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într-un nou și fructuos dialog de lucru cu cadre de conducere și specialiști

din domeniul mecanjzării agriculturii și construcției de mașini

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a analizat stadial îndeplinirii sarcinilor privind realizarea
unor mașini agricole moderne, de mare randament

Partidul reprezintă astăzi centrul vital al între
gii națiuni, el este conștiința revoluționară a poporu
lui nostru, de la care radiază energiile creatoare ale
întregii națiuni și care luminează calea spre înalte
le piscuri ale civilizației comuniste.
NICOLAE CEAUȘESCU
In actualul stadiu istoric de dezvoltare socialistă a
României, orice analiză a drumului parcurs pune în
lumină, in deplinătatea sa, adevărul că rolul
conducător al partidului este o învestitură a
istoriei, un drept cîștigat printr-o Istorie glorioasă de
luptă necurmată pentru libertatea țării, pentru pro
gresul ei general. El a fost cîștigat de-a lungul unei
glorioase existențe revoluționare, consacrate de aproa
pe șapte decenii țării, poporului, progresului.
Intre marile deschideri revoluționare datorate Con
gresului al IX-lea, definirea într-o viziune novatoare
a rolului conducător și răspunderilor partidului, a mo
dalităților de îndeplinire a misiunii sale istorice se
situează la loc de frunte. Intr-un spirit profund crea
tor, care pornește de la tradițiile înaintate ale gindirii socialiste în țara noastră, de la marile răspunderi
pe care le ridică etapa actuală a construcției socia
liste în fața clasei muncitoare, a întregului popor,
partidul a fost
definit
de
către
tovarășul
Nicolae Ceaușescu drept centru vital al societății,
forța politică conducătoare, a cărui ideologie și
practică politică au ridicat deviza „cu poporul și
pentru popor" la rangul de strategie a conducerii din
interiorul societății, al colectivelor, în strîns dialog,
într-o permanentă conlucrare cu oamenii muncii.
In ansamblul preocupărilor secretarului general al
partidului, definirea căilor și modalităților de perfec
ționare a activității partidului, de asigurare a condi
țiilor ca partidul comuniștilor de care poporul nostru
și-a legat cele mai scumpe aspirații de progres și

prosperitate să-și îndeplinească intr-un mod exemplar
misiunea istorică s-a bucurat de o atenție deosebită.
Exercitarea deplină a rolului conducător al partidului
este o răspundere care cunoaște in fiecare moment
al construcției socialiste accente specifice, preocupări
distincte. Esențial pentru partid in ansamblu și pen
tru fiecare organizație a sa este de a găsi, in cadrul
procesului revoluționar continuu, de înaintare a con
strucției socialiste, căile cele mai potrivite de a asi
gura dezvoltarea necontenită a țării, de a conlucra
activ cu toate categoriile de oameni ai muncii.
Aprecieri de cea mai mare importanță, orientări
pentru perfecționarea continuă a activității partidului
în ansamblu și a tuturor organizațiilor sale compo
nente - ilustrînd preocuparea consecventă a
tovarășului Nicolae Ceaușescu în direcția afirmării
tot mai eficiente a rolului politic conducător al parti
dului, corespunzător exigențelor actualei etape - con
țin cuvîntările secretarului general al partidului rostite
în cadrul ceremoniei de omagiere a zilei de naștere
și a îndelungatei sale activități revoluționare și la
ședința Comitetului Politic Executiv din 30 ianuarie
1987.
Acestor prețioase contribuții teoretice și orientări
practice, prin care sînt definite în spirit revoluționar
rolul, misiunea și răspunderile partidului față de po
por, față de dezvoltarea și perfecționarea continuă
a societății noastre socialiste, le consacrăm dezba
terea pe care o publicăm IN PAG. A III-A.

COMBATIVITATEA

— trăsătură a angajării
comuniste
Pe marginea unor adunări generale de partid

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, a analizat, simbâtâ, cu cadre de conducere și spe
cialiști din domeniul mecanizârii agriculturii și construcției de
mașini, stadiul îndeplinirii sarcinilor privind realizarea unor
mașini agricole moderne, de mare randament, care sâ asigure
aplicarea celor mai eficiente tehnologii de cultură, in vederea
obținerii unor producții agricole ridicate, in conformitate cu
obiectivele noii revoluții agrare in țara noastră, cu sarcinile
stabilite de Congresul al Xlll-lea al partidului.
La sosire, secretarul general al
partidului a fost întîmpinat cu
multă căldură de numeroși oameni
al muncii, cu puternice urale
Si ovații. S-a aclamat îndelung
„Ceaușescu — P.C.R.l". „Ceaușescu
$i poporul !“. „Stima noastră si
mîndria. Ceaușescu — România !“,
prin aceste manifestări cel prezent!
dînd glas gîndurilor si sentimente
lor de dragoste si recunoștință fată
de secretarul general al partidului
pentru activitatea sa neobosită
consacrată, cu dăruire si fierbinte

patriotism, progresului multilateral
ai patriei.
La acest nou dialog de lucru,
care a avut loc la Institutul de cer
cetare științifică si inginerie teh
nologică pentru mașini si utilaje
agricole, au participat tovarășii
Constantin Olteanu. Cornel Pacos
te. Vasile Bărbulescu. Silviu
Curticeanu. Gheorghe David, pre
cum si miniștri, cadre de conduce
re din institute de cercetare, pro
iectare și inginerie tehnologică, din
diferite unități de profil.
In cadrul unei expoziții special

amenajate, au fost prezentate o
serie de mașini agricole perfecțio
nate. în spiritul indicațiilor date de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. astfel
ca agricultura tării să dispună de
utilaje și agregate de mare
randament si eficientă spori
tă. Au fost examinate soluții
privind reglarea semănătorilor,
care vor fi utilizate în apropiata
campanie agricolă de primăvară,
în conformitate cu noile tehnologii
stabilite la culturile de cereale și
plante tehnice. De asemenea, au
fost expuse o serie de utilaje adap
tate pentru distribuirea îngrășă
mintelor chimice lichide, precum șl
variante îmbunătățite ale insta
lațiilor pentru irigat.
In cadrul expoziției au fost în
fățișate noi tipuri de mașini
agricole, cum sînt semănătoarea de
mare productivitate, care asigură
și distribuirea îngrășămintelor,
combina tractată de recoltat po
rumb în stiuleti depănușati. mașini
de administrat amendamente. în
grășăminte organice, echipamente

pentru afînarea adîncă a solului,
,pentru pregătirea patului germina
tiv, precum și setul de mașini fo
losite de tractorul U 302 (26 CP).
Totodată, au fost prezentate agre
gatul pentru semănat porumb con
comitent cu fasole intercalată și
modulul experimental al combinei
multifuncționale modulată pentru
recoltarea cerealelor — porumb,
floarea-soarelui. păioase și alte
culturi.
In timpul vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a apreciat că au
fost obținute unele rezultate bune
în conceperea si realizarea de ma
șini și utilaje moderne, de înaltă
productivitate, care să satisfacă
cerințele mereu crescânde ale agri
culturii noastre.
Examinând cu atenție soluțiile
propuse, secretarul general al parti
dului a subliniat necesitatea de a
se acționa pentru îmbunătățirea
continuă a întregii sisteme de ma
șini agricole, astfel ca la fiecare
lucrare și cultură să se poată apli
ca tehnologii eficiente, de mare
randament. în acest sens, s-a ară
tat că se impune să fie adoptate
variante constructive, cît mai puțin
costisitoare, cu consumuri reduse
de metal, combustibil și energie.
In dialogul purtat cu cadrele de
conducere, cu specialiștii, secreta
rul general al partidului a cerut
ca noile mașini să fie astfel
concepute Incit să se asigure densi
tatea optimă pentru fiecare cultu
ră. executarea lucrărilor din cam
paniile agricole în cel mai scurt
timp și la un înalt nivel calitativ.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
cerut să fie luate în toate unită
țile agricole, măsuri în vederea în
cheierii în cel mai scurt timp a
pregătirilor pentru campania agricolă de primăvară, pentru des
fășurarea corespunzătoare a aces
teia. potrivit normelor tehnologice
stabilite privind densitățile la hec
tar si distanta între rînduri. asigurîndu-se recolte sporite la toate
culturile. în conformitate cu obiec
tivele stabilite.
Cei prezent! au exprimat vii
mulțumiri secretarului general al
partidului pentru vizita efectuată,
angajîndu-se în numele tuturor ce
lor ce își desfășoară activitatea în
acest domeniu să nu precupețeas
că nici un efort pentru înfăptuirea
indicațiilor primite, pentru dotarea
agriculturii noastre socialiste cu
mașini și utilaje agricole cît mai
perfecționate, de mare randament,
pentru îndeplinirea integrală a pla
nului și programelor pe acest an
și pe întregul cincinal.
(Agerpres)

Așteptam nerăbdător rezultatul
alegerilor. Comisia pentru număra
rea voturilor se retrăsese într-o
cameră alăturată. In sala de ședințe
se reinstaurase liniștea. încordarea
care domnise pînă in urmă cu zece
minute dispăruse. Fiindcă Încordare
fusese.
...Toți cei 39 de particlpanți ascul
taseră cu maxim interes și darea de
seamă, și discuțiile. Deși privisem
cu atenție, n-am remarcat nici □
undă de plictiseală, de moleșeală.
Nimic din falsa combativitate a șe
dințelor devoratoare de timp pe care,
din fericire, le întîlnim tot mai rar.
Nimic circumstanțial. Nici un exces
de zel. Nimeni nu se lăsase dus de
curentul vorbelor, nimeni nu se ră
tăcise în labirintul frazelor. Era clar
că cei care interveneau în dezbateri
nu o făceau pentru ca să străluceas
că, ci pentru că aveau ceva de spus.
Se simțea că erau cu adevărat im
plicați în viața întreprinderii, a or
ganizației de partid. Se folosiseră
argumente evidente și suficiente, nu
propoziții care
să sune și să
răsune. Oame
nii vorbiseră
hotărît, ca unii care știau
prea bine pre
țul clarității și al conciziei. Fără
nervi, fără suspiciuni, fără formu
lări stereotipe, prefabricate, uzate.
S-au folosit tonuri polemice, dar
calme și chiar... calde.
Atunci de unde încordarea, ten
siunea de care aminteam la început
din atmosfera adunării ? Din aspri
mea criticilor, din franchețe. Se știe
doar că adevărul nu bucură tot
deauna. Cel puțin pe unii. Or, aici,
în ultimele două ore, fiecare dintre
vorbitori spusese adevăruri care
bucurau, dar și unele de-a dreptul
tăioase. Cel puțin pentru unii. S-au
rostit nume ale acelora mușcați de
lene, care obișnuiesc să se supere
pe soare pentru că... răsare prea de
vreme și apune prea tîrziu ; ale
acelora care mai plutesc încă pe va
lurile risipei ; care uită că și timpul,
și energia, și materia primă, și ma
terialele, și utilajele costă bani și că
lucrul bine făcut trebuie să fie și la
un cost scăzut. Evident, se rostiseră
și elogii, dar o simplă răsfoire a
carnetului de reporter impunea (sta
tistic) constatarea că majoritatea
vorbitorilor mai mult au criticat decit au lăudat. Printre cei care dove
diseră o combativitate deosebită, o
atitudine critică și autocritică severă,
dar absolut principiale, se aflau și
membrii — în frunte cu secretarul
— fostului birou al organizației de
bază. Așa fusese prima parte a
adunării.
Iar acum, in așteptarea rezultatu
lui votului secret urmăream ochii
oamenilor, expresia fețelor, gesturile
lor. Am intrat in vorbă cu cițiva
dintre cei a căror activitate în orga
nizația de partid fusese apreciată ca
negativă. Mă interesau opiniile lor
despre ceea ce li se spusese, despre
cei care nu-i lăudaseră, ci dimpo
trivă. Toți mi-au declarat că, deși
n-au motive să fie bucuroși, n-au
primit decit ceea ce meritau, că ne
drept se vorbise despre ei in terme
nii pe care-i auzisem toți și că sînt
hotăriți să-și schimbe atitudinea.
Spuneau : „Critica întemeiată nu
dăunează, ci dinamizează". Nu
sînteți supărați pe cei care v-au cri
ticat ? — am întrebat. Au răspuns :
„Nici gînd, pe noi sîntem supărați..."

Le notam afirmațiile și gîndeam :
vorbele lor sint ale unor comuniști
încercați, dar vor fi fiind ele sin
cere ? Oare ce cred ei cu adevărat
despre fermitatea revoluționară, des
pre curajul opiniei liber exprimate
și răspicate, despre colegialitate ?
Care vor fi fiind criteriile lor de
valoare in aprecierea tovarășilor de
muncă ? Vor mai fi realeși cei care
au deranjat destui prin criticile lor
ascuțite, deschise ? Răspunsul la
toate aceste întrebări a venit curînd
de la președintele comisiei de nu
mărare a voturilor : prin vot secret,
toți cei propuși au fost aleși. Era
aceasta dovada incontestabilă a sin
cerității, a identității dintre gîndul
și fapta comuniștilor din adunarea
generală la care participasem. Votînd
pentru combativitate, membrii orga
nizației de bază au trecut ei înșiși
examenul combativității. Și, o dată
mai mult, practica a dovedit că prin
cipiile, criteriile pe baza cărora co
muniștii ii aleg pe cei care ii vor
conduce țin de valorile autentice, ab
solute: mun
că, cinste, dis
ciplină. dărui
re. corectitu
dine, spirit re
voluționar. Do
vedind com
bativitate — adică însușirea de a fi
combativ, calitatea de a milita activ,
cu dirzenie și perseverență, în spi
ritul idealului comunist, al afirmă
rii convingerilor proprii orînduirii
noastre socialiste, al susținerii prin
cipiilor și normelor noastre de viață
— comuniștii din adunarea generală
la care m-am referit au dat dovadă
de maturitate politică, de spirit re
voluționar.
Desigur, n-a fost o excepție. în
adunările generale de dare de seamă
și alegeri care se desfășoară în
această perioadă în organizațiile
partidului nostru mii și mii de co
muniști procedează la fel. Este fi
resc. Combativitatea revoluționară
— caracteristică întregii activități a
partidului, încă de la întemeierea
sa — a crescut permanent o dată cu
partidul, cu creșterea gradului de
conștiință al membrilor săi, iar
aceasta mai ales după Congresul al
IX-lea al P.C.R. In actuala etapă,
la îndemnul secretarului general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu; comba
tivitatea și-a găsit expresie in spiri
tul revoluționar Imprimat în toate
compartimentele vieții noastre eco
nomice, sociale, politice. Indicațiile
și orientările formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, toate documentele
de partid relevă în mod deosebit
necesitatea orientării activității po
litico-educative spre
propagarea
largă în mase a ideologiei partidului
nostru, a materialismului dialectic
și istoric, spre creșterea combativi
tății împotriva influenței ideologiei
burgheze, mentalităților retrograde,
străine principiilor eticii comuniste
și spiritului de partid.
Experiența de pînă acum a adună
rilor generale afirmă și confirmă
că gradul de combativitate al muncii
politico-educative se răsfrînge ne
mijlocit asupra eficienței ei practice.
A imprima un înalt spirit combativ
activității politico-educative înseam
nă, în primul rînd, a o axa constant
spre unirea și mobilizarea tuturor

Mircea BUNEA
(Continuare in pag. a Il-a)

ENERGIA
- problemă de maximă însemnătate,
preocupare de maximă răspundere!
IN PAGINA A ll-A

Un sat
ca oricare
altul
în iarna aceasta cu zăpezi
generoase, un prieten rămas in
satul prunciei mi-a trimis un
dar neașteptat : o simplă tă
bliță de ardezie încadrată in
modesta-i ramă de lemn. Din
coiful sting răsărea o sfoară de
cinepă la capătul căreia atirna
un burete mic și osificat. Citeva rînduri laconice însoțeau
originalul colet. Le reproduc
întocmai : „pe această tăbliță
am scrijelat _ amindpi literele
alfabetului, 0 . iarnă întreagă, pe
vr.emea .c.i.nd eram, in clasa
intiig".
Darul, cu semnificații simbo
lice, m-a făcut să mă gindesc
la imaginea satelor nimbate de
iarnă, la răsuflarea lor cuprinsă
intre două anotimpuri fertile,
la acel spațiu de respiro de
dinaintea asaltului vestind pri
măvara.
Iarna visez satele țării stră
luminate de albul pur și izbă
vitor, le presimt pulsind ca pe
niște mici inimi, alcătuindu-se
in marea inimă a țării, le as

ÎNSEMNĂRI
cult zgomotele știute și înde
părtate și le văd acolo in za
rea zărilor, fumegind ca niște
pipe in seară.
Văd oamenii mișcindu-se pe
străzi și-n 'grădini cu un anu
me ritm ce-l imprimă aștep
tarea roadelor viitoare, le văd
gesturile cu care mingile pomii
și pipăie butucul vitei de vie,
ascultă aerul și migrează tot
mai des spre marginea ogoa
relor, descifrînd, cum numai
țăranii au darul și știința s-o
facă, marea vestire a semin
țelor.
Imagini de basm și de vis,
rămase în amintirea mea de
copil, cu zăpezi și troiene inalte
In care vedeam năluci și lupi
fioroși, scene de legendă des
pre vitregia viscolului, toate aceste „dulci nimicuri" mi se
spulberă de cite ori călătoresc
iarna spre satele țării.
Acum citeva zile, inaugurind
o tradițională manifestare de
cultură, am avut prilejul sd fiu
oaspetele unei așezări din fara
noastră, o dată cu deschiderea
„Lunii cărții la sate".
Sigur că nu veneam pentru
prima oară iarna intr-un sat.
Sigur că nu veneam pentru
prima oară la o intllnire cu
cititorii.
Plecasem insă dis-de-dimineată de acasă, după ce, pină la un
ceas tirziu al nopții, stind in
fată cu vechea tăbliță de ar
dezie, retrăisem intr-un dulce
răsfăf romantic iernile copilă
riei.
Mărturisesc că mi-ar fi fost
dor să văd și unele vechi ima
gini de ilustrată cu căsuțe
singuratice pierdute in imen
sitatea albă, sănii de lemn
trase de căluți prăpădiți, gonind
in inserare ; mă vedeam copil
Inotind prin troiene cu traista
pe umăr, grăbind spre școala
aflată la nu știu citi kilometri
depărtare.
Iarna era iarnă, cu zăpezi
pufoase, albăstrii, strălucind se
ver in gerul de afară ; mai sufla
și cite o rafală de vint scuturlnd copacii, dar satul ne-a intimpinat cu un aer de redută
pașnică.
Casele, așa cum le știm, cele
mai multe noi. oamenii umblind
liniștiți pe străzile curățate de
nămeți ; era și o nuntă in care
mirele și mireasa veniseră cu
sania la fotograf și-n eterul
limpede se auzea veselia molip
sitoare a copiilor ce incheiaseră
orele la școală.
Apoi ne-am intilnit cu oame
nii, intr-o adevărată cetate a
cărții. I-am văzut ascultind

Mircea MICII
(Continuare in pag. a IV-a)
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PROBLEMA DE MAXIMA ÎNSEMNĂTATE.
PREOCUPARE DE MAXIMA RĂSPUNDERE I
Cum era și firesc, adunarea gene
rală a reprezentanților oamenilor
muncii de la întreprinderea textilă
„Dunăreană", unitate care se nu
mără printre marii consumatori de
energie electrică și termică din jude
țul Giurgiu, a supus unei analize exi
gente măsurile ce se impun a fi lua
te în continuare pentru ca, în spiritul
prevederilor decretului Consiliului
de Stat, să se asigure o economisire
severă a energiei electrice și a com
bustibililor. Practica și experiența
acestui colectiv au dovedit că sarci
nile de plan în creștere de Ia un an
la altul pot fi realizate și chiar de
pășite în condițiile reducerii substan
țiale a consumurilor energetice. In
anul trecut, planul la confecții tex
tile, de pildă, a fost depășit cu 10,6
milioane lei, în condițiile în care uni
tatea a absorbit din sistemul energe
tic national cu peste 830 MWh mai
puțin față de cota alocată. De ase
menea, nivelurile de plan pentru 1987
dezbătute și aprobate de adunarea
generală sînt mai mari fată de anul
trecut cu 134 000 metri țesături finite
și cu 116 000 metri țesături crude pe
zi, iar sarcinile la export înregistrea
ză o creștere de 86.1 la sută. Trebuie
făcută precizarea că, chiar și în ase
menea condiții, în perioada care a
trecut din acest an consumul de
energie electrică a fost redus cu
100 MWh.
Adunarea generală a apreciat că
•ceste realizări sînt rezultatul unor
măsuri complexe aplicate în ultimul
timp pentru raționalizarea procese
lor de producție, promovarea unor
tehnologii moderne, pentru întărirea
răspunderii fiecărui om al muncii și
a întregului colectiv față de econo
misirea strictă a energiei electrice și
termice, a tuturor categoriilor de
combustibili. Intr-adevăr, în urma
unei temeinice analize întreprinse la
fiecare loc de muncă s-a trecut la or
ganizarea a 5 paliere de consum co
respunzător cerințelor producției pe

toate cele trei schimburi, astfel Incit
să se încadreze în cotele de consum
planificate. De asemenea, toate sec
țiile productive au fost contorizate șt
s-a instituit o observare atentă, ceas
de ceas, a tuturor consumatorilor
auxiliari, și in primul rind a celor 20
de instalații pentru condiționarea ae
rului și menținerea unui microclimat
corespunzător pe tot fluxul tehnolo
gic. Funcționarea acestor instalații

nării lor în sarcină normală. Iată de
ce evitarea opririlor la toate cele
peste 3 000 de războaie constituie o
preocupare de căpătii pentru fiecare
muncitor.
Concluzia majoră desprinsă din
dezbaterile adunării generale, care
s-a desfășurat într-un spirit de
înaltă exigență muncitorească, a fost
însă că în conformitate cu prevede
rile decretului Consiliului de Stat și

Producții suplimentare
cu mai puțină energie
La întreprinderea
prin rotație, pe baza unul programorar, a condus la o reducere a con
sumului de energie electrică cu 35
MWh pe lună. O asemenea progra
mare riguroasă de funcționare prin
rotație, pe ore se aplică și la atelie
rul de prelucrări mecanice, precum
și la utilajele auxiliare care absorb
18 la sută din puterea desținată func
ționării întregii unități și asupra că
rora se poate atenționa cu prioritate
în situații deosebite fără a afecta cu
nimic desfășurarea normală a pro
cesului productiv. Pentru încadrarea
în cotele de energie programate și
realizarea sarcinilor de plan au fost
luate măsuri pentru ca toate răz
boaiele de țesut să fie în permanență
încărcate la capacitate» maximă. Se
cunoaște că la pornire aceste utilaje
absorb de 5—6 ori mai multă energie
electrică decît în condițiile funcțio-

„Dunărecma" din Giurgiu
pe baz« experienței dobîndite pînă
acum este necesară adoptarea unor
măsuri ferme care să asigure în con
tinuare un regim sever de economi
sire a energiei electrice șl a com
bustibililor. Pentru că, așa cum a
reieșit dintr-un sondaj inițiat la
„Dunăreană" pe parcursul a 5 zile de
către secretariatul comitetului jude
țean de partid și prezentat în ca
drul adunării generale, posibilitățile
de a acționa în vederea reducerii con
sumurilor energetice nu sînt nici pe
departe epuizate, că la fiecare loc de
muncă de aici există încă rezerve
importante care așteaptă și trebuie
să fie valorificate prin eforturile în
tregului colectiv.
Pe bună dreptate s-a spus în ca
drul adunării generale că respecta
rea cu strictețe a acestei cerințe vitala
pentru desfășurarea normală a între

gii activități productive din între
prindere impune introducerea unei
discipline riguroase la toate locurile
de muncă și eliminarea oricăror for
me de risipă, aplicarea cu fermitate
a celor mai severe sancțiuni împo
triva celor care încalcă normele
de consum legale. în acest sens, s-a
cerut consiliului oamenilor muncii
să inițieze controale sistematice pe
fiecare utilaj, ceas de ceas, astfel
incit să se poată interveni operativ
pentru stoparea oricărei forme de
risipă.
în acest scop s-au făcut numeroa
se propuneri, au fost prezentate so
luții și calcule de ordin tehnic, teh
nologic și economic, iar în final adu
narea generală a stabilit măsuri spe
cifice potrivit particularităților fie
cărui loc de muncă. Dintre aceste
măsuri cu caracter practic și per
manent am reținut : creșterea ran
damentului mașinilor de țesut cu 20
la sută, ceea ce va disponibiliza 685
MWh energie electrică, redimensionarea transmisiilor de puteri ridica
te, cit și a motoarelor de la mașinile
mari consumatoare, înlocuirea con
vertizoarelor dinamice cu elemente
statice, semiautomatizarea războaie
lor tip IMATEX, promovarea unor
tehnologii cu consumuri reduse, or
ganizarea riguroasă a reviziilor și
reparațiilor la utilaje, asigurarea
unei temeinice asistențe tehnice pe
toate schimburile și la fiecare loc de
muncă etc.
Așadar, experiența de la întreprin
derea textilă „Dunăreană" din Giur
giu relevă că respectarea normelor
de consum legale de energie și com
bustibil a devenit pentru întregul
colectiv de aici nu numai o obligație
primordială, ci și o problemă de con
știință. de probitate civică pusă în fo
losul economiei naționale, al bunu
lui mers al producției din unitate, în
Interesul fiecărui om al muncii de
aici.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

Ce întreprindeți pentru încadrarea în normele planificate?
In ziarul „Scinteia" nr. 13 830 am publicat, pe baza da
telor furnizate de Dispeceratul energetic național, situația înca
drării, pe județe ți întreprinderi, în cotele de energie electrică,
repartizate pe luna ianuarie. Așa cum a reieșit, unele unități

„Vom spori producția proprie de energie”
Ing. Iosif IACOB, directorul Com
binatului siderurgic Călan, ne-a pre
cizat :
„Datorită neasigurăril în întregime
■ energiei electrice, precum ți a pre
siunii scăzute a gazului metan care
nu a putut fi folosit din această cauză
la furnalele de 1 000 mc și, drept
urmare, nu s-au obținut gazele de
furnal necesare funcționării eazanelor
de la CET 2 fluidizare, producția pro
prie de energie electrică a fost mal
redusă, fapt ce s-a răsfrînt In depă
șirea cotelor de energie electrică, alo
cată combinatului în luna ianuarie
a.c. încă din 26 ianuarie a.c. această
situație a început să se redreseze. Ca
urmare a creșterii presiunii gazului
metan, producția proprie de energie
electrică a sporit in centralele pro
prii, fiind foarte apropiată acum de
nivelul planificat și am stabilit
măsuri ferme pentru a ne realiza
chiar din aceste zile și producția de
energie electrică. în același timp,
acționăm pe toate căile de a folosi
rațional energia electrică și a exclude
orice posibilitate de irosire a ei. în
toate secțiile de producție a fost re-

văzută defalcarea energiei electrice,
urmărindu-se neîntrerupt, ou toată
răspunderea, de către dispeceratul
nostru îticadrarea strictă in cotele
repartizate. Au fost emise decizii, cu
răspunderi concrete, pentru elimi
narea totală a mersului în gol a
instalațiilor din fluxul tehnologic dis
continuu. La aglomeratoare și secțiile
auxiliare, procesul de producție a fost

au depășit cotele alocate. Prezentăm astăzi, în continuare, răs
punsurile unor cadre de conducere de la Combinatul siderurgic
din Călan și Combinatul minier Motru cu privire la măsurile
luate pentru reducerea consumurilor energetice.
reorganlzat pe două schimburi (2 ș!
3), pentru a evita vîrful de sarcină,
iar la turnătoria cu cuptoare elec
trice nu se vor mai elabora șarjele In
vîrful de sarcină din sistemul ener
getic. Măsuri ferme au fost stabilite
pentru eliminarea iluminatului inutil
din incinta combinatului, rămînînd
doar în locurile de manevră, de în
cărcare ți descărcare * materialelor,
iar sursele de încălzire cu energie
electrică au fost în întregim» des
ființate".

„Acționăm hotărît pentru reducerea
consumurilor energetice”
Ing. Nicofae SIMIONESCU, director
mecano-energetic al Combinatului
minier Motru, ne-a spus :
„în luna ianuarie s-a desfășurat o
bună activitate de producție la În
treprinderile miniere. Lupoaia și
Motru, concretizată în obținerea unei
producții suplimentare de circa
120 000 tone cărbune. Consumurile
mari de energie electrică s-au înre
gistrat însă nu aici, ci, cu precădere,
in unitățile miniere de la Jilț, care
nu s-au înscris la nivelul prevederi-

lor planului de producție. Cauza
principală a depășirii consumului
normat — cu 1128 MWh — rezidă
în desele opriri ale liniilor tehnolo
gice de excavare ți transport, în
funcționarea în gol, peste limitele
prevăzute, și neîncadrarea la capaci
tate a unor utilaje și circuite de
benzi din mine și cariere. Analizind în spiritul recentului decret
situația existentă la fiecare abataj
și linie tehnologică, ne-am pro
pus o seamă de măsuri șl ac
țiuni prin care să folosim cit

mai chibzuit fiecare kilowatt-oră,
sâ diminuăm substanțial consu
mul de energie electrică, pen
tru a recupera cantitatea depă
șită și a ne înscrie, la sfirșitul . tri
mestrului, chiar cu o anumită eco
nomie de energie față de nivelul
normat. In carierele de la Lupoaia,
Jilț și Roșiuța am declanșat o am
plă acțiune de revizuire a instala
țiilor din fluxul de excavare și
transport, in vederea optimizării
funcționării și încărcării la capaci
tate a tuturor circuitelor de cărbune
și de haldă. Totodată, am. luat mă
suri pentru diminuarea nivelurilor
de energie electrică la consumatorii
netehnologici, cu deosebire la ate
lierele de mină, concentrind activi
tatea acestora în schimburile I și
III. Una din cauzele depășirii con
sumului de energie o constituie și
lungimea mare a transportoarelor
care pornesc de la gurile de mină
spre punctele de încărcare In va
goane. Pentru contracararea efectu
lui acestei cauze, am stabilit ca
transportoarele respective să func
ționeze numai într-un schimb, urmind ca lignitul să fie livrat din
depozitele constituite la stațiile de
sortare. în orele în care sistemul
energetic este mai puțin solicitat".

întreprinderea de utilaj greu „Progresul" din Brăila. Dragline DHM-1 800 destinate marilor șantiere naționale sînt pregătite pentru a fl expediate bene
ficiarilor. Participă la ultimele verificări pe poligonul de încercări al întreprinderii echipa de montori condusă de Dumitru Horneț Foto : E. Dichiseanu

Combativitatea—trăsătură a angajării comuniste
(Urmare din pag. I)

resurselor umane și materiale In ve
derea îndeplinirii la cote superioare
de exigență a indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu. în acest sens,
combativitatea — ca expresie a spi
ritului revoluționar — presupune,
deopotrivă, fermitate In cultivarea
atitudinii înaintate față de muncă si
avutul obștesc, a unei înalte respon
sabilități sociale, în promovarea
principiilor morale comuniste, pre
cum ți intransigență față de orica
manifestări ale vechiului în viața
socială. în gîndire, în atitudinea față
de muncă și in comportarea oameni
lor. a membrilor partidului, în pri
mul rînd.
Caracterizată prin principialitate,
obiectivitate și forță de argumentare,
străină oricăror tendințe de denigra
re sau răfuială, combativitatea revo
luționară are un caracter constructiv,
ajutînd la înlăturarea lipsurilor, ne
ajunsurilor semnalate, a Cauzelor
care le generează, prevenind reapa
riția acestora. Forța de înrîurire a
combativității revoluționare crește
pe măsură ce, ca urmare a unei in
tense activități politico-educative, ea
devine caracteristică mentalităților
înaintate, omului nou. în acest sens,
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia
că „una din îndatoririle principale ce
revin frontului nostru ideologic este
promovarea unei atitudini combati
ve, militante împotriva concepțiilor
retrograde, mistice, a influentelor
ideologiei străine, împotriva menta
lităților inapoiate, formarea trăsătu
rilor etice corespunzătoare noilor re
lații statornicite in orinduirea socia
listă".
Astfel de trăsături slnt cultivate șl
promovate de membrii partidului
nostru, iar din acest punct de vedere
marea majoritate a adunărilor gene
rale s-a constituit In veritabile lecții
de educație comunistă la școala com
bativității. a spiritului revoluționar.
Am subliniat „marea majoritate".

De ce ? Pentru că din păcate am Intîlnit situații in care combativitatea
era doar... mimată. Firește, nu de că
tre toți participants, ci doar de către
unii. într-o organizație de partid
dintr-o cooperativă agricolă de pro
ducție, cineva s-a inscris la cuvînt și
a criticat vehement conducerea pen
tru că — acuzație gravă — „nu res
pectă normele vieții și muncii comu
niștilor, ale eticii și echității socia
liste". Vorbea frumos, energic, Iși
sublinia cuvintele cu gesturi largi,
patetice. Pe scurt, impresiona. Dar
nu pe toți, era evident, sala fremăta,
rumoarea creștea. Zelos, vorbitorul a
continuat pe același ton — „nu vă
convine combativitatea, critica 1“ a
întrebat cu seninătate — să „adincească" ideea respectării principiilor,
a exigenței pe care toți comuniștii
trebuie s-o dovedească în aplicarea
umanismului socialist... Tot ceea ee
spunea era just și nu înțelegeam de
ce sala îi devenea, de la secundă la
secundă, mai ostîlă. Am priceput abia
după ce a avut loc următorul dialog :
„Pe scurt, ce dorești dumneata ?“
„Eu vreau lot ajutător !“ „Nu meri
tă", a răsunat în cor adunarea, dar
dialogul a continuat : „Cîte zile ai
muncit anul trecut ?“ „Trei zile", a
izvorît din difuzoare, de astă dată
mai slabă, vocea demagogului.
Termenul este dur, desigur, dar
chiar adunarea generală l-a taxat ca
atare pe... combativul apărător da
principii fără de principii. I s-a ex
plicat cu răbdare și claritate că uma
nismul socialist și omenia comunistă
nu au nimic comun — tocmai pentru
că se bazează pe principii ferme, de
neclintit — cu parazitismul, cu ten
dința de a trăi pe seama muncii ce
lorlalți. Și i s-a mai spus că adevărații revoluționari nu numai că afir
mă principii, dar ei, in primul rînd,
sînt cei care Ie aplică. Nu este prin
cipial, nu este moral să pretinzi mai
mult decît dai. A fost și această adu
nare — așa cum și trebuia — o veri
tabilă lecție : autentica combativitate

revoluționară, comunistă și-a spus
deschis cuvintul despre aparenta,
falsa combativitate a insului care,
fluturind vorbe frumoase despre
principii, crede că este scutit de mun
că, datoria fundamentală, de onoare
a fiecărui membru de partid.
Falsa combativitate are efecte no
cive. Și cu atît mai profunde și de
nedorit cu cit cel care o practică are
muncă de răspundere. într-o stațiu
ne de mecanizare am participat
la o adunare — rău pregătită, și mai
rău condusă ! — in care secretarul
comitetului comunal de partid, do
rind pesemne să imprime dezbateri
lor un spirit viu. dinamic, n-a reușit
decît să cufunde lucrările într-o fan
faronadă greu de redat, și mai greu
de înțeles. Combativitatea de care a
dat dovadă a fost falsă. Nu numai
pentru că limbajul folosit — de ce
unii uită atît de des că vorbele, une
ori, pot lovi chiar mai rău decît pie
trele ?! — a fost total inadecvat,
chiar jignitor ; nu numai pentru că
nu l-a lăsat să vorbească pe un
membru al organizației care se în
scrisese la cuvînt — ceea ce repre
zintă o incalificabilă încălcare a sta
tutului, a normelor vieții interne de
partid, a democrației de partid ; nu
numai că a dovedit că nu-i cunoaște
pe membrii biroului organizației de
bază — situație absolut nefirească, cu
atît mai mult cu cît respectivul
B.O.B. era compus doar din... trei
membri ! (la un moment dat. adresîndu-i-se unui participant la aduna
re a spus : „Dumneata ce păzești
aici ? Doar ești membru al B.O.B.",
La care omul a răspuns limpede :
„Mă confundați, nu sînt").
La toate acestea s-a adăugat șl
„combativitatea". Firește, este bine,
este chiar foarte bine, ca secretarul
unui comitet comunal de partid să
fie combativ, să critice ceea ce me
rită a fl criticat — este acesta nu
numai un drept, dar chiar și o înda

rui membru de partid, știut fiind
faptul că critica nu trebuie să func
ționeze doar gravitațional, de sus in
jos, ci și invers. Cu o condiție : cri
tica să se Întemeieze pe cunoașterea
situației reale, la zi. Or, în această
adunare, n-a fost cazul. Criticile se
cretarului au fost aspre, dar vizau
situații depășite. Mereu a fost corec
tat din sală (nu știa nici măcar nu
mărul tractoarelor reparate in S.M.A.
pină in acel moment, ceea ce părea
incredibil, dar era adevărul curat).
Mai mult, faptul că iși începea fie
care critică cu expresii precum „din
cauza dv.„", „sînteți vinovați că...“
dovedea clar că nu se considera de
loc implicat în ceea ce se intimpla
acolo. Ceea ee denotă o psihologie
găunoasă, o mentalitate minată de
lipsa responsabilității. Combativitatea
aceasta „de. ședință" (în sensul râu
al cuvîntului), conjuncturală. este o
falsă combativitate, străină spiritului
revoluționar autentic.
Ce efect a avut o astfel de com
bativitate asupra adunării ? Marea
majoritate a participanților s-au in
hibat, prezența lor a fost una pur fi
zică, formală. La cuvint s-au inscris
eîțiva „consacrați" care au vorbit și
ei „la general", rostind fraze banale,
valabile oricind și oriunde ; aprecie
rile lor lipsite de suport concret s-au
transformat într-o vorbire pe deasu
pra oamenilor, a lucrurilor, a eveni
mentelor. Era clar că „participarea"
lor atunci și acolo o priveau ca pe o
corvoadă de care nu știau cum să
scape mai repede,Adunările generale de dare de sea
mă și alegeri sînt in plină desfășu
rare. în marea lor majoritate, ele se
dovedesc a fi o adevărată școală de
educație comunistă, de cultivare a
spiritului revoluționar autentic. Mai
există însă și adunări în care „exa
menul la... combativitate" nu-I trec
toți. Este datoria noastră, a tuturor,
să aducem lucrurile pe făgașul lor

torire. Șl nu numai a lui, ci a orică

firesc.
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în așteptarea... bunăvoinței furnizorilor

de materiale de construcții
Colaborarea cu ceilalți factori din domeniul investițiilor constituie
o condiție absolut indispensabilă pentru înfăptuirea in bune condiții a
programelor de modernizare și de ridicare a nivelului tehnic și calitativ
al activității de construcții-montaj. Nu putem trece cu vederea peste
faptul că materialele — pe de o parte — iar, pe de altă parte — unel
tele, sculele și dispozitivele folosite pe șantiere sînt asigurate de către
întreprinderi din alte sectoare ale economiei și că ele influențează in
mod hotărîtor randamentul, costurile și calitatea lucrărilor executate;
Așadar, cu ce materiale lucrează și cu ce materiale ar trebui să lucreze
constructorii Trustului antrepriză generală de lucrări speciale și izolații
tehnologice — București, ce utilaje folosesc și ce.așteaptă ei de la in
dustria specializată ? — iată tema articolului’ de față. (Prima parte a
articolului a apărut in „Scinteia" nr. 13 828).

Materialele noi: un
subiect despre care
mai mult se vorbește...
— Ar fi lipsit de realism să ne
declarăm mulțumiți de stadiul și
perspectivele aplicării programului
de modernizare, ne-a spus inginerul
Dan Călin, directorul trustului. Po
trivit specificului activității noastre,
tehnologiile noi se confundă în ce»
mai mare măsură eu îmbunătățire»
materialelor existente și apariția
altora mai eficiente. Analizele efec
tuate, experiența dobindită ne permit
să apreciem că actuala gamă de ma
teriale, îndeosebi cele terni» și hidroizolatoare, nu mai corespunde
obiectivului urmărit — Îmbună
tățirea in măsura dorită a in
dicatorilor de eficiență. Iată și cîteva
argumente. Soluțiile clasice de izo
lații comportă un volum ridicat de
manoperă ; ele sînt realizate aproa
pe în totalitate pe șantier, expuse
influentei intemperiilor și supuse
deci pericolului de degradare ; in
plus, lucrările de izolații nu se pre
tează la mecanizarea de tip complex,
cu utilaje grele, ci se bazează mai
ales pe mica mecanizare, pe scule
portabile și utilaje de execuție ușor
deplasabile.
Motiv pentru care o componentă
esențială a măsurilor de moderniza
re adoptate de trustul bucureștean
constă in introducerea și extinderea
folosirii de materiale noi, cu carac
teristici superioare, utilizarea de
unelte, scule și dispozitive de mică
mecanizare adecvate, pe seama că
rora să poată fi puse la punct teh
nologii de execuție avansate și me
tode de organizare moderne, de mare
productivitate. De altfel, progresul
tehnic urmează să asigure circa ”0
la sută din eficiența scontată prin
întreaga acțiune de modernizare.
NUmai că solicitările constructo
rilor nu găsesc decît un palid ecou
Ia furnizorii existenți sau potențiali.
Specialiști din trust ne-au arătat că
pe șantiere sînt executate — într-o
mare măsură — aceleași hidroizolații din pînză, țesătură și carton
bitumat, aceleași saltele și protecții
la termoizolațiile instalațiilor, aceleași
placaje și înzidiri realizate manual,
piesă cu piesă, ca și în urmă cu ani
de zile. „Sîntem adesea puși în si
tuația să renunțăm în programele
noastre anuale de creștere a pro
ductivității muncii la o serie de
tehnologii noi, Intrucît producerea
sortimentelor de materiale anunțată
de industria specializată este amînată pentru termene incerte", ne-a
relatat șeful de brigadă Dumitru
Otobîcu.
Cîteva exemple vor lămuri mal
bine fondul și cadrul acestei se
rioase probleme.
în mod curent, izolarea termică a
conductelor, aparatelor, eazanelor și
electrofiltrelor din centralele termo
electrice este făcută cu saltele din
vată minerală, in condițiile unui
consum mare de manoperă și ale
unei productivități scăzute, cu o
risipă evidentă de materiale. De ani
de zile, trustul bucureștean încearcă
să determine sporirea producției și li
vrărilor de cochilii și plăci rigide din
vată minerală, din care pot fi con
fecționate — în ateliere specializate
— elemente prefabricate complexe, pe
șantiere râmînind doar să se exe
cute o simplă operație de montaj a
acestor produse. Avantajele noului
sistem de lucru slnt indiscutabile :
productivitatea muncii se dublează
practic, obținîndu-se în același timp
economii importante de tablă, iar
utilizarea plasei zincate este com
plet eliminată.
în pofida acestor evidențe, trustul
a primit repartiții numai pentru o
zecime din necesarul solicitat la plăci
și nici o repartiție la cochilii, deși
este executantul unor însemnate vo
lume de lucrări de acest gen in
sectorul energetic — sector prioritar
al economiei naționale. „Cum am
putea asigura în condiții corespunză
toare acest virf de activitate altfel
decit prin sporirea productivității
muncii, prin mărirea gradului de
prefabricare, deci prin folosirea p«
scară largă și a acestor plăci și co
chilii din vată minerală ?“ — se În
treba la un moment dat, pe bună
dreptate, șeful de brigadă Ion Ciu
gulea.
Ce anume Împiedică producere»
cochiliilor și plăcilor din vată mi
nerală in cantitățile de care este
nevoie? Materia primă există, din
ea se fabrică... saltelele din vată
minerală despre care vom mal vorbi.
Nu putem uita că, cu eîțiva ani in
urmă, conducerea Centralei materia
lelor de construcții, din cadrul Minis
terului Industrializării Lemnului șl
Materialelor de Construcții, făcea
promisiunea de a introduce in între
prinderile de materiale izolatoare in
stalații, linii tehnologice specialtzate
in acest tip de produse.
— O dată cu timpul s-a așternut
și o bună doză de uitare peste
aceste intenții, ne-a pus in temă
tovarășul Constantin Băicuș, direc
tor . tehnic al trustului. Deși am
făcut repetate demersuri, n-am reu
șit să sensibilizăm furnizorii noștri,
să-i determinăm să realizeze la
nivelul necesarului aceste produse,
net superioare din punctul de vedere
al economisirii energiei și combusti
bililor, ai reducerii forței de muncă
și a duratelor de execuție. Știți cu
cit ar crește productivitatea muncii
prin folosirea lor ? De două pină la
trei ori I
Un argument convingător II oferă
și următorul calcul tehnic făcut de
specialiști : numai prin faptul că nu
se tasează, adică iși păstrează In
tactă șl uniformă grosimea, cochi

liile șl plăcile din vată minerală
permit, comparativ cu saltelele din
același material, obținerea unui con
sum mai mic cu 3—4 kg de combusti
bil convențional pe metru pătrat de
conductă izolată. Să multiplicăm această cifră cu cele cîteva milioane
de metri pătrați de conducte izolate
anual, cu zecile de ani cît reprezin
tă „viața" acestui produs și atunci
vom avea imaginea suficient de cla
ră a cantității apreciabile de energia
ce poate fi economisită numai la această categorie de lucrări.
Un alt exemplu. Sticla expandată
este la ora actuală un material ex
celent, realizat din cioburi de sticlă
și folosit la izolarea termică a ma
rilor rezervoare crlogenlce. a instala
țiilor care funcționează la tempe
raturi negative și a coșurilor in
dustriale prin care sînt evacuat»
gazele agresive, la realizarea izola
țiilor in spații frigorifice etc. Avan
tajele aduse de folosirea sticlei ex
pandate sînt semnificative pentru a
se trece cu hotărîre de la vorbe Ia
fapte. Tratatele de specialitate o re
comandă fără rezerve. Calculele arată
că prin Înlocuirea izolației de polistiren cu sticlă expandată se ob
ține, la nivelul unui singur an, o
economie efectivă de aproape 20 kg
de combustibil convențional pe un
metru pătrat de suprafață. Or, nu
mai trustul amintit izolează anual
suprafețe din această categorie ce
depășesc 100 000 mp ; prin folosirea
sticlei expandate s-ar asigura obți
nerea unei economii de 2 000 ton»
combustibil convențional pe an.
Cu toate că in anii trecuți Minis
terul Industriei Ușoare părea să
manifeste un interes optimist pentru
sticla in discuție, in prezent aceasta
este realizată doar intr-o stație-pilut,
cu o producție insuficientă cantitativ
și calitativ, iar în plus, oferită la
un preț exagerat. Unde s-au „rătă
cit" ' proiectele pentru construirea
unor linii industriale de fabricație ?
— idee vehiculată cu cițiva ani în
urmă. întrebare de actualitate, atîta
vreme cit cea mai mare parte din sti
cla expandată este încă importată I

Cine alimentează
o importantă sursă
de risipă a energiei ?
Ne oprim in acest punct, dar nu
înainte de a preciza că intr-o situa
ție la fel de nedorită și inexpli
cabilă se află și alte materiale
așteptate de constructori pe șantie
re — fibrele ceramice, plăcile fonoizolatoare și fonoabsorbante, tablele
subțiri protejate anticorosiv, spumele
poliuretanice și altele. Unele dintre
ele au fost produse experimental,
dar ulterior abandonate, altele sînt
asigurate în cantități reduse, aproape
simbolice și, în sfirșit, o a treia
categorie de materiale este planifi
cată abia in perspectiva sfirșitului
de cincinal.
în repetate rînduri, conducerea
partidului . a accentuat cu tărie că
este necesar să se acționeze stăruitor
pentru reducerea sub toate formele
a consumurilor energetice, intr-o
proporție mult mai însemnată decît
pină acum. Sectorul de investiții
reprezintă, din acest punct de ve
dere, unul din domeniile importante
care pot contribui într-o măsură
considerabilă Ia economisirea severă
a energiei, în primul rînd prin
intensificarea procesului de înnoire
și diversificare a materialelor de
izolații folosite, prin promovarea
largă a unor materiale noi, mo
derne. cu caracteristici superioare.
Nu trebuie nici un moment pierdut
din vedere faptul că dintre nu
meroasele caracteristici care conferă
izolațiilor un rol protector complex,
un mare Interes practic prezintă
capacitatea acestora de a limita la
maximum pierderile de căldură, de a
reduce considerabil consumul de
energie și combustibil utilizate pen
tru asigurarea unor condiții de func
ționare normală a instalațiilor.
Dimensiunile efective ale acestei
potențiale surse de economii sint
uriașe. Să reflectăm, In primul rlnd,
Ia impresionantul număr de obiective
industriale aflate în construcție —
destinate să dureze de-a lungul mai
multor decenii — și înzestrate cu
kilometri întregi de conducte, cu
cazane și instalații, care să funcțio
neze Intr-un anumit regim termic,
toate necesitind căldură, adică ener
gie în ultimă instanță, și care
trebuie să fie bine izolate cu ma
teriale moderne, eficiente. Să adău
găm la aceasta sutele de mii de
apartamente la care slnt necesare,
de asemenea, ample lucrări de termo
și hidroizolațli.
Iar dacă asemenea materiale pă
trund greu pe șantiere, răspunderea

nu aparține constructorilor, ci in
dustriei de resort, rămasă evident in
* urmă.

Cînd calitatea
este lăsată
pe ultimul plan
— îngrijorător mi se pare insă —
ne-a precizat tovarășul Constantin
Caruso, director adjunct al trustu
lui' menționat — că, chiar la unele
dintre materialele obișnuite, se în
registrează o scădere serioasă a
preocupărilor pentru calitate și con
dițiile lor de livrare. Din păcate,
intervențiile noastre pe lingă furni
zori nu au dat pină acum rezultatul
scontat.
Așa, de pildă, saltelele din vată
minerală sînt expediate pe șantiere
de către furnizori
cu grosimi
neuniforme șl cusături discontinue.
Mai mult,’ cusăturile nu sint din
sîrmă subțire, ci din sfoară, care se
arde imediat la contactul cu un
obiect încălzit puternic, cum sînt
cazanele energetice și conductele cu
abur industrial. în plus, salte
lele sosesc pe șantiere fără nici un
ambalaj care să le proteje și să le
asigure integritatea, trebuind, în ma
joritatea cazurilor, să fie refăcute
complet. „De asemenea, pentru pro
tejarea unor izolații termice — ne
spune în continuare directorul ad
junct al trustului — utilizăm im
portante cantități de tablă sub
țire neagră. Grosimile de care avem nevoie sint, in principal, 0,3—0,5
mm. deoarece printr-o mașină de
nervurare, realizată in cadrul trus
tului nostru prin autodotare, putem
să-i sporim substanțial rezistența.
Dar furnizorii noștri din Ministerul
Industriei Metalurgice ne obligă tot
mai des să acceptăm tablă cu gro
simea de 0,7—0,8 mm, probabil in
teresați in primul rînd să-și Îndepli
nească indicatorul tonaj".
De parcă protecția unei lucrări se
măsoară prin cantitate, prin tonei»
de metal incorporate în ea. Iar in
timp ce utilajele de nervurare al»
trustului stau degeaba, se cheltuiește
practic o cantitate aproape dublă de
tablă, ceea ce echivalează cu o
inadmisibilă risipă.

Cîteva concluzii
care se impun
Acestea sînt, așadar, o parte din
problemele cu care se confruntă
lucrătorii Trustului de lucrări spe
ciale și izolații tehnologice in efor
turile lor de a aplica programul de
modernizare pe care și l-au propus.
Numărul, dar mai ales importanța
lor deosebită pun In discuție lipsa
de coordonare și continuitate a preo
cupărilor, in ultimă instanță forma
lismul cu care unii furnizori, minis
terele respective iși tratează obliga
ția majoră de a participa la efortul
general de reducere a duratelor de
execuție și a costurilor de Investiții,
la creșterea eficienței economice a
acestora. Insistăm asupra acestei
chestiuni cu atît mai mult cu cît se
mai poate auzi la unii furnizori opi
nia că ei, constructorii, dacă se arată
atît de pretențioși, ar trebui atunci
să-și producă singuri ce au nevoie,
să nu mai solicite toată ziua un
material sau altul. Este un punct de
vedere cel puțin bizar, care nu
poate aduce un serviciu real eco
nomiei naționale. A pune in seama
executanților de pe șantiere sarcina
creării unui sector de producere a
materialelor izolatoare moderne, a
cărui eficiență depinde tocmai de
folosirea pe scară largă a unor
tehnologii industriale, bine puse la
punct și de mare randament, nu
reprezintă decit o Încercare de a
acoperi deficiențele existente In uni
tățile special create pentru acest
scop. In acest context, nu pot fi
absolvite de răspundere nici orga
nele de sinteză și directivare ale ac
tivității din construcții, datoare să
acționeze cu energie pe lingă unită
țile furnizoare și ministerele coordo
natoare ale acestora, tocmai In scopul
promovării unor soluții și materiale
noi, superioare în acest domeniu. Energia consumată in sectorul de
construcții, îndeosebi In perioada de
exploatare a investițiilor, ne costă
prea mult pentru a ne permite lu
xul să facem abstracție de ea.
Observația este Integral valabilă
șl în cazul micii mecanizări a lu
crărilor de izolații. Dacă nu ne-am
referit în mod expres la ea. motivul
îl constituie nivelul scăzut al aces
teia șl ineficienta cu care Ministe
rul Industriei Construcțiilor de
Mașini și Ministerul Industriei Elec
trotehnice recepționează solicitările
constructorilor. Nici o justificare și
nici un argument nu au valoare
atita vreme cit materialele solicitate
de constructori pe șantiere lipsesc,
iar utilajele de mică mecanizare
rămin încă In stadiul de deziderat
Așadar, ancheta noastră a relevat
necesitatea de a pune pe primul
plan dezvoltarea și modernizarea
industriei materialelor Izolatoare,
precum șl extinderea micii me
canizări — considerate ca sectoare
unitare, indiferent de faptul că fur
nizorii sînt coordonați de unul sau
mai multe ministere. Fără o bază
adecvată, chiar și cele mai ingenioase
soluții și tehnologii preconizate ră
mân pină Ia urmă Inaplicabile. Pro
bleme asupra cărora vom reveni.

Cristian ANTONESCU

IN ATENȚIA PRODUCĂTORILOR DE MATERIALE
DE CONSTRUCȚIE
• Dacă la Izolarea unul milion de metri pătrați de conducte teh
nologice ar fi intrebuințate plăci din vată minerală și cochilii, in locul
saltelelor din vată minerală, s-ar economisi 500 tone de metal și efortul a circa 600 de muncitori pe șantiere. Economiile anuale de energie
obținute în exploatare s-ar ridica la peste 4 000 tone combustibil con
vențional.
• Prin folosirea, numai Io 500 000 metri pătrați de acoperișuri și
lucrări subterane, a hidrolzolațiilor monostrat cu adezivi la rece, se pot
obține, față de sistemul clasic al benzilor bituminoasa lipite cu bitum
fierbinte, următoarele avantaje :
- creșterea productivității muncii de aproape 2 ori i
- reducerea efortului a 125 muncitori pe fantiere ;
- economisirea a 600 tone de combustibil.
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PARTIDUL -centrul vital al procesului
revoluționar de dezvoltare a noii prinduin
Red. Concepția novatoare promovată in ultimii ani cu privire
la creșterea rolului conducător al partidului și la modalității
*
sale de exercitare include in substanța sa ideea de democrație,
de dialog in cadrul partidului, de dialog al partidului cu masele.
Partidul, care și-a făcut din promovarea democrației un țel al
glorioasei sale existente, își exercită rolul conducător in
cadrul și prin intermediul unui armonios și dinamic sistem de
mocratic. Astfel raporturile dintre dezvoltarea democrației și
creșterea rolului conducător al partidului reprezintă, in fiecare
etapă, un subiect de dezbatere, de reliefare a tezelor, principii
lor și metodelor adecvate. Intre aceste principii, subliniate
recent de tovarășul Nicolae Ceaușescu. se află cel potrivit căruia
„NU SE POATE CONCEPE DEMOCRAȚIA SOCIALISTA, RE
VOLUȚIONARA, DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII FARA A ASI
GURA CREȘTEREA PUTERNICA A ROLULUI PARTIDULUI,
A FORȚEI ȘI CUTEZANȚEI SALE REVOLUȚIONARE — CA
CENTRU VITAL AL ÎNTREGII NAȚIUNI, DE LA CARE
EMANA ȘI TREBUIE SA EMANE ÎNTOTDEAUNA CLARVI
ZIUNEA, SA PUNA ÎN MIȘCARE ÎNTREGUL NOSTRU PO
POR ȘI SA DINAMIZEZE FORȚELE CREATOARE ALE NA
ȚIUNII PE DRUMUL LUMINOS AL COMUNISMULUI ÎN
ROMANIA".
Prof. univ. dr. ION REBEDEU: Pornind de la transformă
rile profunde care au avut și au
loc în societatea noastră și în
întreaga lume, de la caracterul
complex al dezvoltării actuale
în toate domeniile vieții economico-sociale,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu abordează pe
larg probleme
legate de
dezvoltarea socialistă, de căile
întăririi și perfecționării conti
nue a socialismului. In ansam
blul acestor probleme, un loc
primordial și o însemnătate
deosebită le au întărirea și
creșterea continuă a rolului
conducător al partidului in în
treaga societate.
Ideea generoasă că socialis
mul și democrația sînt de ne
despărțit, noua- orînduire construindu-se cu poporul șl pen
tru popor, pornește de la con
vingerea fermă că „poporul
este acela care trebuie să ho
tărască cum să se înfăptuiască
aceasta în cele mal bune con
diții".
în această concepție novatoa
re, creșterea rolului politic con
ducător al partidului nu înseam
nă ..monopolizarea activității
politice", ci, dimpotrivă, duce și
trebuie să ducă la accentuarea
participării întregului popor la
viața politică a societății. Ia per
fecționarea șl diversificarea ca
drului organizatoric de partici
pare a tuturor categoriilor so
ciale la conducerea democratică
a societății.
în înțelegerea corectă a core
lației dintre partid și structurile
democrației socialiste, trebuie să
avem permanent în vedere fap
tul că sistemul democrației so
cialiste este complex, iar în ca
drul lui locul central îl ocupă
Partidul Comunist Român.
Eliminarea metodelor admi
nistrative de exercitare a con
ducerii politice, transformarea
partidului într-un partid de
masă, înfăptuirea rolului său
conducător din interiorul orga
nismelor de stat, economice și
sociale, integrarea tot mai
largă a partidului în socie
tate, împletirea organică a
activității de partid și de stat
nu înseamnă nici pe departe
„dizolvarea" sa în societate sau
că și-ar pierde caracterul de
detașament înaintat al societății
și nici că s-ar produce — cum
afirmă teoreticienii anticomu
nismului — o anumită „etati
zare" a activității partidului,
ci reliefează viziunea nouă,
profund democratică, umanistă
și patriotică, fundamentată și

promovată de secretarul general
al partidului. Corelația dintre
partid și popor, dintre partid
și stat, dintre partid și orga
nismele democrației socialiste
este, așa cum sublinia recent
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
expresia realității că in pro
cesul larg revoluționar de edifi
care a socialismului și de mani
festare a noii democrații mun
citorești „își are locul și se
afirmă cu putere forța partidu
lui — de conducător politic al
întregii activități".
PAUN BRATU, prorector la
Academia de partid pentru invățămîntul social-politic : In re
lația organică dintre partid și
mase stă forța de nezdruncinat
a edificiului socialist și comu
nist pe care îl înălțăm azi, te
meiul adînc al poziției sale de
forță politică conducătoare, che
mată să identifice, să dinami
zeze șl să călăuzească marile
resurse înnoitoare ale societății
noastre socialiste. Relația partid
— mase constituie, In fond, o
condiție și o necesitate obiecti
vă a înseși existenței sale revo
luționare, dar și substanța defi
nitoare a procesului complex al
democrației socialiste, de parti
cipare a celor ce muncesc la
actul de decizie politică.
In această concepție, pune
rea in valoare a resurselor de
muncă șl creație ale oamenilor,
participarea directă a acestora
la adoptarea deciziilor, la toa
te nivelurile vieții politice șl
sociale, înfăptuirea unei de
mocrații reale, eficiente
sînt
rezultanta exercitării de către
partid a rolului său conducător.
Practica revoluției șl con
strucției socialiste a confirmat,
fără putere de tăgadă. Inter
dependența dialectică dintre
partid și mase, procesul de
afirmare a rolului conducător al
partidului și acela al dezvoltă
rii și adîncirii democrației so
cialiste constituind de fapt un
tot unitar. încercarea de a sepa
ra aceste două procese interde
pendente poate conduce la es
tomparea sau chiar stagnarea
devenirii revoluționare, la posi
bile discordanțe, cu efecte ne
gative asupra existenței socia
le și individuale. De afirmarea
tot mai puternică a rolului
partidului în societate, de capa
citatea și forța sa novatoare șl
prospectivă depind conținutul
și eficiența activității umane, afirmarea puterii poporului.
Identitatea de interese și ac
țiune partid-mase, fundamen

Red. Răspunderea partidului se proiectează, concomitent, in
mai multe planuri. Dintre acestea, unul le implică intr-un anume
fel pe toate celelalte, le conține, sau le creează cimp de mani
festare : este vorba despre răspunderea pentru dezvoltarea mul
tilaterală a țării, pentru desfășurarea cu succes a marilor trans
formări revoluționare din România. In mod clarificator, secre
tarul general al partidului nostru arăta : „CE FEL DE
PARTID CONDUCĂTOR AM FI NOI, CUM NE-AM ÎNDE
PLINI RĂSPUNDEREA FAȚA DE POPOR DACA NU AM
ACȚIONA CA, ÎN TOATE SECTOARELE, SA SE REALIZEZE
HOTARÎRILE CONGRESULUI, PROGRAMUL PARTIDULUI
DE FĂURIRE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL
DEZVOLTATE ? NU SE POATE CONCEPE AUTOCONDUCERE,
DEMOCRAȚIE REVOLUȚIONARA, FARA ROLUL CONDU
CĂTOR AL PARTIDULUI CA STEGAR ȘI — REPET — CEN
TRU VITAL DE LA CARE TREBUIE SA IRADIEZE TOATE
ENERGIILE CREATOARE ALE NAȚIUNII NOASTRE !".
In acest context, ar fi, credem, binevenit să discutăm, in con
tinuare, despre această latură fundamentală a exercitării in
bune condiții a rolului conducător al partidului.
NICOLAE CROITORU : Ne
cesitatea obiectivă a creșterii
rolului conducător al partidului
in întreaga viață economico-socială și politică este cu atît mai
evidentă în actualele condiții
social-istorice ale țării noastre,
în care întreaga națiune se află
angajată in înfăptuirea unor
programe de mare complexita
te, de largă perspectivă istorică,
In esența lor, întemeiate cu
deosebire pe accentuarea latu
rilor calitative, intensive ale
dezvoltării globale a socie
tății, accelerarea ritmurilor de
creștere în vederea depăși
rii, la finele actualului cin
cinal, a stadiului de țară
în curs de dezvoltare șl tre
cerii la stadiul de țară socia
listă mediu dezvoltată. Așa cum
subliniază secretarul general al
Partidului Comunist Român, acest obiectiv nu reprezintă un
scop în sine, în concepția parti
dului nostru construcția socia
lismului neputind fi redusă la
o simplă strategie de accelerare

a creșterii economice, ci este
vorba de o dezvoltare puternică
a tuturor domeniilor de activi
tate.
însăși dezvoltarea economică
nu ar avea garanții sigure, nu
ar putea beneficia de perspec
tive clare de evoluție dacă nu
ar fi susținută de dezvoltarea
științei, învățămîntului. culturii;
diferitele laturi ale sistemului
social se întrepătrund și înain
tarea rapidă a societății apare
ca o rezultantă a modului ju
dicios în care sînt îmbinate
multiplele ei domenii intr-un tot
unitar și armonios. Crește
rea rolului conducător al parti
dului este impusă de comple
xitatea procesului de dezvolta
re, de necesitatea coordonării
diferitelor sale laturi, a îndru
mării unitare a procesului re
voluționar ce se desfășoară în
patria noastră.
Așa cum sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu, această ce
rință nu este deloc nouă. Fie
care partid își elaborează un

tul de neclintit al vieții noas
tre politice și sociale, s-a con
cretizat într-un puternic și efi
cient sistem democratic instituționalizat, rezultat al demo
cratizării de fond a partidului
însuși, a întregii noastre socie
tăți.
Socializarea reală a actului
decizional la toate nivelurile de
conducere ale societății condu
ce efectiv la realitatea pe care
o constatăm și o trăim astăzi,
aceea că politica partidului este
politica întregului popor, poli
tica întregului popor fiind po
litica partidului.
NICOLAE CROITORU, secre
tar al Comitetului municipal
București al P.C.R. : Legătura
de substanță dintre creșterea
rolului conducător al partidului
și dezvoltarea democrației so
cialiste, interdependența lor ne
apare mai limpede dacă avem
în vedere esența, ca și finali
tatea lor comună.
înainte de a discuta de forme
instituționalizate ale democra
ției, de modalitățile de exerci
tare a rolului conducător, tre
buie să subliniem, in spiritul
aprecierilor recente ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, fap
tul că aceste procese au o ră
dăcină comună : opțiunea poli
tică fermă pentru cauza socia
lismului, răspunderea pentru
triumful ei. De aceea, așa cum
sint regăsite în concepția dia
lectică a secretarului general al
partidului, ele nu pot fi contrapuse, pentru că sînt alcătuite
din aceeași substanță, sînt uni
te de aceleași preocupări ma
jore. în această perspectivă,
ceea ce este caracteristic atît
exercitării rolului politic con
ducător al partidului, cît și
funcționării democrației mun
citorești revoluționare este spi
ritul de luptă, voința de a în
vinge dificultățile care apar.
Cînd Iți asumi o răspundere,
lupți pentru un ideal, preocu
parea de a justifica o nerealizare, grija, pe care o mai ob
servăm, de a găsi probe pentru
a dovedi că „nu se poate" rea
liza un lucru nu numai că nu
este de nici un folos, dar devine
chiar un nonsens. Esențială este
angajarea pentru a soluționa
problemele și a crea cîmp larg
progresului. Cadrul instituțional
al democrației, ca și cadrul
democratic al vieții interne de
partid, al conlucrării partidului
cu masele trebuie să reprezinte
un laborator de plămădire a acestor convingeri puternice, un
cadru de dezbatere și soluțio
nare a problemelor. Aceste pro
cese majore sînt organic legate
și prin finalitatea lor comună,
avînd o profundă natură uma
nistă. Este vorba despre edifi
carea unei societăți armonios
dezvoltate In care preocupările
pentru creșterea economică se
împletesc cu cele pentru înflo
rirea științei, a învățămîntului,
a culturii, pentru perfecționarea
relațiilor sociale, adîncirea de
mocrației, a participării maselor
la procesul conducerii orînduirii noastre, a unei societăți în
care umanismul a încetat să
mai fie o problemă teoretică, un
simplu exercițiu abstract, deve
nind o strategie a dezvoltării
conștiente a societății, a afir
mării multilaterale a ființei umane.

proiect de orientare a procesu
lui dezvoltării potrivit interese
lor și valorilor sale. Cu atît
mai valabil este acest lucru în
cazul partidului nostru, care își
propune transformarea pe baze
revoluționare a societății, înfăp
tuirea idealului comunist de or
ganizare socială. Așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu
în cuvîntarea din 26 ianuarie
a.c., „avem marea răspundere
să asigurăm dezvoltarea științei,
tehnicii, învățămîntului, culturii,
să dăm noi dimensiuni noii re
voluții tehnico-științifice, noii
revoluții agrare, să așezăm în
treaga noastră activitate pe
baza celor mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii".
In acest context, aș dori să
relev că dispunem în Capitală
de numeroase instituții de cer
cetare care, sub îndrumarea
permanentă, competentă a tova-,
rășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu. și-au axat ac
tivitatea pe problemele care de
curg din accelerarea procesului
de modernizare, creșterea efici
enței și calității, promovarea
tehnologiilor moderne etc. Dată
fiind importanța esențială a cer
cetării în soluționarea tuturor
problemelor dezvoltării noastre
actuale, ne propunem ca în pe
rioada următoare să valorificăm
cît mai mdlt acest bogat poten
țial de creație și progres.
ION REBEDEU : Intrucit Pro
gramul partidului, documentele
Congresului al XIII-lea „aco
peră" și se referă la toate do
meniile societății noastre socia
liste șl la toate problemele și
aspectele dezvoltării sociale,
înseamnă că pentru organele și
organizațiile de partid nu există
probleme care să le fie străine,
la care să se raporteze cu indi

ferență sau în care „nu se
amestecă", ci ele poartă răs
punderea pentru întreaga des
fășurare a vieții sociale, în
sensul larg al termenului, și in
primul rînd pentru realizarea
sarcinilor privind dezvoltarea
economică, în calitate de pre
misă și factor esențial al dina
mismului celorlalte sfere ale
vieții sociale, al înfloririi națiu
nii și creșterii bunăstării mate
riale și spirituale a poporului.
„Nu se poate vorbi de rolul
conducător al partidului — re
levă tovarășul Nicolae Ceaușescu
— acolo unde organizațiile sau
organele de partid nu acționea
ză cu toată fermitatea și hotărîrea pentru îndeplinirea sarcini
lor pe care ie au".
In spiritul aprecierilor Pro
gramului partidului, ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, ro
lul conducător al partidului nu
se poate reduce numai la elabo
rarea teoretică a problemelor
edificării socialiste a țării și Ia
stabilirea direcțiilor și obiecti
velor dezvoltării economice și
sociale — ceea ce, de altfel,
este deosebit de important.
Acest rol impune desfășurarea
de către partid a unei ample
activități politice și organizato
rice pentru realizarea întocmai
a programelor și planurilor
adoptate, implicarea fermă și
sistematică a organelor și or
ganizațiilor de partid, a tuturor
comuniștilor în buna orga
nizare și funcționare a so
cietății. „Munca de partid
— sublinia recent tovarășul
Nicolae Ceaușescu — trebuie să
fie apreciată nu după generali
tăți, ci după realizarea progra
mului partidului de dezvoltare
economico-socială, în care cu
prindem și dezvoltarea științei,
învățămîntului și culturii, deci

șl ridicarea generală a nivelu
lui de pregătire și de cunoștin
țe al tuturor oamenilor muncii,
al poporului. Toate constituie
un tot unitar, dar nu se poate
să nu se înțeleagă că in cen
trul atenției trebuie să stea
realizarea planului de dezvol
tare economico-socială. Aceasta
este problema hotăritoare a dez
voltării socialiste a patriei
noastre". In acest sens, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în cuvîn
tarea la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv, menționînd că lipsurile manifestate
în diferite sectoare în anul 1986
sînt. în același timp, o parte a
lipsurilor ce se manifestă în
munca organelor și organizații
lor de partid, a felului în care
își îndeplinesc rolul conducător
în buna organizare și înfăptuire
a planului și programelor în
toate sectoarele, sublinia : „Să
facem totul pentru a îndeplini
planul, hotăririle congresului și
Programul partidului — pentru
că numai așa partidul nostru,
cadrele de partid și de stat vor
demonstra că iși îndeplinesc in
mod corespunzător rolul pe
care II au in societatea noastră".
NICOLAE CROITORU : Aș
dori să subliniez și în acest
cadru
energia
inepuizabilă,
consecvența pilduitoare cu care
secretarul general al partidului
urmărește realizarea neabătută
a programelor de dezvoltare ale
țării, concretizate, pentru unită
țile economice, în planurile de
producție. Organizația de partid
a Capitalei a beneficiat și bene
ficiază pe multiple planuri de
prețioase indicații, de sprijin
permanent din partea tovarășu
lui
Nicolae Ceaușescu în
realizarea sarcinilor ce-i revin.
Organizația de partid a Capi

talei este temeinic mobilizată
pentru a transpune în viață ce
rințele de mare Însemnă
tate subliniate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recen
ta ședință a Comitetului Po
litic Executiv. Folosim în acest scop cu rezultate bune
adunările de dare de seamă și
alegeri ce au loc luna aceasta,
care fac o analiză exigentă, la
fiecare loc de muncă, a situației
realizării planului, a posibilită
ților nefructificate încă de
îmbunătățire a eficienței și ca
lității, a competitivității produc
ției — condiție esențială a reali
zării exportului. In felul acesta
toate colectivele vor stabili un
program de acțiune complex șl
bine precizat în perioada următoare.
Teza
de
mare
valoare
formulată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu privitoare la
continuitatea procesului revo
luționar, la apariția a noi și noi
etape ale „procesului revoluțio
nar unic" determină exigențe
mereu mal înalte în fața parti
dului, a fiecărei organizații
componente. Pe bună dreptate,
secretarul general al partidului
identifica această continuitate
a procesului revoluționar cu
datoria partidului, a fiecărui
comunist dc a pune în valoare
neîncetat flacăra veșnic vie a
spiritului revoluționar, înnobi
lat, în etapa actuală, de o înaltă
competență, de stăpînirea te
meinică a cuceririlor științei și
tehnicii, a cunoașterii umane In
general, de receptivitate față de
nou, exigență comunistă, spirit
de dreptate, de omenie, voință
de autodepășire, devotament
nețărmurit pentru cauza socia
lismului și comunismului pe
pămîntul României.

munca și răspunderea colectivă
și munca și răspunderea per
sonală este una de structură,
regăsită in toate domeniile și
sectoarele de activitate. Felul
in care este înțeleasă și, mai
ales, este promovată și se ma
nifestă în activitatea concretă,
economică și socială, este in
măsură să definească atitudini
și concepții moral-politice și umane, răspunderea pentru în
deplinirea unei sarcini de par
tid, a unei obligații de viață.
Cu deosebită claritate, tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia. în
acest sens : „Trebuie să se În
țeleagă bine că nimeni nu se
poate ascunde la adăpostul con
ducerii colective. Fiecare poar
tă răspunderea și trebuie să ac
ționeze atit pentru buna func
ționare a organelor colective in
toate domeniile, cit și pentru
îndeplinirea sarcinilor, a obliga
țiilor ce-i revin fiecăruia in
sistemul conducerii democrati
ce, colective, a activității".
NICOLAE CROITORU: în vi
ziunea partidului nostru, auto
conducerea și autogestiunea for
mează adevărate pirghii ale pro
gresului nostru actual, cadrul
optim de rezolvare a proble
melor pe care le ridică procesul
dezvoltării în momentul de
față. De pildă, în Capitală se
prevede ca la finele actualului
cincinal productivitatea muncii
și exportul să se dubleze ; tot
odată, în aceeași perioadă,
producția globală agricolă va
cunoaște o creștere considerabi
lă, vor fi puse in funcțiune
162 noi capacități de produc
ție industriale, 45 de capacități
de producție agrozootehnice,
vor fi construite peste 150 000
de apartamente, traseul me
troului va spori cu peste 20 km.
Sînt toate acestea și altele obiec
tive care necesită mobilizarea
hotărîtă a întregului potențial
material și uman al Capitalei —
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid — promo
varea fermă a spiritului novator,
racordarea permanentă a activi
tății la cerințele realizării unei
noi calități a muncii în toate do
meniile. Pornind de la aprecie
rile conducerii partidului nos
tru, organele și organizațiile de
partid acționează stăruitor pen
tru ca organismele democrației
muncitorești să-și trăiască viața,
să-și îndeplinească răspunde
rile cu care au fost învestite.
Realitatea este că o serie de de
ficiențe — de la stilul de lucru
la insuficienta manifestare a
răspunderii personale în cadrul
celei colective, de la fenomene
de formalism la tendința de a
da vina pe alții și de a nu ana
liza lipsurile care se situează în
perimetrul propriei munci —
grevează Încă afirmarea depli
nă a potențialului oferit de ca
drul autoconducerii muncito
rești. De aceea, o îndatorire
majoră a organelor și organiza
țiilor de partid este eliminarea
acestor deficiențe, astfel incit
sistemul democrației muncito
rești să-și poată evidenția ple
nar calitățile. Un moment de
osebit de prielnic în acest sens
îl constituie adunările generale
ale oamenilor muncii aflate în
plină desfășurare. în spiritul
Indicațiilor secretarului general
al partidului, formulate și cu
ocazia recentelor vizite de lucru
în Capitală, ne preocupăm în
deaproape ca fiecare adunare
să reprezinte un moment de co
titură în perfecționarea calita
tivă a muncii, în cadrul fiecărui
colectiv.
Se cuvine subliniat cu toată
tăria că prerogativele largi ala
autoconducerii pot rodi deplin
numai pe fondul creșterii con
ducerii unitare, a rolului planu
lui unic, al afirmării continue
a partidului ca forță politică
conducătoare a societății noas
tre. Interesele generale ale dez
voltării patriei — întruchipate
in prevederile planului unic de
dezvoltare — nu pot fi în
nici un fel neglijate,
sub
estimate, In raport cu unele ce
rințe îngust departamentale sau
locale, supralicitate, avînd o vi
ziune parțială asupra evoluției
domeniului respectiv. Amploarea
și rapiditatea prefacerilor revo
luționare ce au loc în toate
domeniile de activitate impun,
așa cum demonstrează, cu pu
tere, experiența românească în
construcția socialistă, acțiunea
unitară a întregului popor.

Red. In documentele de partid recente se subliniază cerința economico-financiar — ca o
creșterii rolului planului unic in dezvoltarea economico-socială expresie a răspunderii proprie
fi, in acest context, al importanței conducerii unitare ; concomi tarilor, producătorilor și bene
tent, se reliefează că întărirea autoconducerii muncitorești și ficiarilor, a oamenilor muncii,
autogestiunii economico-financiare reprezintă principala direcție a întregului popor pentru buna
de dezvoltare a democrației socialiste in plan economic. „AUTO gospodărire și desfășurare a
CONDUCEREA, AUTOGESTIUNEA ÎNSEAMNĂ — releva întregii activități".
In această direcție,
în etapa
tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea din 26 ianuarie a.c. —
...
CREȘTEREA RĂSPUNDERII FIECĂRUI COLECTIV, A FIE- actuală, organele și organizațiile
CĂRUI GRUP DE OAMENI DINTR-UN SECTOR SAU ALTUL de partid au Obligația de a
IN BUNA GOSPODĂRIRE, DEZVOLTAREA ȘI REALIZAREA asigura o creștere mai puternică
OBIECTIVELOR ÎNCREDINȚATE, RASPUNZÎND INSA PEN a rolului adunărilor generale
TRU ACEASTA IN FAȚA STATULUI, A POPORULUI, PARTI ale oamenilor muncii In condu
DUL CONSTITUIND FORȚA POLITICA CONDUCĂTOARE cerea tuturor sectoarelor de
CARE POARTA RĂSPUNDEREA PENTRU FELUL IN CARE activitate, de a milita șl acționa
FIECARE SECTOR IȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA". V-am cu mai multă fermitate pentru
propune ca, împreună, să analizăm raporturile dialectice dintre întărirea răspunderii in toate
organele de conducere din mi
aceste două laturi esențiale ale dezvoltării noastre actuale.
nistere și celelalte organisme
ION REBEDEU l In calitate unitară a activității economlco- centrale, a conducătorilor aces
de forță politică conducătoare, sociale pe baza planului unic, tora, imbinînd în mod cores
partidul are misiunea de mare se corelează în chip indisolu punzător răspunderea colectivă
însemnătate de a asigura con bil, în concepția partidului nos cu răspunderea personală a
ducerea unitară a întregii acti tru, în opera tovarășului fiecăruia pentru domeniul său
vități economico-sociale, mate Nicolae Ceaușescu, cu aprecie de activitate. „Trebuie să se
rializarea consecventă în viață rea conform căreia partidul tre înțeleagă bine — arată tovarășul
a principiului centralismului buie să desfășoare o susținută Nicolae Ceaușescu — că nimeni
democratic, de a stimula îmbi activitate in vederea bunei nu se poate ascunde la adăpos
narea strînsă a conducerii la funcționări și perfecționării con tul conducerii colective".
nivel central, național, cu auto tinue a autoconducerii și autoPĂUN BRATU : Autocondu
nomia, inițiativa și răspunde gestiunii, pentru îmbinarea ar cerea șl autogestiunea mun
rea unităților economice și so monioasă a activității organelor citorească constituie
expre
ciale.
de stat eu aceea a noilor or sia stadiului superior al ac
ganisme
ale
democrației
mun

tivității
economico-sociale,
a
In concepția partidului nostru,
autoconducerea și autogestiunea citorești, pentru ca în activi creșterii gradului de complexi
nu înseamnă și nu pot însemna tatea acestora să se afirme cu tate al acesteia la scara între
autonomia absolută a întreprin putere spiritul de răspundere, gii societăți. Calitatea de pro
derilor, subordonarea activității revoluționar și patriotic, față prietar, producător și beneficiar
economice unor interese înguste, de viitorul poporului nostru, de crează condiții ca fiecare om
subaprecierea sau ignorarea in a face totul pentru a ridica ai muncii să fie o conștiință
tereselor generale și opțiunilor necontenit nivelul de dezvoltare activă, cu un înalt grad de res
fundamentale ale societății, ma al țării. „Trebuie să luăm ponsabilitate față de ceea ce
terializate în planurile naționale măsuri hotărite — sublinia to face și cum tace în cadrul în
unice de dezvoltare economico- varășul Nicolae Ceaușescu la treprinderii, la locul său de
Comitetului
Politic muncă. Autoconducerea și au
socială, ci, dimpotrivă, gospo ședința
dărirea cu răspundere a avuției Executiv din 30 ianuarie a.c. togestiunea muncitorească nu
sociale încredințate, valorifica — pentru aplicarea fermă a Izolează munca și manifestările
rea inițiativei și spiritului crea noului mecanism economic, a colective sau individuale, ci le
tor al oamenilor muncii, astfel autoconducerii și autogestiu- înscriu In ansamblul dinamic,
incit să se asigure creșterea efi nii in toate sectoarele de unitar al democrației noastre
cienței economice, dezvoltarea activitate. Toate conducerile socialiste, In acest context,
proprietății socialiste, realizarea intreprinderilor, centralelor, mi principiul muncii și conduceobiectivelor economice și socia nisterelor trebuie să înțelea rii colective nu exclude, nu tre
le generale ale societății și, în gă că este o necesitate vi buie să excludă răspunderea
strînsă legătură cu aceasta, ri tală funcționarea In cele mai personală, sarcinile ce revin
dicarea calității vieții tuturor bune condiții a autoconducerii. fiecăruia prin statut sau con
oamenilor muncii. Acesta este autogestiunii, a noului mecanism tract de muncă. Relația dintre
sensul revoluționar al auto
conducerii
și
autogestiunii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu
promovînd cu consecvență ideea
că, îndeplinindu-și rolul de
forță politică conducătoare in
societate, este normal ca parti
dul să conducă toate orga
nismele sociale.
Firește, colectivul fiecărei
unități, organele de conducere
colectivă trebuie să răspun
dă de buna gospodărire a avu
ției încredințate și ele sînt da
toare să facă totul pentru ridi
carea parametrilor de eficiență
și calitate ai activității. Dar
Red. In conducerea și îndrumarea unitară a procesului revolu de la necesitatea dezvoltării, a
aceasta nu implică deloc faptul
ționar de mare complexitate ce se desfășoară in România, un îmbogățirii lor cu uriașele cu
că dezvoltarea întreprinderilor
mare rol are teoria revoluționară, dezvoltarea și imbogățirea ei ceriri ale științei și practicii
poate fi lăsată la voia întîmplăpermanentă. „CONCEPȚIA REVOLUȚIONARA A SOCIALIS construcției socialiste, ale luptei
rii. întreaga economie se ba
MULUI ȘTIINȚIFIC — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — revoluționare a popoarelor.
zează pe proprietatea socialistă,
RAMINE CALAUZA CLARVAZATOARE ȘI SINGURA CARE
Rolul și însemnătatea teoriei
proprietate a intregului popor —
ASIGURA MERSUL NEABĂTUT SPRE SOCIALISM IN ÎM și principiilor socialismului ști
fie că este de stat sau coopera
PREJURĂRILE ACTUALE CÎND APAR MULTE, MULTE ințific. în calitate de călăuză
tistă — și, ca atare, trebuie
GREUTĂȚI, CÎND SÎNT FURTUNI, MULȚI NORI, CÎND TE luminoasă pe drumul devenirii
vegheat la buna gospodărire și
POȚI ABATE UȘOR, CÎND POȚI SA ÎNTREZĂREȘTI UNDEVA socialiste și comuniste, capătă
la amplificarea ei continuă.
UN ANUMIT LUMINIȘ ȘI SA NU ÎNȚELEGI CA ACELA noi semnificații și noi dimen
Dezvoltarea economică socialis
CONSTITUIE NU CALEA DREAPTA SPRE COMUNISM, CI siuni in condițiile deosebit do
tă trebuie să asigure o îmbinare
ESTE — CA SA SPUN AȘA — O ILUZIE, O DEFORMARE OP complexe și contradictorii în
organică a intereselor particu
TICA, ÎN ACEST NOIAN DE FURTUNI ȘI DE MARI TRANS care se realizează dezvoltarea
lare cu cele generale, ale în
FORMĂRI. NUMAI AVÎND O CALAUZA CLARA, ȘTIINȚIFI economică, socială și politică
tregii societăți, ceea ce implică
CA PUTEM SA ASIGURAM MERSUL FERM ÎNAINTE !". contemporană. Distanțarea sau
conducerea unitară — în cu
V-am propune ca in incheierea dezbaterii noastre să insistăm ignorarea unor principii și legi
prinsul căreia partidul are rolul
asupra acestui aspect de mare semnificație într-o epocă de mari tăți ale socialismului, atestate în
hotărîtor — a întregii vieți eco
transformări, cum este cea actuală.
chip concludent de realitate,
nomico-sociale,
singura
în
considerarea unor aparențe sau
măsură să asigure înfăptuirea
ION REBEDEU : Înfăptuirea trebuie să lumineze calea înain iluzii sociale drept lumini reale
plenară a principiilor socialiste, și întărirea continuă a ro tării ferme a României spre cele către înnoirea socialismului pot
dezvoltarea echilibrată a tuturor lului conducător al partidu mai inalte culmi ale comunis duce la abateri de la calea re
zonelor țării, realizarea aspira lui presupune, ca o condiție mului".
voluționară de transformare so
țiilor șl Intereselor fundamen esențială, hotăritoare, dezvolta
Experiența Istorică a socialis cialistă a societății, cu serioase
tale ale Întregului popor. Rolul rea continuă a teoriei revoluțio mului a demonstrat justețea consecințe negative în ceea ce
conducător al partidului se nare, în consens cu transformă concepției revoluționare despre privește edificarea noii orînexercită asupra tuturor do rile economico-sociale, cu noile transformarea lumii, a probat duiri. De
aici, necesitatea
meniilor. sectoarelor și uni cerințe și exigențe ale dezvoltă in mod strălucit viabilitatea păstrării
șl afirmării
pu
tăților economico-sociale toc rii societății și afirmarea mai principiilor fundamentale ale ternice a spiritului
revo
mai pentru a veghea șl asigura puternică a caracterului ei de materialismului dialectic și isto luționar, a promovării con
înfăptuirea principiilor și idea călăuză în acțiune. „Pornind de ric. în această perspectivă, se secvente, In concordanță cu rea
lurilor socialiste, a programelor la studierea practicii, a expe cretarul general al partidului litățile naționale, a concepției
de dezvoltare economico-socială rienței, a vieții — sublinia to sublinia că nu se poate vorbi de revoluționare a socialismului
a țării.
varășul Nicolae Ceaușescu — înnoire socialistă decît pornind științific, care rămtne — așa cum
Ideea că nu se poate slăbi activitatea ideologică, cercetarea de la principiile invincibile ale menționează secretarul general
sub nici o formă . conducerea din domeniul științelor sociale socialismului și comunismului. al partidului — călăuza clarvă-

zătoare și singura care asigură
mersul neabătut spre socialism
In Împrejurările actuale.
PĂUN BRATU : Prtntr-un
amplu
prooes de generatovarășul
Uzare
teoretică,
Nicolae Ceaușescu a îmbogățit
socialismul științific cu noi teze
și aprecieri decurgînd din spe
cificul actualei etape de dezvol
tare a tendințelor prefigurate
de progresul social-istoric cum
sînt : istoria — ca rezultat și
tezaur al tradițiilor de luptă
pentru libertate națională și so— ca atitucială ; patriotismul
.
dine esențială, definitorie pen
tru individ și popor ; națiunea
— ca unul din factorii decisivi
ai progresului contemporan ; de
mocrația — ca necesitate obiec
tivă în realizarea participării
efective, libere și responsabile a
omului la construcția socială ;
rolul determinant al partidului
In edificarea sistemului politic.
In formarea conștiinței omului
de participant creator, liber,
revoluționar Ia viața societății ;
locul statului tn structura sis
temului social etc.
în întreaga sa activitate de
muncă și gîndire novatoare, ori
ginală, partidul nostru, secreta
rul său general au avut în ve
dere respectarea și aplicarea
creatoare tn practică a adevă
rurilor materialismului dialectic
și istoric, ale socialismului ști
ințific în funcție de cerințele
specifice, de etapa concretă de
dezvoltare, de tradițiile și parti
cularitățile istorioe. Prin împle
tirea adevărurilor general vala
bile ale revoluției și construcției
socialiste cu tezele, conceptele
și ideile noi, impuse de situațiile
inedite, de sarcinile și obiecti
vele ce reclamă analize și soluții
care să corespundă condițiilor
actuale interne și internaționale
de edificare socialistă și comu
nistă a patriei — Partidul Co
munist Român, secretarul său
general s-au afirmat ca promo
tori și apărători consecvenți ai
concepției marxiste privind con
struirea socialismului, îmbogă
țind, totodată, tezaurul teoriei
și practicii revoluționare con
temporane. Fidelitatea față de
concepția revoluționară a socia
lismului științific, văzută în ma
nifestarea ei creatoare, comu
nistă, constituie chezășia si
gură a victoriei socialismului și
comunismului.
NICOLAE CROITORU : în
spiritul Programului ideologic,
al recentelor cuvîntări ale to
varășului Nicolae Ceaușescu,
partidului ti revine marea răs
pundere de a dezvolta teoria
revoluționară, de a amplifica
permanent caracterul ei de in
strument de înțelegere și trans
formare a realităților, de veri
tabilă călăuză a procesului d"
edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate. Dato
rită prodigioasei activități des
fășurate de secretarul general
al partidului, de investigare și
interpretare a
fenomenelor
practicii social-economice, a
impactului revoluției științiflcotehhice actuale asupra tuturor
laturilor și proceselor vieții, de
generalizare a experienței con
strucției socialiste, dispunem în
momentul de față de un sistem
bine închegat de teze și apre
cieri privind principalele pro
bleme ale construcției socialiste,
ale aplicării creatoare a mate
rialismului dialectic și istorio
la condițiile concrete ale Româ
niei, ale epocii contemporane.
Dezbaterea și însușirea temei
nică a acestei concepții de
amplă cuprindere, dinamice și
creatoare, folosirea mai intensă
a tuturor modalităților de care
dispunem reprezintă o îndatori
re esențială, o preocupare de
prim ordin a tuturor organelor
și organizațiilor de partid.
în legătură cu importanța ac
tivității teoretice în etapa ac
tuală, aș dori să mai subliniez
două aspecte. în spiritul apre
cierilor secretarului general al
partidului, al orientărilor Pro
gramului ideologic, teoria ce stă
la baza transformărilor societă
ții noastre trebuie să se afirme
ca o teorie mereu vie, ca o teo
rie capabilă să înarmeze po
porul nu colorînd în roz, ci, prin
dezbaterea deschisă a problemelor, să stimuleze răspunderea în muncă, să cultive voința de a învinge difi
cultățile, spiritul revoluționar
de luptă al comuniștilor, al
tuturor oamenilor muncii.
în viziunea partidului nostru,
teoria și activitatea teoretică nu
trebuie să se limiteze doar la
cercul teoreticienilor, al studii
lor de profil. Ea trebuie să fie
prezentă nu numai in cărți și
volume, ci și acolo unde este
nevoie de ea, acolo unde apar
probleme ce se cer lămurite,
rezolvate. Cu alte cuvinte, ea
trebuie să cuprindă mereu ma
sele, să le călăuzească munca și
viața, acțiunea practică de
revoluționară,
transformare
Caracterul de călăuză a activității practice pe
. care o are
concepția noastră despre lume
și viață, strălucit materializată
în vasta operă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, implică per
manenta îmbogățire și in același
timp fidelitatea față de princi
piile sale de bază, care ii con
feră identitate și care îi asigură
natura sa revoluționară. Toate
acestea pe fondul comuniunii
permanente cu conștiința oame
nilor, a făuritorilor noii orînduiri. Forța transformatoare a
teoriei revoluționare provine din
cunoașterea și însușirea ei te
meinică de către colectivele de
oameni ai muncii ; numai integrîndu-se activ proceselor și
preocupărilor
actuale,
ofe
rind
răspunsuri,
propunind
dezlegări, raportîndu-se la pre
facerile care au loc în viața
practică, teoria și activitatea
teoretică devin o forță materială
a procesului construcției so
cialiste, o pîrghie in unirea și
mobilizarea tuturor membrilor
societății la înfăptuirea progra
melor de dezvoltare multilatera
lă a țării, a obiectivelor stabilite
de Congresul al XIII-lea al
partidului.

Dezbatere organizată
Paul DOBRESCU

de
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Memorabilă expresie a eroismului
clasei noastre muncitoare, a capacității
politico-organizatorice a partidului comunist
In viața popoarelor sînt evenimen
te ale căror înalte sensuri și semni
ficații marea carte a istoriei le păs
trează și le întărește necontenit,
dindu-le noi străluciri, in neîn
trerupta trecere a vremii. Un ase
menea eveniment sînt eroicele lupte
revoluționare ale muncitorimii ro
mâne din ianuarie-februarie 1933,
moment de vîrf al valului uriaș al
bătăliilor de clasă desfășurate pe
Întreg cuprinsul țării in perioada
1929—1933.
Dintre profundele înțelesuri ale
amplelor și viguroaselor lupte de cla
să de acum 54 de ani se detașează,
inainte de toate, faptul că atunci
s-au ilustrat, încă o dată, cu deose
bită tărie, uriașele energii revolu
ționare ale clasei noastre muncitoa
re, puterea sa de dăruire și abnega
ție în numele dreptății și libertății,
forța sa de mobilizare, capacitatea
de a sta neînfricată în primele rinduri ale luptei. Atunci, în ianuariefebruarie 1933, muncitorii petroliști,
ceferiști, metalurgiști, textiliști, din
alte domenii industriale au purtat
bătălii de clasă de o vigoare și in
tensitate fără precedent, in cadrul
cărora s-a dat glas profundei nemul
țumiri ce stăpinea inima muncitori
mii noastre față de strîmbele alcă
tuiri social-politice ale epocii, hotărîrii sale de a-și croi o viață nouă,
mai bună și mai dreaptă, de a clădi
pe pămîntul patriei o societate a
justiției sociale, a libertății și dem
nității omului și a poporului. înstăpînindu-se asupra întreprinderilor în
care trudea, declanșînd greve de
mare amploare, demonstrînd pe stră
zile orașelor, afirmînd cu putere
obiective economice imediate și,
deopotrivă, obiective politice de in
teres general, muncitorimea română
se dovedea, o dată mai mult, port
drapelul aspirațiilor celor mai scum
pe ale poporului, forța socială ca
pabilă să mobilizeze și să unească
In jurul său, in „lupta cea grea" pe
toți cei ce munceau, cu brațul sau
cu mintea, în țară. De altfel, sub
imboldul luptei proletariatului ro
mân, în acea perioadă au desfășurat
viguroase acțiuni protestatare nu
meroase alte categorii de oameni ai
muncii de pe tot cuprinsul patriei —
țăranii, intelectualii, funcționarii,
studenții, meseriașii, comercianțit,
invalizii și orfanii de război etc. —,
ridicindu-se, astfel, uriaș, valul bătă
liilor împotriva exploatării și asu
pririi, pentru reașezarea societății
românești pe baze noi, democratice,
pentru apărarea drepturilor suverane
ale tării Împotriva ingerințelor mo
nopolurilor străine și a cercurilor
imperialiste.
Marile bătălii revoluționare din
ianuarie-februarie 1933 au avut un
larg ecou internațional. S-a vorbit
atunci, bunăoară, despre faptul că
muncitorii români „dau un frumos
exemplu", că lupta lor eroică „este
un semnal", „este dovada că forța
cla^tei muncitoare este imensă și de
netavlns atunci cînd este unită" ; s-a
spus, deopotrivă,;, cu adm,irație, că
„luatele muntfftofeșțl din' România
au o importanta cu tOtUl excepțio
nală", că ele sînt „un vestitor și un
semnal" al altor ridicări la luptă ale
muncitorimii pe plan internațional.
Din perspectiva anilor ne apare cu
deosebită limpezime că asemenea
aprecieri se intemeiau pe abnegația

și dîrzenia probate de muncitorimea
română in aceste aspre confruntări
de clasă, pe marea lecție a forței
unității muncitorești pe care ele au
pus-o pregnant în relief, pe formele
noi de acțiune revoluționară care
s-au născut și verificat in focul
luptelor muncitorești din ianuariefebruarie 1933. Deopotrivă, . însă,
aceste aprecieri se intemeiau pe pu
ternica semnificație antifascistă pe
care au avut-o marile lupte revolu
ționare de acum 54 de ani, în cursul
acestora făcîndu-se puternic auzite
și afirmate împotrivirea față de fas
cism și voința dîrză a clasei mun
citoare de a apăra cuceririle demo
cratice ale poporului, de a se
zăgăzui calea fascismului și răz
boiului. Desfășurate la scurtă vreme
după instaurarea fascismului la pu
tere In Germania, amplele bătălii
sociale de acum 54 de ani arătau cu
deosebită putere faptul că aceasta
nu a produs derută in rîndul clasei

istoriei. Prin toate acestea, partidul
și-a croit și mai adînc făgaș in ini
ma și conștiința celor ce muncesc,
afirmîndu-se drept conducătorul în
cercat și clarvăzător al luptei și
vieții poporului.
Expresia cea mal concludentă a
acestei realități a reprezentat-o fap
tul că. în perioada care a urmat lui
ianuarie-februarie 1933, partidul și-a
strîns necontenit legăturile cu oame
nii muncii, s-a întărit prin intrarea
în rindurile sale a mii și mii de
muncitori, țărani și intelectuali, care
au văzut în lupta revoluționară dusă
de partid calea unică pentru ca
idealurile celor mulți și asupriți .să
capete viață, să se materializeze într-o orinduire nouă, socialistă. în
marele șuvoi al acestei grele, eroice
lupte a partidului avea să se
angajeze In același an tovarășul
Nicolae Ceaușescu, dovedind astfel o
adîncă înțelegere a sensurilor isto
riei, o nestrămutată încredere în-

54 DE ANI DE LA MARILE LUPTE REVOLUȚIONARE
ALE MUNCITORIMII ROMÂNE
DIN IANUARIE-FEBRUARIE 1933
noastre muncitoare, ci a Întărit hotărirea sa de a lupta, de a acționa
neabătut, cu rindurile unite, împo
triva primejdiei brune, Hotărîre care
a caracterizat de altfel lupta clasei
muncitoare și in anii care au urmat,
in decursul cărora ea s-a aflat în
primele rlnduri ale amplei și vi
guroasei mișcări antifasciste și
antirăzboinice din România, mișcare
ce a reprezentat uriașul zăgaz care
a barat ani în șir accesul fascismu
lui la cTrma țării. Apare astfel cu
deosebită limpezime faptul că eroice
le bătălii revoluționare din iarna lui
1933 au consacrat o dată mai mult
rolul clasei muncitoare de apărătoare
hotărîtă a independenței și suvera
nității patriei, idealuri supreme în
slujba cărora a așezat mari energii
revoluționare, dîrzenia și neinfricarea, forța organizării rîndurilor sale.
Luptele muncitorești desfășurate
In ianuarie-februarie 1933 au repre
zentat, totodată, o strălucită biruință
politică a partidului nostru comu
nist. In focul acelor aspre bătălii,
acționind în condiții neasemuit de
grele, militanții partidului comunist
s-au aflat mereu în primele rindurî,
chemînd la acțiune neșovăitoare, la
unirea forțelor muncitorești, la pu
ternică ‘solidaritate. Prin eroica lor
acțiune, prin înaltul lor exemplu de
eroism și abnegație, militanții co
muniști au făcut să penetreze și mai
adînc în conștiințe faptul că parti
dul era ființă din marea ființă a
poporului, că țelurile luptei sale
izvorau din cele mai Înalte năzuințe
și vreri ale națiunii, că obiectivele
șale politice corespundeau comanda
mentelor vremii, că partidul arăta
Singurul drum drept, de luptă, pen
tru împlinirea acestor idealuri. O
dată mai mult, partidul nostru co
munist și-a dovedit uriașa forță de
mobilizare a conștiințelor, capacita
tea de a organiza masele la luptă,
trecînd cu succes un mare examen al

tr-un viitor mai bun pentru poporul
din mijlocul căruia se ridicase.
Intrînd în partid in anul unor
dîrze bătălii revoluționare, tovarășul
Nicolae Ceaușescu avea să devină el
însuși un dîrz militant comunist, un
neînfricat erou al luptei revoluționa
re, participînd nemijlocit, mereu în
primele rinduri. Ia toate marile mo
mente ale luptei conduse de partid
Împotriva exploatării și asupririi,
împotriva fascismului și războiului,
pentru apărarea libertății și in
tegrității patriei. In îndeplinirea
sarcinilor de mare răspundere în
credințate de partid, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a probat înalțe
calități morale și politice, de autentic
conducător revoluționar : putere de
convingere, forță de mobilizare, ca
pacitate organizatorică, o inepuizabi
lă energie, adîncă cunoaștere a ne
voilor țării și oamenilor ei, statorni
că înțelegere a imperativelor esen
țiale ale vremii. Sînt calități care
au dobindit o nouă strălucire in pe
rioada inaugurată de Congresul al
IX-lea al partidului, răstimp in care
tara ?i poporul au străbătut, sub
clarvăzătoarea «a conducere, un
drum revoluționar, de mari și rodni
ce împliniri, spre piscurile civiliza
ției socialiste și comuniste.
Astăzi, la 54 de ani de la marile
lupte revoluționare din ianuariefebruarie 1933, tradițiile eroismului
și abnegației muncitorești sînt ridi
cate pe o treaptă mai înaltă prin
dăruirea și pasiunea creatoare cu
care clasa muncitoare acționează
pentru Înfăptuirea politicii partidu
lui, pentru realizarea^ grapdlqasețor
programe de dezvoltaufe ecțmotnfcosocială âle țării, prin Înalta" răspun
dere cu care gospodărește avuția na
țională. Clasa noastră muncitoare
asigură, prin puterea minții și brațe
lor ei, prin investiție de inițiativă și
gindire creatoare, sporirea în ritmuri
înalte a forțelor de producție, avind

contribuția determinantă la neconte
nita creștere a avuției naționale. In
același timp, clasa muncitoare a fost
investită cu misiunea de forță con
ducătoare, împreună cu toți cei ce
muncesc, în societatea noastră, parti
cipînd nemtjlocit la elaborarea po
liticii partidului și statului nostru,
la soluționarea tuturor problemelor
operei de construcție socialistă.
Muncind animată de fierbinte pa
triotism, luind parte cu inaltâ res
ponsabilitate la conducerea vieții so
ciale, clasa muncitoare oferă țării
Întregi un statornic exemplu de an
gajare revoluționară, indeplinindu-și cu cinste înalta misiune pe
care și-a asumat-o. O mărturie deo
sebit de expresivă a acestui adevăr
o reprezintă vibrantele chemări la
întrecere lansate în prima jumătate
a acestei luni de numeroase colec
tive muncitorești, prin care, în
spiritul celor mai bune tradiții re
voluționare, toți cei ce muncesc sint
chemați ca — sub conducerea orga
nizațiilor de partid, strins uniți in
jurul partidului, al secretarului său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
— să facă totul pentru îndeplinirea
exemplară a sarcinilor de plan pe
acest an hotărîtor al cincinalului, să
gospodărească cu înalt spirit de răs
pundere materiile prime, materiale
le, energia și combustibilii, să utili
zeze cu maximum de randament
uriașa bază tehnico-materială făuri
tă în anii socialismului, să pună de
plin în valoare întregul lor poten
țial de gindire și inițiativă creatoa
re, să-și aducă o contribuție decisivă
la tnfăptuirea Programului partidu
lui, a hotărfrilor Congresului al
XIII-lea.
Este «uprema cinstire pe care
timpul nostru o aduce luptei revolu
ționare a clasei muncitoare. în ca
drul căreia la loc de seamă se
situează marile bătălii sociale din lanuarie-februarie 1933.

S. ACHIM

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunica timpul probabil pentru
intervalul 15 februarie, ora 20 — 18 fe
bruarie, ora 20. In țară : Vremea se
menține In general închisă. Se vor
semnala precipitații locale, sub formă
de burniță șl ploaie, îndeosebi în re
giunile sudice in prima parte a inter
valului. Treptat, precipitațiile se vor
restringe ca arie. La munte șl tn nor
dul țării, In ultimele zile, izolat, pre
cipitațiile pot fl șl sub formă de lapoviță șl ninsoare. Vtntul va sufla slab
plnâ la moderat, cu intensificări Izo
late tn vestul țării. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse Intre minus 5 șl
plus I grade, Izolat mai coborlte In a
doua parte a intervalului,
iar cele
maxime intre minus 1 și plus 9 grade.
Ceață locală Îndeosebi spre
sfîrșitul
Intervalului. In București : Vreme In
general Închisă. Temporar vor cădea
precipitații sub formă de burniță șl
ploaie, mai ales tn primele zile. Vtntul
Va sufla slab ptnă la moderat. Tempe
raturile nflnlme vor oscila Intre minus
i și plus 2 grade, Iar cele maxime In
tre 1 și 5 grade. Ceață Îndeosebi noap
tea și dimineața.

INFORMAȚII SPORTIVE

Pledoarii pentru spectacole
de teatru cu puternic mesaj umanist
Teatrul Național din Timișoara.
Unul dintre cele trei teatre — in tot
atitea limbi — din orașul de pe ma
lurile Begâi. Unul din cele două
teatre ridicate la nobilul rang de
„primă scenă a țării" in anii noș
tri. O instituție reprezentativă pen
tru felul in care arta actuală duce
mai departe formele vii ale unei
glorioase tradiții patriotice și mili
tante. O instituție devenită prin
programul său ideologic și estetic,
prin paleta bogată, dinamică, diver
să a activităților sale o vatră de spi
ritualitate socialistă, un adevărat
for de creare și răspindire a cul
turii, un factor dinamic In modela
rea unei noi conștiințe.
După cum era și firesc, adunarea
de dare de seamă și alegeri a orga
nizației de partid recent desfășura
tă, conținutul dării de seamă, dis
cuțiile ce au urmat, vădind lu
ciditate, realism, maturitate po
litică ** și implicare umană, au pus
in evidență fapte, atitudini, îm
pliniri semnificative pentru atare
realizări. Pentru că. cel mai adesea. In fruntea activității de con
cepție, de elaborare a programului
de activitate complex și de concre
tizare a lui s-au aflat comuniști din
teatru — proiectele și înfăptuirile Na
ționalului timișorean, climatul acti
vității sale, roadele obținute probind aderența membrilor organi
zației de bază de aici la datoria in
tensificării operei formative, ferma
lor convingere că, alături de toate
forțele materiale și spirituale ale na
țiunii. slujitorii scenei sînt datori
să-și încordeze puterile Intr-un efort
creator de ample dimensiuni pentru
a-și sluji popoiul, pentru a întreține
și mai vie flacăra unei elevate spi
ritualități socialiste. Ei au știut să
implice Întreg colectivul (ce include
numeroase talente, printre care și
mulți artiști tineri) Intr-un program
ideologic șl estetic avind drept țel su
prem modelarea omului nou, făuri
tor conștient și entuziast al societă
ții socialiste multilateral dezvoltate.
Cel dintîi argument în acest sens:
semnificația ideologică, solidară ca
lității estetice a opțiunii repertoriale
din ultimii doi ani și jumătate. Afi
șul Teatrului Național a vădit, așa
cum arăta In luarea sa de cuvint
Lucia Nicoară, directoarea institu
ției, exigență critică : refuzul texte
lor convenționale, facile (o dată cu
cel al falsei iluzii că publicul „se
cîșttgă" pe această cale). De ase
menea : strădania promovării (une
ori In premieră absolută) a unor
opere dramatice autentice, scrise de
autori Importanți, precum D. R. Po
pescu. Paul Everac, Tudor Popescu,
D. Solomon, Platon Pardău, Dina
Cocea ș.a. ; piese de rezistență, care
reflectă In chip realist — fără a
ocoli unele aspecte conflictuale —
împrejurări fundamentale ale deve
nirilor sociale, politice, morale actua
le, care militează pentru triumful în
conștiințe și în viața practică a
ideilor socialismului, aprofundînd
frămîntările omului contemporan.
Dominanta repertoriului
(in care
piesa originală are o pondere cam

de 80 la sută șl la care s-au adău
gat numeroase spectacole omagiale,
de vibrant patriotism) a fost — in
această perioadă, atît de bogată in
mari evenimente sociale și politice, in
aniversări naționale — cea specifică
unui teatru de substanță politică.
„Un teatru — sublinia Mariana
Voicu — apt să pătrundă — prin
vibrația ideii, prin acuitatea dez
baterii angajate,. prin ecoul său
reflexiv și prin rezonanța sa emo
țională — în minți, in suflete, remodelînd conștiința de sine â oa
menilor, înriurind concepția despre
lume, comportamentele și atitudini
le tinerilor, care, și la Timișoara,
vin spre teatru in număr din ce in
ce mai mare".
O atare aspirație nu s-a putut în
făptui, desigur, decît prin transpu
nerea textelor In spectacole de ți
nută, concepute — cel mai adesea
— sub semnul clar al mesajului for
mativ, cu fantezie, talent, multă
muncă și dăruire. în cele mal multe
cazuri s-a confirmat faptul că va
loarea operei dramatice este deose
bit de Importantă, uneori hotăritoare In stimularea artei spectacolului.
De aici dorința și, mal mult, preo
cuparea susținută, cum se arăta în
adunarea de partid, „de a se reali
za montări despre care să se poată
vorbi ca de sărbători ale spectaco
lului — evenimente artistice exem
plare, prin forța și limpezimea
mesajului lor. pentru un teatru na
țional. pentru timpul pe care îl
trăim, pentru eroismul cu care po
porul nostru s-a angajat pe drumul
făuririi României moderne". O do
rință Înscrisă și în proiectul de
hotărîri și concretizată, deocamdată,
în dialogul la obiect, cu mai multi
autori dramatici. O dorință tradusă
In hotărirea consultării și implicării
ci mai energice a întregului colectiv
artistic.
Substanța și caratele estetice ale
operelor dramatice Înscrise pe afiș
sînt hotăritoare — considera Vladi
mir Jurăscu — șl pentru ținuta tălmă
cirilor scenice, așa cum au pro
bat-o „Studiu osteologic", „Cartea Iul
lovită", „Iubirile de-o viată", „No
țiunea de fericire". „O dragoste ne
bună" — teatrul timișorean benefi
ciind de regizori, scenografi și ar
tiști (din cele mai diferite genera
ții) apreciati pe plan național, ta
lente care au dobindit, nu o dată,
importante premii în competițiile tea
trale. iar participările la Festivalul
național „Cintarea României" echivalind cu transfigurări scenice exemplare. De notat : pentru menți
nerea calității, comuniștii din tea
tru au instituit un control riguros
al tinutei reprezentațiilor. în ce pri
vește audiența spectacolelor, cit și
Încadrarea în parametrii economici —
o expresie concludentă a măsurii In
care întregul colectiv al teatrului a
fnteles să se implice în activitatea
instituției : începînd din 1984 — anul
aplicării noului mecanism economico-financiar și tn cultură — Tea
trul Național și-a îndeplinit perma
nent planul financiar, planul da
spectacole și planul de spectatori.

Asemenea creșterii disciplinei mun
cii și spiritului de organizare — ba
zate pe ridicarea nivelului politicoideologic și profesional — sublinia
Ion Haiduc, valorificarea forțelor
creatoare ale instituției nu consti
tuie numai o problemă de viață in
ternă. ci un domeniu strict artistic.
Ni s-a părut interesant, cum a de
monstrat Doina Popa, că, dorind să
fie și mai utili, să sprijine institu
ția. să lărgească audiența actului
teatral, mulți artiști din teatru au
contribuit la lărgirea paletei spec
taculare a afișului. Pentru a se adresa unor categorii de public di
verse. pentru a „domina" noi spa
tii de joc — cum ar fi ambianța
platformelor industriale, o hală lntr-o mare întreprindere, clubul mun
citoresc, incinta căminului cultural,
holul unei instituții de învâțămînt
superior, al unei unități sanitare —,
pentru a se adresa mai frecvent și
direct muncitorilor, publicului tlnăr
— prin spectacole omagiale, recita
luri de poezie, montări-colaj — acto
rii au trebuit să-și Îmbogățească mo
durile și tonul adresării, să-și lăr
gească mijloacele de expresie, să de
vină. nu o dată, „animatori".
Asemenea eforturi stau, cum re
marca Irene Catalina, la baza largii
audiențe a spectacolelor prezentate
la sediu (dintre care’nu puține pen
tru tineret — relația Teatrului Na
țional cu comitetul municipal U.T.C.
și Inspectoratul școlar fiind optime)
ori în stagiuni permânente la Deva,
Hunedoara, Caransebeș, Oțelu Roșu.
Aceasta explică, totodată, legătu
ra exemplară a teatrului cu institu
țiile prietene : „Electrotimiș". „Elec
tromotor". „U.M.T.", „Industria li
nii". „I.I.P.I.P.S.". „Elba", „Victoria",
întreprinderea de mobilă. întreprin
derea de blănuri etc.
Această comunicare a constituit, de
asemenea, o modalitate importantă
în formarea unui public iubitor și
cunoscător al artei teatrale și, tot
odată. o premisă hotăritoare în buna
desfășurare, cu săli arhipline, a ce
lor trei ediții ale „Galei dramatur
giei românești actuale" (a cărei desăvîrșită organizare a constituit o
altă piatră de încercare pentru co
lectiv).
Climatul existent în organizația
de partid din cadrul Teatrului Națio
nal timișorean vădește o atitu
dine înaintată fată de muncă,
față de sarcinile ce revin fiecă
ruia. Se exprimă șl va trebui să
se manifeste și mai mult — cum
susținea Elena Natalenco — crește
rea răspunderii personale, ca și a
spiritului de echipă, strădania fiecă
ruia de a sprijini instituția.
Acest climat este o garanție că se
vor face progresele pe care misiu
nea artei în actualitate le presupune,
că activitatea artistică a acestei im
portante instituții educative va cu
noaște noi cote, superioare, in reali
zarea programului de formare a omului nou. misiune de răspundere a
teatrului românesc contemporan.

Natalia STANCU

• Probele disputate In prima zi a
campionatelor republicane de atle
tism pe teren acoperit de la Bacău
au fost cîștigate de următorii spor
tivi : masculin : săritura in înăl
țime : Sorin Matei — 2,30 m ; arun
carea greutății : Marius Andrușcă
18,90 m ; 400 m plat : Rădos Marian
— 49”48/100 ; 1 500 m : Marcel Pomohaci — 3'51”92/100 ; 60 m plat :
Florin Florea — 6”86/100 ; feminin :
1 500 m : Paula Ivan — 4’06”20/100 ;
lungime : Vali lonescu — 6,89 m ;
400 m plat : Iolanda Oanță — 53”47/
100 ; 60 m garduri : Mihaela Pogăceanu — 8”03/100 ; aruncarea greu
tății : Livia Meheș — 19,28 m. Com
petiția continuă astăzi.
• Meciurile disputate In prima zi
a turneului internațional de fotbal
de la Oradea s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate: Universitatea ClujN’apoca — Pristina Kosovo (Iugosla
via) 4—2 (1—1), F.C. Bihor — Iglopool
Debica (Polonia) 2—0 (1—0).
• In runda a 7-a a turneului zo
nal de șah de la Varșovia, tînărul
maestru român Mihai Marin l-a în
vins pe campionul bulgar Radulov,
Adrian Negulescu a ciștigat la po
lonezul Staniszevski, iar Florin
Gheorghiu a remizat cu Csom (Un
garia). Mlhai Șubă a întrerupt In
poziție complicată partida cu Gheorghiev. Alte rezultate ale rundei :
Farago — Pinter — remiză, Inkiov
— Sznapik 1—0, Szmidt — Mokri
1—0, Jansa — Sax — remiză. In
clasamentul primei grupe conduce
polonezul Szmidt cu 4,5 puncte. Flo
rin Gheorghiu, care a remizat toate
cele 7 partide susținute pinâ acum,
a acumulat 3,5 puncte și ocupă locul
5. In grupa a Il-a se menține lider
Pinter (Ungaria) cu 5,5 puncte.
• Proba de 20 km din cadrul con
cursului internațional de biatlon
„Cupa Dinamo Brașov", desfășurată
pe Valea Rișnoavei, a fost clștigată
de sportivul român Sorin Popa, cu
timpul de 1 h 00’40". Pe locul doi s-a
clasat Rolf Hbthel (R. D. Germană)
— 1 h 02’53”.
• In optimile de finală ale tur
neului internațional de tenis de la
Miinster (R.F. Germania), Florin Segărceanu l-a întrecut cu 6—4, 6—3
pe Adrian Marcu.

cinema
• Sania albastră : FAVORIT (45 81 70)
— 0; 11; 13; 15; 17; 19,
VICTORIA
(18 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Intîlnire tn Atlantic :
LUMINA
(14 74 16)
—
9; 11; 13; 15; 17; 19,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• Domnișoara
Aurica : BUZEȘTI
(50 43 58) —• 14,30; 16,30; 18,30
• Misterele Bucureștilor :
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19
• Misterele mărilor: DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. LIRA (31 71 71)
— 15; 17; 19
• Toate pfnzela sus x FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19. MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Anna Karenina î LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 12; 15,15; 18,30
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (10 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,15
• Mari regizori, mari actori x STU
DIO (59 53 15) — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30

Cronica zilei
La Liceul din comuna FierbințiTirg, județul Ialomița, a avut loc,
simbătă, o manifestare dedicată celei
de-a 28-a aniversări a eliberării Cu
bei — Ziua națională a acestei țări.
Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat,
cadre didactice, elevi, oameni ai
muncii.
Au fost prezenți Rodney A. Lopez,

tv

ambasadorul Republicii Cuba la
București, membri ai ambasadei,
în alocuțiunile rostite au fost sub
liniate legăturile de prietenie și cola
borare multilaterală dintre partidele,
țările și popoarele noastre. Manifes
tarea s-a încheiat cu un program ar
tistic susținut de elevi ai liceului
gazdă și de studenți cubanezi care se
pregătesc in instituții românești de
invățămint superior.

Un sat ca oricare altul
(Urmare din pag. I)

transfigurați vorbele noastre.
Apoi i-am ascultat pe ei vor
bind despre ei. am ciocnit un
pahar de vin bun și am vorbit
despre viață.
Era și un stand de cărți, mul
te dintre ele rarități, pe care nu
mi le-am putut procura in Ca
pitală și, la un moment dat, pă
zind forfota din jurul meselor
pe care erau așezate, am cerut
o clipă de liniște și am pus o
întrebare ce, probabil, i-a uimit
pe multi dintre cei prezenți :
„Știe cineva ce-i aceea o tăbli
ță ?!“. A urmat o clipă de tă
cere, citeva schimburi de priviri
uimite si tinerii si-au reluat
asaltul spre cărțile ce-i așteptau.
Doar un țăran mai virstnic a

surls privindu-mă si fictndu-mi
cu ochiul : „Nu vă lisați de
glume, tovarășe scriitor...".
Am plecat spre seară si satul
m-a însoțit cu tot alaiul său de
sunete, cu toată măreția fastu
oasă a albului înveșmântat in
așteptarea primăverii.
După un timp, rulînd pe șo
seaua ce despica orizontul pre
vestind zăpezi, m-am întors și
am aruncat o privire melancoli
că in urmă. Și atunci l-am vă
zut, conturat cu arhitectura lui
sigură : un sat ca oricare altul
din România, nimbat de zăpezi,
pufăind ca o pipă tn seară, exact
ca tn vremea copilăriei mele.
Attta doar ci nici unul dintre
tinerii prezenți In jurul sutelor
de cărți n-a știut să-mi răs
pundă ce înseamnă... o tăbliță.

11.30 Telex
11.35 Lumea copiilor • Telefllmoteea
de 'ghiozdan : „Benji" (color).
Episodul 2
12.40 Din cununa ctnteculul românesc
(color). Muzică populară
13,00 Album dumlnioal (parțial color)
14.50 Contemporanii noștri. Vocația te
meiniciei. Reportaj
15,00 închiderea programului

19,00 Telejurnal
19.20 Tara mea az! (color). Temeiuri
ale progresului și civilizației so
cialiste
19.40 Cintarea României (color). De pe
marea scenă
a țării pa micul
ecran. Cinstire muncii
20.20 Film artlstio : „în orașul liniștit"
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI 18 FEBRUARIE 1981
20,00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnlco-ștllnțlflo (color)
20.35 Tezaur folcloric (color)
20,55 O memorabilă pagină de eroism
revoluționar, 54 de ani de la ma
rile lupte revoluționare ale mun
citorimii române din lanuarle-februarie 1933
21,10 Roman foileton (color). „Rebecca".
Ecranizare a romanului scriitoa
rei Daphne du Maurier. Cu : Lau
rence Olivier, Joan
Fontaine.
George Sanders,
Judith Ander
son, Nigel Bruce. Reginald Denny.
Regia : Alfred Hitchcock. Episo
dul 1
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

©amcnis^apte,
DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI,

OPȚIUNI PE CALEA MODERNIZĂRII
Pentru construcția marelui baraj
de la Nampo, a hidrocentralelor
care valorifică energia apelor de
munte, a importantelor obiective
industriale din toate ramurile eco
nomiei, a modernelor și elegantelor
cartiere de locuințe și edifieii so
cial-culturale ridicate în toate loca
litățile țării, a metroului din Phe
nian, a vastelor amenajări funcia
re — realizări de prestigiu ala po
porului R.P.D. Coreene — a fost
nevoie nu numai de eforturi uma
ne, ci și de însemnate resurse ma
teriale și, îndeosebi, de metal. Iar
spre mindria acestui harnic popor,
metalul a fost produs cu forțe pro
prii, prin valorificarea inteligentă a
potențialului de resurse de materii
prime și energetice ale țării.
...în incinta complexului siderur
gic de la Kangson se află o piatră
albă, calcinată în violentele bom
bardamente ce au distrus complet
tn anii '50 mica oțelărie ce func
ționa aici. Este locul unde tova
rășul Kinj Ir Sen, secretar general
al C.C. al Partidului Muncii din
Coreea, președintele R.P.D. Co
reene, s-a sfătuit cu muncitorii oțelăriei, hotărind renașterea șl dez
voltarea industriei siderurgice a
Coreei populare. Primul succes :
printr-o muncă Indîrjită, tenace în
numai 40 de zile s-a elaborat pri
ma șarjă de fontă, de la care a
Început progresul neîntrerupt al acestei importante cetăți siderur
gice.
Vizităm secțiile combinatului, do
tat cu cuptoare electrice moderne,
un laminor bluming, mai multe la
minoare de profile, țevi, trefilate.
Un puternic colectiv de 8 000 de
oameni, din care 2 500 Ingineri și
tehnicieni, realizează o gamă sor
timentală diversă de produse meta
lurgice, fabricate din cele 800 000
tone de oțel ce se elaborează aici,
anual. Aflăm că moderna unitate
industrială de acum este și un sim
bol al colaborării prietenești cu
țara noastră, una din secțiile im
portante fiind construită cu utilaje
și asistență tehnică românească.
Relatîndu-ne fapte din Istoria acestui colectiv muncitoresc de frun
te al industriei, tovarășul An Biong
Mun, director adjunct al combina
tului, a ținut să sublinieze atenția
deosebită pe care conducerea parti
dului a arătat-o pentru dezvol
tarea capacității productive a uni
tății, îndemnînd cadrele, întreg co
lectivul să aibă mereu o gîndire
modernă, revoluționară, ceea ce
și-a găsit materializare lntr-o pu
ternică mișcare de perfecționare și
dezvoltare a mijloacelor tehnice,
prin forțe proprii.
Iar flăcările Inovației de la
Kangson au devenit simbolul unei
mari mișcări de înnoire, de între
cere care a cuprins, practic, toate
colectivele muncitorești ale țării,
cunoscută sub numele „Ciolimș".
Astfel, muncitorii uzine! siderur
gice „Kim Tchaik" au produs
270 000 tone de fontă tatr-un furnal
înalt în care Înainte nu se realizau
decît 190 000 tone, iar oel de la
uzina siderurgică „Hwanghai" au
construit In numai un an, în loc de
trei, un furnal înalt. In fine, o cifră
sintetică edificatoare : la sfîrșitul
ultimului plan septenal, In 1984, s-a
produs ta R.P.D. Coreeană de 6,5
ori mai mult oțel decît în 1960.

• Ali-Baba șl cei 40 de hoți x FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 12; 15; 18, AURO
RA (35 04 66) — 9; 12; 15; 18, VOLGA
(79 71 26) — 9; 12; 15; 18
• S-a pierdut un concurent — 8,45;
10,45; 12,45, Oliver Twist — 14,45; 17;
19,15 : DOINA (16 35 38)
• Program specia! pentru copii — 9;
11; 13, Aripi spre soare — 15; 17; 19 :
TIMPURI NOI (15 61 10)
• Nava
extraterestră i
DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Apașii: GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
11; 13; 15; 17; 19. COSMOS (27'54 95)
- 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Atentle la Pană de Vultur r PACEA
(71 30 85) — 15; 17; 10
• Coleg! de
clasă x
VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Muzica șl
filmul x POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (18 7171, Sala
mare) : Harap Alb — 11 ; Hagl Tudose — 18 ; (Sala amfiteatru) : Po
veste din Hollywood — 18 ; (Sala ate
lier) : Fata din Andros — 14 ; Intra

Metal mal mult, desigur, dar ce
rințele actuale ale dezvoltării pe
multiple planuri a economiei impun
sarcini noi, de ordin calitativ, in această ramură industrială de bază,
încă de la începutul deceniului tre
cut. Partidul Muncii din Coreea a
definit limpede obiectivele revolu
ției tehnice în contextul operei da
Industrializare socialistă. Obiective,
sarcini, măsuri care au fost urmă
rite pas cu pas fi transpusa ri
guros în practică.
Complexul siderurgie „Hwanghai
*

se află situat pe malul Mării de
Vest, în orașul Songrim. Este o
unitate modernă, ta care se lucrea
ză cu mare productivitate, ta con
dițiile automatizării proceselor de
producție. Așa cum am aflat, aici
—- ca șl în numeroase alte unități
pe care le-am vizitat — de întreg
programul de perfecționări tehnice
care au avut Ioc s-a ocupat în
deaproape tovarășul Kim Giăng II,

membru al Prezidiului Biroului
Politic, secretar al C.C. al Partidu-

Insemnări de călătorie
din R. P. D. Coreeană
lui Muncii din Coreea, ale cărui
lucrări teoretice sînt adevărate
călăuze în activitatea partidului, a
oamenilor muncii din R. P. D. Co
reeană. (O largă prezentare a
acestor orientări este cuprinsă în
lucrarea tovarășului Kim Giăng II
„Partidul Muncii din Coreea, partid
revoluționar de tip coreean, moște
nitor al glorioaselor tradiții ale
Uniunii pentru răsturnarea Impe
rialismului" — apărută recent la
Editura politică din țara noas
tră). Din Inițiativa sa a fost con
vocată o importantă reuniune
tehnică la care au participat cel
mai buni specialiști. Cerința prin
cipală căreia urmau să I se allnlezs
măsurile de modernizare era creș
terea productivității, în condițiile
reducerii și eliminării muncii fizice
obositoare.
S-au schimbat opinii, s-au for
mulat Idei, s-au conturat mă
suri menite să determine un înalt
grad de automatizare a proce
selor de producție. S-a început cu
introducerea televiziunii Industriale
și a transmiteri! deciziilor prin mij
loace de radiocomandă. S-a trecut
apoi Ia automatizarea unor procese
de producție relativ simple, rare au
avut rolul de a demonstra tuturor
muncitorilor avantajele moderniză
rii și a se dștiga experiența nece
sară în acest domeniu. Etapa urmă
toare a constitait-o dotarea cu apa
ratură de telecomandă șl automati
zare a sectoarelor cu procese de
producție complexe, unde efectele
pe plan tehnic și economic s-au do
vedit a fi de-a dreptul spectaculoa
se. Desigur, ampla acțiune da mo
dernizare nu s-a desfășurat lin,
fără probleme. A fost nevoie să fie
lnfrinte atit dificultățile de ordin
tehnic, cit mal alea mentalități,
opinii ale unor specialiști care sus
țineau Ineficienta modernizării anumitor instalații mai vechi. Con
ducerea partidului nu a admis însă
nici o abatere de la programul de
modernizare stabilit, canallztnd
ferm, în spiritul „Ideilor duce",

patru ochi (A) — 18 |
(Sala studlo-08) : Medalion liric „M. Emlneicu* — 15,30
• Filarmonica
,,George
Enescu"
(15 68 75. Ateneul Român) t Concert
educativ pentru elevi. „Personalități
,i epoci creatoare din Istoria muzicii".
Dirijor : Nicolae Racu — 11 ; (Sala
studio) : „Laureat! al concursurilor
Internationale*. Adriana Nedrlță —
vioara, Simona Scăunaș — pian — 17
• Opera Română (13 18 87) : Coppelia
— 11 ; Trubadurul — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, Ia Sala
mică a Teatrului Național) : My Fair
Lady — 10,30 ; Voievodul țiganilor —
18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) :
Io, Mircea Voievod — 10,30 ; Romeo
ți Julieta la tfirșit de noiembrie —
18 ; (sala Grădina Icoanei, 11 95 44) :
Cintec despre mine însumi — 10,30 ;
Intr-un parc pe o bancă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mielul tur
bat — 10,30 ; Niște țărani — 18
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Atentle, ce filmează — 10,30
• Teatrul
de Comedie
(16 64 60) :
Capcană pentru un bărbat singur —
10 ; Avea două pistoale, cu ochi albi
fl negri — 18
• Teatrul „C. I. Nottara*
(59 31 03,

al gindiril cu capul propriu șt bi
zuirii pe forțele proprii, eforturile
creatoare spre atingerea, pas cu
pas. a obiectivelor propuse.
Sectorul de aglomerare a mine
reului de fier... In sala de coman
dă situată la etajul III, unul din
pereți este practic acoperit cu mo
nitoare de televiziune care urmă
resc desfășurarea fluxului tehno
logic. Controlul fabricației se face
ta mod centralizat cu ajutorul apa
ratelor de măsură, al semnalelor
luminoase și al dispozitivelor de
comunicații radio, concentrate ta
această încăpere. Pe unul din mo
nitoare se observă Intrarea unei lo
comotive care trage un mare nu
măr de vagoane Încărcate cu mi
nereu de fier. Acestea stat descăr
cate automat ; pe o bandă rulantă
minereul este transportat la morile
de măcinat. După sfărlmare, mine
reul este spălat automat și trans
portat pe o bandă rulantă spre cup
torul de aglomerare.
„înainte, operația de aglomerare
a minereului era foarte grea, obo
sitoare — explică Tchoe Myeung
Heun, șeful unei echipe de munci
tori. Sute de tineri muncitori lu
crau tatr-una cu brațele șl nu reu
șeau să asigure un ritm susținut ta
aprovizionarea furnalelor cu mine
reu. Acum, cu ajutorul mijloacelor
de automatizare, manopera este
minimă".
Practic, introducerea mijloacelor
de telecomandă șl automatizare a
permis dublarea producției. Cîțlva
operatori supraveghează întregul
proces de fabricație. La fel ca la
aglomerarea minereului, munca sa
desfășoară în ritm susținut și în
sectorul de furnale, în oțelărie, la
laminoare. In zilele noastre, uzina
produce ta numai dteva ore în
treaga cantitate de laminate din
oțel fabricată ta anul 1946. Mal im
portantă decît creșterea cantitativă
este însă evoluția pe planul cali
tății și eficienței producției. In
trecut se realizau aici doar fontă
și citeva șorturi simple de laminata
din oțel. Astăzi, uzina a devenit
un adevărat complex metalurgic,
în care se produc laminate din oțel
de cele mai variate sortimente șl
tipodimensiuni.
Și la Kangson, șl la Hwanghai, și
în oricare altă unitate siderurgică,
ca, de altfeil, ta fiecare întreprin
dere industrială de pe cuprinsul •
R.P.D. Coreene, preocupările actua
le și de perspectivă sînt subordo
nate unui singur cuvint de ordine :
modernizarea, sarcină esențială a
acestei perioade trasată de al VIlea Congres al partidului. Pentru
metalurgie obiectivul concret în
seamnă atingerea unei producții de
15 milioane tone de oțel, ta vede
rea asigurării celor mal diverse ce
rințe ale economiei. Oțelul din care
se fabrică autocamioane, tractoare,
locomotivele electrice și vasele ma
ritime de mare tonaj, mașinile de
precizie și echipamentele necesare
echipării uzinelor moderne ; oțelul
ce va fi Incorporat ta construcția
marilor obiective economice și social-culturale prevăzute ta progra
mul economic adoptat de partid, ta
vederea dezvoltării generale a țării
socialiste prietene.

Corneliu CÂRLAN

■ala Magheru) s Floarea de caetua —
10 ; Pădurea — 18 ; (Sala studio) : O
noapte furtunoasă — 10.30 ;
Senti
mente ți naftalină — 18,30
• Teatrul Gluleștl (sala Giulești,
18 04 85) : Jean, fiul lui Ion — 10;
Așteptam pe altcineva — 15 ; Simple
coincidente — 19 ; (la Sala mică a
Palatului) z Arta conversației — 15 ;
18,30
• Teatrul satlrlq-muzlcal „C. Tănase" (sala Săvoy, 15 56 78) : Belmon
do al Il-lea — 11 ; Nimic despre ele
fanți — 18,30 ; (sala Victoria. 50 58 65):
Astă seară se improvizează — 11 ;
Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 11 ; Pe strune de vioară — 18 ; (la
Palatul sporturilor și culturii) : Cintecele dorului — 11; 15; 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Muzicanții veseli — 10,30 ; (la Casa
de cultură a Ministerului de Interne):
Cenușăreasa — 11
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Elefănțelul curios — 11 ;
(sala Cosmonauțiior, 11 12 04) : Tigrlșorul Petre — 11,30
• Circul București (10 41 95) i Aprin
deți stelele — 10; 15; 18,30
• Studioul
de
teatru
I.A.T.C.
(15 72 59) : Baba Htrca — 18,30
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MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
Combinatul de celuloză și hîrtie Letea-Bacău către toate întreprinderile
din industria de celuloză, hîrtie, fire și fibre artificiale
Acționind tn spiritul sarcinilor stabilite
de Congresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român, al înaltelor exigente formu
late de forurile democrației muncitorești
revoluționare, colectivul de oameni ai mun
cii de la Combinatul de celuloză și hirtie
Letea — Bacău a înscris în realizările pri
mului an al celui de-al 8-!ea cincinal de
pășirea prevederilor de plan la producția
fizică cu 3,1 la sută la celuloză și cu 14.5
la sută la cartoane, a producției nete cu
1,3 la sută, a producției-marfă vîndute și
încasate cu 6.8 la sută, a beneficiilor pla
nificate cu 15 la sută.
Ferm hotărit să înfăptuiască sarcinile și
Indicațiile cuprinse în cuvintările rostite
de secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara C.C,
a! P.C.R. din decembrie 1986 și la ședința
Comitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. din 30 ianuarie a.c., privind îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce ne revin
pentru cel de-al doilea an al actualului
cincinal și realizarea unei calități noi, su
perioare în toate domeniile de activitate,
colectivul de oameni ai muncii de la Com
binatul de celuloză și hîrtie Letea — Bacău
cheamă la întrecere socialistă toate între
prinderile din Industria de celuloză, hirtie.
fire și fibre artificiale pentru depășirea
planului pe anul 1987, asumîndu-și urmă
toarele angajamente :
1. Realizarea peste prevederile planului
la producția fizică a 700 tone hlrtii și car
toane.
2. Depășirea sarcinilor planificate la pmducția-marfă cu 14 milioane lei, iar Ia producția-marfă vîndută și încasată cu 18 mi
lioane lei.

3. Depășirea cu 5 Ia sută a planului de
export.
4. Creșterea indicilor de utilizare a ma
șinilor și instalațiilor specifice cu 0,5 la
sută peste nivelul planificat.
5. Realizarea unei producții nete supli
mentare în valoare de 10 milioane lei.
6. Creșterea productivității muncii peste
sarcina planificată cu 5 100 lei pe o per
soană prin realizarea tuturor măsurilor din
programul de organizare și modernizare a
proceselor tehnologice, din care 5 măsuri
în devans, printre care : montarea mașinii
nr. 6 de fabricat hîrtie de scris tipar. în
scopul îmbunătățirii calității, și a liniei II
de ars sulf pentru reducerea consumurilor
specifice la fabricarea celulozei, perfecțio
narea pregătirii profesionale a 2 500 oa
meni ai muncii și policalificarea a 120
muncitori, întărirea ordinii si disciplinei în
muncă.
7. Creșterea ponderii produselor de ni
vel tehnic mondial la 83 la sută tn totalul
producției-marfă prin îmbunătățirea nive
lului tehnic și calitativ al produselor și in
troducerea în fabricație a 5 procedee și
tehnologii noi.
8. Reducerea față de plan a cheltuielilor
totale de producție cu 2 milioane lei. din
care cele materiale cu 1.5 milioane Iei,
precum și depășirea planului de beneficii
cu 4 milioane lei. în acest scop, se va ac
ționa pentru aplicarea fermă a noului me
canism economico-financiar. a finanțării
activității economico-sociale pe baza autoconducerii și autogestiunii, aplicarea nor-

mativelor economico-financiare, accelera
rea vitezei de rotație a mijloacelor circu
lante.
9. Utilizarea cu eficiență sporită a tutu
ror resurselor materiale și energetice și
economisirea față de noile consumuri nor
mate a 800 . MWh energie electrică și
500 tone combustibil convențional, în ace
lași timp vor fi recuperate și valorificate
peste sarcinile de plan 7 tone fontă, 5 tone
oțel, piese de schimb și subansamble in
valoare de 2 milioane lei.
Î0. Depășirea indicelui planificat de va
lorificare a materiei prime cu 1,7 la sută,
prin creșterea producției obținute prin
prelucrarea unei tone de celuloză papetară, îmbunătățirea calității și diminuarea
pierderilor tehnologice.
II. îmbunătățirea condițiilor de muncă șl
vîață ale personalului muncitor prin asi
gurarea unul microclimat corespunzător in
secțiile de producție, modernizarea insta
lațiilor de ventilație și protecție a mediu
lui.
Mobilizlndu-șl exemplar întregul poten
țial de forțe umane și mijloace materiale,
colectivul nostru va acționa hotărit pentru
a întîmpina cu rezultate deosebite Confe
rința Națională a partidului, pentru a-și
îndeplini integral planul și angajamentele
asumate In intrecere, sporindu-și astfel
contribuția la înfăptuirea Programului
partidului de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism.

Consiliul unic agroindustrial de stat și cooperatist Vedea,
județul Giurgiu, către toate consiliile unice agroindustriale
de stat și cooperatiste
Militind neabătut, eu devotament și
abnegație pentru transpunerea in viață a
hotăririlor adoptate de Congresul al
XIII-lea al partidului, de Congresul al
III-lea al întregii țărănimi, însuflețiți de
orientările și indicațiile date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al
partidului. Ia Plenara lărgită a Consiliului
Național al Agriculturii, Industriei Alimen
tare. Silviculturii și Gospodăririi Apelor,
din decembrie 1986, și la ședința din 30
ianuarie a.c. a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., noi, cei ce lucrăm in
cadrul Consiliului unic agroindustrial de
stat și cooperatist Vedea, județul Giurgiu,
chemăm la întrecere socialistă consiliile
unice agroindustriale de stat și coopera
tiste din întreaga țară, pentru înfăptuirea
obiectivelor noii revoluții agrare, îndepli
nirea și depășirea sarcinilor ce ne revin
din planul național unic de dezvoltare
economlco-socială pe anul 1987. Spre a
cinsti cu realizări de seamă Conferința
Națională a partidului și aniversarea unul
sfert de secol de la Încheierea cooperati
vizării agriculturii, ne asumăm următoa
rele angajamente :
1. In domeniul producției vegetale, acordlnd o atenție deosebită valorificării po
tențialului productiv al pămintulul, folo
sirii depline și eficiente a amenajărilor de
irigații, executării întregului complex de
lucrări agropedoameliorative, introducerii
tn cultură a unor semințe din categorii
biologice superioare, aplicării de tehnolo
gii perfecționate, cu un consum energetic
redus, asigurării densităților optime, efec
tuării la timp șt la un înalt nivel calita
tiv a tuturor lucrărilor agricole, vom obți
ne producții medii la hectar de 8 000 kg
griu, 8 100 kg orz, 20 tone porumb știuleți.

Întreprinderea de navigație fluvială „NAVROM1* Galați
către toate întreprinderile din suhramura transporturilor navale
Animat de dorința transpunerii neabă
tute tn viață a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român, colectivul de oameni ai muncii
din întreprinderea de navigație fluvială
„NAVROM" din Galați a reușit să obțină,
în anul 1986, rezultate bune pe linia reali
zării integrale și la un înalt nivel calitativ
a sarcinilor de plan, planul producției nete
a fost îndeplinit in proporție de 112.8 la
sută, traficul portuar 107,6 la sută, venitu
rile brute 104.9 la.sută. Indicele de utili
zare a mijloacelor de transport fluvial
(tone/tone capacitatela fost depășit cu 7.1
la sută, In timp ce productivitatea muncii
k
...........
...............................

7. Diversificarea și sporirea prestațiilor
In vederea creșterii veniturilor brute cu
10 milioane lei față de plan ;
8. Creșterea producției nete cu 5 milioa
ne lei și a beneficiilor cu 6 milioane lei
față de prevederile de plan ;
9. Intensificarea activității în atelierele
proprii de recondiționare, folosire și asi
milare a unor piese de schimb și suban
samble pentru executarea de reparații la
nave și utilaje portuare in valoare de 5
milioane lei peste sarcina programată ;

10. Se va acorda o atenție deosebită Îm
bunătățirii condițiilor de muncă și viață
ale personalului muncitor. Se va acționa
continuu pentru imbunătățirea activității
cantinelor și spațiilor de cazare.
Vom desfășura o intensă activitate politico-ideologică și cultural-educativă de
masă in scopul ridicării conștiinței socia
liste a întregului personal muncitor, creș
terii răspunderii personale a tuturor oa
menilor muncii în
vederea îndeplinirii
sarcinilor încredințate și angajamentelor
asumate.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL SINDICATULUI

COMITETUL DE PARTID
COMITETUL U.T.C.

Întreprinderea de exploatare și întreținere a rețelelor și instalațiilor
electrice și de distribuție a energiei electrice și termice
Iași către toate întreprinderile județene cu același profil

Dlnd expresie hotărîrli Întregului popor
de a Înfăptui neabătut Istoricele hotărîri
ale Congresului al XIII-lea al partidului,
acționind cu inaltă răspundere șl exempla
ră dăruire pentru dezvoltarea economicosocială a țării în ritmurile și proporțiile
stabilite, pentru realizarea politicii ener
getice a partidului, colectivul întreprinde
rii noastre a realizat în anul 1986 toți in
dicatorii de plan la un nivel care a permis
ocuparea unui loc de frunte In întrecerea
socialistă.
înflăcărat de
Îndemnurile
secre
tarului general ni partidului, tovarășul
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL DE PARTID
Nicolae Ceaușescu, privind concentrarea
COMITETUL SINDICATULUI
COMITETUL U.T.C.
tuturor eforturilor pentru Înfăptuirea nea
bătută a obiectivelor celui de-al 2-!ea an
al cincinalului 1986—1990, colectivul de oa
meni ai muncii de la întreprinderea de ex
ploatare și Întreținere a rețelelor și insta
lațiilor electrice și de distribuție a energiei
electrice și termice Iași cheamă la Între
cere socialistă pe anul 1987 toate colecti
vele din unitățile din ramura noastră, angajindu-se să realizeze următoarele obiec
tive :
1. Printr-o cooperare mal bună șl acor
darea de asistență de specialitate consuma
torilor industriali in vederea introducerii
unor tehnologii cu consumuri mici de ener
gie electrică, valorificarea in mai mare
4. Depășirea cu 8.5 la sută a planului de leetarea a 16 produse din nomenclatura de măsură a resurselor energetice refolosibile
fabricație și modernizarea tehnologiilor de și Încadrarea strictă fn repartiții a țuturor
export și onorarea tuturor contractelor în
fabricație.
cheiate cu partenerii externi pină la 1
abonaților, se va obține o economie de 25
decembrie a.c.
9. Recuperarea peste plan a 50 tone ma milioane kWh față de plan.
teriale refolosibile și valorificarea tn pro
5. Creșterea peste sarcina planificată a
2. Reducerea suplimentară a consumului
productivității muncii cu cel puțin 5 600 cesul tehnologic propriu a 20 tone din
propriu tehnologic pentru transportul șl
această cantitate.
lei pe fiecare lucrător, prin apltcarea mă
surilor din programul de organizare și
10 Realizarea unul indice de folosire » distribuția energiei electrice cu 2 la sută
și economisirea pe această bază a cel pu
modernizare, punerea in funcțiune a unor mașinilor și utilajelor cu 2 la sută mal
țin 1.5 milioane kWh prin optimizarea re
mașini automate și semiautomate de pro mare decit prevederile de plan.
ductivitate ridicată, extinderea metodelor
11. în cadrul Festivalului național „Cln- gimului de funcționare a instalațiilor pro
moderne de control, ridicarea nivelului de tarea României" vom organiza și desfășura
prii și dimensionarea corespunzătoare a
callfioare a întregului personal muncitor și ample acțiuni de masă pentru dezvoltarea
acestora prin realizarea la termen a tutucalificarea în a doua meserie a 150 mun creației tehnico-știlnțifice proprii, impulsio
citori.
narea activității de invenții și inovații,
6. Asimilarea și introducerea tn fabrica
asigurind prin aplicarea acestora o eficien
ție a unui număr de 35 produse noi și a 8
ță de cel puțin 2 milioane lei.
tehnologii noi, astfel incit ponderea pro
12. îmbunătățirea condițiilor de muncă
duselor Ia nivel tehnic și calitativ mondial și viață ale oamenilor muncii prin diver
să reprezinte cel puțin 78 la sută din va sificarea meniurilor servite la microcantină,
loarea . producției-marfă realizate In anul îmbunătățirea microclimatului in halele de
1987,
producție, introducerea unor' dispozitive
7. Prin aplicarea fermă a principiilor pentru ușurarea efortului fizic al oameni
mecanismului economico-financiar, a auto- lor muncii.
conducerii muncitorești șl încadrarea
Vom desfășura o susținută muncă polistrictă in normativele
economico-finan- tico-educativă în vederea formării unei
ciare vom asigura reducerea cheltuielilor Înalte conștiințe socialiste la toți oamenii
«,
totale și materiale planificate la 1 000 lei muncii, pentru a participa cu toată răspun
producție-marfă cu cel puțin 3 lei, precum
Cu hotărirea fermă de a îndeplini exem
derea
la
înfăptuirea
integrală
a
planului
și realizarea unor beneficii suplimentare și a obiectivelor asumate în întrecerea so
plar sarcinile izvorite din programul na
in valoare de peste 3,7 milioane lei,
țional privind obținerea unor producții
cialist i pe anul 1987, aducindu-ne astfel o
mari, sigure și stabile, colectivul de muncă
8. Creșterea coeficientului de utilizare a contri-uție sporită la progresul economie și
al întreprinderii de execuție și exploatare
metalului cu 3 la sută față de plan, repro- social al patriei.
a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Satu
Mare, alături de toți oamenii muncii din
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL DE PARTID
agricultura județului, depun eforturi sus
COMITETUL SINDICATULUI
COMITETUL U.T.G
ținute pentru extinderea lucrărilor de spo
rire a rodniciei ogoarelor.
Ca urmare a măsurilor tehnico-organizatorice luate, a acțiunilor Întreprinse pentru
mai buna organizare a producției și a
muncii, a folosirii la întreaga capacitate a
țnașinilor și utilajelor din dotare, In pri
mul an al actualului cincinal s-au executat
lucrări de desecare pe o suprafață de peste
58 000 ha ; in același timp, pe importanta
suprafețe ș-au executat lucrări antierozionale și de sporire a fertilității solurilor.
Prevederile planului anual de investiții au
fost îndeplinite in proporție de 100,6 la
sută, respectîndu-se termenele la punere In
exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri
3 600 kg floarea-soarelui, 3 000 kg sola, 65
planului, o producție industrială netă In
funciare. De asemenea, prevederile planu
tone sfeclă de zahăr șl 35,5 tone legume
valoare de 20,8 milioane lei.
lui au fost depășite cu 3 la sută la produc
de cfmp.
8. Prin aplicarea fermă a principiilor
ția netă și cu 18 la sută la producția glo
2. în zootehnie vom acționa pentru Îm
noului mecanism economico-financiar. buna
bală. Cheltuielile totale la 1 000 lei produc
bunătățirea reproducției și ameliorării ra
organizare a producției și a muncii, vom
ție de construcții-montaj au fost reduse cu
selor, asigurarea unei baze furajere echili
obține suplimentar o producție netă in
5,3 Ia sută față de nivelul planificat.
brate in structură, cantitativ și calitativ,
valoare de 10,5 milioane lei, vom reduce
. Puternic mobilizat pentru traducerea In
îngrijirea corespunzătoare a animalelor, fi
cheltuielile materiale planificate cu 8,5 mi
nalizarea acțiunii de modernizarea comple
lioane lei și vom obține beneficii peste viață a obiectivelor stabilite de Congresul
al XIII-lea al partidului, a indicațiilor și
xelor și fermelor. Prin creșterea indicilor
Plan de 2,8 milioane lei.
orientărilor cuprinse tn magistralele cuvlnde natalitate vom obține 90 de viței la suta
7. Corespunzător obiectivelor stabilite
de vaci, 107 miel la suta de oi și 17 purcei
tări rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
prin programele de autoconducere și autoÎntăreați de fiecare scroafă. Producțiile
secretarul general al partidului, la plenara
aprovizionare în profil teritorial, vom
medii planificate vor fi depășite în medie
acorda tuturor locuitorilor satelor sprijinul
lărgită a Consiliului Național al Agricultu
cu 350 litri de lapte pe vacă furajată și
material și tehnic necesar creșterii produc
rii, Industriei Alimentare, Silviculturii și
cu 500 grame lină pe ovină tunsă.
țiilor pe loturile în folosință personală. Pe
Gospodăririi Apelor, precum și Ia recenta
3. Prin creșterea producțiilor vegetale șt
această bază, gospodăriile populației vor
ședință a Comitetului Politic Executiv al
animaliere vom livra suplimentar la fon
livra suplimentar la fondul de stat : 60
C.C. al P.C.R., colectivul nostru de muncă
dul de stat 11 500 tone grîu, 6 150 tone orz,
tone cartofi și legume, 54 tone de sfeclă
41 000 tone porumb știuleți, 330 tone floa
de zahăr, 50 tone struguri și fructe, 210 hi
rea-soarelui, 800 tone soia, 14 600 tone sfe
lapte de vacă, peste 240 tone carne, 640 000
clă de zahăr, 13 200 tone legume de clmp.
ouă. 19 tone lină și 6 tone miere.
2 500 hl lapte de vacă, 270 tone carne și
Animați de hotărlrea fermă de a obține
8 000 kg lină.
In acest an recolte sporite, la nivelul celor
4. Prin aplicarea măsurilor de sistema
prevăzute în criteriile de acordare a înal
tului titlu de „Erou al Noii Revoluții Agra
tizare a teritoriului vom reda tn circuitul
re". sub conducerea organelor și organi
arabi! o suprafață de 300 hectare si vom
extinde Irigațiile pe încă 560 hectare. De
zațiilor de partid, vom desfășura o susți
asemenea, vom executa lucrări de șcarlfinută activitate politico-educativă de ridi
care a conștiinței socialiste a tuturor oa
care și afinare adlncă a solului pe 3 000
menilor muncii din agricultură, a nivelului
hectare și fertilizări cu Îngrășăminte or
pregătirii lor profesionale. în invățămlntuJ
ganice pe o suprafață de 1 000 hectare.
agrozootehnic de masă și alte forme de
5. Punind tn valoare resursele locale de
policalificare, reciclare și specializare vor
materiale ei forța de muncă, vom dezvolta
fi cuprinși peste 2 000 de cooperatori, me
activitățile Industriale și prestările de ser
canizatori și specialiști din unitățile agri
cole din componența consiliului unic.
vicii. Vom realiza astfel, peste prevederile
ADUNAREA GENERALA
Cu hotărirea fermă de a Înfăptui exem
plar sarcinile stabilite de Congresul al
A CONSILIULUI UNIC AGROINDUSTRIAL
XIII-lea al partidului, de a transpune in
DE STAT Șl COOPERATIST VEDEA,
practică indicațiile și orientările date de
JUDEȚUL GIURGIU
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, la Plenara Consiliului
Național al Agriculturii din decembrie 1986
și la ședința Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R, din 30 ianuarie a.c,, colec
tivul de oameni ai muncii de la întreprin
derea pentru producerea și Industrializarea
legumelor și fructelor Rimnicu. Sărat, jude
țul Buzău, adresează tuturor întreprinderi
lor pentru producerea, achiziționatea, valo
rificarea și industrializarea legumelor șl
fructelor chemarea Ia întrecerea socialistă
dalistă toate Întreprinderile din ramură,
s-a realizat In proporție de 114,8 la sută.
pentru
realizarea și depășirea planului pe
asumîndu-și următoarele angajamente :
Cheltuielile la 1 000 lei venituri brute s-au
acest an, asumîndu-și următoarele angaja
redus cu 5,4 lei față de plan, iar beneficiul
1. Derularea peste prevederile planului
mente :
planificat a fost depășit cu 23,6 la sută.
la traficul portuar a unui volum de 400 mii
1. Prin depășirea prevederilor planului Ia
Oamenii muncii din cadrul întreprinderii
tone mărfuri ;
producția fizică atit în fermele proprii de
de navigație fluvială „NAVROM" Galați,
producere a materiei prime, cit și In secto
2. Reducerea timpului mediu de stațio
au pășit în anul 1987 angajați ferm in
rul de industrializare vom obține suplimen
nare a navelor sub operațiuni de Încărcaefortul general al Întregului nostru popor
tar 1120 tone de legume. 150 tone conserve
consacrat înfăptuirii neabătute a prevederi
re-descărcare cu 17,3 la sută față de du
de legume, 50 tone pastă de tomate și 50
lor planului național unic de dezvoltare ecorata normată ;
tone conserve de fructe,
nomico-socială a patriei în acest al doilea
3.
Folosirea
intensivă
și
eficientă
a
na

2. Vom realiza peste plan o producțiean al celui de-al 8-lea cincinal, a indica
velor și utilajelor portuare astfel Incit să
marfă industrială în valoare de 5 milioane
țiilor și orientărilor date de secre
reducem
consumul
de
combustibil
conven

lei
; producția netă suplimentară va fi de
tarul genera] al partidului, tovarășul
țional cu 200 tone față de cel normat ;
2,8 milioane lei.
Nicolae Ceaușescu, cheamă la întrecere so-

întreprinderea de echipament hidraulic Rimnicu Vilcea
către toate întreprinderile din construcția de mașini-unelte,
mecanică fină și mașini textile, articole casnice și echipament special
Angajat ferm tn Îndeplinirea exemplară
a sarcinilor stabilite de cel de-al XIII-lea
Congres al P.C.R., a indicațiilor și orientă
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, colectivul de
oameni al muncii din întreprinderea de
echipament hidraulic Rm. Vilcea a obținut
in anul 1986 succese importante în îndepli
nirea planului, concretizate intr-o produc
ție peste plan de mecanică fină, optică și
echipamente hidraulice de 40 milioane lei,
iar productivitatea muncii planificată a
fost depășită cu 7 mii lei pe fiecare om al
muncii.
Pe baza realizărilor obținute, animat- de
dorința de a-și aduce o contribuție cit mai
mare la progresul și prosperitatea patriei,
colectivul de oameni ai muncii din între
prinderea de echipament hidraulic Rm.
Vilcea cheamă la intrecere socialistă toate
Întreprinderile din construcția de mașiniunelte, mecanică fină și mașini textile,
articole casnice și echipament special, angajîndu-se să înfăptuiască următoarele
obiective :
1. Depășirea planului
producției-marfă
eu 10 milioane lei, prin realizarea unei
producții fizice corespunzătoare la produ
sele de mecanică fină, optică și echipa
mente hidraulice cu desfacere asigurată la
export.
3. Depășirea planului la producția netă
cu 8 milioane lei.
3. Depășirea planului la productia-martă
vîndută și încasată cu 11 milioane Iei prin
livrarea ta termen a produselor și onorarea
Integrală a contractelor.

4. Folosirea tn procesul de derulare a
mărfurilor a celor mai eficiente și produc
tive' tehnologii care — alături de măsurile
privind organizarea și modernizarea locu
rilor de muncă — să conducă la creșterea
productivității muncii cu 2,3 la sută față
de plan ;
5. Utilizarea intensivă a mijloacelor de
transport naval prin mărirea cu 1 la sută
a indicelui tone/tone capacitate, transportind peste plan 250 mii tone diferite măr
furi ;
6. Economisirea resurselor materiale de
orice fel, astfel incit să se asigure reduce
rea față de plan a costurilor la 1 000 lei
venituri brute cu 10 lei ;

ror lucrărilor de Investiții și reparații pre
văzute.
3. Depășirea cu 2,1 la sută a planului la
producția netă din activitatea de construc
ții-montaj prin organizarea mai bună a lu
crărilor și încadrarea strictă în consumu
rile normate.
4. Depășirea planului
productivității
muncii cu 3,5 la sută in activitatea de con
strucții-montaj prin realizarea măsurilor
din programul de organizare și moderniza
re. aplicarea unor tehnologii noi, folosirea
eficientă a dotării existente și a forței de
muncă, organizarea întregii activități pe
baza acordului global.
5. Reducerea cheltuielilor totale tn acti
vitatea de construcții-montaj cu 1,2 milioa
ne lei sub nivelul planificat, prin Încadra
rea în duratele de execuție a lucrărilor,
reducerea consumurilor de materiale și di
minuarea la minimum a cheltuielilor pen
tru organizarea de șantier.
6. Creșterea gradului de siguranță in
funcționarea instalațiilor electroenergetice
prin sporirea răspunderii șl exigenței fn
executarea lucrărilor de revizii și reparații,
«sigurlndu-se pe această bază reducerea
numărului de incidente fn exploatare față
de anul 1986 cu cel puțin 20 la sută și
funcționarea fără avarii din vina persona
lului a instalațiilor.
7. Reducerea cu 2 milioane lei a chel
tuielilor prevăzute fn bugetul propriu prin
aplicarea cu fermitate a principiilor meca
nismului economico-financiar, încadrarea
fn normativele economico-financiare', apli
carea inițiativei „Contul de economii al
grupei sindicale" și introducerea unui re
gim sever de economii la lucrările de ex
ploatare, reparații șl Întreținere a rețelelor
fi instalațiilor din dotare.

8. Vom lua măsuri ferme pentru Intro
ducerea progresului tehnic și aplicarea
tehnologiilor noi în activitatea de exploa
tare și reparații a instalațiilor, precum și
în cea de construcții-montaj, dezvoltarea
activității de creație tehnico-științifică de
masă, creșterea numărului de invenții ți
inovații cu 20 la sută față de 1986 șl orien
tarea acestora spre rezolvarea problemelor
prioritare ale sectorului energetic, obținindu-se pe această cale o eficiență economi
că de peste 2,5 milioane lei.
9. Depășirea cu 1,2 milioane lei a volu
mului planificat la activitatea de proiecta
re și predarea cu 20 de zile Înainte de
termenul planificat a unui număr de 25 lu
crări, asigurîndu-se toate lucrările cu pro
iecte de execuție și tehnologii de înalt ni
vel calitativ.
10. Depășirea planului de recuperare și
valorificare a materialelor refolosibile cu
3 la sută, recondiționarea suplimentară a
unui volum de piese de schimb și suban
samble în valoare de cel puțin 1,2 milioane
lei.
11. îmbunătățirea condițiilor de muncă și
de viață ale personalului muncitor, prin
dotarea cu dispozitive și mecanisme pen
tru reducerea efortului fizic și imbunătă
țirea condițiilor de lucru în atelierele pro
prii și în locurile de cazare ale echipelor
ce execută lucrări In teren.
într-o întrecere de mare importanță na
țională. ne vom mobiliza toate capaci
tățile noastre pentru a răspunde eu reali
zări remarcabile îndemnurilor secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, privind Înfăptuirea
exemplară a obiectivelor celui de-al doilea
an al cincinalului 1986—1990.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL SINDICATULUI

COMITETUL DE PARTID
COMITETUL U.T.G

Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri
funciare Satu Mare către toate întreprinderile de execuție
și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
•

•
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adresează tuturor Întreprinderilor de exe
cuție și exploatare a lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare chemarea la întrecerea
socialistă pentru înfăptuirea și depășirea
sarcinilor de plan pe anul 1987.
Pentru a întîmpina Conferința Națională
a partidului cu realizări de seamă in În
făptuirea mărețelor obiective cuprinse în
programul de îmbunătățiri funciare, ne
asumăm următoarele angajamente :
1. Realizarea unei producții suplimenta
re de construcții-montaj in valoare de pes
te 15 milioane lei, prin depășirea prevede
rilor de plan la principalele categorii de
lucrări de Îmbunătățiri funciare.
2. Punerea In funcțiune, cu patru luni
înainte de termen, a noilor amenajări de
desecare și a completărilor la rețeaua de
desecări pe 12 000 ha și a lucrărilor de re
gularizare a văilor pe 15 km, in cadrul sis
temelor hfdroameliorative Valea Ierului,
Someș-Crasna, Iojib-Seini șl Gherța-Turulung.
3. Depășirea planului de producție indus
trială cu 10 la sută.
4. Creșterea cu 11 la sută a gradului de
folosire a mașinilor, utilajelor și instalați
ilor pentru activitatea de construcții-mon
taj.
5. In scopul eliminări! excesului de umi
ditate de pe o suprafață agricolă de
216 000 ha se vor încheia reviziile și repa
rațiile tuturor stațiilor de pompare pentru
desecare cu două luni de zile înainte de
termenul planificat.
6. Prin aplicarea cu fermitate a princi
piilor noului mecanism economico-finan-

clar, a autoconducerll și a autogestiunii
muncitorești, vom asigura creșterea pro
ductivității muncii cu 11 la sută față de
plan, reducerea cheltuielilor totale planifi
cate cu 20 lei la 1 000 lei producție con
strucții-montaj, realizarea unui beneficiu
suplimentar de 20 milioane lei.
7. în cadrul inițiativei „Contul de eco
nomii al grupei sindicale", pentru realizarea
unei economii de 1 500 lei pe om al muncit,
vom reduce consumurile de energie elec
trică față de noile norme de consum cu cel
puțin 250 MWh, cu 225 tone combustibil
convențional și 75 tone ciment ; valoarea
materialelor refolosibile recuperate, a pie
selor de schimb și a subansambleior recon
diționate va fi cu 4 milioane lei mai mare
față de sarcinile de plan.
8. Pentru îmbunătățirea condițiilor de
muncă și de viață ale personalului munci
tor, vom construi un număr de 20 aparta
mente pentru familiști și un cămin cu 100
locuri pentru nefamiliști. In cadrul brigăzi
lor de construcții-montaj vom asigura 300
locuri de cazare în barăci și in vagoanedormitor și vom înființa 4 cantine pentru
asigurarea mesei calde personalului mun
citor.
Sub conducerea șl îndrumarea directă a
organizației de partid vom desfășura o ac
tivitate susținută pentru creșterea răspun
derii tuturor oamenilor muncii in vederea
înfăptuirii exemplare a sarcinilor de plan,
a angajamentelor asumate în întrecerea so
cialistă pe 1987, sporind contribuția aces
tui important domeniu de activitate la
dezvoltarea agriculturii, la obținerea unor
recolte mari, sigure și stabile.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL SINDICATULUI

COMITETUL DE PARTID
COMITETUL U.T.G

întreprinderea pentru producerea și industrializarea legumelor
și fructelor Rimnicu Sărat, județul Buzău, către toate întreprinderile
pentru producerea, achiziționarea, valorificarea
și industrializarea legumelor și fructelor
3. Vom livra cantități sporite de produse
la export, depășind prevederile planului cu
cel puțin 6 la sută.
4. Pe seama sporirii productivității mun
cii, producția-marfă realizată pe fiecare om
al muncii va fi cu cel puțin 5 000 lei mai
mare decît cea planificată. In acest scop
vom acționa pentru modernizarea fluxuri
lor. tehnologice la liniile de prelucrare a le
gumelor, creșterea indicilor de utilizare a
instalațiilor tehnologice, perfecționarea or
ganizării producției și a muncii, îmbunătă
țirea pregătirii profesionale a personalului
muncitor și Întărirea ordinii și disciplinei
In toate sectoarele de activitate.
5. Prin aplicarea cu fermitate a princi
piilor noului mecanism economico-finan
ciar, gospodărirea cu răspundere a resur
selor de materii prime, materiale, de ener
gie șl combustibil, întărirea disciplinei teh
nologice, aplicarea eficientă a inițiativei
„Contul de economii al grupei sindicale",
vom reduce cu 3,1 la sută cheltuielile totale
planificate la mia de Iei producție-marfă.
Se vor economisi 200 tone combustibil con
vențional și 160 MWh energie electrică.

Prin reducerea consumului normat de ma
terii prime și materiale și prin recuperarea
materialelor refolosibile se vor realiza, in
medie, economii de 1 500 lei pe fiecare om
al muncii.
6. în cadrul programului de dezvoltare a
capacităților de producție vom realiza și
pune în funcțiune, In devans, un volum da
investiții în valoare de 1,5 milioane lei.
7. Prin creșterea producției și producti
vității muncii șl prin reducerea cheltuielilor
materiale, vom realiza peste plan beneficii
de 500 000 lei.
8. Ne vom preocupa de Îmbunătățirea
continuă a condițiilor de muncă și viață ale
oamenilor muncii prin organizarea și buna
funcționare a cantinei, dezvoltarea activi
tății gospodărlel-anexă și asigurarea unor
condiții optime de hrană și cazare a per
sonalului muncitor.
întregul colectiv de muncă, șub condu
cerea organizației de partid, va acționa
neabătut pentru realizarea exemplară a sar
cinilor de plan și a angajamentelor asumate
fn întrecerea socialistă, aducindu-și contri
buția la progresul și prosperitatea țării.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL SINDICATULUI

COMITETUL DE PARTID
COMITETUL —
U.T.G . >
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VIENA

Președintele Nicolae Ceausescu
- ctitorul României moderne, militant neobosit
pentru cauza păcii si progresului
Aprecieri elogioase ale unor publicații de peste hotare la adresa personalității
șefului statului român, a politicii interne și externe a țării noastre
IX-lea al partidului în calitate de
secretar general al P.C.R. și, apoi,
președinte al Republicii Socialiste
România.
Ziarul sirian „AL BAAS“, !n ar
ticolul „România : O politică externă consecventă", relevă marile
calități de revoluționar ferm și om
de stat de excepție ale președintelui
Nicolae Ceaușescu, afirmate pe deplin in orientarea României pe ca-

Marile infăptuiri ale României socialiste, îndeosebi in anii de după
Congresul al IX-lea al P.C.R., sint scoase in evidență in numeroase
articole publicate in presa internațională. Sint reflectate, de aseme
nea, politica de pace și colaborare internațională a țării noastre,
demersurile președintelui Nicolae Ceaușescu pentru rezolvarea constructivâ a marilor probleme ale contemporaneității.

Sub titlul „Poporul român prieten
sărbătorește două mari aniversări",
ziarul „L’ACTION", organ al Parti
dului Socialist Desturian, inserează
un amplu articol consacrat ani
versării zilei de naștere și a mai
bine de jumătate de secol de ac
tivitate revoluționară ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, „ilustru condu
cător al națiunii și ctitorul Româ
niei moderne".
„Întregul popor român nutrește
sentimente de profundă mândrie și
satisfacție — arată ,,L’Action" —
deoarece realizările și progre
sele obținute in țară sub con
ducerea înțeleaptă a președintelui
Nicolae
Ceaușescu, inițiativele
României in domeniul politicii ex
terne se bucură de o largă apre
ciere pe toate continentele lumii,
numele României și al președinte
lui ei sint rostite cu respect și
înaltă considerație. Cuvintul pre
ședintelui României este pentru
opinia publică mondială o perma
nentă sursă de optimism, speranță
și încredere in capacitatea popoare
lor de a imprima o dezvoltare paș
nică întregii omeniri".
Referindu-se, in continuare, la
memorabila zi de 24 ianuarie 1859,
ziarul tunisian subliniază : „Unirea
din 1859 a fost o continuare a ma
rii uniri din 1600, cînd cele trei
țări române — Moldova, V'alahia și
Transilvania — s-au unit sub scep
trul lui Mihai Viteazul, erou na
țional al românilor". Tot ceea ce
s-a acumulat de-a lungul istoriei,
înțelepciunea, victoriile in luptele
Împotriva invadatorilor, setea de
libertate și de independență, ar
gumentele cu privire la drepturile
legitime asupra Daciei strămoșești
— se arată în articol — s-au re
găsit In idealurile revoluționarilor
de la mijlocul secolului trecut.
Unirea Înfăptuită prin dubla ale
gere a lui Al. I. Cuza, dovadă eloc
ventă a voinței românilor de a-șl
construi un stat liber și indepen
dent, a fost salutată de opinia pro
gresistă de pe continent, fiind apre
ciată ca un exemplu de maturitate
politică, „o manifestare grăitoare a
voinței naționale". Recunoscută de
Europa ca un fapt Împlinit, con
tinuă „L’Action", Unirea a fost
desăvlrșită in anii următori printr-o serie de reforme ample și ra
dicale. Au fost ani dinamici tn
cursul cărora a fost edificată
România modernă.
într-un articol ce omagiază
personalitatea proeminentă,
de
înalt prestigiu internațional a
președintelui Nicolae Ceaușescu,
însoțit de fotografia șefului statu
lui român, ziarul peruan „HOY"
relevă : „Stilul propriu de a
conduce al președintelui
Nicolae Ceaușescu este contactul
personal și permanent cu poporul.
Toate succesele obținute de Româ
nia in ultimele două decenii, imen
sele mutații novatoare, care au
schimbat radical fața țării, sint
strins legate in conștiința poporului
român de gîndirea creatoare și de
îndelungata activitate revoluționară
ale președintelui Nicolae Ceaușescu,
care prin dragostea sa fierbinte
pentru popor, in baza unor profun
de analize științifice ale vieții so
ciale, a contribuit și contribuie in
tr-o manieră decisivă la progresul
și prosperitatea țării, la afirmarea
independenței și suveranității sale
naționale".
In articol sint prezentate amplu
viața, activitatea revoluționară ale
președintelui României, lupta dusă,

tn condițiile ilegalității, in cadrul
Partidului Comunist Român, func
țiile ce le-a deținut pînă la ale
gerea sa de către Congresul al
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Nicolae Ceausescu

lea progresului multilateral, a bu
năstării poporului.
„Președintele României — scrie
ziarul — și-a consacrat viața luptei
acerbe împotriva fascismului și a
monarhiei, pentru eliberarea Româ
niei și progresul acesteia. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu are
un rol determinant și efectiv in
viața Republicii Socialiste România
pe linie de partid și de stat. In epo
ca sa, politica externă a României
a căpătat valențe de consecvență și
stabilitate".
„De ani de zile — arată ziarul
„Al Baas" — România face eforturi
susținute pentru generalizarea pe
plan internațional a principiilor
egalității depline in drepturi, res
pectării independenței și suverani
tății naționale, neamestecului in
treburile interne, avantajului re
ciproc, respectării dreptului fiecărui
popor de a-și hotări soarta, de a-și
alege calea dezvoltării in mod liber.
România a sprijinit și sprijină con
secvent ideea legiferării acestor
principii in cadrul documentelor
internaționale, cu prilejul dezbate
rilor din diferite foruri internațio
nale, a acționat și acționează pen
tru definirea conținutului acestor
principii, pentru respectarea lor
strictă în relațiile dintre state".
In continuare se arată că rela
țiile de prietenie și colaborare
fructuoasă româno-siriene cunosc o
dezvoltare multilaterală, în con
cordanță cu interesele celor două
țări și popoare, ale cauzei păcii șl
colaborării internaționale.
Cotidianul marocan „AL BAYANE“ — sub titlul „Bilanț ’86" —
consacră un articol rezultatelor ob
ținute de România în dezvoltarea
sa social-economică in cursul anu
lui trecut. „Pe baza datelor, relevă
ziarul, putem afirma că România a
înregistrat in toate domeniile re
zultate pozitive in îndeplinirea pla
nului in primul an al cincinalului
1986—1990 — un cincinal care capă
tă o semnificație deosebită pentru
că va marca trecerea României de
la stadiul de țară socialistă in curs
de dezvoltare la stadiul de țară
socialistă cu o dezvoltare medie,
ceea ce va permite, în același timp,
realizarea unei noi calități a mun
cii și a vieții. Anul 1986 este, deci,
un bun început pe calea îndeplinirii
acestui obiectiv fundamental".
Rezultatele obținute în 1986 do
vedesc justețea rezoluțiilor adop
tate de Congresul al XIII-lea al
Partidului Comunist Român, a pla
nurilor și programelor de dezvol
tare rapidă a economiei naționale,
a forțelor de producție, științei și
învățămîntului, culturii în vederea
ridicării, pe această bază, a nive
lului general de civilizație, a stan
dardului material și spiritual al în
tregului popor, subliniază „Al Bayane". Aceste rezultate dovedesc, o
dată în plus, justețea politicii ge
nerale a P.C.R., faptul că partidul
comunist a știut și știe să aplice
In mod creator adevărurile și le
gile obiective la realitățile și condi
țiile concrete ale României.
Faptul că, în condiții economice
Internaționale deloc ușoare, Româ
nia a reușit să se dezvolte din
punct de vedere economic și social
la un nivel ridicat se datorează
acțiunilor desfășurate constant în
scopul dezvoltării neîntrerupte a
forțelor de producție, a industriei,
agriculturii și altor ramuri, ca și
alocării unei părți importante a ve
nitului național — peste o treime
în cursul ultimilor 20 de ani —
dezvoltării bazei tehnico-materiale
și sociale. Datorită acestei puterni
ce baze tehnico-materiale, dotată
aproape în totalitatea sa cu tehni
ca modernă a ultimilor ani, Româ
nia a putut înregistra o asemenea
dezvoltare in 1986, se subliniază in
încheierea articolului.

Poporul rană», fam angajat in îndeplinea hntarHr Congresului
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ al XIII lea al P.C.R._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lucrările reuniunii general - europene
Reprezentanții României susțin necesitatea convocării
unei conferințe de dezarmare convențională în Europa,
adoptării unor măsuri de creștere a încrederii pe continent
VIENA 14 (Agerpres). — Cores
pondență de la D. Ținu : în cursul
acestei săptămini, în cadrul reuniu
nii general-europene de la Viena a
continuat prezentarea de propuneri
ce urmează a fi examinate în vede
rea convenirii de noi măsuri, care
să ducă la întărirea securității și dez
voltarea colaborării de interes comun
pe multiple planuri.
Ideilor și propunerilor formulate
In prima parte a reuniunii, ca și in
perioada de la reluarea, la sfîrșitul
lunii ianuarie, a lucrărilor li s-au
adăugat, în aceste zile, o serie de
propuneri referitoare la întărirea în
crederii pe continent, dezvoltarea
cooperării economice și tehnico-științifice, în domeniul mediului încon
jurător, precum și o serie de propu
neri privind cooperarea in regiunea
Mediteranei. Totodată, continuînd o
anumită tactică de a eluda proble
mele de fond ale păcii, securității și
cooperării pe continent, mai multe
țări occidentale au persistat în pre
zentarea de propuneri ce vizează as
pecte colaterale din ampla problema
tică social-umanitară. acestea fiind
înfățișate printr-o optică deformată,
ce denaturează esența prevederilor
Actului final de la Helsinki.
în intervențiile in cadrul grupuri
lor de lucru ale reuniunii, reprezen
tanții României au reafirmat poziția
principială a țării noastre privind
necesitatea ca dezbaterile forumului
de la Viena să fie orientate cu prio
ritate spre problemele de cea mai
mare actualitate, de care depind
nemijlocit securitatea și cooperarea
în Europa.
în grupul de lucru consacrat pro
blemelor securității a fost subliniată
din nou importanța pe care țara
noastră o acordă convocării unei con
ferințe de dezarmare convențională
în Europa, ale cărei lucrări ar urma
să aibă la bază propunerile cuprinse
în Deciarația-Apel a statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia și
propunerile țărilor membre ale
N.A.T.O. Detaliind concepția româ
nească privind obiectivele unei ase
menea conferințe, reprezentantul tă
rii noastre a reiterat propunerea ca,
pînă la realizarea unui acord in
acest sens, fiecare stat participant
să treacă, în mod unilateral, la re
ducerea cu cel puțin 5 Ia sută a ar

Apel la reglementarea prin tratative
a situației conflictuale din America Centrală
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).
— Nu există o alternativă accepta
bilă la reglementarea pe cale paș
nică. prin tratative, a conflictului
din America Centrală — se arată în
raportul secretarului general al
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, în
legătură cu rezultatele recentului său
turneu în această regiune, întreprins
împreună cu secretarul general al
O.S.A. și miniștrii de externe din
țările membre ale „Grupului de la
Contadora" și ale „Grupului de
sprijin"
—
relatează
agențiile
T.A.S.S. și KUNA. Secretarul gene
ral al O.N.U. adresează, în raportul

Ziarul guineez „HOROYA" eviden
țiază, intr-un articol consacrat țării
noastre, că poporul român a înde
plinit cu succes sarcinile planului
cincinal 1981—1985, fiind angajat,
in continuare, în Înfăptuirea hotărîrilor celui de-al XIII-lea Con
gres al P.C.R. Se relevă ampla
mobilizare pentru realizarea obiec
tivelor noului plan cincinal, pre
cum și a prevederilor vizînd dez
voltarea României pînă în anul
2 000.
Se relevă că România acordă o
deosebită importanță dezvoltării
relațiilor sale cu toate statele, pe
baza principiilor egalității in drep
turi, respectării suveranității și in
dependenței naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avantaju
lui reciproc, abținerii de la ame
nințarea cu forța și de la utilizarea
forței, reglementării prin negocieri
a problemelor litigioase.
In articol sint puse in evidență,
de asemenea, relațiile de prietenie
dintre România și Guineea, faptul
că cele două țări, mobilizate de as
pirațiile lor comune spre progres și

pace, acționează pentru lărgirea și
diversificarea cooperării.
Și alte publicații din diferite țări,
reflectînd momente de seamă din
istoria patriei noastre, subliniază
semnificația Unirii Principatelor
Române în 1859. „Conștiința unității
naționale a existat la români cu
multe secole in urmă" — relevă
ziarul mexican „EXCELSIOR", notînd că „adevăratul său triumf l-a
constituit cristalizarea sentimentu
lui tuturor locuitorilor din cele trei
provincii românești că aparțin ace
luiași popor, avind aceeași limbă,
cultură și istorie și ale cărui des
tine nu pot fi separate". Autorul
pune în evidență, de asemenea,
„permanența românească in pofida
migrațiilor străine din mileniul tre
cut și din secolele ce i-au urmat".
Ziarul „Excelsior" relevă că. In
cinstea evenimentului de la 24 ia
nuarie, în Mexic s-au desfășurat o
serie de manifestări în cadrul unei
„Săptămini a culturii românești".
Aniversarea Unirii Principatelor
Române este marcată și de publi
cația italiană „ECOMOND PRESS",
care evidențiază că aceasta este

sărbătoarea unui popor „renumit
pentru umanitatea și hărnicia sa,
urmaș al celor mai bune virtuți
ale dacilor și romanilor".
Subliniind continuitatea existen
tei poporului nostru pe vatra stră
moșească, publicația reliefează te
nacitatea de neînvins și voința de
neabătut cu care a acționat poporul
român pentru a-și realiza visul de
veacuri, Unirea de la 24 ianuarie
1859. Sint apoi menționate alte mo
mente importante din istoria
poporului român — Independența
din 1877, Marea Unire din 1918, la
originea cărora se află memorabila
dată de 24 ianuarie a anului 1859.
Sub titlul „Românii aniversea
ză Unirea", ziarul „CORREIO
BRAZILIENSE" a publicat un ar
ticol în care sint prezentate împre
jurările istorice și condițiile în care
a fost realizat actul istoric de la
24 Ianuarie 1859. In cadrul artico
lului sint citate aprecierile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu
privire la importanța Unirii Prin
cipatelor Române.
PRESA JAPONEZA a publicat
articole în care sint prezentate ini
țiativele României pe plan interna
țional pentru dezarmare, pentru
pace. • In context, atît ziarele, cit și
POSTURILE DE RADIO și TELE
VIZIUNE JAPONEZE au pus ac
centul pe inițiativa adoptată uni
lateral de țara noastră — aprobată

de întregul popor prin referendu
mul de la 23 noiembrie anul tre
cut — de a proceda la reducerea
efectivelor, armamentelor și chel
tuielilor militare cu 5 la sută.
într-un articol referitor Ia utili
zarea mașinilor electronice de cal
cul în conducerea proceselor teh
nologice complexe în România,
ziarul
bulgar
„OTECESTVEN
FRONT" evidențiază că stimularea
introducerii cit mai largi a pro
gresului tehnico-științific în pro
ducție este una dintre direcțiile
principale în aplicarea noului me
canism economico-financiar în în
treprinderile românești. Prin inter
mediul pirghiilor economice — se
arată — fabricile și uzinele își în
dreaptă atenția spre soluții tehnice
noi in problemele de producție
complexe, care permit sporirea
productivității muncii, deci și a re
zultatelor economice.
Instalațiile românești de foraj,
care „se bucură de mulți ani de o
bună reputație, atît în țară, cit și
peste hotare", fac obiectul unei re
latări a agenției CHINA NOUA,
evidențiindu-se că instalațiile de
fabricație românească se exportă
în numeroase țări. Anul trecut —
subliniază agenția — in România
s-au realizat noi instalații de foraj,
mai rezistente șl cu consum mai
redus de energie.
(Agerpres)

său. un apel tuturor guvernelor din
țările Americil Centrale să-și uneas
că eforturile /pentru căutarea unei
reglementări politice a problemelor
existente și cere celorlalte state să
contribuie la soluționarea, prin ne
gocieri, a situației și să elaboreze
un plan coordonat pentru creșterea
ajutorului economic acordat țărilor
din regiune.
Solutionarea problemei Înapoierii
economice — se subliniază In raport
— reprezintă cea mai bună garanție
pentru instaurarea unei păci juste
și durabile In America Centrală.

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).
— în urma unor consultări la sediul
din New York al Națiunilor Unite,
Consiliul de Securitate a adoptat o
declarație în care cere părților im
plicate încetarea neîntîrziată a focu
lui în zona taberelor palestiniene
din Liban șl crearea condițiilor pen
tru acoesul ajutoarelor umanitare in
aceste tabere — informează agenția
T.A.S.S.
BEIRUT 14 (Agerpres). — In cursul
zilei de sîmbătă, patru camioane în
cărcate cu 20 de tone de alimente și
medicamente au intrat, în sfîrșit, în
tabăra de refugiați palestinieni Bourj
El Barajneh, din sudul Beirutului,
asediată de mai multe luni de mili
țiile organizației „Amal". Se apre
ciază că această acțiune marchează
începutul operațiunii anunțate de
mai multe zile de salvare a locuito
rilor din taberele de refugiați pales
tinieni, care se află într-o situație
foarte gravă în urma asediului. La
plecare, camioanele au evacuat apro
ximativ 30 de palestinieni grav ră-r
niți sau bolnavi.
Informații din sudul Libanului, ci
tate de agenția Taniug, relevă că
miliții ale organizației „Amal" au
ocupat pozițiile strategice evacuate
vineri de combatanții palestinieni în
zona Magdousheh, la sud-est de
Saida.

Aceste acțiuni sînt conforme unui
acord acceptat de părțile implicate
în luptele din zona taberelor pales
tiniene și care prevede, de aseme
nea, o încetare generală a focului.

TUNIS 14 (Agerpres). — Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei și-a
exprimat protestul față de recentul
raid aerian israelian asupra tabere
lor de refugiați palestinieni MiehMieh și Ein el-Hilweh din apropie
rea orașului Saida. Intr-un comuni
cat dat publicității la Tunis de agen
ția de presă WAFA se subliniază că
scopul acestor bombardamente este
distrugerea populației pașnice pales
tiniene aflate în Liban în tabere de
refugiați.
Sute de palestinieni au participat,
pentru a cincea zi consecutiv, la
ample demonstrații de protest în
Ierusalim și In alte zone de pe malul
vestic al Iordanului. Manifestanții,
informează agenția China Nouă,
și-au exprimat protestul vehement
față de continuarea asediului mili
țiilor „Amal" împotriva taberelor de
refugiați palestinieni din Liban și in
legătură cu frecventele arestări ope
rate de forțele lsraeliene în rlndul
locuitorilor arabi din teritoriile
ocupate.
(Agerpres)

COLOMBO 14 (Agerpres). — La
Colombo s-au desfășurat lucrările
celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei
mixte guvernamentale de cooperare
economică româno-srilankeză, în
cursul cărora au fost examinate ac
țiunile de inițiere a unor noi măsuri
menite să contribuie la dezvoltarea
pe mai departe a relațiilor economi
ce dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democratică Socia
listă Sri Lanka. Protocolul sesiunii a
fost semnat de Alexandru Babe, mi
nistrul român al finanțelor, și de
Ronnie de Mei, ministrul srilankez
al finanțelor și planificării.

Ministrul de finanțe al României
a avut o întrevedere cu primul mi
nistru al Republicii Sri Lanka,
Ranasinghe Premadasa. Cu acest
prilej au fost examinate posibilită
țile de intensificare a schimburilor
comerciale și a cooperării economi
ce dintre cele două țări.

MOSCOVA

Forum internațional
consacrat apărării păcii
MOSCOVA 14 (Agerpres). —
M. Chebeleu transmite : Sub deviza
„Pentru o lume fără arme nucleare,
pentru supraviețuirea umanității", Ia
Moscova s-a deschis, simbătă, un
forum internațional la care parti
cipă aproximativ 1 000 de oameni de
știință, cultură și artă, reprezentanți
ai vieții politice și obștești, ai cercu
rilor de afaceri și ai diferitelor culte
religioase, alte personalități din aproape 80 de țări. Din România iau
parte oameni de știință, cultură și
artă, politologi și reprezentanți ai
cultelor.
Forumul își desfășoară activitatea
în cadrul unor „mese rotunde" pe
agenda cărora sînt înscrise proble
me majore ale vieții internaționale
contemporane — reducerea radicală
a armelor nucleare, ca prim pas spre
lichidarea definitivă a acestora, secu
ritatea europeană, interzicerea expe
riențelor nucleare, prevenirea mili
tarizării Cosmosului, rolul culturii
în apărarea civilizației și a valorilor
general-umane, colaborarea econo
mică Est-Vest, intensificarea luptei
popoarelor, a opiniei publice din
toate țările pentru apărarea vieții pu
Pămint.

In sprijinul reunificării
pașnice a Coreei
Un articol din ziarul
„Nodon Shinmun”
PHENIAN 14 (Agerpres). — Elimi
narea pericolului unui război nu
clear In Coreea, pacea și reunificarea pașnică a patriei constituie
probleme vitale ale poporului co
reean și, în același timp, o parte a
aspirației comune de pace și progres
social a popoarelor lumii — se sub
liniază intr-un articol publicat în zia
rul „Nodon Shinmun", citat de agen
ția A.C.T.C. In context, este evocată
propunerea guvernului R.P.D. Co
reene privind crearea unei zone a
păcii, liberă de arme nucleare, in
Peninsula Coreeană.
Denuclearizarea și pacea tn Pe
ninsula Coreeană constituie premise
ale reglementării problemei coreene,
cerințe importante ale păcii mondiale
— se arată în articol, menționîndu-se
necesitatea retragerii din Coreea de
Sud a forțelor americane și arma
mentelor nucleare, a încetării mane
vrelor militare de genul „Team
Spirit".

Plenara C.C. al P.C. Japonez
TOKIO 14 (Agerpres). — La Tokio
s-a desfășurat cea de-a Vl-a plenară
a C.C. al Partidului Comunist Japo
nez. în centrul dezbaterilor s-a aflat
examinarea problemelor actuale pri
vind lupta pentru preîntîmpinarea
unui război nuclear. în cuvintul
rostit cu acest prilej, Kenji Miya
moto, președintele C.C. al P.C.J., a
subliniat că o sarcină importantă o
reprezintă, în actuala etapă, izolarea,
pe arena internațională, a acelor
forțe care acționează pentru escala
darea cursei înarmărilor, îndeosebi
în domeniul nuclear. Totodată, el a
condamnat politica guvernului japo
nez al premierului Yasuhiro Nakasone de a spori potențialul militar al
țării.

I----

ILE DE PRESA
e scurt

Relatări ale mijloacelor de informare din diverse țări ale lumii
Numeroase alte ziare și posturi de radio și televiziune din diferite
țâri ale lumii consacră, de asemenea, ample relatări și comentarii
realizărilor importante ale țării noastre in edificarea unei economii
moderne sau relevă semnificațiile unor momente de seamă din istoria
patriei noastre.

mamentelor convenționale, a efecti
velor și cheltuielilor militare, Româ
nia oferind un prim exemplu
prin măsurile adoptate. în acest
sens la sfirșitul anului trecut. In
același timp a fost relevată aten
ția pe care România o acordă adop
tării în continuare a unor măsuri
menite să ducă la diminuarea ten
siunii și creșterea încrederii pe con
tinent, propunerile țării noastre vi
zînd, între altele, interzicerea de
monstrațiilor de forță și a manevre
lor de anvergură, îndeosebi multina
ționale, în apropierea frontierelor al
tor state, limitarea activităților mi
litare ale celor două alianțe, desfiin
țarea bazelor militare și retragerea
trupelor de pe teritoriul altor state,
crearea la linia de contact dintre
cele două alianțe militare a unui cu
loar în care să nu fie amplasate arme
nucleare sau alte arme de distru
gere in masă. Pe aceeași linie s-ar
înscrie crearea de-a lungul frontie
relor dintre state a unei zone de
100—150 km unde amplasarea for
țelor armate si armamentelor să fie
strict limitată.
în grupul de lucru care se ocupă
de problemele cooperării economice
și tehnico-științifice, reprezentantul
țării noastre a prezentat consideren
tele pentru care România propune
convocarea unei conferințe privind
cooperarea în domeniul științei și
tehnologiei. Conferința este concepu
tă ca un for de dezbatere a căilor
și modalităților de extindere a co
laborării bilaterale și multilaterale,
pe baze reciproc avantajoase, pornind
de la potențialul științific existent în
Europa, de la perspectivele pe care
le deschide dezvoltarea științei și
tehnologiei pe plan mondial. în con
cepția țării noastre, la conferință ar
urma să se examineze și să se con
vină, între altele, noi măsuri și for
me de cooperare în domenii cum
sint : realizarea de programe comu
ne de cercetare ; elaborarea de stu
dii și realizarea de proiecte de coo
perare ; crearea de noi tehnologii
prin eforturi comune ; extinderea
schimbului și transferului de tehno
logii ; lărgirea schimbului de infor
mații științifice și tehnologice ; asi
gurarea unui larg acces la cuceririle
științei și tehnicii moderne.

Dezvoltarea colaborării
economice între
România și Sri Lanka

CONVORBIRI
SOVIETO-IRANIENE. Președintele Consiliului de
Miniștri al U.R.S.S., Nikolai Rijkov,
I l-a primit pe ministrul afacerilor
externe al Iranului. Aii Velayati,
Icu care a discutat probleme privind
dezvoltarea relațiilor bilaterale și
situația din lume, anunță agenția
I T.A.S.S. Părțile s-au pronunțat pen
tru dezvoltarea colaborării reciproc
1 avantajoase și pentru întărirea
bunei vecinătăți dintre U.R.S.S. și
Iran.
•
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PRIMIRE. Erich Honecker, președințele Consiliului de Stat al
R.D.G., l-a primit pe Bernhard
Vogel, primul ministru al landului
Renania-Palatinat din R.F.G. Cu
acest prilej a avut loc un schimb
de păreri în probleme bilaterale și
internaționale de interes comun.
Interlocutorii au apreciat că asigurarea și întărirea păcii reprezintă
sarcina cea mai urgentă a contemporaneității — informează agenția
A.D.N. Totodată, s-a relevat necesitatea întreprinderii de eforturi
ca de pe pămînt german să nu mai
pornească niciodată amenințarea
unui nou război.
CONGRES. Ziarul „Volkstimme"
a publicat un comunicat privind
convocarea celui de-al 26-lea Con
gres al P.C. din Austria, în pe

rioada 27—29 martie, la Viena.
Participanțll la congres vor exa
mina raportul Comitetului Central
al P.C. din Austria privind activi
tatea partidului în perioada care
a trecut de la precedentul congres,
raportul Comisiei Centrale de
Control și vor proceda la alegerea
noilor organe conducătoare.
LA GENEVA continuă negocie
rile sovieto-americane privind ar
mamentele nucleare și cosmice —
relatează agenția T.A.S.S. în aceas
tă săptămînă au avut loc întîlniri
de lucru în cadrul grupelor care
se ocupă de armamentele cosmi
ce, armamentele strategice, precum
și de cele nucleare cu rază medie
de acțiune.
REUNIUNE. Viitoarea reuniune
a miniștrilor din țările neutre și
nealiniate de pe continentul euro
pean va avea loc în Cipru în
cursul acestei primăveri, a infor
mat purtătorul de cuvînt al guver
nului cipriot. El a precizat că agen
da reuniunii va cuprinde proble
mele securității și cooperării în
Europa, chestiunea cipriotă etc.
Grupul țărilor europene neutre și
nealiniate cuprinde Austria. Cipru,
Elveția.
Finlanda,
Iugoslavia,
Liechtenstein, Malta, San Marino
și Suedia.

APEL. Comitetul Internațional al
Crucii Roșii a publicat un „Apel .
solemn" adresat autorităților ira
niene și irakiene de a înceta să •
atace reciproc obiective civile. In
același timp, organizația a cerut
secretarului general al O.N.U. și |
membrilor Consiliului de Securita
te să adopte inițiativele cele mai i
potrivite față de continuarea bom
bardării civililor, informează agen- •
ția KUNA.
VIZITA In BULGARIA. Todor |
Jivkov, președintele Consiliului de
Stat al R. P. Bulgaria, l-a primit, ■
sîmbătă. pe ministrul de externe
al Italiei. Giulio Andreotti, aflat 1
într-o vizită oficială In Bulgaria. .
După cum relatează agenția B.T.A.,
părțile și-au exprimat dorința de I
a dezvolta relațiile bilaterale în
diferite domenii și de a contribui
Ia evoluția procesului început la
Helsinki, la înfăptuirea dezarmării.

MEMORIU. Șeful secției de pre
gătire a astronauților americani de
la N.A.S.A., John Young, a elaborat
un memoriu In care se atrage atenția că programul de construire
a unor noi rachete auxiliare ale
navetelor spațiale prezintă încă
neclarități. Recent, se arată In document, au apărut noi indicii cu
privire la faptul că specialiștii nu
au înțeles tn suficientă măsură toți
factorii care au contribuit la pro
ducerea tragicului accident din ia
nuarie anul trecut. In primul rînd
cei legați de factorii dinamici ce
acționează în momentul lansării,
inclusiv cei meteorologici.
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