn colecția „Opere alese ala oamenilor de stat contemporani", editată de „Medjunarodna Poli- tika". In 1970, ca și de editura „Komunist", din Belgrad, In 1974. In limba macedoneană aceste lucrări sînt publicate pentru prima oară tn acest volum editat de „Makedonska Revia".Volumul se deschide cu capitolul „Pacea — necesitate majoră a epocii contemporane", tn care sînt cuprinse extrase din cuvîntările și interviurile tovarășului Nicolae Ceaușescu, punînd tn evidență concepția conducătorului partidului și statului nostru în problemele dezarmării, ale edificării unei păci trainice pe planeta noastră. Sînt citate aprecierile președintelui României în care se reliefează că, In prezent, cînd omenirea trăiește sub amenințarea armelor de distrugere In masă, este mai necesar ca oricînd să se acționeze pentru salvarea umanității de la o catastrofă nucleară, de Ia distrugere, pentru a-

fie so- numai tratati-

înaltă apreciere a contribuției deosebite 
a președintelui României la promovarea. 

nobilelor idealuri ale umanității 
TOVARĂȘULUI nicolae ceaușescu i-a fost decernat premiul 
„PENTRU PACE Șl SOLIDARITATE INTERNAȚIONALĂ" AL FUNDAȚIEI 

ALIANȚA MONDIALĂ PENTRU PACE „IGNIS ARDENS" DIN ITALIAROMA 22 (Agerpres). - La sediul Ambasadei române de la Roma a avut loc, zilele acestea, ceremonia decernării premiului „Pentru Pace și Solidaritate Internațională" tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, din partea Fundației A- lianța Mondială pentru Pace „Ignis Ardens” din Italia.Prezentînd această înaltă distincție, secretarul general al Fundației a rugat ca ea să fie înmîna- tă tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca o expresie a recunoașterii șl a- precierii deosebite de care se bucură în Italia șl in întreaga lume activitatea multiplă șl neobosită desfășurată de președintele României, timp de decenii, pentru promovarea nobilelor Idealuri de pace, solidaritate șl colaborare între toate popoarele lumii.Luînd cuvîntul în cadrul festivității, președintele Academiei Inter

naționale de Propagandă Culturală a subliniat că „România a demonstrat întotdeauna o dorință constantă pentru pace, s-a afirmat ca un factor Important in lupta pentru dezarmare, penUu edificarea unei lumi mal drepte și mal bune, promotorul acestor orientări fundamentale ale politicii externe românești fiind președintele Nicolae Ceaușescu". In acest cadru, vorbitorul a evocat „importantele acțiuni, demersuri șl inițiative ale președintelui Nicolae Ceaușescu, ale României, între care șl recenta reducere unilaterală cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor șl cheltuielilor militare, care demonstrează e- locvent voința fermă a poporului român de a sprijini, prin măsuri concrete, politica de pace șl dezarmare, de încredere și colaborare între toate popoarele lumii”.In cadrul festivității au luat, de

asemenea, cuvîntul președintele A- cademiel de Artă șl Cultură, precum și președintele Academiei de Relații Internaționale, Artă, Turism și Spectacol, care au elogiat înalta ținută morală a președintelui României, precum șl activitatea sa intensă, revoluționară pe care o desfășoară pentru progresul țării, pentru întărirea Independenței șl suveranității naționale, pentru colaborare șl apropiere între popoare, pentru dezarmare șl promovarea păcii în lume.
★Cu prilejul decernării premiului „Pentru Pace șl Solidaritate Internațională” la Roma expoziție tică cu Nicolae Ceaușescu limba Italiană șl In alte limbi de circulație internațională.

președintelui României, a -fost de carte operele deschisă □ social-poli- tovarășulul publicate- în

Bros Tlto și cu părarea dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor la existență, libertate șl independență, la pace. Sînt prezentate considerentele tovarășului Nicolae Ceaușescu referitoare la legătura directă dintre pace și dezarmare, la pericolul pe care îl prezintă cursa aberantă a înarmărilor, Îndeosebi a înarmărilor nucleare. Totodată, este evidențiată concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la rolul mișcării comuniste și muncitorești revoluționare, al tuturor mișcărilor progresiste în lupta pentru pace, pentru lichidarea focarelor de război, eliminarea radicală șl definitivă a coșmarului unul război nuclear, pentru crearea unei lumi fără arme șl războaie.In cel de-al doilea capitol a. volumului, „Balcanii — zonă a păci! și colaborării internaționale", sini redate aprecierile tovarășului Nicolae Ceaușescu — subliniate In repetate rîndurl — privind necesitatea unor eforturi susținute în vederea dezvoltării colaborării bilaterale șl multilaterale intre țările balcanice, ca o contribuție la consolidarea păcii in Europa șl In lume. Sînt «coase în evidență ideile referitoare la importanța soluționării problemelor litigioase dintre țări în spiritul înțelegerii șl al colaborării, al principiilor cuprinse In Actul final de la Helsinki. Sînt, de asemenea, relevate aprecierile referitoare Ia relațiile României cu țările balcanice, pe linia colaborării pașnice, destinderii și păcii, dezvoltarea conlucrării dintre țara noastră șl celelalte state balcanice, eforturile României pentru transformarea acestei regiuni intr-o zonă a păcii, a bunei vecinătăți, încrederii și colaborării rodnice, precum și la necesitatea întreprinderii de măsuri concrete in vederea transformării Balcanilor Intr-o zonă lipsită de arma nucleară și chimică, fără baze militare, Intr-o regiune a colaborării pașnice.

rela- lnttl- Inalt și da

In ultimul capitol) „Relațiile de prietenie și colaborare româno-lu- goslave", sînt Înserate selecții din cuvintărl și interviuri care reliefează aprecierile secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, privind raporturile dintre România și Iugoslavia, care au cunoscut o dezvoltare mereu ascendentă. Sînt puse în evidență legăturile tradiționale de bună vecinătate și conlucrare dintre popoarele celor două țări, conținutul calitativ nou al colaborării dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre Republica Socialistă România șl R.S.F. Iugoslavia, rolul determinant in orientarea evoluției de ansamblu a acestor ții pe care l-au avut și îl au nirile șl convorbirile la nivel dintre conducătorii de partid stat ai Celor două țări.Volumul prezintă, de asemenea. biografia tovarășului Nicolae Ceaușescu, importante momente ale vieții și îndelungatei sale activități revoluționare, aflată in strînsă legătură cu cele mal semnificative evenimente ale mișcării muncitorești și revoluționare din țara noastră, ale evoluției politice, economice și sociale a României în doilea rioadaPrin lum se constituie ___  _ ________cativă sinteză a concepțiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la problema fundamentală a contemporaneității — problema păcii și dezarmării — la crearea unei atmosfere de înțelegere în Balcani și transformarea acestei regiuni Intr-o zonă lipsită de arma nucleară și chimică, cu privire la edificarea și dezvoltarea continuă a relațiilor de colaborare multilaterală dintre cele două țări socialiste vecine și prietene — România și Iugoslavia. (Agerpres)

anii de dinaintea celui de-al război mondial și !n pe- constructiei socialismului, conținutul său, întregul vo- într-o semnifi-

; IDEI SI DIRECȚII FUNDAMENTALE ALE GÎNDIRII Șl ACȚIUNII ] 

I POLITICE INTERNAȚIONALE ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU} 

Edificarea noii ordini economice internaționale 
- factor al progresului istoric

■ „Ne pronunțăm hotărît pentru măsuri concrete în direcția lichidării 
subdezvoltării și realizării unei noi ordini economice internaționale, care 
să favorizeze progresul mai rapid al tuturor țărilor, și în primul rînd al 
celor rămase în urmă, să asigure stabilitatea economică mondială, pro
movarea largă a cooperării reciproc avantajoase între state“.

NICOLAE CEAUȘESCUîn vasta operă teorețică și, deopotrivă, in prodigioasa activitate practică a tovarășului Nicolae feaușescu, un loc central îl ocupă problema lichidării subdezvoltării, a decalajelor dintre state și făuririi unei noi ordini economice și politice internaționale — problemă fundamentală a contemporaneității, de a cărei soluționare depind nemijlocit nu numai progresul economico-social, dar și pacea întregii omeniri. Revoluționarul înflăcărat care și-a consacrat viața cauzei libertății, demnității și Înfloririi patriei sale a vibrat puternic la aspirațiile celorlalte popoare — de libertate națională și socială, progres și dezvoltare de sine stătătoare.
O concepție originală, 

realistă și constructivă. Incâ în perioada cînd conceptul noii ordini economice nu era cristalizat, secretarul general al partidului, președintele Republicii, a desfășurat o neobosită activitate, evidențiind necesitatea înlocuirii vechii ordini, statornicită pe plan internațional, bazată pe inegalitate și asuprire imperialistă și colonialistă, cu una

nouă, întemeiată pe egalitate, echitate și avantaj reciproc. Cu o mare forță de pătrundere și de sesizare a ceea ce este esențial pentru destinele omenirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a elaborat o concepție originală, unitară și cuprinzătoare, cu o solidă ‘fundamentare științifică, materialist-dialectică și cu un profund caracter umanist — concepție care se află la înseși izvoarele teoriei revoluționare cu privire la conținutul și modalitățile de Înfăptuire a noii ordini economice și politice mondiale.într-o viziune largă, străină oricăror scheme prestabilite, conducătorul partidului și statului nostru, dezvăluind în toată amploarea sa contradicția care se manifestă pe planul vieții economice și sociale internaționale intre asupritori și asupriți, între bogați și săraci — a elaborat teza, de inestimabilă valoare teoretică și practică, potrivit căreia aceasta devine una din cele mai puternice contradicții ale contemporaneității. Această teză iși găsește solide fundamentări In realitățile lumii de astăzi, care arată că în era celei mai profunde și spectaculoase revoluții tehnico-științifice, cînd

omul ■ reușit să-și croiască drum spre aștri, chipul planetei noastre continuă să fie desfigurat de plaga sărăciei. Ce poate fi mai elocvent, în aqest sens, decît faptul că trei pătrimi din omenire nu dispun de nici o treime din producția mondială 1 ?In concepția secretarului general al partidului, lichidarea stării de subdezvoltare — stare de lucruri profund nedreaptă, Consecință directă a politicii colonialiste și neocolo- nialiste, a vechilor relații de inegalitate, dominație și asuprire — constituie o problemă de care depind Înseși pacea și viitorul omenirii. Căci contradicția dintre bogați și săraci are nu numai laturi economice, ci privește nemijlocit șl sfera politică, are consecințe grave asupra securității internaționale.Intr-adevăr, realitățile atestă pe deplin că menținerea și adîncirea decalajelor, constituind un factor de îngustare a pieței mondiale, afectează evoluția economică generală, creează grave dezechilibre, o situație de criză economică, comercială și financiar-valutară ce blochează progresul tuturor statelor, inclusiv al celor avansate. In același timp, subdezvoltarea — ridicînd mari obsta

cole In calea emancipării economica a popoarelor — este o sursă de animozitate, tensiune și conflicte Intre state și grupări de state, generatoare de situații explozive.
Principalul obiectiv — li*  

chidarea subdezvoltării. D“ aceea, in gîndirea președintelui României, noua ordine economică nu înseamnă schimbări superficiale, de înlocuire a vechiului „ambalaj" cu altul nou, ci transformări revoluționare fundamentale in însuși sistemul de relații dintre state, abolirea completă și definitivă a practicilor imperialiste, care adîncesc decalajele economice. In acest sens, secretarul general al partidului consideră că noua ordine economică presupune in mod necesar și realizarea unei noi ordini politice, in- trucît ea nu poate fi clădită decît pe temelia principiilor noi de relații politice internaționale, respectiv principiilor independenței și suveranității naționale, deplinei egalități in drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, excluderii cu desăvîrșire a forței și amenințării cu forța din relațiile inter

Consfătuirea secretarilor cu probleme internaționale 
și ideologice ai comitetelor centrale ale partidelor 
comuniste si muncitorești din unele tari socialiste

• • l

Fagentule de presă1
I TRANSMIT I

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — La Varșovia s-au deschis joi lucrările Consfătuirii secretarilor cu probleme internaționale și ideologice ai comitetelor centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste.Partidul Comunist Român este reprezentat la această consfătuire de tovarășii Petru Enache și Ion Stolan, membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv, secretari al C.C. al P.C.R.In cursul aceleiași zile, tovarășul Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone, a primit pe secretarii cu problemele internaționale și ideologice ai comitetelor centrale ale partidelor comuniste șl muncitorești prezente la consfătuire.

Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-au transmis tovarășului W. Jaruzelski un salut cordial și urări de succes în activitatea de mare răspundere pe care o desfășoară, prosperitate și fericire poporului polonez prieten.Mulțumind, tovarășul Wojciech Jaruzelski a rugat, la rtndul său, să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut tovărășesc, cele mai bune urări de succes In activitatea prodigioasă In fr.untea partidului și statului, Iar poporului român noi și însemnate împliniri în dezvoltarea multilaterală a României socialiste.Lucrările consfătuirii continuă.

I

INTILNIRE. La 22 ianuarie 1987 a avut loc la Varșovia o întîlnire a adjuncților miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia, în cadrul căreia s-a efectuat un schimb de păreri cu privire la prima etapă a lucrărilor reuniunii general-euro- pene de la Viena asupra securității și cooperării în Europa și la măsurile care să fie întreprinse pentru a asigura succesul celei de-a doua etape a reuniunii, care urmează să-și reia lucrările la 27 ianuarie a.c. Din țara noastră a participat o delegație condusă de Traian Pop, adjunct al ministrului afacerilor externe.

I

Diferendul comercial interoccidentalWASHINGTON 22 (Agerpres). — Președintele Ronald Reagan a semnat un ordin prin care se permite intrarea în vigoare, după 31 ianuarie, a taxelor vamale majorate la o serie de importuri de produse a- gricole provenind din C.E.E. După cum se știe, guvernul american a hotărît recent sporirea taxelor vamale la unele produse agricole, mo- tivind decjzia prin reducerea livrărilor americane în Spania și Portugalia, după aderarea acestor două țări la Piața comună, act ce este a- preciat de observatorii politici ca „prima salvă a unui război comercial".
I »STRASBOURG 22 (Agerpres). — Referindu-se la conflictul comercial dintre Piața comună și Statele Unite, în primul discurs rostit după ce a fost ales în funcția de președinte al Parlamentului (vest)-european, Henry Plumb (Marea Britanie) a

denunțat „atitudinea S.U.A.. care urmăresc să supună țările C.E.E.", a- firmînd că parlamentarii țrebule să susțină măsurile de retorsiune propuse de Comisia Executivă a „celor 12“. O problemă urgentă a lumii contemporane, căreia este necesar să 1 se găsească o soluție, a subliniat el. este aceea a foametei și sărăciei în țările numite „ale lumii a treia".BRUXELLES 22 (Agerpres).' — Willy de Clercq, vicepreședinte al Comisiei C.E.E., va pleca, vineri, la Washington pentru convorbiri cu o- ficialități americane, în încercarea de a se evita declanșarea unul nou „război comercial" transatlantic.Intr-o declarație făcută agenției „Belga", Willy de Clercq a afirmat că nu este optimist În ce privește rezultatul ccfnvorbirilor pe care le va avea la W'ashlngton.

I LA EXPOZIȚIA INTERNAȚIO- , NALA DE TURISM DE LA HELSINKI. „Matka 1987", țara noas- I , Itră a participat cu un stand înfă- țișînd frumusețile naturale ale I României, potențialul turistic pentru vacanțe și tratament.CONGRES. La Tokio s-au des- . I chis lucrările celui de-al 52-lea I Congres al Partidului Socialist din I I Japonia.MANEVRE MILITARE. In zona I centrală a Mării Mediterane au I I început manevre ale flotei a Vl-a a S.U.A., la care participă 29 de nave, între care portavioanele „John F. Kennedy" șl „Nimltz".HOTARIRE. Guvernul egiptean | a interzis S.U.A. să efectueze ma- I nevre militare maritime cu pârtiei- I Iparea submarinelor nucleare în apele teritoriale ale Egiptului. rDEMONSTRAȚIE. Aproximativ . 10 000 de țărani au participat la o I demonstrație în fața palatului pre- , ! zidențiai din Manila cerind infăp- I tuirea fără întîrziere a reformei a- I Igrare. In cursul ciocnirilor dintre poliție și demonstranți, 20 de per- | soane și-au pierdut viața, iar cite- I Iva zeci au fost rănite. S-a anunțat că în legătură cu aceste evenimen- . te au fost suspendate negocierile I dintre guvernul filipinez și Fron- I | tul Național Democratic.
naționale. Practica raporturilor dintre state a dovedit cu prisosință că numai prin aplicarea ansamblului a- cestor principii, de către toți și față de toți, se pot crea condiții în vederea lichidării subdezvoltării — principalul obiectiv al noii ordini economice și politice — care, în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, este menit să ducă la edificarea unei lumi mai drepte și mai bune, de oameni egali, de națiuni egale.

Căi ți modalități de în
făptuire a unui dezide
rat istoric. Președintele Nicolae Ceaușescu are meritul nu numai de a fi pus tn lumină imperativul edificării noii ordini economice și a-i fi dat contururi teoretice, ci și de a fi trasat cu profunzime, îndrăzneală și realism căile și modalitățile de realizare a acestui deziderat istoric. în abordarea acestor probleme, secretarul general al partidului pune cu putere in evidență a- devărul fundamental că lichidarea subdezvoltării, ridicarea economică șl socială a țărilor rămase în urmă trebuie să se bazeze, in primul rind, pe efortul propriu al fiecărui popor, pe mobilizarea intensă a potențialului material și uman al țării respective.Totodată, luînd în considerare faptul că adesea eforturile proprii depuse de țările în curs de dezvoltare sint diminuate, iar uneori chiar anihilate de factori externi, ce nu pot fi controlați de statele respective, președintele României consideră că un rol deosebit de important în eliminarea decalajelor il au colaborarea economică internațională, acordarea unui sprijin autentic, real și substanțial — material, financiar și tehnologic — de către țările avansate celor rămase în urmă. în legătură cu aceasta, tovarășul Nicolae Ceaușescu consideră că o mare însemnătate ar avea organizarea unei conferințe internaționale In cadrul O.N.U., cu participarea țărilor dezvoltate și a celor în curs de dezvoltare, care să ducă la înțelegeri privind soluționarea globală a problemelor subdezvoltării și instaurării noii ordini economice mondiale.In viziunea de largă cuprindere a secretarului general al partidului, realizarea acestor obiective presupune, înainte de toate, adoptarea unor măsuri privind soluționarea globală a problemei datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare, care este nu numai o expresie a actualului sistem inechitabil de relații dintre sta

te, ci și unul din principalele obstacole In calea realizării noii ordini economice internaționale.România se pronunță, totodată, pentru reforma sistemului monetar- financiar internațional și pentru o mal mare preocupare în vederea asigurării unei corelări Intre problemele comerciale șl cela monetare gi financiare.De asemenea, țara noastră, președintele el consideră ca imperative esențiale ale noii ordini economico combaterea protecțlonismului șl realizarea unor schimburi libere, fără discriminări și fără nici un fel de condiționări politice sau de altă natură ; renunțarea la politicile de blocadă, embargo și sancțiuni ; stabilirea unui raport just, echitabil intre prețul materiilor prime și cel al produselor industriale ; asigurarea accesului larg, neîngrădit al tuturor statelor la cuceririle științei și tehnicii moderne ; prevenirea consecințelor nocive ale exodului de cadre calificate din țările In curs de dezvoltare către cele industrializate.Secretarul general al partidului a- preciază că orientarea într-o direcție pozitivă a proceselor economica și politice internaționale depinde, In bună parte, de capacitatea țărilor în curs de dezvoltare de a întări unitatea și colaborarea lor. Tocmai un asemenea obiectiv vizează propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind convocarea unei conferințe internaționale Ia nivelul cel mai înalt a țărilor in curs de dezvoltare, după o pregătire corespunzătoare, impli- cînd „Grupul celor 77“ și în cooperare cu mișcarea țărilor nealiniate.
Interdependența dezar

mare — dezvoltare. Tovară?ul Nicolae Ceaușescu a arătat. In repetate rîndurl, că realizarea unor pași concreți în direcția eliminării decalajelor și asigurării unei dezvoltări stabile și echilibrate a economiei mondiale presupune alocarea unor mari fonduri materiale și bănești, ceea ce nu se poate concepe decît prin intensificarea eforturilor pentru realizarea dezarmării, pentru reducerea uriașelor cheltuieli militare, care au devenit o grea povară pentru toate statele. Și, însoțind ca întotdeauna vorba cu fapta, țara noastră a redus cu 5 la sută armamentele, efectivele și cheltuielile militare, supli- mentîndu-se astfel resursele financiare pentru dezvoltarea economiei

naționale, pentru Investiții, cercetare și nevoi sociale.
Sprijin activ dezvoltării in

dependente. Concepția teoretică a președintelui României cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale este puternic întărită de acțiunea practică. România, ea însăși țară în curs de dezvoltare, întreține, astfel, relații de colaborare pe toate planurile — politic, ‘economic, tehnico-științiflc, cultural — cu cvasltotalitatea statelor în curs de dezvoltare, relații puternic stimulate de vizitele întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țări ale Asiei, Africii și Americil Latine, de documentele de mare importanță semnate cu aceste prilejuri. Creșterea susținută și diversificarea continuă a schimburilor comerciale cu statele în curs de dezvoltare, numeroasele obiective economice din statele în curs de dezvoltare la realizarea cărora participă țara noastră, activitatea societăților mixte în domeniul industriei, agriculturii, construcțiilor, transportului și- comerțului, asistenta tehnică sub diferite forme, sprijinul acordat de România pentru pregătirea de cadre naționale din aceste țări reliefează pregnant solidaritatea in fapte a partidului și statului nostru cu popoarele care luptă pentru q dezvoltare liberă, independentă.Concepția unitară, sistematică asupra dezvoltării și progresului economico-social, «fundamentată de președintele României, cuprinde soluții pentru multiple probleme, azi cu dimensiuni și acuități îngrijorătoare, și care mîine pot cunoaște proporții amenințătoare, iar poimiine chiar explozive, dacă nu vor fi rezolvate cauzele care le generează. Datorită • amplorii și uriașei importanțe a a- cestor probleme, concepția constructivă și direcțiile practice de acțiune preconizate de președintele țării noastre pentru edificarea noii ordini economice și politice mondiale sînt larg cunoscute șl apreciate In lume, numele tovarășului Nicolae Ceaușescu fiind pronunțat cu prețuire, respect și stimă pe toate meridianele globului, ca o deplină recunoaștere a eforturilor depuse pentru ca toate popoarele să se bucure de binefacerile progresului și păcii. >
Gh. CERCELESCU
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