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Președintele Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
va efectua o vizită oficială de prietenie
în Republica Populară Bangladesh
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, va efectua o vizită ofi

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a participat la ședința de închidere a programului de pregătire si instruire
a organizatorilor de partid, președinți ai consiliilor agroindustriale de stat si cooperatiste
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a parti
cipat, marți, la ședința de închi
dere a programului de pregătire și
instruire a organizatorilor de
partid, președinți ai consiliilor
unice agroindustriale de stat și
cooperatiste din întreaga țară.
La sosirea în sala Ateneu
lui Român, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost întimpinat
cu deosebită căldură și însuflețire.
Cei prezenți au reafirmat in mod
vibrant sentimentele de profundă
dragoste și recunoștință pe care
țărănimea, toți oamenii muncii din
agricultură le poartă secretaru
lui general al partidului, pre
ședintele
Republicii,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru activita
tea neobosită ce o consacră pro
gresului neîntrerupt al patriei
noastre socialiste, pentru rolul său
hotăritor in stabilirea strategiei ge
nerale de dezvoltare economicosocială a țării, în fundamentarea și
înfăptuirea noii revoluții agrare, in
organizarea și conducerea amplului
proces de edificare a socialismului
și comunismului în România.
împreună cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in prezidiu au
luat loc membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari ai
Comitetului Central al partidului.
în sală se aflau, ca invitați,
membri ai C.C. al P.C.R., ai gu
vernului, cadre de conducere și
specialiști din ministere și institu
ții centrale, din unități de cerce
tare cu profil agricol, activiști de
partid și de stat.
Desfășurat din inițiativa tova
rășului Nicolae Ceaușescu. progra
mul de pregătire și instruire a or
ganizatorilor de partid, președinți
ai consiliilor unice agroindustriale
de stat și cooperatiste din întreaga
tară a prilejuit, timp de mai multe
zile, o amplă analiză, în spiritul
orientărilor și indicațiilor secreta
rului general al partidului, a re
zultatelor obținute anul trecut in
agricultură, precum și a măsurilor
ce se impun pentru îndeplinirea

exemplară a sarcinilor de plan pe
1987, pentru sporirea continuă a
producției vegetale și animaliere,
corespunzător obiectivelor noii re
voluții agrare, hotăririlor Congre
sului al XIII-lea al partidului.
Totodată, în cadrul programului
de pregătire și instruire s-a pro
cedat la un larg și valoros schimb
de experiență și aplicații practice
în vederea cunoașterii și însușirii
tehnologiilor de lucru avansate,
perfecționării stilului și metodelor
de muncă, a modalităților în care
trebuie să acționeze organele și or
ganizațiile de partid de la sate,
consiliile populare, consiliile unice
agroindustriale și unitățile agricole
pentru realizarea programelor de
dezvoltare intensivă a agriculturii.
A fost prezentată experiența jude
țului Olt și a unităților distinse cu
înaltul titlu de „Erou al Noii Re
voluții Agrare" în realizarea unor
producții-record, in buna organi
zare a întregii activități. în apli
carea rezultatelor cercetării agri
cole.
Au fost examinate, de asemenea,
cu responsabilitate și exigență, cau
zele care au determinat nerealizarea de către unele unități a pro
ducțiilor vegetale și animaliere
prevăzute, relevindu-se modul cum
se acționează pentru lichidarea
neajunsurilor manifestate, îmbună
tățirea radicală a întregii activități,
pentru întărirea ordinii, disciplinei
și răspunderii în muncă, pentru
promovarea spiritului revoluționar,
pentru aplicarea strictă a hotărinlor de partid și a legilor țării, în
vederea îndeplinirii integrale a
planului de stat în agricultură. în
acest sens, au fost înfățișate preo
cupările existente privind creșterea
potențialului productiv al pămintului, folosirea eficientă a fondului
funciar, a sistemelor de irigații,
respectarea riguroasă a tehnologi
ilor de lucru, utilizarea cit mai de
plină a forței de muncă și a mij
loacelor 'mecanice, asifeurindu-se
sporirea producțiilor agricole, li
vrarea integrală a cantităților pre
văzute la fondul de stat, îndeplini-

(Continuare în pag. a IH-a)

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,

în acest a.n s-a organizat o con
sfătuire comună cu toți președinții
consiliilor unice agroindustriale și
organizatorii de partid din întreaga
tară în scopul dezbaterii unitare a
problemelor ce se pun în fața or
ganizațiilor de partid, a oamenilor
muncii din agricultură, a întregii
țărănimi. în vederea înfăptuirii în
cele mai bune condiții a hotăririlor Congresului al XIII-lea privind
agricultura, a Programului parti
dului. a realizării noii revoluții agrare care să asigure ridicarea în
tregii agriculturi la un nivel supe
rior. schimbări radicale în însuși
felul de muncă si de viată al ță
rănimii. al satelor noastre și creș
terea mai puternică a contribuției
agriculturii socialiste la dezvolta
rea generală a patriei, la ridicarea
bunăstării materiale si spirituale a
poporului. (Aplauze prelungite).
Am fost informat despre discu
țiile si dezbaterile, despre conclu
ziile care s-au tras în cele 6 zile
cît s-au desfășurat lucrările de in
struire si de schimb de experiență
în domeniul agriculturii.
La plenara Consiliului Național
al Agriculturii din luna decem
brie a anului trecut am vorbit pe
larg, atît despre realizări, cît și
despre o serie de lipsuri — și, din
păcate, și In anul trecut au fost
destule minusuri în activitatea din
agricultură, deși am obținut cea
mai bună recoltă de cereale din is
toria țării noastre. Am vorbit, de
asemenea, de obiectivele și de ceea
ce trebuie să facem în acest an
pentru a asigura lichidarea cu
hotărire a stărilor negative de
lucruri și perfecționarea întregii
activități. Sînt convins că dezbate
rile și schimbul de experiență pe
care l-ați avut în aceste zile vor
avea o influentă pozitivă în acti
vitatea consiliilor unice agroindus
triale, a tuturor oamenilor muncii
din agricultură și se vor reflecta
direct în obținerea unor producții
cel puțin la nivelul prevederilor
planului pe acest an.
în primăvara acestui an se îm
plinesc 38 de ani de la trecerea la
cooperativizarea agriculturii și 25
de ani de la încheierea procesului

revoluționar de organizare pe baze
noi a agriculturii, ca o parte inte
grantă a reorganizării socialiste a
întregii economii națiorfale, a in
dustriei, agriculturii, transportu
lui, comerțului și tuturor celorlalte
sectoare economice și sociale. Se
poate spune că am trecut la trans
formarea socialistă a agriculturii
aproape concomitent, la numai un
an cu dezvoltarea generală socia
listă a patriei noastre.
în cei 43 de ani de la victoria
revoluției de eliberare socială și
națională și 39 de ani de la tre
cerea la edificarea socialismului în
țara noastră, poporul român, sub
conducerea partidului nostru co
munist. a obținut realizări remar
cabile în dezvoltarea patriei. în
ridicărea nivelului general de civi
lizație al poporului.
Producția industrială a fost. în
1986, de 115 ori mai mare față de
1944. Producția agricolă a crescut
de peste 5 ori. Produsul social a
sporit de 27 de ori, iar venitul na
țional de 32 de ori.
în această perioadă Istorică
scurtă. România s-a transformat
într-o puternică țară industrialagrară în plin progres, care
asigură condiții de viață, de mun
că din ce în ce mai bune pentru
întregul popor. întărirea continuă
a forței materiale și spirituale a
țării, ridicarea, pe această bază, a
gradului de civilizație și întărirea
independenței și suveranității pa
triei ! (Aplauze și urale puternice;
se scandează îndelung „Ceaușescu
și poporul !“).
Succese remarcabile s-au obți
nut. de asemenea. în dezvoltarea
științei. învățămîntului. culturii, în
ridicarea nivelului conștiinței re
voluționare a poporului.
Ca rezultat al întregii dezvoltări,
veniturile reale totale ale oameni
lor muncii au sporit de peste 7 ori
față de 1950.
Am realizat vaste lucrări de
construcții industriale și agrare,
construcții de locuințe, școli, spi
tale. instituții de cultură și artă.
Se poate spune că. practic. în anii
construcției socialiste am reorgani
zat, în toate domeniile. întreaga
viață economico-socială. am trans
format România dintr-o țară slab
dezvoltată, eminamente agricolă —

cum obișnuiau să spună pe atunci
unele cercuri burghezo-moșierești
— într-o țară cu o industrie pu
ternică. modernă, cu o agricultură
socialistă dezvoltată, care stau la
baza progresului întregii societăți
socialiste românești.
Viața, realitatea demonstrează,
cu puterea faptelor de netăgăduit,
marile transformări revoluționare
ce au avut loc în societatea româ
nească și în creșterea pe această bază a bunăstării materia
le și spirituale a întregului popor —
țelul suprem al politicii partidului
nostru comunist, esența societății
socialiste multilateral dezvoltate
pe care o edificăm cu succes în
România! (Aplauze șl urale pu
ternice, prelungite ; se scandează
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu — România, stima
noastră și mindria
în anii care au trecut de la re
voluția de eliberare socială și na
țională am străbătut mai multe
etape istorice — de la societatea
burghezo-moșierească, cu puternice
rămășițe feudale, la societatea so
cialistă multilateral dezvoltată. în
acești ani am realizat o aseme
nea dezvoltare a forțelor de pro
ducție. a științei, culturii, a nive
lului general de civilizație și de
viață al poporului care, în tre
cut. nu s-au înfăptuit în sute de
ani si aceasta chiar în comparație
cu alte state, care se găseau într-o
situație asemănătoare României la
terminarea celui de-al II-lea răz
boi mondial. Am străbătut un
drum care ilustrează cu putere
superioritatea orînduirii socialiste
și demonstrează că numai și nu
mai în condițiile cînd poporul de
vine cu adevărat liber, stăpîn pe
destinele sale, și poate să-și hotă
rască așa cum dorește dezvoltarea
sa economico-socială, se pot reali
za asemenea transformări, se poate
lichida într-un timp scurt înapo
ierea moștenită de secole. (Aplau
ze puternice).
La baza tuturor acestor realizări
a stat alianța trainică între dasa
muncitoare, țărănime și intelectua
litate, unitatea întregului popor,
sub conducerea gloriosului nostru

partid comunist, care-și îndepli
nește cu cinste misiunea istorică
de a conduce întreaga națiune pe
calea făuririi unei societăți libere,
care să asigure deplina egalitate
în drepturi pentru toți cetățenii
patriei, bunăstarea și fericirea în
tregii națiuni. (Aplauze puternice ;
se scandează Îndelung „Ceaușescu
—
P.C.R.„Ceaușescu
și
poporul!“).
Putem afirma, cu îndreptățită
mîndrie, că întreaga dezvoltare economico-socială demonstrează cu
putere justețea liniei politice și ac
tivității practice a Partidului Co
munist Român, care a Știut să
aplice și aplică în mod creator le
gitățile generale la condițiile țării
noastre. Partidul nostru a pornit și
pornește întotdeauna de la principi
ile generale ale socialismului știin
țific, de la concepția revoluționară
despre lume și viață — materialis
mul dialectic și istoric. Dar, în
același timp, partidul a ținut și
ține necontenit seama de realită
țile țării noastre, de condițiile ge
nerale în care desfășurăm activita
tea de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate în
patria noastră.
Pornind de la necesitatea unirii
eforturilor întregului popor — care
a devenit cu adevărat stăpîn pe
bogățiile țării și pe destinele sale
— partidul nostru a acordat și acordă o atenție deosebită dezvol
tării continue a democrației mun
citorești revoluționare, asigurării
cadrului organizatoric corespun
zător pentru participarea oameni
lor muncii, a întregului popor, la
conducerea tțituror domeniilor de
activitate. Am pornit și pornim de
la faptul că socialismul îl făurim
cu poporul și pentru popor, că nu
se poate concepe edificarea socia
lismului fără cea mai largă demo
crație revoluționară, că socialismul
și democrația sînt de neseparat!
Am realizat, după cum se cu
noaște, în toate sectoarele, un în
treg sistem de organisme democra
tice, care se deosebesc fundamen
tal de democrația burghezo-mo
șierească și care, într-un anumit
sens, sînt forme unice, avansate —

și care se pot dezvolta numai In
condițiile socialismului, cînd po
porul este cu adevărat stăpîn pe
tot ceea ce se realizează și își ho
tărăște în mod conștient destinele,
viitorul de aur al patriei. (Aplauze
puternice).
în consiliile oamenilor muncii
din industrie și celelalte sectoare,
în consiliile cooperativelor agricole
partioipă direct la conducerea acti
vității sute de mii de oameni ai
muncii, iar în cadrul adunărilor
generale ale proprietarilor, produ
cătorilor și beneficiarilor, oamenii
muncii, proprietarii și producătorii
din industrie, agricultură și cele
lalte sectoare, din activitatea ști
ințifică, de învățămînt, culturală
își spun deschis părerea, adoptă
hotărîri privind perfecționarea și
modernizarea activității, înfăptui
rea în cele mai bune condiții a
programelor de dezvoltare generală
a patriei noastre. în mod corespun
zător, asemenea organisme func
ționează Ia județe și pe plan na
țional — în cadrul congreselor
oamenilor muncii, ale agriculturii,
ale științei și învățămîntului, ale
culturii, precum și al Congresului
consiliilor populare. Intre aces
te congrese funcționează consi
liile naționale si Camera legis
lativă a consiliilor populare. Toate
aceste organisme, la care participă
periodic mii și mii de oameni,
completează în mod minunat orga
nismele statului, consiliile popu
lare, Marea Adunare Națională,
activitatea celorlalte organisme
generale de stat. Se poate spune
că, prin îmbinarea armonioasă a
activității organismelor de stat și
noilor organisme democratice, se
asigură dezbaterea și adoptarea, în
consens cu voința întregii națiuni,
a hotăririlor privind dezvoltarea
generală a țării, politica internă și
externă a patriei noastre.
Putem spune, fără nici un fel de
reținere, că sistemul nostru demo
cratic, revoluționar, bazat pe parti
ciparea poporului la conducerea
țării, este un sistem care numai în
condițiile socialismului se poate
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cială de prietenie In Republica Popu
lară Bangladesh, In a doua decadă a
lunii martie 1987, la invitația pre

ședintelui Republicii Populare Ban
gladesh, Hussain Mohammad Ershad,
și a doamnei Ershad.

0 POLITICĂ ȘTIINȚIFICĂ, PROFUND UMANISTĂ

A PARTIDULUI: EGALITATEA 1N DREPTURI
A TUTUROR CETĂȚENILOR PATRIEI

Toți fiii fării
- participant! activi
la dezvoltarea țării
Este un fapt dovedit de viață, de
Istorie că omul constituie țelul su
prem al politicii Partidului Comu
nist Român. încă de la făurirea sa,
la 8 mai 1921, demnitatea omului,
dreptatea și echitatea pentru toți
oamenii care muncesc și trăiesc în
România s-au aflat între obiectivele
fundamentale înscrise pe steagul de
luptă al partidului. Iar după 23 Au
gust 1944, în anii revoluției și con
strucției socialiste, au fost asigura
te condiții economice, politice, ideo
logice, sociale, morale pentru ca
omul să-și redobîndească Intr-adevăr
demnitatea, pentru ca toți oamenii,
fără deosebire de naționalitate, să
fie egali in drepturi. Cu deosebire
in noua epocă a istoriei țării, deschi
să de Congresul al IX-lea al parti
dului, umanismul nu s-a mai limi
tat la condiția unui simplu exerci
țiu teoretic, ci a devenit o proiec
ție socială reală, deschisă între
gului popor. Acum, în „Epoca
Nicolae Ceaușescu", au fost înlătu
rate în totalitate formele de în
străinare economică. Au fost create
valori materiale și valori spirituale
la care au acces absolut toți membrii
societății — singura condiție fiind
munca în folosul societății, al patriei
comune. A fost consolidat un climat
care face posibilă deplina afirmare
a personalității umane. In fapt, pro
pria realizare a omului, la nivelul
individului și al maselor, se mani
festă nu numai ca o necesitate lăun
trică, dar și ca o realitate proprie
societății noastre.
A realiza, în fapt, deplina egalita
te în drepturi și îndatoriri între toți
cetățenii țării constituie o operă economico-socială de mare anvergu
ră. Pentru că nu ar fi fost de ajuns
declarațiile pentru ca această ega
litate să devină un fapt real. Era
nevoie de locuri de muncă. De pre
ocupări pentru dezvoltarea multilate
rală a tuturor județelor, a tuturor
localităților patriei. De eforturi pen
tru construcția de noi obiective in
dustriale și agrozootehnice, de edi
ficii pentru știință, învățămînt și cul
tură, de instituții pentru ocrotirea
sănătății. Era, deci, nevoie să fie
asigurat cadrul material care să ga
ranteze dreptul la muncă, accesul
liber ăl tuturor cetățenilor patriei la
știință, învățămînt și cultură. „Ega
litatea în drepturi, sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu, înseamnă
tocmai posibilitatea ca fiecare să
participe activ la muncă, la condu
cerea activității sociale, a societății
noastre, să acționeze cu toată forța
pentru întărirea unității și coeziu
nii tuturor celor ce muncesc. Tot
ceea ce facem noi și tot ceea ce ne
propunem să înfăptuim este chemat
să asigure tuturor celor ce muncesc,
fără deosebire de naționalitate, con
diții egale de muncă și de viață, de
participare la conducerea societății".
Asțfel de condiții au fost create în
România în anii de după cel de-al
IX-lea Congres al partidului. Nu o
simplă „retușare" a structurilor eco
nomice s-a făcut în acești ani, ci au
fost create din temelii structuri noi,
dintre cele mai moderne. Și nu nu
mai economice, dar și social-politice.
Viața economică și socială a Româ
niei a trecut prin transformări re
voluționare fundamentale. S-au dez
voltat multilateral forțele de pro
ducție, s-a trecut la perfecționarea

relațiilor de producție, a crescut
fără încetare avuția națională. Parti
dul, secretarul său general au direcționat noi și noi căi de acțiune re
voluționară pentru accelerarea ritmu
rilor de dezvoltare, în temeiul unei
politici științifice de acumulare.
Pentru folosirea rațională a resur
selor țării. Pentru întărirea poten
țialului tehnologic și științific. S-a
acționat. In același timp, pentru
lărgirea democrației socialiste, re
voluționare, pentru dezvoltarea autoconduceril muncitorești și a autogestiunii economico-financiare, pen
tru realizarea unei cotituri radicale
In abordarea și soluționarea pe baza
științifice a problemelor progresului
economic și social al patriei. Numai
In aceste condiții se poate respec
ta ceea ce este înscris în Consti
tuția țării : faptul că toți cetățenii,
fără deosebire de naționalitate, se
bucură de drepturi egale la muncă,
la Învățămînt și cultură, participă
activ și plenar la conducerea socie
tății, la exercitarea puterii de stat.
Aveau să se Împlinească acum, în
noul timp al țării, memorabilele cu
vinte ale lui Avram Iancu : „Firea
ne-a așezat într-o patrie ca împreu
nă să asudăm cultivînd-o, împreună
să gustăm dulceața fructelor ei"
împreună, toți fiii patriei, string
uniți în jurul partidului, al secreta
rului său general, muncesc cu dă
ruire și abnegație pentru ca Româ
nia să urce pe trepte dintre cele
mai înalte de progres șl civilizație.
Mărețele înfăptuiri din industrie,
din agricultură, din toata domeniile
vieții economico-sociale constituie
cadrul în care s-a realizat, prin
grija
partidului, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, soluționarea jus
tă, în spiritul principiilor materia
lismului dialectic șl istoric, a pro
blemei naționale în România so
cialistă. Viața de fiecare zi, realită
țile de azi ale patriei noastre aduc,
în acest sens, argumente dintre
cele mai convingătoare. Ele se în
temeiază pe noul statut al demnită
ții tuturor fiilor patriei.
Dreptul la muncă este cea dintîl
condiție a demnității umane. O con
diție fundamentală. Dacă în urmă
cu peste două decenii, bunăoară, în
județe cum sînt Alba, Covasna,
Harghita, Mureș, Satu Mare, Sălaj
— în care numărul cetățenilor
ce fac parte din rîndurile na
ționalităților conlocuitoare este mal
mare — erau mulți cei care plecau
să lucreze în alte părți ale țării, în
centrele industriale tradiționale. In
dustrializarea socialistă i-a readus
în localitățile natale, în mijlocul fa
miliilor, al prietenilor. In toate aces
te județe sînt asigurate, în prezent,
condiții ample de muncă, -de pre
gătire pentru muncă, de afirmare
profesională și socială. S-au auzit,
într-o vreme, voci răuvoitoare sau
pornite din necunoașterea realități
lor țării noastre, ce afirmau că in
dustrializarea a determinat destră
marea tradițiilor naționalităților con
locuitoare din România. Intr-adevăr,
au fost destrămate tradițiile de tris
tă amintire. Oamenii de pe aceste
meleaguri nu mai colindă țara în
căutarea unui loc de muncă. Ei lu
crează, azi, în întreprinderile indus
triale moderne ce au schimbat în-

(Continuare în pag. a V-a)

------------------------ IN PAGINA A IV-A-------------------------

Reportaje din județele Mureș, Covasna
și Brașov
TIMIȘ : Producție fizica peste prevederi
Colectivele muncitorești din nu
meroase unități economice din ju
dețul Timiș, acționînd cu înaltă
răspundere pentru înfăptuirea in
dicațiilor secretarului general al
partidului privind onorarea exem
plară a sarcinilor la producția fi
zică și la export, în condițiile di
minuării consumurilor materiale și
energetice, raportează realizarea
peste prevederile de plan a unor
importante cantități de produse de
osebit de solicitate de economia
națională. Cele mai însemnate spo
ruri s-au înregistrat la producția
de motoare electrice, aparataj de
joasă și Înaltă tensiune, aparate de
măsură și control electrotehnice,

mijloace de automatizare, electro
tehnice, electronice și tehnică de
calcul, mașini-unelte de prelucrat
metale prin așchiere, prefabricate
din beton armat, produse ceramice,
tricotaje și alte mărfuri industriale
și bunuri de consum. Succesul are
la bază sporirea continuă a pro
ductivității muncii, ca urmare a
aplicării cu fermitate a programe
lor de organizare și modernizare a
proceselor de producție, valorifică
rii superioare a materiilor prime,
introducerii în fabricație a unui
volum sporit de materiale recupe
rabile și refolosibile. utilizării ra
ționale a resurselor energetice. (Ce
zar Ioana).

CLUJ : O nouă hidrocentrală pe Someș
Pe rlul Someșul Mic, în apropie
re de municipiul Cluj-Napoca, a
fost pusă în funcțiune hidrocentra
la Florești I, cu o putere instalată
de 6,9 MW. Noul obiectiv de in
vestiții, echipat cu trei grupuri
energetice, a fost realizat de An
trepriza de construcții hidroener
getice „Criș-Someș" si Antrepriza
Energomontaj. Utilajele au fost
construite și livrate de întreprin
derea de,construcții de mașini Re
șița. Centrala hidroelectrică Flo

rești I este cea de-a 7-a hidrocen
trală construită și pusă în func
țiune pe Someș, începind din 1974
și pînă acum, intre care Tarnița,
Mărișelu, Gilău I și Gilău II, So
meșul Cald. Totodată, au fost efec
tuate importante amenajări hidro
tehnice pentru alimentarea cu apă
potabilă și apă industrială a muni
cipiului Cluj-Napoca și a altor lo
calități din județ. In prezent se
lucrează la construcția unui nou
obiectiv — hidrocentrala Cluj L
(Marin Oprea).
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realiza, că el oglindește însuși felul
de viață, de a fi. al poporului
român, care întotdeauna a fost un
popor ce a dorit să fie liber, inde
pendent, să-și hotărască singur
; dezvoltarea sa, în mod democratic,
(Aplauze puternice ; se scandează
Îndelung „Ceaușcscu și poporul !“).
Trebuie să subliniez că, pornind
de la principiile socialismului ști
ințific, de la legitățile obiective și
de la realitățile patriei noastre, am
studiat întotdeauna ce se întîmplă
în alte țări, practica, experiența
mondială. Am tras concluziile co
respunzătoare atît din ceea ce este
negativ, dar și din ceea ce este bun
în practica și experiența mondială,
reținînd ceea ce am considerat că
răspunde realităților tării noastre,
asigură înfăptuirea programelor de
dezvoltare economică și socială.
Sîntem și vom fi întotdeauna
pentru o largă colaborare interna
țională cu toate statele lumii, fără
deosebire de orînduire socială ;
sîntem pentru largi schimburi de
experiență cu țările socialiste și cu
alte state. Dar, repet, sîntem îm
potriva copierii mecanice, dogma
tice a experienței sau practicii
dintr-un loc sau altul — și vom
acționa și în viitor, cu toată con
secvența, în direcția adoptării celor
mai bune soluții, care izvorăsc și
din legitățile generale și experiența
mondială, dar ținînd seama de
realitățile și de felul de a fi al
poporului nostru. Numai așa vom
asigura construcția cu succes a so
cialismului și comunismului, ridi
carea continuă a patriei noastre pe
noi culmi de progres și civilizație !
(Aplauze puternice, îndelungate;
se scandează
„Ceaușescu
—
P.C.R. !“, „Ceaușescu — România,
stima noastră și mîndria !“).
Baza societății noastre, a noii de
mocrații revoluționare o reprezin
tă proprietatea socialistă, lichida
rea cu desăvîrsire a proprietății
capitaliste, moșierești asupra mij
loacelor de producție si a pămîntului — principala forță de
producție din agricultură. —
și instaurarea proprietății în
tregului popor, sub forma proprie
tății de stat sau cooperatiste. Aceasta reprezintă garanția supre
mă a făuririi cu succes a socialis
mului și comunismului, a bunăstă
rii întregului popor — garanția
realizării condițiilor democratice
de participare a poporului lă con
ducerea întregii societăți.
Nu se poate vorbi de adevărată
democrație în societatea împărțită
în asupriți si asupritori. înseși ba
zele unei asemenea organizări so
ciale implică si inegalitatea socia
lă. politică si economică. în toate
domeniile. Numai în condițiile rea
lizării unei noi forme de proprie
tate asupra mijloacelor de produc
ție. care să excludă pe asupritori
și în care mijloacele de producție
să se afle în mîinile celor ce mun
cesc — încît ei să devină și pro
prietari, și producători, și benefi
ciari — numai atunci se creează și
adevăratele condiții pentru depli
na egalitate socială, politică, eco
nomică. pentru o adevărată demo
crație revoluționară ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).
Noi am cunoscut bine „democra
ția" burghezo-moșierească — „de
mocrația" fabricantului, a moșie
rului. cu tot ceea ce reprezenta aceasta. Comuniștii, alti revoluțio
nari. au simtit aceasta în tot cursul
activității lor. Dar întregul nostru
popor a simtit și știe bine ce a
reprezentat așa-zisa democrație
burghezo-moșierească. ce a repre
zentat inegalitatea economică, și
care a atras și atrage după sine
inegalitatea în toate sferele vieții
economico-sociale. politice si de
orice natură. Subliniez aceasta acum când se împlinesc 25 de ani de
la încheierea cooperativizării, care
— se poate spune — a marcat în
cheierea întregului proces de
transformare pe baze noi a econo
miei românești, agricultura fiind
ultimul sector care a trecut pe ca
lea socialistă, cooperativizarea ne
cesitând o perioadă mult mai lun
gă decît reorganizarea industriei si
a celorlalte ramuri, care s-a în
cheiat — după cum cunoașteți —
într-o perioadă foarte scurtă.
Tocmai pe această bază, a pro
prietății socialiste de stat și coope
ratiste. am obtinut marile realizări
în dezvoltarea forțelor de produc
ție, a industriei, agriculturii, ști
inței, culturii, a întregii noastre
activități. La toate acestea, agri
cultura, țărănimea — care de-a
lungul istoriei a avut întotdeauna
un rol important în dezvoltarea
patriei noastre — și-au adus o
contribuție hotărâtoare. Trebuie să
spunem, cu toată hotărârea — bazîndu-ne pe experiența și realită
țile societății noastre — că fără
realizarea unei dezvoltări unitare,
pe baze socialiste, a întregii econo
mii, deci și a industriei și agricul
turii, nu am fi putut obține marile
realizări pe care le avem astăzi.
Deci, fără organizarea agriculturii
pe baze socialiste, de stat și coo
peratiste, nu am fi obținut nici
marile realizări din agricultură,
dar nici remarcabilele înfăptuiri
în dezvoltarea generală a patriei
noastre. Iată de ce trebuie să tra

gem concluzii cu privire la nece
sitatea întăririi continue și perfec
ționării proprietății socialiste din
toate domeniile, a creșterii răspun
derii colectivelor de oameni ai
muncii, a țărănimii, în buna gos
podărire — în calitatea lor de pro
prietari, de stăpîni a tot ceea ce
există în România, a tot ceea ce
se realizează — ei fiind cei care
hotărăsc și de care depinde viito
rul liber, independent, viitorul
comunist al României. (Aplauze și
urale prelungite ; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu
și poporul !“).
Dacă, prin abstract, ne-am afla
din nou în 1944—1945 și ar trebui
să hotărîm pe ce cale să mergem,
trebuie să declar că nU am putea
să alegem decît aceeași cale pe
care arp mers în acești 43 de ani
— pe calea dezvoltării socialiste, a
lichidării asupririi și inegalității,
pe calea democrației muncitorești
revoluționare, pe calea în care po
porul este stăpîn pe destinele
sale ! (Aplauze puternice; se
scandează îndelung „Ceaușescu—
eroism, România — comunism !“).
Dacă la aceasta s-ar adăuga și
faptul că dispunem de experiența
și practica acestor ani, putem spu
ne că am lucra mai bine, că unele
lucruri le-am face cu mai puține
greșeli și lipsuri, că am realiza în
tr-o perioadă mai scurtă obiecti
vele pe care le-am înfăptuit în
acești peste 40 de ani. Rezultatul
ar fi însă o dezvoltare mai armo
nioasă, mai bună a societății noas
tre socialiste și o creștere și mai
puternică a forței materiale și spi
rituale a patriei, o întărire și mai
puternică a proprietății socialiste
de stat și cooperatiste, proprietatea
întregii națiuni ! Numai aceasta
este calea și numai pe această cale
vom merge în orice împrejurări !
(Aplauze puternice ; se scandează
îndelung „Vom munci și vom
lupta, patria o vom inălta !").
Dragi tovarăși,
i

România dispune astăzi de o pu
ternică bază tehnico-materială în
tbate sectoarele, de un nivel ridi
cat al științei, învățămîntului și
culturii, care asigură realizarea
marilor obiective strategice stabi
lite de Congresul al XIII-lea al
partidului, de Programul de fău
rire a societății Socialiste multila
teral dezvoltate și de înaintare
spre comunism.
Obiectivele cincinalului 1986—
1990 au drept scop asigurarea
condițiilor pentru trecerea Româ
niei la un nou stadiu — de țară
socialistă mediu dezvoltată —
dezvoltarea puternică a forțelor
de producție în toate sectoarele,
trecerea la realizarea dezvoltării
intensive a industriei, agriculturii
și celorlalte sectoare și, pe aceas
tă bază, ridicarea generală a gra
dului de civilizație al patriei.
O atenție deosebită și un rol
Important revin, în noul cincinal,
revoluției
tehnico-științifice
și
noii revoluții agrare, pornind de
la faptul că ne aflăm într-o ase
menea etapă a dezvoltării socie
tății omenești încît trebuie să pu
nem lă baza întregii noastre acti
vități cele mai noi realizări ale
științei, tehnicii din toate dome
niile, ale cunoașterii umane în ge
neral. Numai pe baza celor mai
noi cuceriri ale științei și tehnicii
vom asigura înfăptuirea neabătută
a obiectivelor de dezvoltare pu
ternică a patriei noastre, victoria
socialismului și comunismului !
Nu se pot concepe socialismul
și comunismul fără cea mai înain
tată știință și tehnică, fără a așeza
la baza întregii activități cele mai
noi cuceriri ale cunoașterii din
toate domeniile !
Trebuie să realizăm o nouă ca
litate a muncii și vieții. Sînt bine
cunoscute planurile și programele
de dezvoltare generală a patriei
noastre, a industriei, precum și
planurile și programele privind
dezvoltarea agriculturii. Am în
cheiat un an din cincinalul
1986—1990 cu realizări importante
în toate domeniile. In agricultură
am obținut o creștere importantă
a producției de cereale, realizînd
cea mai mare producție din isto
ria țării. Aceasta a și determinat
adoptarea hotărîrii privind insti
tuirea titlului de „Erou al Noii
Revoluții Agrare", care a fost
acordat unui număr însemnat de
unități agricole cooperatiste și de
stat, inclusiv unor consilii unice
agroindustriale, precum și unui
întreg județ — județul Olt — pen
tru producțiile mari realizate în
1986. Pe această bază s-au stabilit
noi orientări, noi criterii pentru
dezvoltarea activității în agricul
tură, în vederea înfăptuirii hotărîrilor Congresului al XIII-lea, a
noii revoluții agrare.
Sînt cunoscute obiectivele pla
nului pe anul 1987 și criteriile
noi pentru a obține înaltul titlu
de „Erou al Noii Revoluții Agra
re". Așa cum am menționat în
luna decembrie, aș dori ca, în
acest an, să putem acorda acest
înalt titlu, pentru activitatea re
voluționară din agricultură, unui
număr mult mai mare de unități,
de județe, de consilii agroindus
triale. De fapt, trebuie să ne pro

punem ca, într-un fel sau altul,
toate județele să ajungă, într-o
perioadă nu prea lungă, la nivelul
cerințelor noii revoluții agrare, la
nivelul cerut pentru obținerea
înaltului titlu de „Erou al Noii
Revoluții Agrare". (Aplauze puter
nice).
Pornind de la aceasta, trebuie să
se acționeze în așa fel încît anul
1987 să marcheze o îmbunătățire
și perfecționare generală a întregii
activități, din toate sectoarele agri
culturii. în primul rînd, trebuie să
pornim de la necesitatea întăririi
mai puternice a cooperativelor și
întreprinderilor agricole de stat,
a proprietății socialiste de stat și
cooperatiste din agricultură, prin
folosirea mal rațională a pământu
lui — care, reprezintă forța fun
damentală de producție în agricul
tură.
în acest scop, consiliile unice
agroindustriale au marea răspun
dere de a asigura o bună organi
zare și folosire a teritoriului, o
sistematizare, o specializare și rea
lizarea, pe această bază, și a măsu
rilor necesare de rotație a cultu
rilor.
Conform prevederilor planului,
în acest an trebuie să obținem cel
puțin 32 de milioane de tone de
cereale. Dar, dacă vom lucra bine
— și sper să se lucreze mai bine —
ar trebui să tindem spre obiectivul
general al noii revoluții agrare, de
a depăși 35 de milioane de tone
de cereale.
Nu doresc să mai repet acum
ceea ce am spus la plenara oame
nilor muncii din agricultură. Știu
că ați dezbătut măsurile privind
realizarea lucrărilor în cele mai
bune condiții și, din ceea ce am
văzut în unele județe, se poate
spune că, pe ansamblu, semănătu
rile de toamnă de grîu și orz s-au
realizat în condiții mai bune, deși
mai sînt unele minusuri în această
privință. Va trebui să luăm măsu
rile corespunzătoare pentru lucră
rile din primăvara acestui an,
respectînd toate prevederile stabi
lite, pentru a obține, la porumb și
celelalte culturi de primăvară,
recolte cit mai bune.
Se impune să acordăm o atenție
deosebită sectorului horticol. Tre
buie să facem în așa .fel încît să
asigurăm satisfacerea pe deplin a
necesităților de constări’ îh‘ legumi
cultura jși., realizarea .unui' export
corespunzător. Avem, toate condi
țiile pentru aceasta 1 Să realizăm,
măsurile stabilite în viticultură și
pomicultură pentru o creștere co
respunzătoare a producției, să dez
voltăm puternic producția plante
lor tehnice, obținînd producții cel
puțin la nivelul prevederilor pla
nului. Nu le repet acum, pentru că
am vorbit de ele, le-ați discutat în
aceste zile.
Aș dori să subliniez necesitatea
acordării unei atenții deosebite
sectorului zootehnic. Pe ansamblu,
deși am obținut o anumită creștere
a efectivelor de animale, nu
putem fi mulțumiți cu activitatea
din acest sector foarte important
al agriculturii. Sînt cunoscute pro
gramele în domeniul creșterii ani
malelor. Este necesar să se ia mă
suri hotărîte, în fiecare unitate, în
fiecare comună. în fiecare consiliu
unic agroindustrial, pentru reali
zarea în cele mai bune condiții a
efectivelor de bovine, de ovine și
de celelalte specii de animale.
Subliniez îndeosebi atenția ce tre
buie acordată bovinelor și ovine
lor, avînd în vedere rămînerile în
urmă care există la aceste două
specii foarte importante din zoo
tehnie. în mod corespunzător, tre
buie să asigurăm creșterea pu
ternică a producției animaliere, de
carne, lapte, ouă. lînă, în toate
sectoarele, realizarea contractelor
și predarea la timp a acestora la
fondul de stat și pentru fondul de
autoaprovizionare.
Consider că toate consiliile unice
agroindustriale trebuie să se im
plice cu mai multă hotărîre în
realizarea programelor zootehnice,
urmărind atît pe consiliu, dar și pe
unități și comune, respectarea
măsurilor privind realizarea efec
tivelor și creșterea producției ani
maliere. Aceasta trebuie să devină
o preocupare de seamă, perma
nentă, a tuturor consiliilor unice
agroindustriale.
în mod corespunzător. în con
formitate cu programele stabilite,
trebuie să se acorde o atenție spo
rită asigurării bazei necesare unei
bune furajări a tuturor animale
lor. în acest an am hotărît să cul
tivăm cu diferite furaje. 2 mili
oane de hectare, din care un mi
lion din suprafața arabilă și un
milion din pășuni. Avem în ve
dere ca anul viitor să ridicăm su
prafața cultivată pentru furaje la
3 milioane de hectare — și, cu
aceasta, vom putea să rezolvăm în
mod radical baza furajeră pentru
toate efectivele de animale. în
același timp, urmează să cultivăm
și să îngrijim corespunzător pășu
nile și fînețele, cele circa 3 mili
oane de hectare de păduri care
sînt alocate anual pentru pășunat.
Desigur, nu mai vorbesc de cele
lalte surse de furajare din cereale,
paie, coceni, de toate celelalte.

Vom cultiva, de asemenea, în
acest an. 100 000 de hectare în plus
cu soia — deci vom ajunge la
500 000 de hectare cultivate cu această plantă — luînd totodată mă
surile corespunzătoare de creștere
a producției. Vom putea astfel re
zolva. încă din acest an. în mod
radical, problema asigurării pro
teinelor pentru a realiza o struc
tură corespunzătoare a furajelor.
Hotărîtor este acum să se ia toate
măsurile pentru a cultiva si obține
producțiile corespunzătoare, pen
tru a pune o bază temeinică asi
gurării furajării și înfăptuirii pro
gramelor privind dezvoltarea sec
torului zootehnic — care repre
zintă un factor esențial pentru
dezvoltarea agriculturii în țara
noastră. Nici nu se poate concepe
o agricultură modernă, realizarea
noii revoluții agrare fără o zooteh
nie puternică, de înaltă producti
vitate si eficientă economică !
Programele de creștere a pro
ducției agricole în toate domeniile
impun folosirea intensivă a pămîntului, a fiecărui metru pătrat, in
diferent de proprietate. Trebuie
să avem permanent în vedere că
pămîntul reprezintă proprietatea
întregii națiuni ! Indiferent de
forma de proprietate, întreaga na
țiune este proprietara colectivă a
întregului teritoriu al țării ! Toți
cei care, într-o formă sau alta,
dețin un metru de pămînt ce
poate fi cultivat, au obligația și
trebuie să-1 cultive ! Nimeni, sub
nici o formă, nu poate deține pă
mînt fără a-1 cultiva ! Inclusiv
întreprinderile și instituțiile in
dustriale și sociale sînt obligate,
în cadrul autoaprovizionării, să
cultive fiecare metru pătrat de
pămînt pe care îl au în folosință !
Cu atît mai mult trebuie să facă
aceasta unitățile agricole de stat,
cooperativele agricole, țăranii din
zonele necooperativizate — nu
mai vorbesc de membrii coopera
tori, pentru că, primind în folo
sință o anumită suprafață din
proprietatea cooperativei, aceasta
are obligația să urmărească ca
fiecare membru al său. căruia îi
dă în folosință o suprafață, să o
lucreze în cele mai bune condiții.
Consider că trebuie să fie luate
măsuri hotărîte, de către toate
consiliile unice agroindustriale, ca,
pe teritoriul comunelor din raza
fiecărui consiliu, să nu rămînă nici
o suprafață nelucrată și de pe
care să nu se obțină producții cit
mai bune !
Pentru a înfăptui programele de
creștere a producției în acest an
și în anii următori, trebuie să
realizăm irigațiile și celelalte lu
crări funciare. Am în vedere atît
lucrările de irigații și lucrările de
ameliorare a solului, de comba
tere a eroziunii, de desecări, cit și
folosirea intensivă — ca să spun
așa — a irigațiilor de peste 3 mi
lioane de hectare pe care le avem
în acest an. Nu se poate să obți
nem producții mai mici de 7 000
de kg. de grîu la hectar pe teren
irigat, de 15—20 de mii de kg de
porumb la hectar pe suprafața
irigată si. în mod corespunzător,
și la celelalte culturi — la cartofi,
sfeclă de zahăr, soia, floarea-soarelui, in — nu mai vorbesc de le
gume, unde întreaga suprafață
trebuie să fie irigată și să obținem
recoltele corespunzătoare !
Am asigurat o bună mecanizare.
Avem chiar — după cum declară
Ministerul Agriculturii — o anu
mită cantitate de mașini și trac
toare în plus. An de an am asigu
rat mai multe îngrășăminte chi
mice. Anul acesta depășim cu
mult 200 de kg. îngrășăminte la
hectar și vom ajunge la circa 300
de kg pe hectar. Dar nu am folo
sit pînă acum prea bine îngrășămintele naturale — care reprezintă
o mare rezervă și dau rezultate
chiar mai bune decît orice îngră
șăminte chimice, adăugind la acestea amendamentele care tre
buie asigurate.
Trebuie să luăm toate măsurile
pentru a folosi în mod cît mai ra
tional baza materială existentă,
mijloacele de care dispunem astăzi
■pentru înfăptuirea obiectivelor de
creștere a producției agricole. Nu
mă refer la celelalte măsuri, considerîpd că s-a înțeles că în lucră
rile de creștere a fertilității so
lului se cuprind și lucrările de scarificare. arăturile adinei, tot ceea
ce reprezintă acestea — și de aceea
nu am vrut să mă mai opresc asu
pra lor. Știu că ați discutat despre
toate acestea. Atrag atenția că
toate aceste măsuri trebuie să stea
permanent în centrul activității
fiecărui consiliu unic agroindus
trial !
Avem planuri și programe bune
pentru toate sectoarele agriculturii,
care asigură înfăptuirea obiective
lor puse de Congresul al XIII-lea,
ale noii revoluții agrare, privind
obținerea unor producții vegetale
și animale la nivelul cerințelor
dezvoltării patriei noastre. Acum,
activitatea organizatorică, prac
tică, este hotărîtoare în vederea
realizării tuturor acestor programe.
Dispunem, în agricultură, de peste
320 întreprinderi agricole de stat,
3 720 cooperative agricole de pro
ducție, care dețin circa 95 la sută
din suprafața arabilă a țării.

Rolul hotărîtor, decisiv, îl au
cooperativele și întreprinderile agricole de stat. Fiecare unitate tre
buie să acționeze cu întreaga răs
pundere pentru a obține maximum
de producții, în toate sectoarele !
In vederea coordonării, speciali
zării și dezvoltării generale a acti
vității în agricultură, funcționează,
de mult timp, 558 de consilii unice
agroindustriale de stat și coopera
tiste. Consiliile, după cum știți,
dispun de mijloacele necesare pen
tru a-și putea îndeplini rolul și
răspunderile încredințate. In pri
mul rînd, în fiecare consiliu se gă
sește o stațiune de mecanizare, un
S.M.A.
Pornind de la răspunderea ce re
vine consiliului unic agroindustrial,
au fost create si sectoarele cores
punzătoare pentru conducerea acti
vității de partid, pentru conducerea
activității agricole, pentru condu
cerea activității consiliilor popu
lare din raza consiliului. S-au ob
ținut unele rezultate bune. S-ar
putea spune că practica de pînă
acum a demonstrat justețea acestei
forme democratice de conducere a
unui grup de unități și comune
în domeniul agriculturii. In același
timp, aceste consilii unice au și
răspunderea de a se ocupa de dez
voltarea si cooperarea în domeniul
Industriei. în vederea îmbinării mai
bune a activității agricole cu cea
industrială și, pe această bază, a
ridicării nivelului general al vieții
oamenilor muncii de la sate, al sa
telor noastre în. general. Dar, tre
buie să spunem în același timp,
foarte deschis, că nu toate consi
liile își îndeplinesc în bune con
diții rolul, că. pe ansamblu, con
tinuă încă să se manifeste multe
lipsuri. Este necesar să se tragă
toate concluziile și învățămintele,
atît din ceea ce este bun, cît și din
ceea ce este negativ, și să se treacă
cu toată hotărîrea la lichidarea
lipsurilor, la perfecționarea și îm
bunătățirea activității din toate
domeniile !
In fond, cînd am trecut la crea
rea consiliilor unice agroindus
triale. am avut în vedere ca ele să
devină adevărate citadele ale dez
voltării socialiste a agriculturii, a
satelor, să devină puternice centre
politice, economice, dar și sociale,
să asigure o ridicare generală a ni
velului agriculturii, a nivelului
vieții țărănimii, a nivelului de dez
voltare a sateloț, ca singura c.ale
de apropiere treptată a condițiilor
de muncă și de viată ale țără
nimii de cele ale oamenilor muncii
de la oraș. Trebuie să obținem
dispariția treptată a deosebirilor
dintre oraș și sat pe calea ridi
cării satelor, a fiecărei comune la
un nivel de viață tot mai ridicat,
omogenizarea societății noastre so
cialiste și făurirea unei societăți
unice a poporului muncitor al Re
publicii Socialiste România ! (Aplauze și urale puternice; se
scandează îndelung „Ceaușescu și
poporul !“, „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mîndria !“).
în cadrul programelor de siste
matizare a localităților — deci șl
a comunelor și satelor — am sta
bilit o serie de măsuri privind
restrângerea suprafețelor construibile, folosirea rațională a pămîntului și ridicarea nivelului general
al satelor. In vederea realizării acestor programe, consiliul unic
agroindustrial trebuie să aibă
un rol activ atât în înfăptuirea și
reorganizarea comunelor și satelor
pe baza normelor stabilite privind
suprafața construibilă, cît și prin
realizarea de noi localități cu con
strucții moderne. In acest cadru,
am stabilit ca, din acest an, să
alocăm fonduri pentru cîteva
zeci de mii de apartamente anual
pentru a ajuta la realizarea aces
tui program de sistematizare a
satelor. Am stabilit să începem cu
cele 558 de comune centre de con
silii unice agroindustriale. In afară
de sectorul agricol Ilfov, în toate
județele, locuințele sau apartamen
tele din fondul de stat, pentru sis
tematizarea comunelor trebuie să
fie realizate, în primul rînd, în
aceste 558 de centre agroindustri
ale, care trebuie, pe ansamblu, să
devină, în acest cincinal, comunemodel, sau, mai bine-zis, orașe agroindustriale, spre care să gravi
teze întreaga activitate a comune
lor din raza consiliului respectiv.
în același timp, să se aibă în
vedere ca, în toate comunele, în tot
ceea ce se construiește, să se țină
seama de sistematizare, de tipul
de construcții care sînt stabilite
pentru toate localitățile.
Vrem ca, încă în acest cincinal,
șl în sistematizarea și moderniza
rea comunelor și satelor noastre —
începînd cu comunele centru de
consiliu unic agroindustrial — să
pornim cu hotărîre la realizarea
prevederilor Programului de făuri
re a societății socialiste multilateral
dezvoltate. Numai așa vom putea
asigura, în perspectiva anilor 2000,
dezvoltarea generală, armonioasă a
patriei noastre și ridicarea, pe această bază, a nivelului de viață
al întregii națiuni !
Vedeți, tovarăși, ce mare răs
pundere vă revine vouă, ca orga
nizatori de partid, ca președinți ai
consiliilor unice agroindustriale !
Sînteți mulți — 558 — și, alături

de voi, se găsesc puternicele con
silii, birourile pe diferite sectoare,
se găsesc puternicele organizații de
partid, de tineret, sindicale, se gă
sesc organizațiile democrației și
unității socialiste, se găsesc toți
locuitorii satelor. împreună, reprezentați o forță uriașă — și. într-adevăr, consiliul unic agroindus
trial trebuie să devină factorul
fundamental în dezvoltarea agri
culturii și în modernizarea sate
lor ! (Aplauze și urale puternice,
prelungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu
— România, stima noastră și
mîndria !“).
Pornind de la toate acestea, este
necesar să perfecționăm și să îm
bunătățim întreaga activitate a
consiliului unic agroindustrial. Punînd în centrul întregii activități
înfăptuirea programelor de dezvol
tare a agriculturii, a industriei, a
satelor, va trebui să se acorde
atenția corespunzătoare creșterii
răspunderii și rolului organizații
lor de partid în buna desfășurare
a întregii activități. Am menționat,
nu o dată, că activitatea fiecărei
organizații de partid trebuie ju
decată nu după numărul de
ședințe, ci după rezultatele obținu
te în realizarea planurilor de dez
voltare economico-socială.
Hotărîtoare pentru victoria so
cialismului și comunismului în
patria noastră este înfăptuirea pla
nurilor și programelor de dezvol
tare economică și socială, cu tot
ceea ce cuprind ele ! Iată de ce, și
consiliile unice agroindustriale tre
buie să pornească în activitatea lor
de la necesitatea de a asigura înfăp
tuirea în cele mai bune condiții a
acestor planuri și programe, de la
îmbunătățirea conducerii activității
fiecărei organizații de partid din
unitățile agricole, din comune, din
școli, din toate domeniile de acti
vitate.
Trebuie depuse eforturi mal
susținute pentru creșterea rolului
și îmbunătățirea activității organi
zațiilor de partid. în calitatea voas
tră de organizatori de partid tre
buie să faceți totul, sprijinindu-vă
pe activul de partid din cadrul
consiliului, pe toate organizațiile
de partid, în vederea îmbunătățirii
activității și creșterii rolului orga
nizației de partid în fiecare unitate,
în fiecare sector.
Se impune o dezvoltare mai pu
ternică a spiritului de răspundere,
<fe ordine și disciplină în activita
tea tuturor consiliilor unice si or
ganizațiilor de partid. Trebuie să
se dezvolte puternic spiritul revo
luționar. atitudinea fermă, hotărîtă, împotriva a tot ce este vechi,
a lipsurilor, a neajunsurilor, pen
tru promovarea cu îndrăzneală a
noului în toate sectoarele de acti
vitate !
Este necesar ca. în cadrul consi
liilor. să se acorde o atentie mal
mare activității politico-educative,
de ridicare și formare a conștiinței
revoluționare a întregii tărănimi.
a tuturor oamenilor muncii din agricultură. Rolul hotărîtor în toate,
deci și în agricultură, îl au oame
nii ! Trebuie să intensificăm și să
diversificăm activitatea politico-educativă. punînd pe primul plan
înțelegerea clară, de către toți oa
menii muncii, a politicii partidu
lui. a obiectivelor de dezvoltare a
patriei, creșterea răspunderii fie
cărui cetățean pentru bunăstarea
întregului popor. Fiecare trebuie
să înțeleagă că bunăstarea lui este
legată de bunăstarea generală a
poporului ! Nu poate exista o îm
bunătățire a situației personale,
fără dezvoltarea generală, fără o
îmbunătățire generală ! Noi am li
chidat vechile inegalități în care
unii oameni, sau un grup de oa
meni, își puteau asigura condiții
mai bune, în dauna altora. Socie
tatea pe care o edificăm este so
cietatea în care bunăstarea fiecă
ruia este strîns legată de dezvolta
rea generală, de bunăstarea între
gului popor!
Desigur. în cadrul principiilor de
retribuție socialistă — care func
ționează și în agricultură — se
poate ca o unitate să aibă venituri
mai mari, și deci și cooperatorii
să aibă venituri mai bune, așa cum
s-a si întîmplat în anul trecut și
cum se va întîmplă si în viitor.
Dar. pe ansamblu, trebuie să
luptăm ca toate unitățile să se ri
dice la nivelul propus. In orice caz.
în cadrul unității respective, re
partiția trebuie făcută în raport cu
munca și răspunderea fiecăruia.
Nimeni nu poate trăi în statul nos
tru socialist, deci nici la sate, fără
muncă ! Veniturile reale ale tutu
ror oamenilor muncii, ale întregii
tărănimi trebuie să fie legate de
muncă ! Se poate dștiga fără limi
te. dacă și producția se realizează
fără limite! Am spus, la adunarea
din județul Olt. că este posibil,
dacă se obțin 20 de mii de kg de
porumb la hectar — și am obtinut
aceasta chiar pe un județ — ca. pe
această bază, cooperativa, deci si
cooperatorii, să primească mai
mult decît cei care au obtinut 3 003
sau 5 000 kg porumb la hectar. Noi
am dori însă să fie cît mai puține
cooperativele cu recolte de 3 000 sau
5 000 kg porumb la hectar — și să
mergem spre 20 000 kg la hectar.
Nu sîntem pentru nivelare, pentru
că am convingerea că cei care au

obtinut 20 000 de kg porumb la
hectar nu se vor opri aici, ci vor
merge mai departe, sau alții îi vor
întrece. Dar va fi o întrecere între
oameni dornici să producă, să aibă
mai mult, să asigure dezvoltarea
generală a tării. Vom aplica — și
trebuie să aplicăm — ferm prin
cipiul socialist de retribuire în
toate sectoarele din agricultură !
(Aplauze puternice, prelungite).
Este necesar să se acorde o aten
ție corespunzătoare ridicării pre
gătirii profesionale a țărănimii, a
tuturor oamenilor muncii din agri
cultură. Avem o serie de cursuri
anuale de pregătire — și am obți
nut anumite rezultate. Cerințele pe
care le pune noua revoluție agra
ră, tehnica din agricultură, apli
carea noilor cuceriri ale științei,
ale biologiei, ale geneticii, mijloa
cele mecanizate pe care le avem
cer oameni cu cunoștințe tot mai
înalte, cer, de fapt, un țăran-muncitor agricol, un țăran cu o înaltă
calificare, cu nimic mai prejos
decît a celor care lucrează în in
dustrie. Trebuie să înțelegem bine
că agricultura modernă, de înalt
randament, bazată pe cuceririle
științei agricole, pe mecanizare și
chimizare, nu se poate realiza
decît cu oameni de înaltă califi
care. Iată de ce. consiliile unice
agroindustriale, organizațiile de
partid — desigur, și Ministerul
Agriculturii, dar mă refer acum la
activitatea consiliilor unice — tre
buie să acorde atenția corespunză
toare, să participe activ și să or
ganizeze permanent această acti
vitate de pregătire.
Trebuie să se acorde atenție șco
lilor profesionale agricole, școlilor
generale, unde se asigură și pre
darea cunoștințelor agricole. In
fiecare comună, să analizăm și să
perfecționăm și programele în
această direcție! Cînd am vorbit
de noua revoluție agrară am spus
că avem în vedere ca, pe lîngă
producție, să realizăm și o schim
bare a oamenilor, a felului lor de
muncă și de viață, dar în primul
rînd de pregătire profesională teh
nică, de ridicare a nivelului de
cunoștințe, de pregătire generală,
de formare a unei înalte conștiințe
revoluționare.
Este necesar să ne gîndim dacă
nu ar fi bine ca la consiliul unic ajgroindustrial să avem o comisie
specială pentru activitatea de pre
gătire profesională si politico-eduicativă, astfel încît consiliul în între
gime, biroul pentru activitatea de
partid, să aibă și mijloacele orga
nizatorice necesare pentru a aciționa în acest sens. (Aplauze pu
ternice).
Dispunem de o bază materială
bună, de cămine cultut-ale, de
școli, de case de cultură, de biblio
teci, inclusiv de laboratoare în do
meniul agriculturii, biochimiei, în
mecanizare și altele, deci de o
bază foarte puternică, fără să mai
vorbesc de oameni. In fiecare co
mună avem zeci și zeci de intelec
tuali — și cu pregătire tehnică, și
agricolă, și generală, în toate do
meniile. Avem — am mai vorbit
— puternice organizații de partid.
Deci avem forța necesară pentru
a realiza aceste comisii care să
acționeze pentru unirea și desfă
șurarea întregii acestei activități.
Desigur, nu mă gindesc să se dimi
nueze răspunderea comitetelor jude
țene de partid. Mă voi referi foarte
pe scurt și la acestea, pentru că
n-am avut în vedere să vorbesc pe
larg de activitatea comitetelor ju
dețene de partid deși se impune să
facem o dată acest lucru. Am pă
rerea, pe baza anumitor fapte, că
nu se acordă de către comitetele
județene atenția corespunzătoare
muncii politico-educative la sate și,
mai cu seamă, desfășurării activi
tății de pregătire profesională,
tehnică a țărănimii.
In acest cadru cuprind, desigur,
și activitatea cultural-artistică, și
„Cântarea României", care, trebuie
spus că pe ansamblu se desfășoară
cu rezultate foarte bune, mai cu
seamă în domeniul activității artistice-culturale. Și aici există o
anumită neînțelege sau subapre
ciere a laturilor generale, pentru
că noi avem în vedere — și am și
denumit
Festivalul
„Cîntarea
României" — nu numai cintecul,
dansul sau teatrul, ci întreaga ac
tivitate de creație științifică, teh
nică, de muncă. Trebuie să per
fecționăm, în cadrul fiecărui con
siliu, pe județe — deci, pe țară —
activitatea Festivalului „Cântarea
României" ! Avem multe forme de
activitate
politlco-educativă în
toate județele, avem și mijloace
foarte bune. Aș dori ca toate acestea să se afle, mai mult decît
pînă acum, în preocuparea consi
liilor unice agroindustriale, a pre
ședinților și organizatorilor de
partid din aceste consilii, a comu
niștilor — ca un factor hotărîtor
pentru perfecționarea întregii ac
tivități, pentru transformarea fie
cărui consiliu într-un centru de
bază al partidului în întreaga ac
tivitate de dezvoltare a agriculturii
și a satelor. (Aplauze puternice,
îndelungate).
Toate acestea cer ca și comitete
le județene de partid să perfec
ționeze activitatea în ce privește
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conducerea și îndrumarea consi
liilor unice agroindustriale, pentru
a putea să-și îndeplinească atribu
țiile de mare răspundere pe care
le au în sistemul conducerii de
mocratice a societății noastre, dar
și în înfăptuirea generală a politi
cii partidului, a programelor de
dezvoltare economico-socială a
patriei.
Se impune ca toate comitetele
județene să-și revadă felul și stilul
de muncă privind agricultura și ac
tivitatea consiliilor unice agroin
dustriale. pentru a acorda mai mul
tă atenție înfăptuirii tuturor măsu
rilor de perfecționarea întregii ac
tivități. Avem, la județe, foarte
multe forțe, în toate domeniile,
care pot și trebuie să fie folosite,
trimise sau puse la dispoziția con
siliilor unice agroindustriale să lu
creze împreună cu acestea pentru
soluționarea diferitelor probleme.
In felul acesta, acționînd cu toate
forțele, trebuie să asigurăm lichi
darea în cel mai scurt timp a stă
rilor negative de lucruri, îmbună
tățirea întregii activități și înfăp
tuirea neabătută a programelor
și planurilor privind dezvoltarea
agriculturii, ca parte integrantă a
realizării hotărîrilor Congresului
al XIII-lea al partidului, de ridi
care a țării noastre pe noi culmi
de progres și civilizație, de creș
tere generală a nivelului de viață
al poporului și de întărire con
tinuă a forței materiale și spiri
tuale a României, a independenței
și suveranității patriei noastre.
(Urale și aplauze puternice; se
scandează îndelung „Ceaușescu —
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!'*,
„Ceaușescu — România, stima
noastră și mindria !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Nu mi-am propus să vorbesc
acum de problemele internaționa
le. Am dorit să mă refer îndeosebi
la problemele privind activitatea

consiliilor unice agroindustriale, a
agriculturii.
Politica noastră internațională
este bine cunoscută. Am vorbit nu
de mult despre aceasta. Pornim
ferm de la faptul că între politica
internă și cea externă există o
strînsă unitate dialectică. înfăptui
rea programelor de dezvoltare a
patriei noastre conștituie o con
tribuție de importantă deosebită la
dezvoltarea colaborării internațio
nale cu toate statele lumii, fără
deosebire de orînduire socială, la
întărirea colaborării cu toate țările
socialiste, la creșterea prestigiului
socialismului în lume. în același
timp, activitatea noastră de dez
voltare a patriei constituie și un
factor important în politica de
pace, de colaborare în general.
Știm bine că putem să realizăm
obiectivele noastre numai în con
diții de pace. De aceea, acționăm
ferm pentru dezarmare, pentru în
lăturarea armelor nucleare de pe
planeta noastră, și în primul rînd
pentru realizarea rapidă a unui
acord privind eliminarea armelor
nucleare din Europa, pentru de
zarmarea generală. în acest sens,
România a și luat măsuri de re
ducere, în mod unilateral, a ar
mamentelor convenționale. Am de
monstrat astfel că sîntem hotărîți
să trecem de la vorbe la fapte, și
așteptăm ca toate statele lumii să
dea dovadă de înaltă răspundere
față de propriile popoare, față de
cauza civilizației, față de însăși
viața pe planeta noastră — și să
acționeze pentru reducerea arma
mentelor, pînă la eliminarea lor
totală. în acest spirit, vom acțio
na cu toată consecvența și nu vom
precupeți nici un efort pentru a
contribui la realizarea obiective
lor vițale ale omenirii — asigu
rarea unei lumi fără arme, fără
războaie, a colaborării pașnice în
tre toate națiunile, a unei lumi în
care fiecare popor să se poată dez
volta liber, așa cum dorește, fără

nici un amestec din afară ! (Apla
uze puternice ; se scandează înde
lung
„Ceaușescu
—
pace!“,
„Ceaușescu și poporul !“).
Sîntem la începutul primăverii ;
deși astăzi a nins puțin, totuși,
sîntem la începutul primăverii.
Este necesar ca, imediat ce vă în
toarceți acasă, la locurile de mun
că, să treceți, cu toată hotărirea,
la realizarea însămînțărilor și a
celorlalte lucrări agricole de pri
măvară. Avem posibilitatea și tre
buie să realizăm însămînțările într-o
perioadă mai scurtă. Ținînd seama
de condițiile de climă, să devan
săm însămînțările și celelalte lu
crări 'agricole ! Să facem astfel
încît, și prin însămînțările și lucră
rile din primăvară, să punem o
bază trainică
pentru obținerea
unei recolte-record în acest an !
Am convingerea că toți participanții la această consfătuire,
toți președinții consiliilor unice
agroindustriale și organizatorii de
partid, ceilalți tovarăși prezenți
vor trece cu toată hotărirea la în
deplinirea sarcinilor de mare răs
pundere ce le revin și vor de
monstra. prin activitatea practică
din următoarele luni, că au înțeles
bine problemele discutate în aceste
zile, că sînt hotărîți să facă în așa
fel încît consiliile unice agroindus
triale să devină puternice centre
de muncă în spirit revoluționar, de
înfăptuire a noii revoluții agrare,
de sporire a contribuției agricultu
rii la dezvoltarea generală a țării.
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează îndelung „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!“,
„Ceaușescu — România, stima
noastră și mindria !“).
Sînt încredințat că toți oamenii
muncii din agricultură, toți coope
ratorii. întreaga țărănime vor ac
ționa în deplină unitate pentru în
făptuirea obiectivelor din agricul
tură. realizarea noii revoluții agra
re și obținerea unor recolte-record
în acest an.

Cu această convingere, urez tu
turor celor prezenți lai consfătuire,
tuturor organizatorilor de partid si
președinților consiliilor unice agro
industriale. tuturor comuniștilor.

întregii țărănimi si tuturor oame
nilor muncii din agricultură suc
cese și realizări tot mai însemna
te. multă sănătate și fericire 1
(Aplauze si urale puternice, pre

lungite ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R. !", „Ceaușescu
și poporul
într-o atmosferă de
puternică unitate, toti cei prezenți
în sală se ridică în picioare și

aclamă minute In șir pentru Parti
dul Comunist Român, pentri
secretarul general al partidului
președintele
tării,
tovarășu
NICOLAE CEAUȘESCU).

ȘEDINȚA DE ÎNCHIDERE --------------------------------------(Urmare din pag. I)
rea programelor de autoaprovizionare teritorială.
In cursul instruirii a fost eviden
țiat faptul că înfăptuirea întocmai
a obiectivelor stabilite impune aplicarea fermă a principiilor noului
mecanism economico-financiar, autoconducerji și autogestiunii.
Un loc important în timpul pro
gramului de pregătire și instruire
l-au ocupat problemele referitoare
la îmbunătățirea stilului și meto
delor de muncă ale organizatorilor
de partid, birourilor de coordonare
a activității politico-organizatorice
de partid și activității consiliilor
populare, în vederea exercitării in
cele mai bune condiții a funcțiilor
ce le revin in actuala etapă de dez
voltare a agriculturii românești.

Luind cuvîntul în numele participanților la programul de pregăti
re și instruire, tovarășul Emil Bobu,
membru al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
a spus :
..Avem deosebita onoare și bucurie de a saluta, cu profund respect
și aleasă recunoștință, prezența, în
cadrul programului de pregătire și
iristruire a organizatorilor de partid,
președinți ai consiliilor unice agro
industriale de stat și cooperatiste,
a celui mai iubit și stimat fiu al
poporului nostru, ctitorul României
moderne, personalitate proeminen
tă a vieții politice internaționale,
secretarul general al partidului,
președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Participarea dumneavoastră, mult
stimate
și
iubite
tovarășe

Nicolae Ceaușescu. Ia această acti
vitate reflectă grija deosebită pe
care o acordați dezvoltării agricul
turii, ramură de bază a economiei,
înfăptuirii noii revoluții agrare, în
floririi neîntrerupte a patriei, ridi
cării necontenite a nivelului de trai
material și spiritual. al poporului.
Vă raportăm, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general,
că, pe baza indicațiilor dumnea
voastră, în cadrul programului de
pregătire și instruire au fost dezbă
tute, în spirit critic și autocritic,
rezultatele obținute în agricultură
în anul 1986, neajunsurile mani-,
festate. acordîndu-se o mare aten
ție generalizării experienței înain
tate a unităților fruntașe, a jude
țului Olt, primul județ căruia i s-a
conferit înaltul titlu de „Erou al
Noii Revoluții Agrare". Au fost or

ganizate, totodată, aplicații practice
la unități agricole și institute de
cercetare de profil, în cadrul cărora
s-au desprins concluzii și învăță
minte deosebit de importante pen
tru activitatea de viitor.
Participant^ la dezbateri au
afirmat hotărirea tuturor oameni
lor muncii de la sate de a face to
tul pentru înfăptuirea politicii
agrare a partidului și statului nos
tru, a sarcinilor, indicațiilor și
orientărilor dumneavoastră de o
inestimabilă valoare teoretică și
practică.
încredințat că exprim dorința
fierbinte și unanimă a participan
telor, vă rog să-mi îngăduiți să
adresez cu deosebit respect ru
gămintea de a lua cuvîntul
secretarul general al partidului,

președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu".
întimpinat cu cele mai calde sen
timente de stimă și prețuire, tova
rășul
NICOLAE
CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a rostit
o amplă cuvintare, care a fost
urmărită cu deosebit interes și de
plină aprobare, fiind subliniată, în
repetate rînduri, cu îndelungi și
puternice aplauze.
Adresîndu-se tovarășului
Nicolae Ceaușescu, la încheierea
cuvintării, tovarășul Emil Bobu a
spus :
„Vă rugăm să ne permiteți să vă
exprimăm, cu toată căldura inimilor,
cele mai respectuoase mulțumiri
pentru jnagistrala cuvintare pe care
ați rostit-o, ale cărei idei și orien

tări vor constitui un amplu și însuflețitor program de muncă pen
tru înfăptuirea cu succes a tuturor
planurilor și programelor privind
dezvoltarea tot mai accentuată a
agriculturii, a obiectivelor noii re
voluții agrare, a istoricelor hotărîri
adoptate de Congresul al XIII-lea
al partidului.
Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu,
secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii, că organizato
rii de partid, toți oamenii muncii
din agricultură, asemenea întregu
lui nostru popor, strîns uniți în
jurul partidului, al dumneavoastră,
vor acționa cu pasiune și dăruire
revoluționară pentru unirea tutu
ror eforturilor în vederea îndepli
nirii exemplare a sarcinilor ce ne
revin, pentru ridicarea pe trepte

tot mai înalte a întregii activități
politico-organizatorice de partid,
de stat și economice, aducîndu-si
astfel o contribuție tot mai însem
nată la continua dezvoltare și în
florire a scumpei noastre patrii.
Republica Socialistă România.
Trăiască
Partidul
Comunist
Român, in frunte cu secre
tarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu !“.
Participanții au aclamat cu
înflăcărare pentru partid și secre
tarul său general, dînd expresie
voinței de a munci fără preget pen
tru aplicarea în practică a expe
rienței înaintate, a celor mai avan
sate tehnologii de cultură, pentru
ca anul 1987 să fie un an al producțiilor-record, cu o contribuție
hotăritoare la înfăptuirea obiective
lor noii revoluții agrare, (Agerpres).
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Sporirea producției de titei depinde,
înainte de toate, de buna organizare a muncii
La recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
au fost analizate o serie de probleme de maximă importanță pentru dez
voltarea economico-socială a țării noastre. în cuvîntarea rostită cu acest
prilej, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pus
din nou in atenția colectivelor de oameni ai muncii, a factorilor de răs
pundere din intreprinderi, centrale și ministere cerința’întăririi răspun
derii, a spiritului revoluționar pentru eliminarea neintirziată a neajunsu
rilor care s-au manifestat în activitatea economică.
Este de la sine înțeles cit de importantă este acum, pentru fiecare
schelă, pentru fiecare brigadă de producție, realizarea sarcinilor de plan,
recuperarea tuturor restanțelor. Se impun acum, mai mult ca oricînd, o
mobilizare și o organizare exemplare, măsuri ferme pentru realizarea
producției la fiec'are sondă, pentru folosirea tuturor utilajelor și insta
lațiilor la întreaga capacitate, astfel ca sarcinile de plan la producția
fizică să fie îndeplinite ritmic și integral. Iată, în acest sens, cîteva
concluzii desprinse din investigația făcută în aceste zile în mai multe
schele de producție petrolieră.

CINE ȘTIE
SĂ MUNCEASCĂ BINE
O FACE PE ORICE VREME
Oamenii muncii de Ia Schela de
producție petrolieră din Drăgășani
reușesc de o bună perioadă de timp
să-și îndeplinească ritmic, integral
și chiar să-și depășească sarcinile
de plan la producția fizică. Oameni
inimoși, cu un înalt simț al datoriei
și răspunderii muncitorești, ei au
realizat peste plan in anul 1986 circa
12 mii tone de țiței și 38 milioane mc
de gaze naturale. Rezultate deosebi
te în producție au obținut și in pe
rioada care a trecut din acest an,
cind au extras suplimentar peste
1 500 de tone de țiței. Cum se ex
plică aceste rezultate constant bune
în îndeplinirea și depășirea sarcinilor
de plan ? Iată ce ne spune directo
rul schelei, ing. Nicolae Sorin Samoilă :
— Menținerea producției de țiței
la un nivel cit mai înalt, indiferent
de evoluția vremii, se datorește mă
surilor luate pentru buna organizare
a muncii și folosirea cu indici supe
riori a bazei tehnice din dotare. Anul
trecut, la data de 30 septembrie, noi
așteptam... iarna cu toate pregătirile
pentru sezonul rece încheiate. Con
ductele de transport și de amestec,
cele de abur erau îngropate, cazanele de la brigăzile Băbeni. Stoilești
și Mădulari, în total 18 la număr, fu
seseră revizuite sau reparate capi
tal, se montase stația de dedurizare
SD 120 la compresoarele de la Mihăești și o pompă centrifugă pentru
alimentarea cu apă la cazanele par
cului 1 Băbeni. asigurîndu-se in
acest mod condițiile necesare și pen

î

tru obținerea unor importante eco
nomii de energie. Deci tot ceea ce
a depins de noi pentru buna orga
nizare a producției s-a făcut cu
mult înaintea venirii iernii. Tot
odată, am acordat o atenție deose
bită săpării sondelor noi. Această
activitate o desfășoară unitatea spe
cială de foraj, dar nouă, specialiș
tilor schelei de extracție, nu ne este
indiferent cum și cind sînt puse în
funcțiune sondele noi. Ne-am im
plicat în munca tovarășilor noștri de
la foraj, acordind sprijin în oameni,
materiale și utilaje. Ajutorul nostru
dat sondorilor de la foraj s-a dove
dit a fi de fapt un sprijin pentru
propria noastră muncă, pentru ridi
carea producției de țiței. Toate pro
bele de producție la sondele noi
le-am făcut cu instalațiile de foraj,
pentru a ciștiga timp față de terme
nele de punere în funcțiune. în felul
acesta s-au săpat 7 sonde de mare
adincime, cu un important aport la
producția de țiței și, astfel, am in
trat în cel de-al doilea an al actua
lului cincinal cu o bază de produc
ție bine pusă la punct.
în acest an, petroliștii de la schela
din Drăgășani s-au angajat să rea
lizeze o producție suplimentară și
mai mare decit anul trecut. în acest
scop s-a întocmit un program pen
tru mărirea numărului de sonde
echipate cu pompe cu cilindru unic
de oțel, folosirea la instalațiile mo
bile de intervenții a motoarelor elec
trice pentru acționarea granicului,
aplicarea unor tehnologii moderne
de exploatare a sondelor. Astfel, vor
fi extinse tehnologiile de exploatare
prin injecție cu apă și cu abur, pen
tru ridicarea gradului de recuperare
a țițeiului din zăcămint. In fine, se

vor lua o serie de măsuri pentru re
cuperarea fracției volatile, prin
montarea și punerea în funcțiune a
parcului în sistem închis la Florești,
pentru aspirarea gazelor din coloane
și comprimarea lor la stația de la
Stoilești.

CONSECINȚELE
TERGIVERSĂRII
UNOR LUCRĂRI
In aceste zile, in schelele de pro
ducție petrolieră se desfășoară adu
nările generale ale oamenilor mun
cii, care analizează atit rezultatele
obținute anul trecut, cit și măsurile
ce trebuie luate pentru îndeplinirea în
bune condiții a planului pe acest an.
Oare cum vor raporta unele condu
ceri de schele care nu și-au realizat
planul în anul trecut, iar in perioa
da care a trecut din acest an au acu
mulat însemnate restanțe ? Schela
de producție petrolieră din Brăila,
de exemplu, a acumulat anul trecut
o restanță de cîteva mii de tone de
țiței, iar acum planul zilnic nu se
realizează cu aproape 100 de tone,
în timpul care a trecut din acest an
schela are o restanță de peste 3 000
de tone Ia producția fizică. Oare
acest fapt nu se datorează și lipsei
de răspundere cu care au fost trata
te problemele pregătirilor de iarnă ?
Fără îndoială că da. Scriam la ju
mătatea lunii decembrie a anului tre
cut că lucrările la conducta de apă
de la Șuțu-Oprișenești. ca și la con
ducta de pompare a țițeiului de la par
cul nr. 9 Lișcoteanca au fost atit de
mult tergiversate încît și în acest an
vor fi necesare „intervenții urgente"
pentru finalizarea lor. Și iată că
aceste întîrzieri în finalizarea unor
lucrări au influențat negativ nivelul
producției. Numai din cauza înghe
țării unor instalații neprotejate la
timp s-au pierdut mari cantități de
țiței. Totodată, la schela din Brăila
este încă mare numărul sondelor
care așteaptă intervenții, fiind opri
te din pompaj, deoarece multe din
lucrările de pregătire pentru sezonul
rece nu au fost efectuate la timp.
Planul de producție pe acest an
este temeinic fundamentat, iar res
tanțele în perioada care a trecut din
acest an nu sînt determinate de
lipsa unor condiții tehnice și mate
riale, ci numai de slaba organizare
a muncii, de folosirea cu randamen

te scăzute a utilajelor din dotare, de
efectuarea cu întîrziere a interven
țiilor la. sondele oprite din pompaj.

DOUA TELEGRAME :
UNA CU FELICITĂRI
Șl ALTA CU...
MAI MULTE ÎNTREBĂRI
Trustul de foraj-extracție Tirgu
Jiu, cu cele trei mari unități ale sale
de la Țicleni, Stoina și Craiova, a
realizat în luna ianuarie din acest
an o depășire a sarcinilor de plan cu
peste 500 tone de țiței. Și în zona
acestor unități au fost geruri as
pre, căderi abundente de zăpadă,
condiții grele de exploatare a son
delor, dar printr-o muncă exem
plară, prin mobilizarea tuturor for
țelor, producția s-a menținut la
un nivel constant. Au fost și sonde
oprite din pompaj datorită unor ava
rii produse de intemperii, dar echi
pele de intervenții, dublate de alți
specialiști din schelă, au dat dovadă
de multă pricepere și operativitate,
în același timp s-au făcut numeroa
se operații geologo-tehnologice pen
tru menținerea debitelor la sonde,
pentru creșterea factorului final de
recuperare.
în schimb, unitățile din cadrul
Trustului de foraj-extracție Arad au
încheiat luna ianuarie cu mari res
tanțe, dintre care cea mai mare
(peste 7 000 tone de țiței) la Sche
la de producție petrolieră Suplacul
de Barcău. Cum se explică aceste
rezultate ? Este adevărat că au fost
multe sonde înghețate, că operativi
tatea formațiilor de intervenții a
fost mult îngreunată de drumurile
de acces la sonde, dar conducerile
schelelor de la Suplacul de Barcău,
de la Pecica ori de la Șandra pot
spune că au făcut totul pentru a
preîntîmpina neajunsurile pricinuite
de vreme ? în această unitate nu
s-a acționat pentru terminarea
probelor de producție cu citeva zile
înainte de termen la unele sonde noi,
ceea ce putea asigura un important
aport de producție. O altă sursă de
creștere a producției zilnice putea fi
punerea mai operativă în producție
a sondelor afectate de intemperii.
Deci există posibilități reale de în
deplinire a sarcinilor de plan.

Petre CRISTEA

La export - produse moderne,
de înaltă calitate și fiabilitate
De mai mulți ani, întreprin
derea „Unirea" din Cluj-Napoca
exportă o mare parte din utilajele
textile și celelalte produse pe care
Ie fabrică în numeroase țări din Eu
ropa, Asia și Africa. Aceasta impli
că, așa cum ne spunea tovarășul
Octavian Cicoș, secretarul comite
tului de partid, președintele consi
liului oamenilor muncii, o mare răs
pundere și în același timp o mindrie
pentru întregul colectiv. O mindrie
și o satisfacție totodată pentru că
atunci cind se realizează produse
care să fie solicitate Ia export și
apreciate de partenerii externi în
seamnă că întreprinderea dispune de
o înaltă dotare tehnică, de oameni cu
o bună experiența profesională.
Cu alte cuvinte, trebuie să ai mese
riași de excepție. Și la „Unirea" sînt
asemenea oameni.
Ne confirmă și directorul tehnic
al întreprinderii, inginerul Szabo
Francisc. care, referindu-se la ma
șinile textile livrate pe piața exter
nă, ne spunea că acestea sînt de
înalt nivel tehnic și au o fiabilitate
ridicată, că incorporează multe ele
mente de noutate, aliniindu-se sau,
în unele situații, fiind superioare
multor utilaje similare fabricate de
firme bine cunoscute pe plan mon
dial. Asemenea mașini, utilaje și
piese de schimb au fost livrate în
Uniunea Sovietică, Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D. Germană, Mexic, Po
lonia, Sudan etc. Și ceea ce trebuie
menționat este faptul că toate exa
menele de calitate au fost trecute cu
succes.
In acest an. întreprinderea ur
mează să înregistreze o creștere a
exportului, față de 1986, de aproape
1,5 ori. Este o sarcină mobilizatoare,
pentru realizarea căreia întregul co
lectiv a fost mobilizat încă din tri
mestrul IV al anului trecut. In luna
decembrie, aflăm de la inginerul
Octavian Dimitriu, șeful secției
montaj, a fost finalizat un lot de
mașini de filat continuu viscoză, Iot
livrat în R.D.G. Sînt mașini moder
nizate, care față de varianta inițială
au un număr dublu de posturi de
lucru pe aceeași suprafață și sînt
servite de același număr de munci
tori. Drept urmare, se realizează o
productivitate dublă. In paralel, s-a
trecut la executarea unor loturi de
mașini textile contractate cu parte
nerii externi pentru primul trimes
tru al acestui an. In luna decembrie
s-a lucrat la o mare parte din repe
rele, pentru .mașinile prevăzute să

fie executate și livrate în luna ia
nuarie a acestui an. S-a lucrat in
tens la turnătorie, la prelucrări me
canice. O parte din subansamble au
ajuns la montaj în primele zile ale
lunii ianuarie, iar în cea de-a treia
decadă primele 40 carde de bumbac
tip 4—C, din cele 150 contractate în
trimestrul I, au fost livrate in Uniu
nea Sovietică. în același timp au
fost executate și expediate aparatele
și instalațiile aferente de echipare
și întreținere a acestora, cum sint
aparatele de îmbrăcat garnituri de
linii, aparate de rectificat și de fre
zat capete liniale, aparate de îmbră
cat tamburi cu garnituri și de recti
ficat tamburi, filtre-ventilator etc.

La întreprinderea „Unirea"
din Cluj-Napoca

Măsurile luate pentru perfecțio
narea și modernizarea producției vi
zează în primul rînd asigurarea ce
lor mai bune condiții pentru reali
zarea exportului — înnoirea pro
duselor și a tehnologiilor, organi
zarea fluxurilor de fabricație, ur
mărirea pe bază de grafice a execu
ției și montajului, realizarea acestor
produse de formații specializate, în
tărirea controlului tehnic de cali
tate de la primirea materialelor și
efectuarea analizelor fizico-chimice
a acestora în laboratoarele de spe
cialitate pînă la ambalare, expediere
și montarea lor la beneficiari.
Inginerul-șef, loan Sucală, men
ționa, referindu-se la aceste preocu
pări, că turnătoria a stat în ultimul
timp în mai mare măsură în atenția
conducerii întreprinderii și, ca ur
mare, s-a extins elaborarea pieselor
prin procedee de turnare de preci
zie, obținîndu-se repere superioare
din punct de vedere calitativ, cu un
consum redus de metal și mai pu
ține operații de prelucrare ulteri
oară. în același scop, o parte din
piese se realizează foloșindu-se teh
nologia de formare pe mașini de
format mecanic și turnare pe conveior, ceea ce asigură sporirea pro
ductivității muncii și a calității pie
selor turnate. Un număr important
de repere se execută din mase plas
tice, în urma aplicării Unor cerce

tări proprii, a colaborării întreprir
derii cu specialiști din alte unită
de producție, învățămînt și cerce
tare științifică, remarcindu-se pri
parametri tehnici și funcționali st
periori celor fabricate din metal.
Procedee tehnologice și tehnolog
moderne sînt folosite și în celelall
secții. Spre exemplu, o serie de re
pere care necesită precizie în fun<
ționare se prelucrează pe mașin
unelte agregat, realizîndu-se o in
portantă creștere a productivităț
muncii și a calității. Și în ceea <
privește controlul tehnic de calitai
au fost luate măsuri care fac s
sporească exigența și răspunderea î
execuția tuturor reperelor. înti
altele se poate menționa control,
multidimensional la axele canela
ale mașinilor textile.
Am putea aminti și alte preoci
pări privind organizarea activităt
productive și de concepție, introdi
cerea și extinderea unor noi tehn<
logii, ceea ce stimulează participări
largă a muncitorilor, a cadrelor tel
nice la rezolvarea problemelor c
producție, la îndeplinirea sarcinile
de export și a producției fizic
„Vorbind despre această importan
activitate — realizarea producției c
export — menționa șeful secți
montaj, nu putem să nu sublinie
faptul că modernizarea utilajele
aplicarea noilor tehnologii, puneri
în funcțiune a liniilor de fabricaț
la partenerii externi se realizează <
oameni competenți, cu o înaltă coi
știință profesională". „Cu
asem,
nea oameni, educați în spiritul un
înalte exigențe față de propria a
tivitate, al respectului față de ma
ca întreprinderii, oameni care țin
prestigiul țării, remarca și secretar
comitetului de partid, activitatea <
export se desfășoară la cote super
oare, contractele încheiate cu parti
neri externi se onorează la te
men și în conformitate cu cerințe
acestora".
în continuare, pentru îndepliniri
exemplară a sarcinilor de plan, c
lectivul întreprinderii este hotăi
să se mobilizeze și mai mult,
pună în valoare experiența celor m
buni muncitori, să stimuleze iniți
tiva și preocupările specialiștii
pentru permanenta înnoire și m
dernizare a produselor, pentru real
zarea lor Ia un înalt nivel calitati

Marin OPREA
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O politică științifică, profund umanistă a partidului

EGALITATEA ÎN DREPTURI A TUTUROR CETĂJENILOR PATRIEI
Sub semnul frăției
și al muncii creatoare
— Viața de zi cu zi de
monstrează cu forța a
nenumărate argumente că
în România socialistă cri
teriul de apreciere a omu
lui, fie el român sau de
altă naționalitate, il consti
tuie intii de toate fapta,
calitățile profesionale și
umane etalate de fiecaie
dintre noi la locul de mun
că ; modul in care contri
buim efectiv la dezvoltarea
economico-socială, la afir
marea culturii, științei și
tehnicii românești, a valo
rilor morale și spirituale
ale poporului.
Cuvintele acestea aparțin
dr. ing. Koloszvări Zoltân,
reputat cercetător mure
șean, șeful filialei din
Tirgu Mureș a Centrului
de cercetări științifice și
inginerie tehnologică ma
șini și utilaje pentru indus
tria ușoară. Le-am repro
dus pentru că ideea aceas
ta a fost exprimată și de
alți interlocutori — cetă
țeni români de naționali
tate maghiară — și pentru
că ea este susținută de un
specialist care, în cei 22 de
ani de cind se află în frun
tea acestui centru — în
ființat in 1965 pe lingă în
treprinderea „Metalotehnica“ și devenit centru de
cercetare de sine stătător
în 1976 — a înfăptuit îm
preună cu colectivul pe
care-1 coordonează multe
lucrări apreciate atit in
țară, cit și peste hotare.
Intre altele, de numele ce
lor 160 de lucrători ai cen
trului (din care peste 60 la
sută sint de naționali
tate maghiară) se lea
gă tehnologia de carbonitrurare la temperatură joa
să in atmosferă controlată

JUDEȚUL MUREȘ
(brevetată în multe țări ale
lumii), realizarea in serie
a utilajelor de nitrurare in
plasmă, introducerea în
premieră a microcalculato
rului in domeniul mașini
lor textile, noi procedee
de tratamente termice și de
turnare de precizie. Dar
spiritul de conlucrare, de
muncă înfrățită în soopul
realizării aceluiași ideal —
fericirea și prosperitatea
omului, afirmarea persona
lității lui — se regăsesc în
toate sferele vieții economico-sociale ale județului.
— Căci — aprecia Gali
Gyula, prof. univ. dr.
la I.M.F. Tîrgu Mureș
— cea mai de preț reali
zare a anilor de cind
în fruntea țării se află to
varășul Nicolae Ceaușescu
este frăția tuturor fiilor ăcestor străvechi meleaguri,
unde condiții istorice cu
noscute au făcut ca să con
viețuiască de secole, ală
turi de români, maghiari și
germani. Ca unul ce pre
dau de mulțl ani științele
sociale, cunosc și apreciez,
ca un lucru deosebit de im
portant, că în județul nos
tru, la fel ca in întreaga
tară, s-au asigurat condiții
pentru manifestarea pe de
plin a egalității pe tărîmul
vieții economice, toți cetă
țenii, fără deosebire de
naționalitate, bucurîndu-se
în mod egal de reali
zările socialismului.
Argumente ? Multe. Cei
născuți pe aceste melea
guri cu decenii în urmă —
români, maghiari sau ger

mani — nu pot să nu-și amintească, fapt
subliniat
de numeroși interlocutori
că, in perioada interbelică,
orașele și satele din județul
Mureș se situau cu mult
sub nivelul zonelor indus
trializate, deținind un loc
periferic în peisajul indus
trial al României.
Inclus — datorită aplică
rii consecvente a politicii
Partidului Comunist
Ro
mân de dezvoltare comple
xă, armonioasă și echili
brată a tuturor zonelor și
județelor țării, și, totodată,
grijii deosebite pentru ri
dicarea nivelului material
și spiritual al tuturor fiilor
patriei — ca parte inte
grantă a mărețului program
de edificare a unei econo
mii și societăți moderne, avansate — județul Mureș a
cunoscut, In perioada de la
Congresul al IX-lea și pînă
în prezent, realizări spec
taculoase. In două decenii,
(1966—1985), fondurile de
investiții alocate județului
Mureș se ridică la impre
sionanta cifră de peste 50
miliarde lei. Numai în ac
tualul cincinal sînt alocate,
în scopul dezvoltării, 13
miliarde lei. Județul Mureș
realiza încă în 1970 o pro
ducție industrială anuală
de peste 10 miliarde lei, situîndu-se azi în grupa ju
dețelor care au un grad de
dezvoltare peste media pe
țară. A crescut ponderea
ramurilor purtătoare ale
progresului tehnic; energe

tica, chimia, industria con
structoare de mașini și de
prelucrare a metalelor rea
lizează impreună aproape
jumătate din producția in
dustrială a județului. Azi,
pentru realizarea echiva
lentului producției indus
triale a anului 1948
sint
necesare doar 7 zile.
Aceste mutații în struc
tura pe ramuri, în ridi
carea continuă a gradului
de înzestrare tehnică a uni
tăților au dus, cum era
firesc, Ia schimbări calita
tive, la creșterea eficienței
economice. Aceasta a făcut,
bunăoară, ca în 1985 pon
derea industriei în produc
ția globală a județului să
ajungă la 79,8 la sută, pro
ducția industrială pe un
locuitor ajungînd la aproa
pe 60 000 lei. Totodată, nu
mărul personalului munci
tor la 1 000 de locuitori a
crescut de la 224 persoane
în 1965 la 336 în 1985, pro
dusele realizate de oamenii
muncii mureșeni fiind azi
exportate in peste 70 de
țări ale lumii.
Dezvoltarea industriei a
mers mină in mină cu dez
voltarea agriculturii, spri
jinul material acordat de
stat reflectindu-se. în pri
mul rind. în creșterea bazei
tehnico-materiale, în pro
ducțiile înregistrate. Și in
această privință datele sta
tistice sînt elementele cele
mai convingătoare ; iată,
parcul de tractoare a cres
cut de la numai 586 in 1950
la 5 197 in 1986. Creșterii
gradului de mecanizare și,
concomitent, a celui de
chimizare, extinderii lucră
rilor de îmbunătățiri fun

ciare, profilării mai bune
a unităților li se dato
rează, în principal, impor
tantele sporuri de produc
ție.
Fără
îndoială,
aceste
mutații produse în econo
mia județului au adus in
casele oamenilor muncii
— români, maghiari și germani — tot mai multă bu
năstare. Este o realitate
ilustrată de faptul că, nu
mai in perioada 1966—1985,
in localitățile județului
s-au
construit
aproape
75 000 de apartamente. Bi
neînțeles, acest efort de
înălțare economică a con
ferit în mod concret, și in
județul Mureș, șanse egale
de afirmare și împlinire
tuturor oamenilor muncii,
români, maghiari șl de alte
naționalități ; a creat și
cadrul cel mal propice ac
tivității culturale de masă
și in limbile materne ale
naționalităților,
cultivării
șl păstrării folclorului, â
tradițiilor specifice, a obi

ceiurilor. Și de astă dată,
cifrele sînt cel mai bun ar
gument. Oare ce poate fi
mai ilustrativ decît că. —
reflectind fidel structura
populației
județului
—
dreptul de a studia în lim
ba maternă este asigurat in
toate treptele învățămintului ? Din cele 887 unități
școlare de tot felul, in 471
se asigură predarea șl în
limba maghiară, în 54 —
și în limba germană.
Municipiul Tîrgu Mureș
și-a sporit, în anii din
urmă, renumele de centru
cultural și științific, dar și
de „oraș al școlilor". La
Institutul de medicină și
farmacie — reprezentativă
școală superioară de invățămînt din județ — din cele
229 cadre didactice, 108 sint
de naționalitate maghiară.
Aici, ca și la Institutul de
teatru „Szentgyorgy Istvân", majoritatea discipli
nelor pot fi audiate, in ra
port de opțiuni, și în limba
maghiară.

— Ca profesor și cerce
tător de foarte mulți ani în
Tîrgu Mureș — apreciază
prof. univ. dr. F'eszt Gy.orgy — pot spune că aici, ca
și în alte centre culturale
ale țării, tot ce s-a înfăp
tuit în ultimii 22 de ani
este legat nemijlocit de
numele secretarului gene
ral al partidului. De neui
tat a rămas, de pildă, în
conștiința mea, ca și a lo
cuitorilor din Tîrgu Mureș
— români, maghiari și ger
mani — anul 1973, cind în
prezenta tovarășului
Nicolae Ceaușescu a avut
loc inaugurarea impunăto
rului lăcaș de cultură —
Teatrul Național. El repre
zintă încă o expresie a
dreptului și accesului la
cultură ale tuturor locuito
rilor județului nostru, fără
deosebire de naționalitate.
Pentru a argumenta aprecierea de mai sus, Iulius Moldovan, actualul di
rector al Teatrului Națio
nal, a ținut să adauge :

— Pe această scenă a
egalității, frăției și unită
ții, numai in perioadele
1982—1986, secția maghiară
a teatrului a prezentat 32
de premiere și 2148 spec
tacole vizionate de aproa
pe un milion de spectatori
români, maghiari,
ger
mani; cele 1851 spectacole
ale secției maghiare de la
Teatrul de păpuși au fost
vizionate de alți 500 000 co
pii de toate virstele.
Dar pentru a releva po
sibilitățile de manifestare
plenară
a capacităților
creatoare, a geniului popu
lar, a tradițiilor proprii fie
cărei naționalități din ju
deț, în cadrul stimulator al
dezvoltării culturii socialis
te, exemplele sînt nenumă
rate. .Bunăoară, în județul
Mureș funcționează, alături
de o largă rețea de insti
tuții științifice specializate,
de formații de teatru, de
dansuri și ansambluri fol
clorice, o filarmonică, iar
presa locală este reprezen

tată de 5 ziare și reviste,
din care 3 in limba ma
ghiară, dovedindu-se fac
tori activi de cultivare a
limbii materne, de păstrare
și îmbogățire a tradițiilor
progresiste, de propășire a
culturii acestor naționali
tăți, ca parte integrantă
a patrimoniului cultural
comun al României socia
liste.
Pe temeiurile acestor
realități de necontestat, ale
deplinei egalități în drep
turi a tuturor oamenilor
muncii, fără deosebire de
naționalitate, ale frăției și
unității clădite în secole de
muncă și jertfe comune
pentru libertate și drepta
te socială, oamenii muncii
mureșeni — români, ma
ghiari și germani — sînt
hotărîți să acționeze cu
toate forțele pentru înfăp
tuirea exemplară a politi
cii partidului nostru, pen
tru continua înflorire a
României socialiste.

te 30 000 de locuințe, din
care 25 000 in mediul urban.
Aceste locuințe, nenumăra
tele construcții edilitare și
sociale au schimbat pu
ternic înfățișarea localități
lor Covasnei. S-a dezvoltat
și se dezvoltă necontenit
baza materială a științei,
educației socialiste și cul
turii, învățămîntului, ocro
tirii sănătății, componente
firești ale civilizației con
temporane. Acest bilanț de
monstrează cu puterea fap
telor politica înțeleaptă a
partidului
de rezolvare
justă a problemei naționa
le. de asigurare a condiții
lor de afirmare plenară a
personalității umane, a tu
turor fiilor patriei, demon
strează unitatea de neclin
tit in jurul partidului nos
tru comunist, a secretaru
lui său general.
— Ce înseamnă unitatea
in fapt și gînd a muncito

rilor 1 E lesne de răspuns,
mai ales pentru acela care
s-a integrat Intr-o astfel
de familie — ne spune
Szabo Zoltân, șef de ate
lier la I.A.M.E. Sfîntu
Gheorghe. înseamnă armo
nie, Înțelegere tovărășească
și întrajutorare muncito
rească între toți oamenii,
fără deosebire de naționali
tate.
înseamnă
muncă,
umăr la umăr, și prietenie,
înseamnă relații interumane trainice, bazate pe în
țelegere și ajutor reciproc.
Asta înseamnă, de
fapt,
unitatea revoluționară de
acțiune și gindire a clasei
muncitoare, a tuturor ace
lora care, prin forța brațe
lor și a minții, Iși clădesc
un viitor luminos, o viață
demnă și liberă în scumpa
noastră patrie, România so
cialistă.

Gheorqhe GIURGIU

în strînsă unitate
de gînd și faptă
JUDEȚUL COVASNA
Muzeul județean Covasna este o ctitorie a anilor
noștri. .In sălile sale, isto
ria capătă chipul palpabil
al documentului, al expo
natului. Istoria veche, is
toria contemporană — așa
cum a prefăcut ea melea
gurile din partea interioa
ră a arcului carpatin.
— Participantă activă la
marile evenimente ale Is
toriei — ne declară KozâK
Albert, muzeograf princi
pal — populația locală s-a
manifestat activ, contri
buind prin fapte memora
bile la înfăptuirea aspira
țiilor de unitate națională,
de libertate și progres ale
poporului, la făurirea sta
tului național unitar ro
mân. Continuator legitim al
celor mai înalte idealuri de
libertate și progres ale po
porului, Partidul Comunist
Român a ridicat pe o treap
tă superioară unitatea de
acțiune a întregii
clase
muncitoare, a țărănimii și
intelectualității progresis
te, fără depsebire de na
ționalitate. Lupta comună
desfășurată de-a lungul is
toriei de oamenii muncii
români și maghiari a ci
mentat prietenia intre ei;
astăzi, ei acționează uniți
pentru transpunerea în

I
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viață a mărețelor obiective
stabilite de Congresul al
XIII-lea al partidului, pen
tru înflorirea și prosperita
tea patriei comune, Repu
blica Socialistă România.
Dacă muzeul condensea
ză între zidurile sale un
timp milenar, municipiul
Sfîntu Gheorghe este, in
felul său, o adevărată ex
poziție a împlinirilor din
ultimele două decenii, a
saltului uriaș realizat. Și
nu doar municipiul, ci și
întregul județ Covasna.
Să-1 cunoaștem, făcînd cu
noștință cu cițiva dintre lo
cuitorii săi, cu universul
lor de ginduri și sentimen
te, cu preocupările lor.
— Cu un timp în urmă,
primiserăm un utilaj pen
tru fabricarea Întrerupă
toarelor de frînă — ne
spune muncitorul Lukăcs
Andrăs, de la întreprin
derea de aparataj electric
auto și motoare electrice
din Sfintu Gheorghe. Din
cauza unor defecțiuni de
concepție, utilajul rata operațiunile pe care trebuia
să le execute. Bineînțeles,
nu puteam accepta ideea
ca acest utilaj, atit de ne
cesar unității noastre, să
nu funcționeze. După zile
de frămîntări și nopți ne

dormite, Împreună cu subinginerul Marin Negoiță,
am găsit soluția așteptată
de toți.
— In persoana lui Lukâcs Andrâs am găsit nu
numai cel mai bun cola
borator in muncă, ci și un
prieten de nădejde — ne
spune la rîndul său subinginerul Marin Negoiță. In
marea noastră familie de
la I.A.M.E., români și ma
ghiari, toți sintem uniți și
avem același scop : reali
zarea în cele mai bune con
diții a sarcinilor de plan,
ridicarea necontenită a ca
lității produselor noastre,
care sint binecunoscute
atit în țară, cît și peste ho
tare. Vrem cu toții să ri
dicăm la noi cote presti
giul firmei pe care o re
prezentăm. Munca ne-a su
dat prietenia, ne-a apro
piat și ne îndeamnă la
realizarea a noi proiecte.
— Și acum sint vii în me
moria noastră cuvintele
secretarului
general
al
partidului, rostite la mi
tingul din centrul orașului
Tirgu Secuiesc în 1967, cînd
afirma despre importanta
construirii platformei in
dustriale a orașului : „Cu
aceasta se va trece în mod
intens la dezvoltarea in-

Aspect din zona industrială a orașului Tirgu Secuiesc
dustrială și in orașul dum
neavoastră, pe harta Româ
niei
socialiste va
apare
incă un centru al
indus
triei
noastre
socialiste".

— După construirea celui
mai important obiectiv al
platformei industriale din
Tîrgu Secuiesc, întreprin
derea mecanică, am primit
sarcina de a conduce această unitate — ne mărtu
risește inginerul Lorincz
Iosif — iar după cițiva ani
am fost numit directorul
întreprinderii de aparataj
electric auto și motoare electrice. In urma vizitelor
de lucru ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu din anii
1974, 1980 și 1982, unitatea
noastră a cunoscut noi și
importante împliniri. Intr-o
perioadă scurtă, de numai
13 ani. am ajuns să produ
cem peste 500 de sorturi și
tipodimensiuni de produse,
motoare electrice într-o
vastă gamă sortimentală.

Avem oameni minunați
— ne spune in continuare
directorul întreprinderii —
care nu cunosc cuvintele
„nu se poate". Aș aminti
doar cîteva nume de oa
meni cu care ne mîndrim :
al inginerului Juhos Csaba,
autorul a trei invenții bre
vetate, al inginerilor Ale
xandru Oroian sau Vladi
mir Furdui, al muncitori
lor și maiștrilor Gicu
Prundaru, Gerei Irma, Jănel Loghin și
Benedek
Attila. Astăzi. produsele
noastre, in special motoa
rele electrice, se exportă
in proporție de 70 la sută
in țări cu tradiții in pro
ducerea acestora.
Județul din curbura Carpaților era, se știe bine, un
ținut rămas în urmă din.
punct de vedere industrial.
Covasna este unul din
locurile care reprezintă
materializarea politicii con
secvent revoluționare a

partidului nostru, de dez
voltare puternică a forțe
lor de producție in întrea
ga țară — bază trainică a
progresului
general
al
țării, a realizării adevăra
tei egalități in drepturi în
tre cetățenii patriei, fără
deosebire de naționalitate.
Dezvoltarea acestor
me
leaguri poate fi ilustrată
prin cîteva cifre grăitoare:
astăzi, județul Covasna
dispune de 31 unități
industriale, din care 20
de subordonare republi
cană. Producția industrială
globală a fost de aproape
12 ori mai mare in 1985
față de anul 1965, lnregistrîndu-se In anii 1966—
1986 un ritm mediu anual
de creștere In domeniul
construcțiilor de mașini și
prelucrării metalelor de
31,2 la sută, iar în dome
niul chimiei de 151 la sută.
In perioada celor patru
cincinale ce au trecut de la

Congresul al IX-lea al
partidului, volumul investi
țiilor s-a ridicat la 23,47
miliarde lei. Concomitent
cu gradul de modernizare
a structurii industriei, a
avut loc și dezvoltarea in
tensivă a acestei ramuri.
Paralel s-a modernizat șl
agricultura socialistă a ju
dețului. Prin introducerea
unor tehnologii înaintate,
prin modernizarea și chi
mizarea intensivă a agri
culturii și
îmbunătățirile
funciare, cărora li s-au alocat fonduri importante,
producțiile la hectar au
crescut substanțial, iar zoo
tehnia se dezvoltă la rindul său în ritmuri susținu
te, înfăptuindu-se cu suc
ces prevederile noii revo
luții agrare.
în anii ce au trecut de la
Istoricul Congres al IX-lea
al partidului, în județul
Covasna s-au construit pes

Constantin TIMARU

Fii ai aceleiași patrii
- egali și demni în patria comună
în anii socialismului, și
mai cu seamă in ultimele
două decenii, Brașovul a
cunoscut un dinamism fără
precedent in toate domenijle, , reflectare puternică
a politicii partidului de in
dustrializare socialistă a
țării. Pentru a ne face o
imagine a transformărilor
pe care le-a cunoscut ju
dețul, ca și a locului pe
care-1 ocupă acesta in an
samblul economiei națio
nale, vom aminti doar
faptul că față de 1945 pro
ducția industrială a jude
țului a sporit de 167 ori și
că el ocupă acum primul
loc pe țară
intr-o serie
întreagă de subramuri —
constructoare de tractoare,
de autocamioane, de mo
toare cu ardere internă,
coloranți, echipamente elec
trice și electronice pentru
autovehicule și tractoare
etc. Ritmurile înalte de
dezvoltare economică au
făcut ca județul Brașov să
ocupe primul loc sub as
pectul producției, raportată
la număr de locuitori pe
țară. Produse ca tractoare
le, autocamioanele, rulmen
ții. liniile tehnologice, echi
pamentele hidraulice de
mare complexitate și al
tele au devenit o verita
bilă și prestigioasă emble
mă a județului, a țării.
Așa cum afirma secreta
rul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
cu ocazia vizitelor de lu
cru efectuate în județ.

JUDEȚUL BRAȘOV
toate aceste minunate rea
lizări sînt bunul comun
cel mai .de preț al muncii
înfrățite a locuitorilor ju
dețului — români, maghiari
și germani — care nu iși
precupețesc forțele pentru
a transpune în viață poli
tica
partidului de edifi
care socialistă a țârii, de
ridicare a României pe
cele mai inalte culmi ale
progresului și civilizației.
Mărturii emoționante ale
acestei frății, ale strînselor legături de prietenie
și ale respectului reciproc
pe care și-1 poartă locuito
rii acestor meleaguri — ro
mâni, maghiari și germani
— ne-a prilejuit investiga
ția întreprinsă prin citeva
prestigioase unități econo
mice și instituții de invâțămint din Brașov.
...Comuna Ghimbav este
una din localitățile care au
cunoscut — urmare a apli
cării politicii partidului și
statului nostru de ampla
sare rațională, armonioasă
a forțelor de producție pe
întregul cuprins al tării —
o puternică dezvoltare economică-socialâ în ultimele
două
decenii.
Expresia
elocventă a acestei dezvol
tări o constituie volumul
producției industriale și
agricole, care se ridică la
peste 2 miliarde lei. Este

o localitate prosperă, unde
transformările
înnoitoare
se intilnesc la tot pasul.
Una din unitățile economi
ce care au contribuit la
prefacerile de aici este și
întreprinderea textilă ..Oc
tombrie Roșu". Dacă in
1948 ea avea
înfățișarea
unei simple hale de mări
mea unui atelier, prin in
vestițiile alocate și-a mă
rit necontenit capacitatea,
devenind o întreprindere
de primă mină, care prelu
crează firele pentru între
prinderea „Carpatex" și
alte unități textile din
țară, ca și pentru export.
De la inginerul Heinz
Fruhn, directorul întreprin
derii. aflăm că în urma
indicațiilor . date de secre
tarul general al partidului
cu prilejul vizitei efectua
te anul trecut la întreprin
derea „Carpatex" din Bra
șov, de a se spori capaci
tatea acestei unități, fabri
ca din Ghimbav urmează
să-și sporească și ea pină
în 1989 capacitatea cu cir
ca 50 la sută și să duble
ze productivitatea muncii.
Răspunzind grijii partidu
lui și statului, oamenii
muncii români, germani și
maghiari care lucrează aici
au încheiat anul trecut cu
rezultate remarcabile, reu
șind să dea o producție

« suplimentară în valoare de
14 milioane lei, exclusiv
pe seama reducerii consu
murilor specifice și a va
lorificării materialelor refolosibile. Explicînd aceste
rezultate, directorul între
prinderii subliniază :
— Noi aici trăim și
muncim ca intr-o mare și
unită familie. Nu s-a făcut
și nu se face vreo deose
bire între un român, ger
man sau maghiar. Aceasta
se datorește politicii parti
dului și statului nostru,
care asigură o deplină
egalitate in drepturi pen
tru toți cetățenii patriei,
fără deosebire de naționa
litate, inclusiv posibilită
țile și condițiile de a par
ticipa la conducerea vieții
economice, sociale și poli
tice a întregii societăți.
Un convingător exemplu
îl aflăm și aici, la noi,
unde din componența con
siliului oamenilor muncii,
alături de români, ca ingi
nerul loan Taraș, maistrul
principal S. Vasile, fac
parte și oameni ai muncii
de naționalitate germană,
ca maistrul Petru Schmidts
sau directorul întreprinde
rii, la care se adaugă mai
strul Elisabeta Szăsz, de
naționalitate maghiară.
Mai întilnim, la ' Ghim
bav, și alte ilustrări ale
acestei prețioase idei ; fa
cem
cunoștință cu mai
strul Hermann Elsenfen,
secretar al comitetului de
partid al Fabricii de hîrtie

Ctitorie o „Epocii Nicolae Ceaușescu" : Universitatea din Brașov

cretată și carton ondulat,
cu Lăjos Kary, președinte
le C.U.A.S.C. Ghimbav, cu
alții, mulți la număr.
...Tehnicianul Carol Nagy,
Erou al Muncii Socialiste,
de la întreprinderea de au
tocamioane, aproape că nu
mai
trebuie
prezentat.
Despre el șl mai ales
despre faptele lui s-a scris
și s-a vorbit foarte elogios.
Cu vreo doi ani în urmă,
împreună cu inginerul Ro
mulus Muha din aceeași
întreprindere, a pus la
punct o realizare tehnică
de mare eficiență : un sis
tem de răcire intermediara
a motoarelor cu care să
fie echipate autocamioane
le și care le îmbunătățește
mult performanțele tehnico-funcționale, sporindu-le
puterea pînă la 50 CP în
condițiile unei reduceri de
4 kg carburant pe oră.
L-am căutat la atelierul
de experimentare al uzinei.
— Sînt foarte prins —
încearcă să se scuze pen
tru o întîrziere de trei mi
nute. Am pe standul de

încercare un nou motor.
Urmăresc creșterea puterii
lui.
Aflu că sistemul de răci
re intermediară a fost ac
ceptat de forurile compe
tente și lansat in fabrica
ție, primul lot de autoca
mioane echipat cu. acest
sistem urmînd să iasă in
acest an.
— Iar acum ?
— Acum mergem mai de
parte. Progresul tehnic nu
cunoaște pauze. Trebuie
să realizăm motoare cu
puteri mai mari și consu
muri mai reduse.
...Monumentala construc
ție a Universității Brașov
se vede ca un far luminos
din aproape toate colțurile
Țării
Birsei. în corpul
central al clădirii Iși ar»
locul de muncă unul din
reputatele cadre universi
tare brașovene : prof. dr.
ing. Horst Bednar. In vi
trina unui dulăpior, cîteva
exemplare din „cursul de
fizică generală" pe care
profesorul l-a scris îm
preună cu soția sa, prof.

dr. ing. Victoria Bednar —
și ea profesor de chimiefizică la aceeași universi
tate.
Unul din domeniile spe
cializării sale este și cel
al electrofotometriei, în
care profesorul este o au
toritate. în acest domeniu,
universitatea a creat un
service care asigură asis
tență celor interesați din
întreaga țară. în această
perioadă, soții Bednar sint
foarte solicitați de onora
rea unor contracte pe care
Universitatea le-a încheiat
cu diverse unități economi
ce, dintre care unele au ca
obiect rezolvarea unor pro
bleme ale depoluării li
chidelor.
...Liceul „Unirea" este una
din unitățile de învățămi nt cu vechi tradiții ale
Brașovului.
Aici, într-o
bună parte din clase, lec
țiile se desfășoară în limba
maghiară, limba maternă a
elevilor. Printre cadrele di
dactice care predau aici și
se bucură de un real pres
tigiu este și profesorul

Istvăn Reiff, apreciat și ca
un neobosit animator al
activității cultural-artistice.
Discutăm împreună despre
unele aspecte privind pro
blemele- de învățămint in
limba maternă.
— învățămintul In limba
maternă este asigurat pen
tru toți copiii — iată un adevăr de netăgăduit, spune
dînsul. Acest adevăr este
valabil și pentru activitatea
cultural-artistică. Chiar aici
în liceu avem un ansamblu
de
cîntece și dansuri
maghiare, în special se
cuiești, un taraf, soliști
vocali și recitatori, al căror
îndrumător sînt chiar eu.
După opinia profesorului
Istvăn Reiff, viața spiritua
lă a populației maghiare
din municipiul Brașov este
deosebit de bogată. Argu
mente ? Nu duce lipsă de
spectacolele pe care le
prezintă .diferite forma
ții de teatru profesioniste
maghiare din Sfîntu Gheor
ghe, Tîrgu Mureș, ClujNapoca, Timișoara, Oradea,
la care se adaugă formația

de teatru în limba maghia
ră a Casei de cultură a
municipiului,
laureată a
Festivalului național „Ctntarea României". Recent,
această formație a prezen
tat un spectacol cu piesa
„Acești îngeri triști" de
Dumitru Radu Popescu,. în
limba maghiară, care s-a
bucurat de un mare succes.
De multă apreciere se
bucură și alte formații,
cum sint ansamblul folclo
ric maghiar al Casei de
cultură, ansamblul folclo
ric al studenților brașo
veni, universitatea popu
lară tn limba maghiară.
...Cînd m-am întors Ia
birou, colegii de la redac
ția
revistei
de
limbă
germană „Karpaten Rundschau" tocmai expediau la
tipografie ultimul articol
pentru numărul de mîine.
Același, lucru se va petre
ce, două zile mai tirziu,
cu publicația de limbă
maghiară
„Brasoy
Lapok“.

Nicolae MOCANU
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Participant activi la dezvoltarea țării

Cronica zilei
Tovarășul Dimitrie Ancuța, viceprim-ministru al guvernului, a pri
mit, marți, pe Pierre Languetih, pre
ședintele Băncii Naționale a Elve
ției, aflat într-o vizită in țara noas
tră.
în timpul întrevederii au fost dis
cutate unele aspecte ale colaborării
româno-elvețiene în domeniul financiar-bancar, extinderii și diversificării cooperării economice in domenii
de interes reciproc.
La primire a luat parte Florea Dumitrescu, guvernatorul Băncii Națio
nale a Republicii Socialiste România.
★

La Ambasada Uniunii Sovietice
din București a avut Ioc, marți, o
conferință de presă prilejuită de
împlinirea unui an de la Congresul
al XXVII-lea al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Energia — o problemă a noastră,
a tuturor 1
20.30 Viața economică
20.40 Tribuna TV. Epoca Ceaușescu.

Despre semnificația evenimentu
lui aniversat a vorbit E. M. Tiajelnikov, ambasadorul U.R.S.S. în țara
noastră.
Au participat reprezentanți ai
Ministerului Afacerilor Externe, ai
presei centrale, Agenției române de
presă — Agerpres și Radi ©televizi
unii, precum și atașați de presă și
corespondenți ai presei străine acre
ditați la București.
★

Cu prilejul celei de-a 39-a aniver
sări a victoriei din 24 februarie 1948 a
oamenilor muncii din Cehoslovacia,
marți a avut loc, in Capitală, o con
ferință de presă.
Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai
unor instituții centrale, oameni de
cultură și artă, ziariști. Au fost, de
asemenea, prezenți, atașați de presă
acreditați în țara noastră.
(Agerpres)
Democrația muncitorească revo
luționară — afirmare puternică a
răspunderii colective și personale
21,00 Film serial (color). „Norii negri".
Producție a televiziunii poloneze.
Cu : Leonard Pietraszak, Riszard
Pietruski, Edmund Fetting, Sta
nislaw Nlwinski. Anna seniuk.
Regla Andrzej Konic. Episodul 2
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Controlul și evidența
consumului de combustibil
— condiții ale economisirii
CITEVA INFORMAȚII UTILE PRIVIND NORMAREA
GAZELOR NATURALE IN GOSPODĂRIILE POPULAȚIE!
Așa cum cer imperativele acestei perioade, așa cum stabilește
Decretul Consiliului de Stat, publicat in 7 februarie, reducerea cu 20 la
sută a consumului de gaze naturale și de energie electrică in locuințele
populației — prin limitarea lui la strictul absolut necesar și introducerea
unei ordini desăvîrșite in această privință — reprezintă deopotrivă o
obligație legală și o îndatorire civică. Ințelegind aceasta, cei mai mulți
cetățeni au luat măsurile ce le-au crezut de cuviință pentru gospodă
riile lor, incepind chiar din ziua publicării decretului, astfel incit să se
încadreze strict în cotele.de consum normate.
In ce privește normarea, ținerea evidentei și plata consumului de
gaze naturale au apărut insă pe parcurs unele neclarități despre care
ne-au întrebat — direct, la telefon sau prin scrisori trimise redacției —
un șir de cetățeni. Sintetizînd întrebările primite, le-am adresat, la rin
dul nostru, conducerii întreprinderii de rețele și instalații pentru distri
buția gazelor naturale București — unde am avut următoarea convorbire
cu directorul tehnic, tovarășul Gheorghe Bădescu :

țeles, luăm măsuri operative pentru
— Ce măsuri a luat întreprinderea
repararea contorului.
distribuitoare de gaze naturale pen
— întreprinderea urmărește cum
tru a sprijini și urmări reducerea
evoluează
consumul si înainte de
consumului in locuințe și încadrarea
sfirșitul lunii ?
in normele stabilite ?
— Avem datoria și facem unele
— In primul rind, trimișii noștri
controale și treceri în revistă. Mai
au vizitat pe cei peste 54 000 de
ales pe Ia abonații cunoscuți de noi
abonați din Capitală chiar atunci,
ca risipitori ai gazelor naturale.
în zilele de 7, 8 și 9 februa
■
Pînă acum am și depistat unii cetă
rie ; ei au „citit" și notat consumul
țeni de acest fel.
realizat la data respectivă (iridem— $i cum reacționați in aseme
nindu-i și pe cetățeni să facă la fel,
nea cazuri ?
pentru a ține singuri evidenta),
— Ii prevenim din timp, le atra
astfel incit la sfirșitul lunii să se
gem atenția. Dacă nu. înțeleg. cind
poată constata exăct cit ă consumat
au depășit norma lunară țrecem la
fiecare.
aplicarea prevederilor decretului ■:
— Deci veți face din noii o asecantitățile consumate în plus sint
menea „citire" in masă a contoaretaxate cu tarif majorat (1 500 lei —
lor la sfirșitul «mii—
1 000 m c dacă depășirea nu e mai
— Intre 28 februarie și 4 martie ;
mare de 1—5 la sută ; 3 000 lei —
între 31 martie și 4 aprilie. Pentru
1 000 m c dacă depășirea e de 5—10
a nu avantaja și dezavantaja pe ni
la sută, caz în care și avertizăm con
meni. ne vom strădui pe cit posibil
sumatorul) : dacă depășirea de 10 la
să vizităm locuințele în aceeași or
sută se repetă, întrerupem livrarea
dine în care am fost la ele după
gazelor.
— Lq consumatorii cu contor indiapariția decretului, astfel incit con
sumul să se împartă la aceiași nu
dividual este limpede cum se face
măr de zile pentru toti abonații, in
întreruperea. Dar la cei cu contor
diferent de ziua cind li s-a „citit"
colectiv ?
— La fel. Cînd se constată depă
ontorul.
șiri
avertizăm asociația locatarilor,
— Spre exemplu, cota de gaze na
cind
se repetă închidem gazele. Si
turale prevăzută pentru luna februa
gur că, fiind mai mulți consumatori,
rie la cite zile se împarte ? Dar cea
nu se știe care a făcut risipă folo
din martie ? Multi cetățeni doresc să
sind gazele de la bucătărie fără disștie aceasta pentru a avea grijă să-și
cernămînt.
Dar, tocmai de aceea,
regleze consumul in mod cotidian și
asociația locatarilor, opinia colectivă
săptămânal, in funcție de nevoile lor
a cetățenilor din bloc trebuie să in
casnice, fără a risca să depășească
tervină și să determine pe fiecare ce
cota lunară.
tățean să înțeleagă că și consumul ga
— Cantitatea de metri cubi prevă
zelor naturale e o problemă a fiecă
zut! pentru luna februarie se îm
ruia, dar și a tuturor, și cine consumă
parte la 21 de zile (cite trec de la
mai mult ia. de fapt, din cantitatea ce
7 la 28 februarie, de la 8 februarie
i
se cuvine vecinului, iar toți răspund
la 1 martie ș.a.m.d., în funcție de
pentru toți. Dar sperăm ca. pînă la
zilele cind s-a făcut ..citirea*1). Can
urmă, să avem cit mai puține cazuri
titatea normată pentru martie (lună
de acest fel sau să nu avem deloc,
mai caldă, deci cantitate mai mică)
...Este de așteptat, prin urmare, ca
se împarte, normal, la cele 31 de zile
—
știind cit au de consumat zilnic,
ale lunii.
știind cind vor fi vizitați pentru
— Dar pot fi situații cind contorul
„cititul" contorului — toți cetățenii
era sau a devenit defect.
să facă totul pentru a se incadra in
cotele stabilite și a realiza chiar re
— In asemenea situații se calcu
duceri
sub aceste limite, conștient!
lează media zilnică de consum
că iși îndeplinesc în acest fel o obli
dinainte de defectare, se compară cu
gație, o îndatorire civică a acestor
media zilnică normată și, dacă e ca
zile !
zul, diferența se plătește după ta
Gheorqhe MITROI
riful prevăzut de decret. Și, binein-

(Urmare din pag. I)
fățișarea unor tirguri oarecare și
le-au transformat în importante
centre economice, sociale și cultu
rale ; ei lucrează în cooperative agricole de producție și întreprinderi
agricole de stat, în localități rurale
în care au pătruns puternic semnele
civilizației socialiste. Centrul de
greutate al vieții societății noastre,
in toate localitățile, inclusiv în cele
în care trăiesc cetățeni români de
alte naționalități, s-a mutat din ate
liere meșteșugărești sau din modeste
fabrici în marea industrie modernă.
Și un întreg univers de preocupări,
de aspirații, de împliniri s-a schim
bat în mod radical. Zilele și nopți
le de muncă în întreprinderi con
structoare de mașini, de mecanică
fină, de electrotehnică și electroni
că oferă, pentru memoria timpului,
fapte semnificative despre ceea ce
înseamnă schimbarea radicală a oa
menilor, a modului lor de a munci,
de a gindi, de a fi. Oamenii de
azi se află la pupitrele panourilor
pentru linii automatizate, la utilaje
cu program și comandă numerică, la
calculatoare electronice. Iar in ceea
ce privește frumoasele tradiții ale
naționalităților conlocuitoare, trans
mise din generație în generație,
ele își află cadrul cel mai bun de
afirmare în noile împrejurări, cînd
oamenii rămîn la ei acasă și parti
cipă activ, cu toții, fără deosebire
de naționalitate, la întreaga viață a
localităților țării.
Este limpede că dreptul la muncă
nu ar putea fi pe deplin asigurat
fără o pregătire corespunzătoare
pentru muncă. La noi în țară, toți
tinerii, toți cetățenii României socialiste au acces liber, în condiții

de deplină egalitate, la învățătură.
Așa cum se precizează în „Legea
educației și învățămintului", tineri
lor din rindul naționalităților con
locuitoare li se asigură condiții egale
de a se pregăti în orice'formă de
invățămint și de a fi repartizați in
orice loc de muncă, în raport cu
nevoile economiei și vieții sociale,
cu pregătirea și aptitudinile lor. Iar
cei ce vor să învețe în limba na
ționalității din care fac parte au
această posibilitate. O dată cu pre
gătirea școlară se asigură tuturor
cetățenilor patriei, fără deosebire de
naționalitate, un larg acces la cul
tură. Pe marea scenă a Festivalu
lui național „Cîntarea României*1,
frumoasele tradiții culturale și artis
tice ale cetățenilor români de na
ționalitate maghiară, germană, sîrbă
își află o bogată valorificare. Pe
scenele teatrelor, în librării, în săli
de expoziții sînt frecvent prezente
roadele talentelor originale, purtînd
pecetea particularităților creatoare, a
numeroși creatori din rindul naționalităților conlocuitoare.
Actuala Constituție a României socialiste, elaborată în perioada de
după cel de-al IX-lea Congres, cuprinde prevederi ce sînt în strînsă
corelație cu legitățile obiective ale
dezvoltării sociale, cu cerințele naționăl-istorice ale edificării noii so
cietăți în patria noastră. Asemenea
tuturor mărețelor înfăptuiri din anii
„Epocii Nicolae Ceaușescu", aseme
nea noului chip al țării, prevederile
cuprinse în Constituția Republicii
Socialiste România au ca viu izvor
doctrina social-politică profund re
voluționară și clarvizionarâ a secre
tarului general al partidului, a cărui
gîndire originală, științifică reprezin
tă filonul de aur al continuității
marilor valori ce au fost făurite,

Viața economico-socială
a localităților patriei
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII ,,SC1NTEU”

BACĂU : Sonde noi
în exploatare
Pe cîmpurile petrolifere de Ia C'lioaia, Păcurița, Cimpeni, Șipoteni
și Stănești din județul Bacău, au
fost forate și date în circuitul pro
ductiv noi sonde de mică și medie
adîncime. Cu acestea, numărul son
delor forate de la începutul
anului și pină acum de către co
lectivul Trustului de foraj-extracție
Moinești a ajuns Ia 16, cu 4 mai
multe decit prevedea planul de
producție pe această perioadă. De
menționat că majoritatea acestor
sonde au fost puse în funcțiune
înainte de termen, fapt ce are o
influență pozitivă asupra producției
de țiței. Meritul revine formațiilor
de lucru din cadrul schelelor de
foraj Comănești. Zemeș, Tîrgu Ocna
și Ghelința. care organizîndu-și mai
bine munca, introducind noi teh
nologii, folosind sape cu trei lame
șf fluide de mare eficiență, au spo
rit in mod simțitor viteza, de foraj,
inscriirid pe graficul" întrecerii inșemnate depășiri de plan. (Gheor
ghe Baltă1).

GALAȚI : Edificii
de sănătate
De la an la an. prin grija parti
dului și statului, toți cetățenii ju
dețului Galați beneficiază de con
diții tot mai bune pentru îngri
jirea și menținerea sănătății. In
1986, pe lingă alte edificii de sănă
tate, au fost date in folosință noul
și modernul spital județean
de
copii, precum și o policlinică pe
marea platformă industrială a
combinatului siderurgic. în jude
țul Galați veghează la îngrijirea
sănătății oamenilor 1 048 cadre
medicale cu studii superioare și
aproape 3 000 cadre medicale cu
studii medii.
— între ultimele noutăți în acest
domeniu — ne-a spus dr. Elena
Renea, director adjunct al direcției
sanitare județene — se numără trei
policlinici stomatologice și un
dispensar pentru oamenii muncii

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunici timpul probabil pentru
intervalul 25 februarie, (ora 20) — 28
februarie, (ora 20). In țară : Vremea
va fl rece, mai ales la Începutul inter
valului. Cerul va Ii variabil. Vor cădea

din comerț și cooperație. De ase
menea, s-a înființat un centru de
consult și tratament apiterapic ce
funcționează in colaborare cu filia
la. județeană a crescătorilor de al
bine și s-a extins activitatea cen
trului de medicină tradițională,
acupunctura și homeopatie. (Ștefan
Dimitriu).

RÎMNICU V1LCEA : Acțiuni
de înfrumusețare
a municipiului
Locuitorii municipiului Rîmnicu
Vilcea, antrenați îndeaproape de
asociațiile de locatari și comitete
le cetățenești, au trecut la planta
rea primilor puieți de brad, molid
și arbuști ornamentali.
— Pină în prezent, — ne informează tovarășul Ion Molea, primvicepreședinte al consiliului popuIar municipal — în cartierele
Gstrbveni. Cozi a și Matei Basarab
au fost plantați aproape 1 500 puieți,
numărul acestora urmind să spo
rească la 7 000. O dată cu încălzi
rea vremii se va trece si la plan
tarea a 1.5 milioane flori și butași
de trandafiri, luîndu-se în acest
scop măsuri pentru pregătirea
stratului fertil din jardiniere,
scuaruri. precum și din celelalte
spații verzi ale municipiului nos
tru. (Ion Stanciu).

ARGEȘ : Oameni
gospodari
Un număr de 14 cooperative agri
cole de producție din zonele de
deal și munte ale județului Argeș
și-au asigurat, din producerea va
rului în cuptoare amenajate cu
forțe proprii, surse importante de
ciștiguri. In 1986, ele au încasat
astfel 16 milioane lei. Cu cele mai
bune rezultate se înscriu coopera
tivele agricole Valea Mare. Cîmpulung, Poenari. Schitu Golești. Pen
tru anul acesta, cantitățile de var
planificate a se realiza sint și mai
mari. (Gheorghe Cirstea).
ninsori slabe, pe alocuri In regiunile
nordice și cu totul izolate in rest. Vîntul va sufla slab
pînă la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între minus 15 și minus 5 grade, mal
scăzute în prima noapte în centrul și
estul tării și ușor mai ridicate în sudvest, iar cele maxime se vor încadra,
în general, între minus 5 și plus 5 gra
de. Se va semnala, local, ceată însoțită
cu depunere de chiciură în vestul șl
centrul țării.

INFORMAȚII SPORTIVE
ASEARĂ, LA MONTE CARLO

Steaua București a ciștigat
„Supercupa europeană44 la fotbal!
Aseară, pe stadionul „Louis II"
din Monte Carlo, s-a disputat finala
„Supercupei europene" la fotbal
intre echipele Steaua București,
ciștigătoârea
„Cupei
campionilor
europeni", și Dinamo Kiev, dețină
toarea „Cupei Cupelor". După prima
repriză, cu un joc desfășurat mai
mult la mijlocul terenului (dar și
cu citeva ocazii periculoase la cele
două porți), scorul a fost 1—0 pentru
Steaua. Autorul golului, Hagi, care,
în ultimul minut al reprizei, a
transformat spectaculos o lovitură
liberă de la circa 20 m.

cinema
• Punct., șl de la capăt : LUMINA
(14 74 16) — 9: 11 ; 13; 15: 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• Program de desene animate — 9;
11: 13; 15, Evadarea — 17; 19 : DOINA
(16 35 38).
• Intilnire in Atlantic : CIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11: 13: 15: 17; 19.
• Toate plnzele sus : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19.
• Misterele mărilor : PACEA (71 30 85)
— 15 17: 19, VIITORUL (10 67 40) —
15; 17; 19.
• Sania albastră : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19, FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13; 13; 17; 19.
• Umbre ale trecutului :
STUDIO
(59 53 15) — 9,30 11,30; 13,30; 15,30;
17,30 19,30.

In continuare, superioritatea fotba
liștilor noștri a devenit evidentă, ei
reușind nu numai să domine teri
torial. ci și să-și creeze numeroase
ocazii de gol. Dar scorul a rămas
neschimbat.
Echipa Steaua, campioana Româ
niei și a Europei, a fost aplaudată
în final pentru foarte frumoasa ei
victorie, pentru exemplara putere de
luptă, pentru fotbalul practicat.
Un sincer bravo și felicitări admi
rabililor noștri fotbaliști !
Asupra acestei splendide victorii a
steliștilor, a fotbalului românesc,
vom reveni Insă.

• Carmen : PATRIA (11 86 25) — 9;
12; 15; 18,15.
• Rivalele : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Călătorul cu cătușe : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11;
' 13;
*. 15; 17; 19.
• Anna Kareninal :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 12; 15.15;, ____
18,30.
• Mari regizori, mari actori : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15;H7; 19.
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,30; 14;
16,30: 19.
• Ali-Baba și cel 40 de hoți : GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 12; 15,30; 18.30,
LIRA (31 71 71) — 9: 12; 15: 18.
• Luptătorii din valea misterioasă :
FERENTARI (80 49 85) — 15;J7;_19.
și filmul : POPULAR
• Muzica
(35 15 17) — 15; 17; 19.
• Apașii : MUNCA (21 30 97) — 15:
17; 19.
• Acțiunea Topolino : FLACARA
(20 33 40) — 14,30; 16,30; 16,30.
• Viața de! soldat : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19.
• Pilot de formula 1 : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19.

• Proba feminină de slalom uriaș
din cadrul Jocurilor mondiale uni
versitare de iarnă a fost cîștigată de
schioara cehoslovacă Ludmila Milanova, înregistrată în cele două
manșe cu timpul de 2'07”88/100. Pe
locurile următoare s-au clasat co
echipiera sa Ivana Valesova —
2'08”67/100 și Andrea Leskovec (Iu
goslavia) — 2’08”95/100. In grupele
preliminare ale turneului de hochei
pe gheață, selecționata Finlandei a
învins cu scorul de 5—3 (3—2, 1—0,
1—1) echipa Iugoslaviei, iar repre
zentativa Japoniei a dispus cu 4—2
(1—2, 3—0, 0—0). de formația R.P.D.
Coreene.
• Orașul spaniol Linares va găz
dui pînă la 1 aprilie un eveniment
șahist așteptat cu viu interes ; meciul
dintre marii maeștri sovietici Anatoli
Karpov (36 ani) și Andrei Sokolov
(23 ani), pentru desemnarea șalănge-

teatr
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Titanic vals — 18 ; (sala Am
fiteatru) ; Intre patru ochi (B) — 18;
(Sala atelier) : Act venețian — 18 ;
(Sala studio-99) : „Medalion liric —
F,minescu“ — 16,30
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : „Conflu
ența
artelor1*
(Muzică-LiteraturăPlasticâ). „Arta orientală și ecourile
ei in cultura europeană**
(III)
—
Iran. Spectacol realizat de Cristina
Vasillu — 18
• Operă Română (13 18 57) : Povesti
rile lui Hoffmann — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la Sala
mică a Teatrului Național) : Contesa
Maritza — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) :
Trenurile mele — 18 ; (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Hamlet — 17

rului actualului campion mondial,
Gări Kasparov. Meciul de la Linares
cuprinde 16 partide. Arbitrul princi
pal al intîlnirii este spaniolul Anto
nio Medina. Andrei Sokolov, cam
pion mondial de juniori în 1982 și
campion unional de seniori in 1984, a
ciștigat turneul candidaților la titlul
mondial, întrecindu-1 pe compatrio
tul său Artur Iusupov în meciul
desfășurat anul trecut la Riga. Ana
toli Karpov a deținut titlul de cam
pion al lumii din 1974 pînă în 1985,
cind a fost învins de Gări Kasparov.
In toamna acestui an, cîștigătorul
meciului de la Linares se va întilni
cu Gări Kasparov intr-un meci de 24
de partide, încheind actualul ciclu de
2 ani al campionatului mondial. După
această confruntare, așa cum s-a
hotărît la ultima reuniune a Federa
ției internaționale de șah, se va
reveni la ciclul de 3 ani pentru cam
pionatul mondial masculin de șah.

• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Lewis și Alice — 18.30
• Teatrul de comedie
(16 64 60) :
Cirtițele — 18
• Teatrul „C. I. Nottara"
(59 31 03.
sala Magheru) :
Floarea de cactus
— 18
• Teatrul Giulești
(sala Ciulești,
____
18 04 85) : Visul unei nopți de iarnă
(premieră) — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Povestiri muzica
le cu formația Minisong — 15 ; Cintă, ciocirlie — 18
• Teatrul satiric-muzfcal „C. Tănase“ (sala Victoria, 50 58 65) : Bărbătui fatal — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Cenușăreasa — 9 ; Muzicanții veseli
— 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Guliver in țara păpușilor
— 10 ; (sala Cosmonautelor, 11 12 04) :
Motanul încălțat — 15
• Circul București (10 41 93) : Aprin
deți stelele — 18,30

de-a lungul unei tumultuoase istorii
comune a tuturor fiilor patriei, în
vatra noastră strămoșească ; .ale că
ror temerare fapte sint temelie
trainică a cuceririlor poporului, a
unității sale de nezdruncinat, din cea
mai glorioasă epocă a existentei
sale. Unul dintre cele mai impresio
nante adevăruri stipulate de Consti
tuție il constituie în mod legitim
unitatea națională a întregului nos
tru popor. Iar această realitate nu
poate fi despărțită de democrația
socialistă, revoluționară. Pentru că
nu pot fi cu adevărat uniți decît cei
ce sint egali în drepturi și înda
toriri. Și nu poate exista cu adevărat
unitate fără instituționalizarea ace
lor forme și modalități concrete care
asigură participarea efectivă a în
tregului popor la viața economică și
socială a țării, la conducerea socie
tății. Acest principiu a dobindit ex
presie concretă în Constituție și
este aplicat cu consecvență în prac
tica social-economică. El este con
firmat, zi de zi, de participarea tot
mai largă a clasei muncitoare, a ță
rănimii și intelectualității, a tuturor
cetățenilor țării, fără deosebire de
naționalitate, cu drepturi și îndato
riri egale, la elaborarea și înfăptui
rea politicii partidului, a statului. Și
este semnificativ, în acest sens,
faptul că în conducerea partidului,
în organele centrale și locale ale
puterii de stat, în guvern, în toate
forurile democratice de conducere,
naționalitățile sînt reprezentate pro
porțional cu ponderea pe care o de
țin in ansamblul populației țării. în
făptuirea socialismului cu poporul și
pentru popor, idee revoluționară
fundamentală a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. își integrează in
mod structural această realitate pro
prie societății noastre.
Iată fapte, iată adevăruri care își
află o semnificativă sinteză în cu
vintele secretarului general al parti
dului : „Putem fi mindri de felul
cum am asigurat realizarea proble
mei naționale, creind condiții de
participare la dezvoltarea societății
socialiste a oamenilor muncii de di
ferite naționalități, a întregului po
por".
Azi, poporul român, toți fiii țării
se înfățișează ca o națiune unită,
conștientă de înfăptuirile sale, de
menirea sa istorică, hotărită să
muncească eroic, cu abnegație și dă
ruire patriotică, pentru ca obiectivele
cutezătoare stabilite de Congresul al
XIII-lea al partidului să fie exem
plar transpuse în viață, pentru ca
România să intre intr-un stadiu nou,
superior al dezvoltării sale economi
ce și sociale — condiția supremă a
demnității omului, a dreptății și echității pentru toți cetățenii pa
triei.

Adrian VASILESCU

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI KUWEIT
Alteței Sale
ȘEIC JABER AL-AHMAD AL-JABER AL-SABAH
Emirul Statului Kuweit

KUWEIT
Aniversarea proclamării independentei Statului Kuweit îmi oferă plăcu
tul prilej de a vă adresa calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări
de sănătate și fericire personală, de prosperitate și pace pentru poporul
kuweitian prieten.
Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre țările
și popoarele noastre se vor dezvolta tot mai mult, in interesul cauzei păcii,
destinderii și înțelegerii în ‘intreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
GuvernuPrimul-ministru
al
lui Republicii Socialiste România,
Constantin Dăscălescu, a trimis o
telegramă prințului moștenitor și
prim-ministru al Statului Kuweit.
șeic Saad Al-Abdullah Al-Salem

Kuweit, capitala sta
tului cu același nume,
este un oraș cu o ve
chime de citeva sute
de ani, care a cunos
cut o impetuoasă dez
voltare in cursul ulti
mului sfert de veac.
Dacă înainte de 25 fe
bruarie 1961 — data
proclamării indepen
denței țării — era o
mică așezare de pes
cari înconjurată de
ziduri medievale ,și cu
o populație ce nu de
pășea 50 000 de locui
tori, astăzi dispune de
bulevarde largi, măr
ginite de clădiri cu
arhitectură modernă,
iar numărul locuitori
lor a crescut de circa
20 de ori. ajungind la
peste 1 milion. Atit in
perimetrul tradițional,
cit și dincolo de limi
tele sale se desfășoară
o intensă viață economico-comercială. Ca
pitala kuweitiană este
legată printr-o largă
șosea asfaltată cu lo
calitatea Shuaiba-Ahmadi, situată la 45 km
la sud și care cu
prinde o imensă plat
formă industrială. Aici,
pe malul golfului, se
găsesc rafinării, un
renumit terminal pe-

Al-Sabah, cu prilejul celei de-a 26-a
aniversări a proclamării independentei Statului Kuweit, prin care
ii adresează calde felicitări, urări
de sănătate și succes deplin în
activitate.

trolier unde acostează nave din toate
colțurile lumii, o uzi
nă de desalinizare a
apei de mare, fabrici
de materiale de con
strucții și de produse
alimentare, a căror
prezentă oferă o ima
gine grăitoare a adincilor transformări pe
trecute în viața tinărului stat arab in anii
ce au trecut de la
proclamarea indepen
denței. Așa cum se
știe, în această peri
oadă Kuweitul a tre
cut Ia valorificarea pe
scară largă a princi
palei sale bogății naturale — zăcămintele
de țiței, evaluate Ia
circa 67 miliarde de
barili și reprezentind
peste
13 la sută
din rezervele mondia
le, devenind principa
la sursă de finanțare
a proiectelor de dez
voltare economică. Cu
fondurile
provenite
din
comercializarea
petrolului s-a trecut
la crearea unei indus
trii proprii, la trans
formarea
înfățișării
vechilor așezări și
chiar la crearea unui
sector agricol, altă
dată inexistent din

cauza lipsei de preci
pitații atmosferice.
Prieten apropiat al
popoarelor arabe, po
porul român urmăreș
te cu interes și simpa
tie succesele obținute
de poporul kuweitian
pe calea consolidării
independentei, a dez
voltării economice și
sociale. Intre Repu
blica Socialistă Româ
nia și Statul Kuweit
s-au statornicit relații
de colaborare
care
cunosc un curs ascen
dent. Momente de cea
mai mare insemnătate
in această direcție
le-au constituit intilnirile la nivel înalt
din Kuweit și de la
București, care, prin
acordurile și înțelege
rile convenite, au dat
un puternic impuls
conlucrării
românokuweitiene pe diverse
planuri, pornind de la
aceste premise favo
rabile, poporul român
este convins că extin
derea in continuare a
acestei colaborări co
respunde pe deplin
intereselor reciproce,
constituind, în același
timp, o contribuție la
promovarea cauzei pă
cii și înțelegerii in
ternaționale.

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI;
Pulsul alert al metropolei de pe Spree
Dacă tinerețea capitalei R.D.
Germane este imprimată de miile
de constructori care au înălțat noi
cartiere și au ridicat din ruine clă
diri istorice monumentale, forța ei
economică o susțin și o amplifică
colectivele de muncă din întreprin
derile și combinatele berlineze. Și
în acest domeniu, vizitatorului i se
prezintă tradiții și bilanțuri sem
nificative. Desigur, industria capi
talei nu-și află sursele chiar în
începuturile istoriei de 750 de ani
a așezării de pe Spree. împlinirile
pe linia dezvoltării economiei sînt
rezultat al perioadei de după 1949
— anul creării R.D. Germane.
Sub auspiciile rodnice ale socia
lismului. Berlinul și-a dobindit. pe
merit, renumele de cel mai mare
oraș industrial al R.D.G. El con
tribuie, astfel, la dezvoltarea con
tinuă a economiei naționale. în uzi
nele sale fiind realizată 5,6 la sută'
din producția industrială a tării.
Din 1949. producția brută a indus
triei capitalei a crescut de 14.8 ori.
iar productivitatea muncii de 11.2
ori. In fie.care zi de lucru, cei 190 000
de angajați ai întreprinderilor ber
lineze dau tării bunuri în valoare
de 100 milioane mărci. O dezvolta
re dinamică a înregistrat industria
berlineză după Congresul al VIIIlea al P.S.U.G. din 1971. Numai din
1981 pină in 1985, in intreprinderile
industriale ale capitalei au fost in
vestite 9,4 miliarde de mărci pen
tru crearea de noi spatii de pro
ducție și în special pentru moder
nizare.
Realizările din ultimii ani au la
bază îmbinarea rodnică a avantaje
lor socialismului cu rezultatele re
voluției tehnico-știintifice. Coope
rarea fructuoasă
între unitățile
productive din industrie si con
strucții și instituțiile de cercetare
sporește eficienta economiei națio
nale.
Cum se realizează concret aceste
strădanii ? Un exemplu edificator
ii oferă vizitatorilor uzina „VEB
Betonwerke". După cum ne infor. mează directorul Frank Fiedler, de
aici pornesc zilnic 1 570 elemente
prefabricate pentru șantierele Ber
linului. Prin munca lor. deși nu
sint prezenți pe schelele construc
torilor, muncitorii si specialiștii acestei întreprinderi contribuie di
rect la edificarea noilor cartiere de
locuințe, a dotărilor necesare civi
lizației socialiste — școli, cămine,
policlinici, magazine. Activitatea
uzinei este organizată in mai multe
schimburi, ceea ce are drept rezul
tat livrarea zilnică de prefabricate
pentru montarea a 50 de aparta
mente. Cu ajutorul unor diapozi
tive. urmărim modul cum „infuzia"
de tehnică și procedee moderne de
termină nu numai sporirea produc
ției. dar și economii însemnate de
ciment, fier-beton și alte materiale
ce intră în componenta plăcilor
prefabricate. Mașini electronice de
calcul oferă proiectantilor uzinei
soluții optime privind dimensiunea
și grosimea elementelor prefabri
cate.
La Centrul de cercetări pentru
construcții, o amplă expoziție pre
zintă rezultate si încercări ale co
laboratorilor institutelor de specia
litate, reunite in „Bauakademie der
D.D.R.", in scopul acoperirii mul
tiplelor solicitări ale acestui impor
tant sector al economiei naționale.
O gamă extrem de variată de
preocupări. Să începem, de pil
dă, cu efortul de a recicla
ambalajele din plastic — devenite
un element de poluare a mediului
înconjurător — adică de a le trans
forma in materiale de izolare a
clădirilor. De aici, parcurgînd să

lile expoziției, ajungem la expo
natele miniaturizate ale unor ele
mente prefabricate pentru „că
mașa" izolatoare a uzinelor atomi
ce. Și. din nou, cu ajutorul dis
pozitivelor sau al benzilor video,
gazdele ne prezintă mecanisme
pentru deplasarea, ridicarea și mon
tarea unor instalații grele, în in
cinta unor uzine, in lipsa cărora
procesele de producție ar fi tre
buit întrerupte sau stînjenite. O
contribuție concretă a inginerilor și
cercetătorilor, cu multiple avanta
je : scurtarea timpului de montare,
grăbirea punerii în funcțiune, si
guranță in manipulare, reducerea
efortului fizic, ceea ce înseamnă
îmbunătățirea radicală a condiții
lor de muncă.
Un loc distinct Intre întreprin
derile capitalei îl deține, indiscu
tabil. Combinatul „VEB Kabelwerk
Oberspree (KWO) — „Wilhelm
Pieck". O uzină pe Oberspree
(Spree de sus) exista încă la fi
nele secolului trecut. O dată cu
creșterea producției de cabluri au
crescut și efectivele muncitorilor, și

însemnări de călătorie
din R. D. Germană
capacitatea acestora de a se orga
niza și a milita pentru apărarea in
tereselor lor. în „biografia" între
prinderii se păstrează fapte deose
bite. Intre acestea — faptul că în
timpul dictaturii naziste a conti
nuat să-și desfășoare activitatea
celula comunistă, susținută de
muncitorii înaintați și salariații
progresiști. Cinci dintre militanții
comuniști ai celulei au plătit cu
viața participarea lor la rezistența antinazistă. La terminarea
războiului, halele uzinei și mașinile erau în cea mai mare parte
distruse. Au urmat ani grei de eforturi pentru reconstrucție, dar și
de mari satisfacții. întreprinderea
a început să realizeze treptat pro
duse de nivel tehnic tot mai ri
dicat, traversind citeva etape pînă
la dezvoltarea de astăzi. în 1952,
ea a devenit proprietate de stat
(VEB). iar în următorii 15 ani un
producător important de cabluri și
circuite electrice. La 1 ianuarie
1967
s-a constituit Combinatul
„VEB Kabelwerk Oberspree", pri
ma unitate de acest fel a indus
triei electrotehnice din R.D.G., o
nouă formă, mai efectivă de or
ganizare economică. Colectivului
KWO i se încredințau astfel nu
numai noi sarcini tehnice, ci și o
muncă de pionierat în domeniul
organizării economice, combinatul
îndeplinind funcția unei centrale de
ramură. Combinatul reunește 12
întreprinderi, cu 16 600 angajați. 60
la sută din producția-marfă este
realizată in patru uzine amplasa
te in perimetrul capitalei R.D.G.
Intrucit creșterea producției de
cabluri necesita importuri sporite
de cupru, plumb și alte materii
prime, colectivul combinatului, in
colaborare cu institutele de cerce
tare. a început și a desfășurat cu
succes o acțiune de înlocuire a
materialelor deficitare. Aluminiul
a înlocuit cuprul si plumbul, sub
stanțele plastice alte elemente
constitutive ale produsului final,
iar cauciucul natural a cedat lo
cul celui artificial. Din directa asociere a științei cu producția au
rezultat. în ultimii ani. numeroa
se noi soluții tehnice, produse noi
solicitate de dezvoltarea economiei

naționale. KWO a livrat anual mii
de kilometri de cabluri, împreună
cu tehnica necesară de instalare,
pentru noile cartiere de locuințe,
pentru ampla operă de reconstruc
ție a centrului capitalei, pentru
extinderea și modernizarea trasee
lor de tramvaie și trenuri orășe
nești. pentru noile unități indus
triale ale Berlinului. In noua ge
nerație de produse, gazdele ne
prezintă avantajele cablului din fi
bre optice : 1 gram de sticlă pură,
ce concură la realizarea acestui
produs. înlocuiește pînă la 2.3 kg
cupru, iar greutatea, la volume
comparabile, scade de la 3 000 kg
la aproximativ 70 kg. Noile pro
duse au necesitat și o creștere
substanțială a calificării muncito
rilor si angajatilor întreprinderii,
cunoștințe suplimentare. „Sarcini
le unui muncitor care lucra odi
nioară la o mașină nu mai cores
pund cu cele ce revin astăzi unui
specialist în tehnica noilor insta
lații — ne spun gazdele. Micro
electronica și metoda CAD/CÂM
(proiectarea, pregătirea și realiza
rea producției, cu ajutorul compu
terului) au devenit elemente de
finitorii în întreprinderile combi
natului nostru".
In această direcție merg firesc
și preocupările cercetătorilor, după
cum aveam să aflăm în timpul întîlnirii cu reprezentanți și colabo
ratori principali ai Academiei de
știinte a R.D.G. „Electrotehnica și
electronica, domenii
industriale
importante pe teritoriul capitalei —
ne declară dr. Wolfgang Peters,
șeful secției- principale de cerce
tare a academiei — determină ac
tivitatea cercetării în Berlin. Atit
secția de fizică a Universității
Humbold, cit și institutele de fi
zică ale Academiei de știinte a
R.D.G.. amplasate in Berlin, se ocupă cu prioritate de aceste do
menii ale cercetării de mare im
portantă pentru tehnologiile mo
derne. fie că este vorba de cabluri
din fibre optice, de elemente de
construcție optico-electronice sau
surse de iluminat care reduc con
sumul de energie. O strinsă cola
borare cu industria trebuie să ne
dea garanția că munca științifică,
pornind de la problemele relevan
te ale cercetării fundamentale pină
la cercetarea aplicată, nu se în
cheie la porțile academiei, ci are
menirea să se concretizeze în re
zultate rodnice, efective în produc
ție".
In capitala R.D.G. lucrează un
mare număr de cercetători, de ca
dre cu calificare superioară. Di
rectivele și hotărîrile P.S.U.G. pre
văd transformarea, intr-un ritm
rapid, a Berlinului intr-un centru
al cercetării, dezvoltării produc
ției și aplicării microelectronicii și
altor tehnologii de virf. Imaginea
de ansamblu a orașului va dobindi
și pe această cale valențe noi ;
viata locuitorilor lui va deveni mai
bogată in conținut și mai frumoa
să. cu largi orizonturi de implinire. Ea se va incadra in matca
largă a noii vieți socialiste a R.D.
Germane, aducind mărturii eloc
vente asupra puterii creatoare a
poporului acestei țări, ale cărui
realizări sint prilejuri de satisfac
ție si pentru poporul român, care
— in spiritul politicii partidului
nostru, al înțelegerilor convenite la
cel mai înalt nivel. în cadrul întilnirilor dintre tovarășii
Nicolae
Ceaușescu
și
Erich
Honecker — nutrește fată de po
porul R.D.G. profunde si stator
nice sentimente de prietenie si so
lidaritate militantă.
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Schimb de mesaje la nivel înalt
româno-chinez
BEIJING 24 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost
adresate tovarășului Zhao Ziyang,
premierul Consiliului de Stat al
R. P. Chineze, secretar general In
terimar al Comitetului Central al
P.C. Chinez, un cald salut tovără
șesc și urări de succes in activitatea
pe care o desfășoară, pentru ridi
carea continuă a tării și prosperita
tea poporului chinez. Totodată, au
fost transmise, din partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășului Deng
Xiaoping, președintele Comisiei Cen
trale Consultative a P.C. Chinez, un
salut cordial, urări de sănătate și
succes in activitatea de dezvoltare
continuă a tării pe calea socialis
mului.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au
fost transmise din partea tovarăși
lor Zhao Ziyang și Deng Xiaoping
un salut cordial și cele mal bune
urări de fericire, sănătate, pentru a
conduce cu tot mai mult succes po
porul român pe calea construcției so
cialiste.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
ocazia primirii la Beijing, de către

tovarășul Li Peng, vicepremier al
Consiliului de Stat al R. P. Chineze,
membru al Biroului Politic și al Se
cretariatului Comitetului Central ale
P. C. Chinez, a tovarășului Alexan
dru Necula, ministrul industriei
electrotehnice al României, membru
al Comitetului Central al P.C.R.
în cadrul întîlnirii a fost evocată
evoluția ascendentă a raporturilor
de prietenie și colaborare românochlneze și au fost abordate unele
probleme privind dezvoltarea și ex
tinderea pe mai departe a relațiilor
economice, în vederea transpunerii
în viață a înțelegerilor convenite la
cel mal înalt nivel, la Beijing și
București, în interesul reciproc al
construirii socialismului în cele
două țări și al bunăstării celor două
popoare.
★

Cu prilejul vizitei în R. P. Chi
neză, ministrul român a avut con
vorbiri cu privire la dezvoltarea
colaborării tehnico-economice cu Li
Tieying, ministrul industriei elec
tronice al R. P. Chineze, și a sem
nat un program referitor la dez
voltarea relațiilor și cooperării din
tre cele două ministere.

Este necesară abordarea aspectelor reale
ale problematicii umanitare
Intervenție românească la reuniunea general-europeană
VIENA 24 (Agerpres). — Coresfiondență de la Dumitru Ținu :
n cadrul lucrărilor reuniunii general-europene de la Viena, in
ultimele zile s-au înregistrat noi
propuneri care, laolaltă cu cele pre
zentate anterior, acoperă întreaga
problematică aflată pe ordinea de
zi, reflectînd, în ansamblu, preocu
parea statelor participante pentru
dezvoltarea procesului de întărire a
securității și încrederii, de extindere
a colaborării'multilaterale pe conti
nentul european.
Reprezentantul României a arătat
că, în activitatea de redactare a
documentului final, se Impune să se
dea dovadă de spirit constructiv și
realism, luîndu-se în considerare nu
numai existența pe continentul nos
tru a unor state cu sisteme socialpolitice diferite, dar, deopotrivă, fap
tul că ele au și interese specifice.
Ținîndu-se seama de preocupările
reale ale popoarelor continentului
— dezarmarea și întărirea secu
rității, dezvoltarea liberă, fără res
tricții și discriminări, a schimburilor
economice, tehnico-științifice, ex
tinderea cooperării în alte domenii
de interes comun — este necesară o
abordare realistă și echilibrată a
problemelor, a arătat reprezentantul
țării noastre. în ceea ce privește
propunerile în problemele umani
tare, țara noastră subliniază necesi
tatea ca acestea să fie abordate în
Blf

■“

-

’

............ -

toate componentele și în întreaga
lor complexitate, cu accent pe as
pectele umanitare reale, care afec
tează milioane de oameni. Vorbito
rul a arătat că România se pronunță
pentru un schimb larg de idei și in
formații,
propunînd
organizarea
unor întîlnlri periodice între ziariști
din țările participante, ca și între
organizațiile lor profesionale.
România consideră, în același
timp.— a subliniat reprezentantul
țării noastre — că atît guvernelor,
cit și presei le revine o mare răs
pundere în ce privește prezentarea
corectă a istoriei fiecărui popor,
respectarea cu strictețe a adevărului
istoric. România se pronunță cu
fermitate împotriva oricăror încer
cări de falsificare a istoriei sale, de
prezentare denaturată a trecutului
de luptă al poporului român pentru
existența liberă și independentă, a
marilor sale realizări, a eforturilor
creatoare pentru a asigura o viață
tot mai prosperă pentru toți cetă
țenii țării, fără nici o deosebire.
Reuniunea de la Viena — a ară
tat în încheiere reprezentantul țării
noastre — este chemată ca prin în
țelegerile de ansamblu asupra că
rora se va conveni, să marcheze cu
adevărat un pas înainte pe linia
întăririi securității și extinderii co
laborării, a apropierii între po
poarele continentului, a păcii și
destinderii în Europa și in lume.
W
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R.F.G., Hans-Dietrich Genscher, In
tr-un interviu radiodifuzat. Genscher
a subliniat că politica R.F.G. în eta
pa actuală trebuie să facă parte in
tegrantă din politica europeană de
pace, de bună vecinătate, și nu de
confruntare. Ministrul de externe al
R.F.G. s-a pronunțat pentru dezvol
tarea unor noi forme de colaborare
între Est și Vest, relatează agenția
T.A.S.S.

Acțiuni și luări de poziție pentru
stăvilirea cursei înarmărilor

*
\
\
\ Tot mai multe glasuri in favoarea păcii, destinderii și dezarmării, in
\ primul rind a dezarmării nucleare, se -fac auzite pe diferite meridiane
ale globului. Militanta mișcărilor pentru pace, reprezentanți ai diferitelor
\ partide
ai unor organizații obștești se pronunță cu fermitate îm
\ potriva politice,
continuării experiențelor nucleare, in favoarea adoptării unor mă I
suri concrete de încetare a cursei înarmărilor și orientarea fondurilor
\ astfel
eliberate spre soluționarea gravelor probleme cu care se confruntă I
\ omenirea, spre asigurarea progresului națiunilor.
\
\ Apel la încetarea tuturor experiențelor nucleare I
PARIS. — într-o declarație dată
\ publicității
la Paris, Asociația me
francezi pentru preîntîmpi\ dicilor
narea unui război nuclear adre
\ sează
un apel tuturor țărilor nu
cleare
de a înceta experiențele cu
\ arma atomică,
în document este,
de asemenea, condamnată poziția
Statelor Unite, care persistă în
efectuarea de astfel de experiențe

primejdioase. Este, totodată, criti
cată poziția Franței, care continuă
experiențele nucleare pe atolul
Mururoa din Oceanul Pacific, re
latează agenția T.A.S.S. în legătură
cu aceasta, organizația medicilor
francezi se pronunță pentru trans
formarea părții de sud a Oceanu
lui Pacific într-o zonă denuclearizată.

\
\
\
130 orașe și districte americane
\
declarate zone libere de arme atomice
\
\ WASHINGTON. — Organizațiile Potrivit ziarului „Mercury News",
valoarea contractelor militare în
care se pronunță împotriva
\ locale
războiului au propus ca în zona
cheiate de companiile din zonă

I
I
ț

orașului Palo Alto din statul Cali
fornia să fie interzisă orice activi
tate legată de producerea de arme
nucleare, relatează agenția T.A.S.S.
După cum se știe, în această re
giune sînt concentrate numeroase
întreprinderi cu caracter militar.

însumează două miliarde dolari.
Pînă în prezent, precizează agen
ția citată, în Statele Unite 130 de
orașe și districte s-au declarat zone
libere de arme nucleare. Dintre
acestea, 15 se află în California.

O REVENDICARE A SINDICATELOR JAPONEZE
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„Fonduri pentru noi locuri de muncă,
nu pentru înarmare!"

TOKIO. — Consiliul General al
* Sindicatelor
din Japonia (SOHYO)
o declarație prin
* acaredat publicității
cere guvernului reducerea
f cheltuielilor militare și dirijarea
*

fondurilor astfel eliberate pentru
crearea de noi locuri de muncă,
relatează agenția T.A.S.S. Numărul
șomerilor în Japonia a ajuns la
1 700 000, se subliniază în declarație.

*
i

în sprijinul transformării Peninsulei Balcanice
într-o zonă liberă de arme chimice și nucleare
ATENA. — în cuvîntarea rostită
la Pireu, în cadrul unei manifestări
organizate în întîmpinarea celui
de-al XII-lea Congres al Partidului
Comunist din Grecia, Harilaos Florakis, secretar general al C.C. al
partidului, s-a
pronunțat pentru
transformarea Peninsulei Balcanice
într-o zonă liberă de arme chimice

și nucleare. în acest sens, a spus
H. Florakis, se impune intensifica
rea tratativelor bl și multilaterale.
Secretarul general al C.C. al P.C.
din Grecia a subliniat, totodată, ne
cesitatea desființării tuturor flote
lor de război și a bazelor militare
din bazinul Mării Mediterane,
transmite agenția A.D.N.
*

Campanie împotriva militarizării Cosmosului

*

Pentru o politică europeană He pace și bună vecinătate

eisoi mo ,ai4iilu3-jasi nib
BONN 24 (Agerpres). — Trebuie să
înțelegem că salvgardarea păcii, ca și
păstrarea bazelor vieții pe Pămînt
ridică în fața noastră sarcini care
pot fi rezolvate numai în comun, trecîndu-se peste deosebirile dintre sis
temele sociale și politice. In acest
sens, colaborarea, dorința de conlu
crare reprezintă noțiuni-cheie pentru
construcția viitorului pe Pămînt —
a declarat ministrul de externe al
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VIENA. — întruniți în localitatea
austriacă St. Pâlten, participanții
Ia adunarea națională a forțelor
iubitoare de pace din Austria,,, re
prezentanți ai diverselor organiza
ții politice, de masă și antirăzboi
nice, sindicale și de tineret, s-au
pronunțat pentru continuarea cam
paniei de strîngere a semnăturilor
pe apelul privind luarea unor mă
suri eficiente în plan internațional
în vederea asigurării unei păci
trainice, transmite agenția T.A.S.S.

Definind sarcina principală, care 5
trebuie să stea în fața mișcării for- ț
țeldr iubitoare de pace' din A'us- 4
tria. participanții la reuniune au 1
tria,
subliniat' necesitatea desfășurării
unei largi campanii în toate cele !
9 landuri ale țării sub deviza luptei
împotriva armamentelor nucleare,
pentru renunțarea la militarizarea *
spațiului cosmic, pentru eliminarea
armamentelor nucleare și a altor
mijloace de distrugere in masă,
împotriva confruntării militare.

ORIENIUL MIJLOCIU

Privim crearea de zone denuclearizate ca o parte a activității
pentru dezarmarea nucleară, pentru eliminarea completă a armelor
nucleare. Cu cit se vor realiza mai multe asemenea zone, cu atît se
va restrînge aria de răspîndire a armelor nucleare și se vor crea
condiții mai bune pentru eliminarea lor completă.
NICOLAE CEAUȘESCU
O știre aparent anodină : a intrat
în vigoare Tratatul de Ia Rarotonga
privind denuclearizarea Pacificului
de Sud, tratat prin care țările sem
natare au hotărît să nu producă și
să nu achiziționeze nici un fel de
arme nucleare, interzicindu-se ex
periențele cu asemenea arme ca și
deversarea reziduurilor radioactive
in Oceanul Pacific. Unele țări sem
natare s-au angajat, totodată, să nu
permită acostarea sau staționarea in
apele lor teritoriale a navelor mili
tare purtind încărcături nucleare.
In multitudinea de evenimente și
acțiuni de pe diferitele meridiane ale
globului, este posibil ca o asemenea
știre să nu rețină atenția, dar ea are
multiple semnificații și evidențiază
multiple concluzii.

Practic, Întinderile sale nesfîrșite,
puzderia sa de insule au făcut obiec
tul unor aprige dispute între puteri
le imperialiste. Efectiv nu a existat
mare imperiu al cărui steag să nu
fi fluturat pe diferitele teritorii ale
zonei.
Zona Pacificului știe ce înseamnă
războiul. în cel de-al doilea război
mondial, aceasta a constituit una
din zonele în care s-au desfășurat
lupte din cele mai crîncene și mai
sîngeroase, mari bătălii navale, ae

în virtutea ponderii deosebite a
Europei în ansamblul vieții politice
mondiale, dar și a altor factori ai
dezvoltării istorice, ai evoluțiilor
mijloacelor de comunicație, în de
cursul timpului s-a format un anu
mit spirit de „eurocentrism". De aici
expresia „antipozi", de aici frecven
tele anomalii geometrice despre
„colțurile" îndepărtate ale... globu
lui, ce par unora atît de îndepărtate
de parcă ar fi vorba de altă planetă,
cum este nu rareori considerată zona
Pacificului...
...Ceea ce nu este deloc adevărat și
nu numai ca axiomă geometrică toate
punctele unei sfere fiind echidistan
te față de centrul ei — dar și în vir
tutea faptului că Pacificul de azi în
fățișează schimbări imense fată de
trecut. S-au format aci numeroase
state independente ; volumul mărfu
rilor tranzitate întrece considerabil
nivelul din Atlantic ; anumite țări
din această zonă, orientîndu-se spre
dezvoltarea unor ramuri din cele
mai de vîrf ale tehnicii, au înregis
trat salturi spectaculoase, încît în
prezent se vorbește de o „japonizare" a economiei acestor state. în
nici un caz, zona Pacificului nu mai
poate fi apreciată ca o „zonă margi
nală" a vieții internaționale.

riene și terestre. Aceste lupte crlncene, operațiunile de război prin
tactica „săriturilor din insulă în
insulă" au făcut ca în această zonă
să se înregistreze sute de mii de
morți și răniți.
Zona Pacificului știe ce înseamnă
primejdia nucleară. Terminarea răz
boiului nu a adus pace... Pacificului.
Puteri occidentale care „divinizau"
bomba atomică și declarau că nu-și
pot concepe existența fără arma nu
cleară — atunci cînd a fost vorba
de experimentările acesteia le-au
realizat ...dar nu pe propriul teri
toriu național, ci, dimpotrivă, cit mai
departe, și anume în zona Pacificu
lui ; ceea ce nu era bun pentru pro
priul popor, adică emanațiile explo
ziilor, radioactivitatea, contaminarea
mediului, s-a considerat acceptabil
pentru populațiile unor insulițe exo
tice, ca Bikini, Eniwetok, Christmas,
Mururoa. (S.U.A. și Marea Britanie
au efectuat în zonă 112 experiențe
nucleare pînă în 1963, iar Franța
120, în ultimii 20 de ani, din care
41 in atmosferă ; Ia peste 30 de ani
după încetarea testelor americane în
Bikini, flora și fauna nu s-au re
făcut).
Așa s-a ajuns ca Oceanul Pa
cific să scalde cu apele sale
atît țărmurile Japoniei, prima țară
care a cunoscut ororile bombarda
mentului nuclear, dar și arhipela
guri și insule transformate în poli
goane nucleare, încît se poate spune
că Oceanul Pacific formează una din
zonele cele mai încercate din acest
punct de vedere ale globului. Dacă
ea a trimis, prin pînzele lui Gau-

Zbuciumata zonă... pa
cifică ScaPînd de vitregiile Capu
lui Horn șl intrînd în întinde
rile liniștite ale imensului ocean,
Magellan l-a botezat drept Pacific.
Dar, din nefericire, istoria i-a con
trazis adeseori această denumire.

guin, Imaginea insulelor paradisiace
în atîtea muzee ale lumii civilizate,
aceasta s-a revanșat trimițîndu-i
stronțiu radioactiv...
Prin ample demonstrații populare,
declarații ale unor partide politice
și organizații obștești, apeluri ale
guvernelor, popoarele din regiune
au făcut din eliminarea primejdiei
nucleare un puternic liant, un obiec
tiv în jurul căruia s-au coalizat for
țe sociale din cele mai largi — în
cheierea Tratatului de denucleari-

zare fiind emanația directă a aces
tui proces.

O arie imensă sustrasă
primejdiei nucleare. Tratatul
de la Rarotonga este important de
oarece consfințește cea mai amplă
zonă geografică denuclearizată de pe
glob — sustragerea unei arii imen
se, tnsumînd 25,8 milioane de
kmp, de sub Incidența primej
diei nucleare.
Oceanul
Pacific
este
cel
mai
mare continent
albastru al globului, iar aria inclusă
in prevederile tratatului este de pes
te două ori și jumătate mai mare
decît Europa.
în același timp, prezintă un cert
interes geopolitic și strategic faptul
că această zonă se conjugă, la rîndul
ei, cu alte zone limitrofe, de aseme
nea, denuclearizate : la sud, cu re
giunea Antarcticei, care este denu
clearizată, iar la est, cu America La
tină, continent de asemenea denuclearizat prin prevederile Tratatului
de la Tlatelolco. în ansamblul său
se constituie astfel o vastă regiune a
globului unde, in principiu, arma atomică nu ar fi admisă sub nici o
formă.
Tratatul de la Rarotonga a fost
inițiat de statele și teritoriile mem
bre ale Forumului Pacificului de
Sud — Australia, Noua Zeelandă,
Papua, Noua Guinee, Insulele Cook,
Fiji. Kiribati, Niue, Tuvalu, Samoa
de Vest, Vanuatu, Insulele Solomon,
Nauru și Tonga. Este adevărat, cele
mai multe dintre acestea sînt state

Replică elocventă, la timpul
CUVenit Intrarea *n Vigoare a Tra
tatului privind denuclearizarea Pa
cificului de Sud este semnificativă
și prin prisma momentului — res
pectiv cînd la ordinea zilei s-a im
pus, ca una din problemele cele mai

fierbinți, încetarea experiențelor nu
cleare, ca primă verigă pentru inter
zicerea acestor arme. în aceste con
diții, încheierea Tratatului privind
denuclearizarea Pacificului de Sud
apare ca un ecou-repîică la explo
ziile nucleare din Nevada, ca un
apel la rațiune, ca un Indiciu limpe
de asupra a ceea ce doresc popoare
le. Este o „ironie a Istoriei" că țări
cu o bogată experiență politică, cu
vechi tradiții diplomatice sînt puse
în situația de a li se cere să învețe
sau să urmeze exemplul unor popu
lații considerate de unii, pînă nu de
mult, drept „primitive"...

Confirmarea unui proces
istoric Succeâînd numeroaselor ac
țiuni pentru crearea de zone denu
clearizate, la care au aderat diferite
state sau grupuri de state, adminis
trații locale ale unor orașe, ținuturi,
regiuni — Tratatul de la Rarotonga
vine să confirme caracterul mondial
al acestui proces.
în același timp, este interesantă
creșterea conștiinței privind univer
salitatea riscurilor unul conflict nu
clear. Deși statele semnatare nu sînt
antrenate în actualele confruntări
politice ascuțite, deși nu fac parte
din alianțele militaro-politice contrapuse, deși nu sînt situate geogra
fic în zonele directe ale unor even
tuale teatre de operațiuni, conveni
rea tratatului reflectă îngrijorarea
popoarelor acestora față de caracte
rul mondial al primejdiei nucleare,
înțelegerea faptului că în cazul unui

MOSCOVA 24
(Agerpres). —
M. Chebeleu transmite : La Palatul
Congreselor din Kremlin s-a des
chis, marți, cel de-al XVIII-lea
Congres al sindicatelor din Uniunea
Sovietică, la care participă aproape
5 000 de delegați, reprezentîndu-i pe
cei peste 140 milioane de membri
de sindicat din întreaga țară, pre
cum și delegații ale organizațiilor
de sindicat din 134 de țări și repre
zentanți ai Federației Sindicale
Mondiale, ai altor organizații sindi
cale internaționale și regionale.
Din țara noastră, la congres parti
cipă o delegație condusă de tovară
șul Mlu Dobrescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România.
în prezidiul congresului au luat

BEIRUT 24 (Agerpres). — Surse
ale securității libaneze, citate de agenția KUNA, au anunțat că o bri
gadă a unităților libaneze de infan
terie din cadrul armatei naționale a
fost amplasată marți în apropierea
taberelor de refugiați palestinieni de
la periferia capitalei, pentru preintimpinarea unor situații ce ar pu
tea duce la creșterea încordării.
în aceeași zi, informează pe de
altă parte agențiile de presă, in ca
drul unei reuniuni conduse de pri
mul ministru Rashid Karame. la care
au participat oficialități militare, s-a
anunțat că nu va mal fi permisă,
la linia de demarcație, prezența mi
lițiilor libaneze, aici urmînd să fie
amplasate unități ale armatei na
ționale. După cum se știe, în aceas
tă zonă au avut loc cele mai frecven
te schimburi de focuri între forțele
rivale.

BELGRAD 24 (Agerpres). — La
Belgrad s-au Încheiat lucrările ple
narei C.C. al U.C.I., care a examinat
proiectul strategiei dezvoltării tehno
logice a R.S.F. Iugoslavia, document
ce urmează a fi supus dezbaterii în
Adunarea R.S.F.I., transmite agenția

Noi acte de violență ale forțelor
lsraeliene au fost înregistrate In te
ritoriile arabe ocupate. Coresponden
ții de presă din regiunea Gaza — ci
tați de agenția A.P.S. — relevă că
militarii israelieni au împușcat mor
tal un localnic care încerca să treacă
dincolo de barajul construit de for
țele de ocupație pe unul dintre dru
murile orașului. în această zonă au
loc de mai multă vreme manifestații
de protest ale populației arabe față
de continuarea ocupației israeliene.

NICARAGUA este dispusă să
angajeze un dialog constructiv cu
toate statele din America Centrală,
fără excepție. Guvernul Republicii
Nicaragua adresează un apel con
ducătorilor statelor din America
Centrală să depună eforturi maxi
me în numele păcii, pe care o re
clamă toate popoarele din regiune
— se arată intr-o scrisoare a re
prezentantului permanent al Re
publicii Nicaragua la O.N.U., adre
sată secretarului general al Națiu
nilor Unite.
PRIMUL MINISTRU AL INDIEI,
Rajiv Gandhi, a prezentat parla
mentului un raport privind situația
economică a tării în exercițiul fi
nanciar 1986—1987, care se încheie
în luna martie. Datele conținute în
document atestă o creștere a dez
voltării industriale si agricole a
tării, precum și a produsului na
țional brut. Documentul evidenția
ză o sporire a exportului. Se arată,
totodată, că tendințele protecționiste din comerțul mondial s-au re
percutat negativ asupra activității
financiare și comerciale a tării în
perioada menționată.

CONFLICTUL
DINTRE IRAN ȘI IRAK

BAGDAD 24 (Agerpres). — Artile
ria iraniană a bombardat, luni, orașul-port Basra, din sudul Iraku
lui, provocînd victime in rîndul
populației civile și daune materiale
— informează agenția Irakiană I.N.A.
Un purtător de cuvînt militar irakian
menționează că acest bombardament
intervine după apelul lansat, marțea
trecută, de Irak pentru încetarea
„războiului orașelor".

conflict nu ar exista „sanctuare",
„zone ferite", ei întregul glob, în
treaga omenire ar fi supuse riscuri
lor exterminării.
Dar dacă state aflate în aceste
„colțuri îndepărtate", „la capătul lu
mii" iși dau seama că trebuie să se
ferească de amenințarea atomică, nu
este aceasta un imperativ înzecit
mai puternic pentru zonele șl conti
nentele unde sint stocate uriașe ar
senale nucleare ? Oare convenirea
Tratatului nu se constituie și într-un apel
pentru
intensificarea
eforturilor pe această linie, pentru
accelerarea acțiunilor privind consti
tuirea de asemenea zone în Europa
centrală, Europa de nord, Peninsula
Balcanică ? — obiectiv promovat cu
nedezmințită tenacitate de România
socialistă.

Nu o încheiere, ci un în
ceput. ReIevînd aspecte semnifica
tive ale însemnătății tratatului con
venit, se impune, în același timp, a
se evita tendințele de supraaprecie
re, de autoliniștire și demobilizare.
Condițiile specifice ale zonei. începînd chiar cu cele geografice și na
turale, afectează aplicarea, materia
lizarea unora din prevederile tratatu
lui. Aceste prevederi se referă la
statele semnatare, la teritoriul și
zona lor maritimă, dar nu au putere
executorie asupra întinderilor ocea
nice care formează „marea liberă*,
unde navele purtătoare de arme nu
cleare pot circula in continuare. La
fel, tn ceea ce privește aeronavele și
rachetele ce pot fi lansate de la mari
distanțe, de către state din afara re
giunii respective. în zonă vor conti
nua să existe mari baze militare, incluzînd armament atomic, de tipul
celor din Hawaii, precum și poligoa
ne experimentale, ca la Mururoa. De
aceea, nu s-ar putea spune că înche
ierea tratatului ar marca o diminuare
practică, imediată și concretă, o redu
cere efectivă și sensibilă a primejdiei
nucleare, dar reprezintă o tendință
semnificativă, un proces elocvent, un
aspect politic al contemporaneității,
un exemplu bogat in conținut. Nu
este o interpretare forțată, o exage
rare a ponderii tratatului, tn pri
mul rînd pentru că ar fi eronat să
se subaprecieze perspectivele evo
luției politico-economice a zonei și
pentru că, privind faptele tn per
spectivă Istorică, se poate anticipa
apropierea și includerea a noi și noi
state In acest proces. Departe de
a putea fi considerat ca un punct
final, chiar și pentru popoarele te
ritoriilor respective, el se constituie
într-o nouă treaptă de pe care lupta
împotriva primejdiei nucleare se
poate desfășura mai eficient. De că
tre toate popoarele, din toate zonele
lumii.

C. NICOLAE
I. TIMOFTE

Taniug. Au fost adoptate hotărîrea
cu privire la sarcinile comuniștilor
în înfăptuirea acestui amplu pro
gram, precum și textul definitiv al
hotăririlor C.C. al U.C.I. cu privire
la activitatea Uniunii Comuniștilor
în cadrul Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor.

Agențiile de presa
e scurt

VIENA 24 (Agerpres). — Procesul
de educație și invățămînt al tineri
lor refugiați palestinieni din Liban
se află sub semnul incertitudinii și
în cursul acestui an, se arată lntr-un
raport al U.N.R.W.A. (Agenția O.N.U.
pentru ajutoare și lucrări pentru refugiații palestinieni), dat publicității
la Viena.
Din 82 de școli sub egida
U.N.R.W.A., doar 40 sînt deschise in
prezent, iar anul școlar 1986—1987 a
început doar cu 28 319 elevi, față de
45 188, in 1981.

TEHERAN 24 (Agerpres). — Luni,
forțe militare iraniene au respins un
atac Irakian pe axa rutieră Shalamcheh-Basra, ucigînd și rănind sute
de soldați inamici — anunță agenția
IRNA. Operațiunile militare efec
tuate în nordul Irakului au condus
la uciderea sau rănirea a 1 500 de
soldați irakieni. Un purtător de cuvînt militar iranian, citat de agen
ția IRNA, a
dezmințit că forțele
iraniene au bombardat orașul ira
kian Basra.

loc M. S. Gorbaclov, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., alțl condu
cători de partid și de stat sovietici.
Delegații au ales organele de lu
cru ale congresului și au adoptat
următoarea ordine de zi : raportul
de activitate al C.C.S. și sarcinile
sindicatelor în lumina hotăririlor
Congresului
al
XXVII-lea
al
P.C;U.S. ; cu privire la modificarea
Statutului C.C.S. ; raportul Comisiei
Centrale de Revizie a C.C.S. : ale
gerea organelor de conducere ale
sindicatelor sovietice.
Raportul de activitate al C.C.S. și
sarcinile ce revin sindicatelor în
lumina hotăririlor Congresului al
XXVII-lea al P.C.U.S., lncluzînd
modificările în Statutul sindicate
lor, au fost prezentate de S. A. Șalaev, președintele Consiliului Central
al Sindicatelor.

Plenara C. C. al U. C. I.

TUNIS 24 (Agerpres). — Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei
a cerut convocarea sesiunii extraor
dinare a Consiliului ministerial al
Ligii Arabe, la nivelul miniștrilor
afacerilor externe, pentru a exa
mina continuarea atacurilor și ase
diului asupra taberelor de refugiați
palestinieni din Liban, în ciuda an
gajamentului organizației panarabe
de a se pune capăt acestor acțiuni,
informează agenția I.N.A.

Primejdia nucleară și replica de la „antipozi"
mici, unele chiar minuscule, cu o
pondere redusă ca populație, dez
voltare econoihică, forță militară.
Dar, in ansamblu, Oceanul Pacific
scaldă țărmurile a 34 de state
riverane și a 23 de state insulare
— toate acestea cuprinzînd peste ju
mătate din populația mondială. în
același timp, trebuie subliniat că
tratatul și protocoalele adiționale au
fost semnate de către asemenea
mari state ca U.R.S.S. și R.P. Chi
neză, primele puteri nucleare care
s-au angajat să-i respecte prevede
rile. Din păcate, S.U.A. șl Franța au
declarat că nu au intenția de a ade
ra la tratat.

Congresul sindicatelor din Uniunea Sovietică

PROPUNERE. Președintele Pa
kistanului, Mohammad Zia-ul Haq,
a propus ca India și Pakistanul să
facă declarații oficiale de neames
tec In afacerile interne ale celeilalte părți. El a avansat această
propunere la reîntoarcerea din vizita întreprinsă în India. Președin
tele pakistanez a apreciat că o
astfel de declarație va contribui la
crearea unei atmosfera mai bune
Intre cele două țări, transmite
agenția Taniug.
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nizației Mondiale a Sănătății
(O.M.S.). Sint prezenți reprezen
tanți din 16 state africane, care
dezbat rolul instituțiilor de tnvățămint superior in dezvoltarea sis
temului ocrotirii sănătății publice
in perspectiva marelui obiectiv
pentru Africa, cunoscut, astăzi, sub
deviza „Sănătate pentru toți pînă
in anul 2000“.

PROGRAM DE ALFABETIZARE.
Cu prilejul începerii punerii in aplicare, sub egida UNESCO, a pro
gramului de lichidare a analfabe
tismului și de asigurare a invățămintului primar generalizat in ță
rile din zona Asiei și Oceanului
Pacific, la Delhi a avut loc o adu
nare festivă. Directorul general al
UNESCO, Amadou Mohtar M’Bow,
a relevat importanța programului
in condițiile in care, dintre cei 889
milioane neștiutori de carte din
lume, potrivit datelor UNESCO, in
zona asiatică există 666 milioane
de analfabețl.

I

ARESTĂRI. Autoritățile de la
Seul au arestat 13 personalități
politice din rîndurile membrilor
opoziției față de regimul lui Chun
Du Hwan. Cei arestați fac parte
din grupul de inițiativă în vederea
^0»S^fid<rar»^
.

nală.
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CAPRICIILE VREMII. Așupra
eoastei de răsărit a Statelor Unite
s-a abătut un vint puternic însoțit
de zăpadă și ploi, tn citeva zone
din statele Maryland, Delaware,
Virginia, New Jersey și Neto York
grosimea stratului de zăpadă a
ajuns la 45 cm. Furtuni puternice
insoțite de ploi s-au abătut și asu
pra.
districtului
Alachua
din
Florida.
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Reuniune la Phenian
Condamnarea manevrelor militare „Team Spirit — 87**
PHENIAN 24 (Agerpres). — La
Phenian s-a desfășurat marți o re
uniune specială comună a C.C. al
Frontului Democratic pentru Reunificarea Patriei din R. P. D. Coreea
nă, a Comitetului pentru Reunificarea Pașnică a Patriei, a Comite
tului Național pentru Pace șl a
altor organizații de masă din
R. P. D. Coreeană, în cadrul căreia
au fost condamnate manevrele mi
litare americano—sud-coreene denu
mite „Team Splrit-87“ — relatează
agenția A.C.T.C. S-a relevat că

aceste exerciții militare de am
ploare sînt menite să contribuie la
amplificarea stării de încordare în
Coreea și în regiune și să creeze
obstacole în calea contactelor șl ne
gocierilor dintre Nordul și Sudul
Coreei.
Partea sud-coreeană trebuie să
renunțe la exercițiile militare șl la
Înarmare și să răspundă sin
cer la propunerile raționale ale
R. P. D. Coreene privind inițierea
de convorbiri politice și militare la
nivel înalt între Nordul și Sudul
Coreei — s-a arătat la ședință.

Violenfa - de pe ecran, in viața

cotidiana
„Coaliția națională privind vio
lența la televiziune" și „Coaliția
Internațională împotriva violentei
tn lumea spectacolului" — sint
două organizații create In S.U.A.
ca expresie a preocupării față de
înmulțirea actelor de violență pe
marele ti micul ecran. Referindu-se la filmele produse la Holly
wood, ca si la programele de la
posturile de televiziune americane,
buletinele acestor organizații arată
că au fost stabilite .Adevărate re
corduri de violență", afirmație in
sprijinul căreia se citează, intre
altele, următoarele date :
— In cele mai multe filme pro
duse la Hollywood in ultimul timp,
numărul actelor de violență înre
gistrează un ritm de 33 in decurs
de o oră ; pe primul loc se situează
filmul „Gymkahata". cu 202 acte de
violență pe oră ;
— din 1980 și pină in prezent ac
tele de violentă prezentate pe ecra
nele televizoarelor au crescut cu 68
Ia sută.
Dar buletinele respective nu se
limitează doar la constatarea unor
asemenea fapte. Dimpotrivă, citindu-se opiniile unor experți și cer
cetători de la mai multe institute
ți universități cu renume, se evi
dențiază caracterul nociv, pentru
tinira generație, ca de altfel si
pentru adulți, al răspindirii violen
ței pe toate canalele mass media
și prin toate mijloacele. „In actuala
situație internațională gravă —
arată prof. dr. Thomas Radecki,
psihiatru de la școala de medicină
a Universității din Illinois — este
deosebit de periculos ca filmele
Hollywooduluă ță glorifice acte de
violență si fantezii războinice, arătind că războiul constituie o acțiu
ne bărbătească, o îndeletnicire...

plăcută, distractivă. Este, de aseme
nea, îngrijorător faptul că filmele
violente si programele de televiziu
ne, care preamăresc violența, sint
larg exportate. Intr-o lume unde
continuă să aibă loc războaie, este
lipsit de sens să prezinți filme Care
să-i facă pe oameni si mai violenți.
O țară ca Libanul, de pildă, numai
de asemenea filme nu are trebuin
ță". Și tot el adaugă : „Nu cred ci
America dorește să apară in postu
ra unei țări care exportă violența
Și ura, dar face tocmai acest lucru,
tnvățindu-i pe americani si pe cei
lalți oameni că războiul este ceva
bun, că este bine să rezolvi prin
război problemele lumii, nu facem
decit să apropiem omenirea de dis
trugere".
Desigur, nu numai filmele pro
duse la Hollywood au asemenea
„încărcătură" de violentă. Din
păcate, numeroase sint peliculele
realizate în Marea Britanie, Franța,
Italia, R.F.G., care de asemenea
răspindesc criminalitatea sub cele
mai diverse forme.
Să mai producă atunci mirare
știrile despre actele de violentă, tot
mai frecvente, petrecute in țările
capitaliste ? „Atacuri banditești,
crime, atentate, agresiuni, spargeri,
furturi — sint simptome care dau
amploare unui fenomen tot mai în
grijorător" — scria ziarul „NEW
YORK TIMES". Iar ziarul „LE
FIGARO" se referea la „saltul uriaș
al criminalității și delincventei",
...De pe ecran, violenta se depla
sează in viata de toate zilele. O
situație alarmantă, care, după cum
se vede. începe să preocupe tot mai
intens opinia publici din țările oc
cidentale.

N. PLOPEANU
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