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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a avut 
loc vineri, 11 decembrie a.c., ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a analizat modul in care se 
realizează prevederile planului pe 
luna decembrie și a stabilit ca guver
nul, ministerele, centralele industriale 
și întreprinderile, toți oamenii muncii 
să ia măsuri hotărîte pentru a asigura 
realizarea integrală a prevederilor 
planului, pentru a încheia planul pe 
luna decembrie și pe întregul an in 
bune condiții.

Secretarul general al partidului a 
exprimat convingerea că oamenii 
muncii din industrie, agricultură, din 
toate sectoarele de activitate vor face 
totul pentru a întîmpina Conferința 
Națională a partidului și cea de-a

40-a aniversare a Republicii cu noi 
și importante realizări în dezvoltarea 
economico-socială a patriei, în înde
plinirea hotăririlor Congresului al 
Xlll-lea.

In cadrul ședinței, secretarul gene
ral al partidului a propus ca, ince- 
pînd din acest an, 50 la sută din fon
dul de participare la beneficii să fie 
plătit oamenilor muncii, în cursul lunii 
decembrie, pînă la sfîrșitul anului, iar 
restul de 50 la sută în prima parte a 
anului, la încheierea bilanțului gene
ral.

Astfel, în cursul lunii decembrie a 
acestui an, cota de 50 la sută din 
fondul de participare la beneficii se 
va plăti după cum urmează :

— pentru oamenii muncii cu o re
tribuție de pînă la 2 500 lei, suma ce 
se va plăti va fi de 15 la sută din fon
dul lunar de retribuire ;

— pentru oamenii muncii cu o re-

tribuție între 2 500—3 500 lei, suma 
ce se va plăti vs fi de 12 la sută din 
fondul lunar de retribuire ;

— pentru oamenii muncii cu o re
tribuție de peste 3 500 Iei, suma ce 
se va plăti va fi de 10 la sută din fon
dul lunar de retribuire.

Calculul general al fondului de 
participare la beneficii și plata dife
renței pe întregul an 1987 se va face 
în prima parte a anului viitor la în
cheierea activității pe bază de bilanț.

Propunerea secretarului general al 
partidului a fost aprobată in unani
mitate de Comitetul Politic Executiv.

In continuare, Comitetul Politic E- 
xecutiv a examinat stadiul pregătirilor 
pentru Conferința Națională a parti
dului și a luat măsurile corespunză
toare.

De asemenea, în cadrul ședinței au 
fost rezolvate alte probleme curente 
ale activității de partid și de stat.

PARTIDUL
strategul clarvăzător

al construcției socialiste
în acești ani rodnici ai revoluției 

și construcției socialiste, cu deose
bire în „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
în România s-a edificat o economie 
nouă și> puternică, cu o dezvoltare 
intensivă și armonioasă, atît pe di
versitatea ramurilor, cit și in profil 
teritorial ; s-a clădit o nouă bază 
economică, avînd drept temelie re
lațiile de proprietate socialistă, in 
continuă perfecționare, spre a deveni 
tot mai echitabile, mai juste, mai 
drepte ; invățămintul. cultura, știința 
au cunoscut o dezvoltare fără prece
dent. ele devenind dintr-un ,,lux al 
spiritului și un amănunt al răgazului" 
un bun al tuturor ; s-a transpus in 
viață un veritabil sistem democratic 
nu numai în domeniul politic, dar 
în întreaga viață publică, ajungîn- 
du-se. astăzi, la participarea neîn
grădită a tuturor cetățenilor țării, 
fără deosebire de naționalitate, la 
elaborarea, adoptarea. înfăptuirea 
șl controlul Înfăptuirii deciziilor, în 
cadrul sistemului democrației mun- 
citorești-revoluționare; s-a produs 
o adevărată revoluționare a conștiin
ței individuale și publice ; s-au pus 
bazele și se înfăptuiește o nouă_ mo
rală. morala socialistă, bazată pe 
echitate și egalitate, pe dreptate și 
derjjnitate ; s-a conceput și se trans
pune in practică un umanism nou, 
revâluționar, socialist. Toate acestea 
sint expresii ale unor mutații și 
transformări de ordinul esenței, ale 
unor realizări ce .pot fi numite, pe 
drept cuvint, epocale, pe care le-a 
obținut poporul român, sub condtiy 
cerea partidului comunist, in proce
sul . revoluției și construcției socia
liste.

România a parcurs, după Congre
sul al IX-lea al partidului, un timp 
istoric profund înnoitor. Cei 22 ani 
de dinamică și amplă construcție 
șocial-economică se inscriu cu litere 
de aur in cartea de istorie a Româ
niei socialiste, a poporului român. 
„Marile transformări revoluționare 
din patria noastră — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — sint 
rezultatul muncii pline de abnega
ție a clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, a întregului nostru popor, care 
înfăptuiește neabătut politica inter
nă și externă a P.C.R.".

Partidul Comunist Român s-a do
vedit a fi o forță care a pus. mai 
presus de orice, interesele vitale ale 
patriei : libertate socială, neatirnare, 
suveranitate și independentă națio
nală. progresul multilateral al pa
triei. Drumul Se mărețe realizări al 
revoluției și construcției socialiste, 
care n-a fost lipsit de greutăți, de 
confruntări și chiar neajunsuri, re
levă. cu forța de argument a fap
telor. marile merite pe care le-a 
cîștigat partidul comunist in fața 
istoriei. Acest drum demonstrează 
voința. capacitatea și priceperea 
partidului de a conduce poporul ro
mân in lupta și munca sa pentru 
Innoir.i sociale. pentru progres, bu- 
năstare' și civilizație. Așadar, cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„consacrarea partidului comunist ca 
forța politică conducătoare a socie
tății noastre socialiste nu este efec
tul unor dorințe subiective, ei însuși 
rezultatul dezvoltării istorice : prin 
întreaga sa activitate, partidul co
munist a dovedit că se identifică cu 
aspirațiile cele mai profunde ale

oamenilor muncii, cu interesele în
tregii națiuni socialiste".

Această consacrare pune in evi
dență nu numai legitimitatea istori
că a rolului conducător al partidu
lui. dar ea are și semnificația ma
joră a unui -mandat încredințat de 
națiune, de toate clasele și catego
riile sociale, de intregul popor, par
tidului comuniștilor, pentru a purta 
de grijă destinelor țării, pentru a 
veghea la edificarea socialismului 
multilateral dezvoltat și la înaintarea 
României spre comunism. Rezultă 
deci că acest rol al partidului in 
sistemul politic al României socia
liste este unul cucerit, ciștigat prir> 
lupte, prin jertfe,, prin muncă, prin 
activitate bine gindită și înfăptuită 
in slujba intereselor vitale ale po
porului. Dar acest rol nu este dat 
o dată pentru totdeauna și nici 
partidul nu-1 consideră ca atare. 
Acest rol este ciștigat și reînnoit in 
permanență, el este meritat mereu 
prin modul în care gindește și ac
ționează partidul, inefederea po
porului fiind, de asemenea. înnoită 
și întărită continuu.

Printre notele valorice distinctive 
ale „Epocii Nicolae Ceaușescu" se 
remarcă neîntrerupta confruntare cu 
realitatea, analiza fără prejudecăți a 
acesteia, înțelegerea acțiunii com
plexe și sinuoase a legităților socia
le, lupta ’ ' ’ ’ ’ ’ J
tismului, 
lismului, 
noire a 
nunțarea_ _____ . .
de istorie, formularea unor teze noi, 
in concordanță cu dinamismul reali
tății Sociale.

'Astăzi, Partidul Comunist Român 
cuprinde peste 3,6 milioane de mem
bri. devenind un adevărat partid de 
masă. In astfel de condiții, cind 
procesul de integrare organică a 
partidului in societate este tot mai 
evident, cind in România s-a creat 
un sistem instituțional unic al de
mocrației socialiste, care permite și 
stimulează participarea tot mai largă 
a oamenilor muncii la elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului și la 
conducerea vieții publice, partidul nu 
mai poate fi privit și definit ca 
„avangardă a clasei muncitoare". 
Dintr-o avangardă, el s-a transfor-

deschisă declarată dogma- 
schematismului și fouma- 
efortul permanent de în- 
gîndirii revoluționare, re
ia ideile și tezele depășite

mat intr-un veritabil centru vital al 
întregii noastre națiuni, al întregii 
societăți ; partidul conduce nu in 
numele clasei muncitoare, ci împreu
nă cu aceasta și aliații ei firești : 
țărănimea și intelectualitatea. De 
fapt, împreună cu toți oamenii mun
cii, cu intregul popor. „Partidul — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— reprezintă nucleul in jurul căruia 
gravitează întreaga societate și de 
la care radiază energia și lumina ce 
pun in mișcare și asigură funcțio
narea întregului angrenaj al orin- 
duiții socialiste. La rindul său, parti
dul se regenerează continuu sub 
impulsul puternicelor fascicule de 
energie și lumină ce se indreaptă 
continuu spre el din findul națiunii 
noastre socialiste. Putem spune că 
partidul comunist indeplinește rolul 
de centru vital al intrcgului nostru 
sistem social. Funcționarea normală 
a acestui centru reprezintă condiția 
sine qua non a dezvoltării continue 
a societății socialiste".

Această funcționare normală re
clamă, in condițiile actuale — așa 
cum a definit, cu diverse prilejuri, 
secretarul general al partidului — 
înțelegerea faptului că partidul nu 
se situează „deasupra societății", ca 
un emițător de directive și dispozi
ții către diversele categorii sociale, 
instituții și organisme, că el ni» 
este — sau nu este doar o autoritate 
de comandă, ci un organism politic 
major, capabil să elaboreze orientă
rile permanentei innoiri și perfec
ționări a societății românești, să 
acționeze dinlăuntru! societății, a 
instituțiilor de stat și economice, a 
organizațiilor de masă și obștești, 
integrîndu-se activității întregului 
popor, conducind munca constructivă 
a acestuia.

Avindu-1 in frunte pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. partidul și-a 
asumat, îndeosebi după Congresul al 
IX-lea, nu numai misiunea de a 
elabora liniile generale de dezvol
tare economico-socială a țării, dar și 
de a prospecta cu temeritate zările 
viitorului și de a elabora un pro
gram de amplă perspectivă de edifi-

Iosif BODA
(Continuare în pag. a V-a)

Județul Ialomița a îndeplinit sarcinile de plan
pe anul acesta la producția-marfă

adresată to-
CEAUȘESCU,

într-o telegramă 
varășului NICOLAE 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Comitetul jude
țean Ialomița al P.C.R. raportează 
câ oamenii muncii din industria ju
dețului au îndeplinit cu 20 de zile 
mai devreme sarcinile anuale de 
plan la producția-inarfă, angajîn- 
du-se ca, pină la 31 decembrie, să 
realizeze o producție suplimentară 
în valoare de peste 500 milioane 
lei. Colectivele de oameni ai muncii 
ialomițeni înscriu in raportul lor 
muncitoresc și îndeplinirea prevede
rilor de plan la productivitatea 
muncii, onorarea în întregime a con
tractelor și comenzilor la export, 
realizarea integrală a sarcinilor din 
domeniul Investițiilor, succese pe

MODERNIZAREA 
PRODUCȚIEI 

______________________________________________ w_______________

-latemelia bimelar rezultate 
in îndeplinirea planului

Tn urmă cu două zile, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU s-a aflat din nou in mijlocul 
colectivului de muncitori și specialiști de la întreprin
derea de utilaj chimic „Grivita roșie" din Capitală. 
Noua vizită efectuată de secretarul general al parti
dului a evidențiat câ această puternică unitate econo
mică dispune de o bogată și valoroasă experiență in 
ce privește 
nicei baze 
produse de 
beneficiarii __  ___ . ....

Un colebtiv ..Erou al Muncii Socialiste", care și in 
acest an a acționat cu hot.ărire și răspundere pentru 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor de plan la toți indi
catorii cantitativi și calitativi. Dovadă că. față de anul 

producția a sporit cu 112.6 milioane lei. iar 
crescut cu 32 400 lei pe 

avea să se sublinieze in

folosirea cu eficiență superioară a. puter- 
tehnice din dotare și realizarea unor 

înalt nivel calitativ, intens solicitate de 
din țară și partenerii de peste hotare.

trecut, 
productivitatea muncii a 
persoană. Și — așa cum

timpul vizitei secretarului general al partidului — 
■ suportul trainic al acestor bune rezultate il reprezintă 
înfăptuirea riguroasă, cu tenacitate a măsurilor prevă
zute in programele de perfecționare a organizării și 
modernizare a producției. Pentru că. spre meritul lor. 
oamenii muncii ele aici și-au stabilit o strategie clară 
a modernizării, in care și-au aflat locul in primul 
rind .măsurile cu o eficientă economică certă, pe deplin 
posibil de aplicat, care pun in valoare propria capa
citate creatoare și spiritul de inițiativă. Se poate spune 
acum, cind programul de modernizare a inceput șă 
prindă viață, iar măsurile să-și arate concret roadeje, 
că întreprinderea a devenit cu adevărat unitate-etalon, 
că dispune in domeniul modernizării de o experiență 
din care se poate realmente învăța, că poate propune 
și altor unități de profil soluții tehnice și tehnologice 
avansate, metode de organizare a muncii și a produc
ției cu eficiență economică certă.

La întreprinderea de utilaj chimic /rGrivija roșie" din Capitala

0 EXPERIENȚĂ VALOROASĂ, CARE POATE 
Șl TREBUIE SĂ FIE GENERALIZATĂStrategia bunei organizări

Nu intimplător, in repetate rinduri 
ziarul ..Scinleia- 's-a oprit asupra 
experienței acestui colectiv destoinic 
de oameni ai muncii care, in con
fruntarea cu probleme tehnice deo
sebit de complexe, nu s-a lăsat 
niciodată înfrînt, ci a căutat cu tena
citate cele mai potrivite soluții. So
luții care, așa cum ș-a dovedit, au 
prezentat nu numai un interes de 
moment, ci au avut o importanță șl 
utilitate mai largă. Dincolo de as
pectul tehnic al măsurilor propuse 

’ mult mai importante ni se par a fi 
modul in care este conceput aici 
programul de modernizare, felul in 
care sint gindite acțiunile de orga
nizare a producției, climatul sănătos 
de stimulare a inițiativei creatoare, 
a răspunderii fiecărui muncitor sau 
specialist, munca stăruitoare desfă
șurată de organele și organizațiile 
de partid de aici pentru înfrîngerea 
unor mentalități, a unor atitudini 
vechi, rutiniere, fermitatea 
coordonează și controlează 
nirea programelor stabilite, 
de cooperare străin oricăror 
înguste care se manifestă în abor
darea unor probleme tehnice și care 
impun aportul unor cadre de diferi
te specialități.

— Dacă uzina noasțră arată astăzi 
așa cum este — modernă, capabilă 
să producă utilaje tehnologice de cel 
mai înalt nivel tehnic, competitive 
și apreciate pe piața externă — se

poate afirma cu certitudine că aceasta 
se datorește atenției cu totul deo
sebite de care noi grivițenii ne-am 
bucurat din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, care, de fiecare dată 
cind s-a aflat printre noi, a analizat 
problemele esențiale ale producției, 
ne-a indicat căile cele mal bune de 
urmat, ne-a trezit ambiția de a fi la 
înălțimea sarcinilor trasate de con
ducerea partidului, a cerințelor eco
nomiei — ne-a spus inginerul Titus 
Crudu, directorul întreprinderii. Am 
să mă refer. în acest sens, la un 
exemplu. , Cu ocazia precedentei 
vizite de lucru efectuate in între
prinderea noastră, secretarul general 
al partidului ne-a cerut să luăm o 
serie de măsuri pentru creșterea 
producției-marfă ; totodată, a indicat 
elaborarea de către Consiliul Națio
nal al Științei și Invățămintului, 
Ministerul Industriei Metalurgice și 
Ministerul Industriei de Utilaj Greu 
a unui program de realizare a utila
jelor și tehnologiilor pentru sudarea 
țevilor energetice. Am putut raporta 
la recenta vizită îndeplinirea întoc
mai a acestor sarcini. Astfel, faptul 
că dispunem de o serie de tehnolo
gii moderne pentru sudarea țevilor 
energetice ne-a' permis înregistrarea 
unui real salt calitativ in fabricația 
acestor produse. Și exemplele de 
acest fel ar putea continua. Am în
vățat de la secretarul general al 
partidului că esențial esta ca de 
fiecare dată să-ți respecți angaja
mentele asumate, să-ți îndeplinești 
întocmai sarcinile care-ți revin, că

în toate împrejurările trebuie să 
dovedești răspundere, spirit revolu
ționar in fapte, nu in vorbe.

Cum a fost elaborată strategia mo
dernizării în această unitate ?

De la bun început se cuvine 
subliniem faptul că 90 la sută 
volumul producției il reprezintă ui - 
lajele unicate. Există print ■ 
specialiști din diverse întreprindeți 
cu profil asemănător opinia că în a- 
ceste condiții posibilitățile de per
fecționare a organizării și moderni
zare a ..............................
relativ 
da cu 
planul 
nie pe

să 
din

fluxurilor de fabricație ar fl 
reduse, câ nu s-ar putea sol- 
rezultate spectaculoase pe 
eficienței producției. O opi- 
care o contrazice total expe

riența dobindită in acest domeniu 
colectivul de aici.

Iată concret cum s-a procedat, 
primul rind, se cuvine subli-niaf 
au fost abordate prioritar activitățile 
cu volumul de muncă cel mai 
mare in activitatea întreprinderii — 
respectiv sudura — operație care de
ține 60 la sută din manoperă. Măsu
rile in acest domeniu au vizat, deo
potrivă, creșterea productivității 
muncii, reducerea consumurilor ma
teriale și energetice și, fapt esențial, 
asigurarea unei calități ireproșabile.

Pe de altă parte, s-a stabilit și a- 
plicat o metodologie foarte riguroa
să de materializare in practică a fie-

Corneliu CÂRLAN 
Gheorqhe IONIȚA

(Continuare in pag. a Il-a)
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Cristian
Grivița roșie 

zeazâ utilaje de
Capitală, o linie tehnologică modernă, pe care 

înaltă complexitate Foto : S.

tot mai
înalte 

de randament

La întreprinderea

fost dată în folo- 
ferată Deva — Brad, 
asigura îmbunătățirea

Vineri a 
sință linia 
care va 
transporturilor de mărfuri și per
soane între zona de sud a munților 
Apuseni și celelalte localități din

țară, distanța pe calea ferată între 
cele două orașe fiind acum de 
36 km, față de 316 km cit era pe 
vechea rută. Pentru materializarea 
acestei artere de circulație fero-

viară au fost construite 77 poduri 
și podețe, 10 viaducte, 4 tuneluri, 
excavindu-se peste 2 milioane mc 
de rdfcă și turnîndu-se aproape 0,5 
milioane mc de betoane.

prilej tovarășului

-ii
ț.Jp «<■ ■

/ i

care le dedică Conferinței Naționala 
a partidului.

în telegramă se exprimă angaja
mentul comuniștilor, al tuturor ce
lor ce trăiesc și muncesc pe me
leagurile ialomițene de a acționa cu 
fermitate pentru transpunerea in 
viață a hotăririlor ce vor fi adop
tate de Conferința Națională a par
tidului. pentru a obține în anul vii
tor cele mai bune rezultate in indus
trie, agricultură, in toate sectoarele 
de activitate, pentru a îndeplini 
exemplar obiectivele actualului cinci
nal, așezind trainic la temelia mun
cii lor cerințele afirmării noii revo
luții tehnico-științifice, ale noii re
voluții agrare, înaltele exigențe ale 
spiritului militant, revoluționar, pro
movat consecvent de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în telegrama adresată cu acest
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, de participanții la construirea noii linii 
ferate, se spune : r

Pentru constructorii feroviari, lucrătorii de la calea 
ferată din perimetrul județului Hunedoara și cei care 
vor beneficia de avantajele acestui important obiectiv 
economico-social, ca de altfel pentru toți cei ce trăim 
și muncim in această înfloritoare zonă a țării, consti
tuie un nou prilej de satisfacție și mindrie patriotică, 
dc alese și călduroase mulțumiri pe care vi le adresăm 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. pentru grija statornică ce o purtați ' 
dezvoltării multilaterale a patriei noastre socialiste și 
continua creștere a nivelului de 
nilor muncii.

îngăduiți-ne, mult 
Nicolae Ceaușescu, să

stimate 
omagiem,

trai

șl 
din

★
raportat de 
zile de pu- 

revoluționară,

al tuturor oame-

iubite 
adincul

tovarășe 
inimilor.

remarcabila dumneavoastră personalitate de om politic 
și eminent conducător revoluționar, vasta și neobosita 
activitate consacrată înfloririi patriei, împlinirii aspira
țiilor de libertate, dreptate și prosperitate ale poporului 
român.

Exprimăm, totodată, cele mai alese sentimente de stimă 
și prețuire tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, strălucit militant al partidului, eminent om 
de știință de largă recunoaștere internațională, pentru 
contribuția de mare competență și răspundere adusă la 
afirmarea științei, invățămintului și culturii in țara 
noastră.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, 
că vom acționa cu toată capacitatea și energia creatoare 
pentru materializarea neabătută a mărețelor obiective 
ale Congresului ai XHI-Iea ai Partidului Comunist 
Român, a hotăririlor Conferinței Naționale, sporindu-ne 
contribuția la înfăptuirea vastei opere de edificare 
multilaterală a patriei și înaintarea ei spre comunism.

Este un nou succes 
constructori. în aceste 
ternică angajare 
muncitorească, succes închinat Con
ferinței Naționale a partidului.

Trenul inaugural, împodobit săr
bătorește. cu drapele tricolore și 
roșii și cu ghirlande de flori, a

★

cale liberă leri, la ora 12,primit
in stația C.F.R. Deva.

Șuierul prelung al locomotivei 
conduse de mecanicul Emilian 
Căta s-a împletit cu ropotul de a- 
plauze ale miilor de cetățeni ve- 
niți să spună ..drum bun“ primu
lui tren de călători direct Deva —

★
Brad, pasagerilor săi — între care 
ii reintilnim pe bravii constructori 
ce au dat viață acestui proiect în
drăzneț. înfruntînd, îndeosebi pe 
tronsonul de curind finalizat Stoe- 
neasa — Dealul Fetii, dificultăți 
mari, impuse de un relief capri
cios. Despre avantajele economice

și sociale ale acestei noi artere fe
roviare ne-au vorbit constructorii 
Nicolae Suciu, Alexandru Herbei, 
Paul Havelka și Ion Ciorbă, care 
au condus cele mai destoinice bri
găzi. maiștrii Alexandru Țundrea, 
Constantin Cismaru. Dorin Cim- 
peanu. 
Kurd ea. 
Ureche, 
cru Ion 
mecanizatori, macaragii 
prima oară călători, de la un ca
păt al liniei Ja celălalt, și deja cu 
gindul la alte șantiere viitoare...

Inginerul Liviu Corfar. șeful bri
găzii nr. 4 Deva a Antreprizei de 
construcții-montaj căi ferate Timi
șoara. care. împreună cu formații 
aparținînd brigăzilor nr. 1. 2. 3 și 
6. au construit noua magistrală fe
roviară. ne spune că, din cele trei 
tronsoane — Mintia — Stoeneasa, 
Brad — Dealul Fetii și Stoeneasa — 
Dealul Fetii — ultimul a reprezen
tat lucrarea cu cel mai ridicat grad 
de dificultate, atît din punct de 
vedere geologic, cit șl topografic, 
diferența de nivel fiind de 164 me
tri. într-o zonă cu frecvente alu
necări de teren. Specialiștii din ca-

Anlca FLORESCU 
Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii*

Cismaru. Dorin
Ion Șandor. Constantin 
frații Vasile și Dumitru 

șefii de formații de lu- 
Giglea și Vasile Groza, 

pentru

(Continuare in pag. a V-a)
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MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
-la temelia bunelor rezultate in îndeplinirea planului

Soluții tehnice de larg interes
M#//

Pentru dezvoltarea bazei de materii prime

Sudură automată cu două benzi de placare
In industria chimică sint utilizate reactoare de proces pro- I

tejate în interior împotriva agenților corozivi cu oțel inoxidabil. Pînă nu | 
de mult, placarea acestor vase se realiza prin depunerea automată a unor i 
straturi de sudură. Se punea problema găsirii unei noi soluții mai efi- i 
ciente. Pe plan mondial s-a impus o nouă tehnologie care prevede sudarea ; 
cu electrod-bandă. Soluție care a fost asimilată și la „Grivița I 
roșie". Mai mult, aici s-a cpnceput o instalație ce permite sistemul de | 
pla,care simultan cu două benzi in loc de una. Instalația a fost concepută 
de maistrul Gheorghe Fiț și inginerul Iulian Anghel. din cadrul labora
torului de sudură, și a fost realizată prin autoutilare de muncitorii și 
specialiștii din uzină.

EFICIENTA TEHNICO-ECONOMICA. Prin noul procedeu, producti
vitatea muncii la această operație de sudură se dublează, in condițiile in 
care consumul de energie electrică se reduce cu peste 20 la sută, consu
mul de gaze naturale se diminuează cu 50 la sută, iar consumul de ma
terial de aport scade simțitor față de vechiul procedeu. In plus, calitatea 
sudurii este ireproșabilă.

DOMENIUL DE EXTINDERE ȘI GENERALIZARE. Noul procedeu i| 
tehnologic, brevetat ca invenție, poate fi generalizat in toate unitățile . 
industriale din economie care execută utilaje ce necesită proiecție împo- || 
triva agenților corozivi.

(Urmare din pag. I)
cărui proiect de utilaj tehnologic in 
parte.

— Fiecare proiect sosit în între
prindere este analizat in cele mai 
mici detalii pentru a se stabili solu
țiile optime de aplicare — ne-a re
latat loan Herdea, directorul tehnic 
al întreprinderii. Cu alte cuvinte, incă 
din această fază avem in vedere va
riantele tehnologice care asigură cea 
mai mare productivitate, cele rriai 
mici consumuri, cea mai înaltă cali
tate. O dată propuse soluțiile. nu 
trecem imediat la. aplicarea lor. ci 
mai intii le experimentăm in labo
rator. pentru a avea certitudinea că 
ele vor da cele mai bune rezultate 
in producție.

— Cu aceste experimentări nu se 
pierde din timpul util pentru pro
ducție?

— Dimpotrivă, ciștigăm. Și aceasta 
pentru că prevenim de la bun în
ceput o serie de nepotriviri ce pot 
apărea în producția la scară indus
trială. evităm rebuturi, remanieri, 
derogări tehnologice. Tot in această 
perioadă se realizează SDV-urile, se 
adaptează instalațiile tehnologice ast
fel incit să avem toate condițiile 
tehnice atunci cind începem fabrica
ția. Etapa următoare vizează organi
zarea propriu-zisă a fabricației. De 
mare ajutor, în acest sens, ne este 
faplul că am organizat secțiile și a- 
telierele pe principiul specializării • 
în fabricația anumitor repere și sub- 
ansamble. De exemplu, recent am re
organizat fluxul de fabricație in sec
torul de confecționat țpvi cu aripioa
re, care a fost de natură să condu
că la scurtarea considerabilă a ciclu
rilor de fabricație. Ca urmare, fără 

' eforturi deosebite capacitatea de 
producție in acest sector s-a dublat. 
Și incă o mențiune : de regulă lan
sarea și urmărirea in fabricație se 
fac cu ajutorul calculatorului.

— Cum asigurați calitatea produ
selor ?

— S-a stabilit ca toate produsele 
să fie expediate beneficiarilor numai 
după o severă testare. Mai mult, 
acolo unde sint' întrunite condiții și 
avem posibilități efectuăm chiar 
probe în regim de lucru. Este cazul, 
bunăoară, al presei de vulcanizat 
anvelope pe care o livrăm-numai 
după ce am executat cu ajutorul 
ei cițeva anvelope.Creativitatea tehnică depășește barierele rutinei

Ne aflăm la instalația de fabrica
ție a țevilor cu aripioare pentru 
schimbătoarele de căldură. Aici, nou
tățile se succed cir repeziciune. Prac
tic. s-a pornit de la o primă gene
rație de țevi cu aripioare cu perfor
manțe notabile, dar relativ modeste. 
Trecind prin generații succesive de 
țevi eu aripioare pentru diver
se întrebuințări, s-a ajuns in pre
zent ia un nou tip de țevi cu 
aripioare longitudinale cu un 
larg domeniu de aplicabilitate. Reți
nem astfel că acest tip de țevi se 
realizează prin aplicarea unei ari
pioare cu grosimea de 0.9—1,2 mili
metri în lungimea unei țevi din oțel 
carbon cu diametre intre 30—89 mi
limetri. Noul produs se utilizează la 
aparatele de transfer de căldură care 
lucrează in medii cu depuneri rapi
de de substanțe reci, in care se im
pune curățirea frecventă. Prin înlo
cuirea șistemului clasic de țevi cu 
aripioare ratliale cu noul tip de țea
va cu aripioare longitudinale se asi
gură un transfer caloric superior, in 

condițiile unei întrețineri mai lesni
cioase, mai puțin costisitoare Ia be
neficiar. Instalația care realizează 
acest tip de țevi a fost realizată, după 

■un proiect elaborat de specialiști de 
la Institutul de sudură și încercări 
de materiale Timișoara, cu forțe pro
prii.

Este un exemplu dintre numeroase 
altele, care atestă spiritul creator, 
neimpăcarea oamenilor cu rutina, cu 
automulțumirea, dorința lor de a fi 
mereu in pas cu cele mai noi cuce
riri ale progresului tehnic. Am reți
nut in acest senș cîteva opinii sem
nificative.

Maistrul Gheorghe Fiț : „Dome
niul in care lucrez — sudura — oferă 
încă mari posibilități de înnoire, de 
progres atit pe linia automatizării 
proceselor de muncă, cit și in ridi
carea performanțelor tehnice. Ne-am 
convins că este in interesul nostru 
să aplicăm rapid toate măsurile de 
modernizare pe care le-am stabilit 
punîndu-ne în acest scop in valoare 
întreaga capacitate de creație. Față 
de aceste obiective majore nu exis
tă și nici nu trebuie să existe orgo
lii profesionale mărunte. Colaborăm 
foarte bine cu institutele de specia
litate. fapt ilustrat de numărul mare 
de soluții aplicate in domeniul su
durii, care au permis ca peste 85 la 
sută din operații să le executăm in 
regim automat și semiautomat".

Sudorul Petre M. Ion : „Important 
este că in acțiunea de modernizare 
conducerea întreprinderii și organiza
ția de partid au atras intreaga for
ță creatoare a întreprinderii. Eu sint 
muncitor și mi s-a acordat tot spriji
nul pentru a realiza un aparat de su
dare a țevilor în plăcile tubulare. 

,Intr-un asemenea climat de mun
că ne simțim stimulați, smtem dornici 
să aducem noi îmbunătățiri produc
ției cu convingerea că aceasta ne a- 
jută efectiv la realizarea planului".

Ing. Mihai Popa, secretar adjunct 
al comitetului de partid: ..Probleme
le pe care le ridică îndeplinirea,mă
surilor din programele de moderni
zare sint analizate decadal de că
tre biroul executiv al consiliului oa
menilor muncii, precum și in ședin
țe comune ale comitetului de partid 
și consiliului oamenilor muncii. De 
asemenea, există un control de partid 
bine pus la punct in legătură cu 
mersul acțiunii. Accentul il punem 
pe spiritul de răspundere, revoluțio
nar al celor care au atribuții concre
te in ducerea la bun sfirsit a fiecă
rei măsuri, astfel incit aceasta să-și 
dovedească pe deplin eficiența".Eficiența măsurilor - Ia proba practică

Ne vom referi in continuare la o 
serie de rezultate obținute pe plan 
economic, rezultate care dau măsu
ra eficientei programelor de mo
dernizare. Dar. înainte de aceasta, să 
ne oprim asupra unui fapt semnifi
cativ: de la începutul acestui an, in 
mod sistematic, lună de lună colec
tivul fiecărei secții a realizat și chiar 
depășit retribuția prevăzută. Desi
gur. diferențiat, in funcție de gradul 
de îndeplinire a obligațiilor înscrise 
in contractele de acord global. Este 
fără indoialâ un efect direct al apli
cării juste, corecte a principiilor acor
dului global. Dar la originea sa se 
află intii și intii eficiența măsurilor 
de modernizare a producției. Pentru 
că. matematic, in toată această pe
rioadă, aici, la întreprinderea de uti
laj chimic ..Grivița roșie". între acți
unea de finalizare a măsurilor din 
programul de modernizare, rezultate
le concrete obținute pe planul pro-

Control defectoscopic cu curenți turbionari
Pină in urmă cu doi ani. pe acest principiu se verificau numai pro- | 

file și țevi din material inoxidabil și rare nu se puteau controla cu ultra- : 
sunete. în prezent, cu această instalație se pot controla și îmbinările ' 

i| dintre placă și țevile tubulare, operații cil un volum important in spe- jt 
cificul fabricației de utilaje tehnologice;

Instalația a fost concepută, proiectată șl realizată de un colectiv de '■ 
1 specialiști din cadrul Centrului de fizică tehnică din Iași și este a doua ! 

generație; de instalații de control c.u curenți turbionari.
EFICIENTA TEHNICO-ECONOMICA în primul rînd crește consi- ! 

derabil calitatea utilajelor, fapt ce asigură creșterea fiabilității acestor
■ produse, care — se știe — lucrează în regimuri speciale de presiune. I

Prin extinderea celor trei variante constructive de instalații, aferente ’ 
] celor trei tipuri de îmbinări, se înlocuiește controlul cu lichide pene- j 
j trânte și cu gaze trasoare, care oricît de bine ar fi efectuate, nu relevă i 
i în totalitate unele defecte, care apar numai la probele hidraulice.

DOMENIUL DE EXTINDERE ȘI GENERALIZARE. Noua soluție | 
tehnică poate fi preluată și extinsă în toate întreprinderile care execută I 
schimbătoare de căldură și impun condiții sporite de calitate.

Tratament termic de detensionare 
cu măsurarea temperaturii direct pe piesă 

în cuptoarele de tratamente termice este foarte important să se cu- j 
noască in orice moment și să se poată regla temperatura pentru a se ’ 
asigura o detensionare completă a pieselor. In mod obișnuit, la operația I

I de tratamente termice se măsoară temperatura existentă in interiorul i 
cuptorului. Așa cum a arătat însă practica, in interiorul unei piese apar | 
temperaturi djferite, care împiedică detensionarea corectă, completă a 
piesei, din care cauză tratamentul termic nu se poate controla cu precizie. I 

Pentru a elimina aceste neajunsuri, un grup de specialiști din intre- ; 
prindere, intre care inginerul Martin Weisman, subinginerii Romulus 
Ciolănel și Dan Locusteanu, coordonați de inginerul Titus Crudu. au pus 
la punct o nouă soluție care prevede măsurarea temperaturii direct pe 
piesă, prin intermediul unor termocuple de contact.

EFICIENTA TEHNICO-ECONOMICA. Ca urmare a aplicării acestui 
procedeu de tratament termic au crescut calitatea și fiabilitatea produ
selor, fapt ilustrat și de aprecierile beneficiarilor. In plus, prin omolo
garea și asimilarea in cadrul I.C.E.M. București a termocuplelor s-a re- il 
dus in totalitate importul acestora.

DOMENII DE EXTINDERE ȘI GENERALIZARE. Procedeul este uti- il 
lizat la utilajele destinate programului nuclear energetic. Practic, el

|i poate fi extins în toate întreprinderile care efectuează detensionări după !| 
ii operațiile de sudură.

ducțief și nivelul retribuirii oameni
lor muncii a existat o strînsâ și per
manentă corelare. Principiul elemen
tar — „după muncă și răsplată" — 
a căpătat aici, ca de altfel in nu
meroase alte întreprinderi din țară, o 
deplină confirmare la proba practică.

Subliniem că efectele la care ne 
referim au început să se simtă pe 
pianul producției din primii doi ani 
ai actualului cincinal și că ele vor fi , 
amplificate in anii care vin. Acțiuni
le de modernizare isi afirmă in acest 
fel valențele multiple. deschiderile 
largi spre o înviorare a activității 
economice pe mai mulți ani.

Care sint rezultatele concrete ?
• IN DOMENIUL REALIZĂRII 

PRODUCȚIEI FIZICE Șl A EX
PORTULUI. Fără excepție, harnici^ 
colectiv de la „Grivița roșie" și-a 
realizat integral și in unele cazuri 
și-a și depășit sarcinile la toți indi
catorii de plan. Pe 11 luni din acest 
an statistica a consemnat faptul că 
planul la producția fizică de utilaj 
tehnologic pentru industria chimică a 
fost indeplinit in proporție de 100.3 
la sută, iar la producția-marlă tic 
101,2 la sută. La export prevederile 
au fost depășite cu 4,7 la sută. Se 
regăsesc, desigur, in aceste rezultate 
efectele măsurilor de organizare și 
modernizare a producției, a căror 
eficiență pe primii doi ani ai ac
tualului cincinal este concretizată 
intr-un spor de producțic-marlă de 
112,6 milioane lei.

• ÎN DOMENIUL CREȘTERII 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII. în

Am prezentat doar cîteva elemente ale experienței acestui colectiv 
muncitoresc in domeniul modernizării producției. Desigur, asemenea ex
periențe există și in alte colective din economie. Important, este ca atit 
experiența de la întreprinderea de utilaj chimie „Grivița roșie'-, cit și 
cea a altor întreprinderi, să fie larg popularizată, larg cdhoscută, astfel 
incit să se creeze condiții pentru generalizarea lor în economie.

tregul spor al producției din acest 
an a fost obținut pe seama crește
rii productivității muncii, indicator 
la care planul a fost îndeplinit in 
proporție de 103 la sută. Un calcul 
semnificativ : dacă s-ar fi lucrat 
cu productivitatea din anul 1985, 
pentru realizarea sarcinilor de pro
ducție pe acest an ar fi lost necesar 
eu 240 de persoane mai mult.

• IN DOMENIUL REDUCERII 
CHELTUIELILOR DE PRODUCȚIE. 
Din nou apelăm la concluzia oferită 
de compararea _ unor date statistice: 
producția-mgrfă a întreprinderii 
a sporit substanțial atit anul trecut, 
cit și in acest an in condițiile re
ducerii cheltuielilor de producție, 
indeosebi a celor materiale. Efectul 
estimat al măsurilor de organizare 
și modernizare se .concretizează in 
reducerea cheltuielilor totale de pro
ducție in primii doi ani ai cincinalu
lui cu 11,6 milioane lei. din care 
8.3 milioane lei economii de mate
riale. De relevat, in mod deosebit, 
economisirea a 360 MWh energie 
electrică și 375 tone combustibil con
vențional.
• IN DOMENIUL NIVELULUI 

TEHNIC ȘI CALITATIV. Ceea ce a 
reușit să realizeze colectivul între
prinderii in 11 luni constituie un fapt 
demn de evidențiat nu numai la ni
velul municipiului București și ai ra
murii din care face parte, ci și Ia 
cel al întregii economii. Practic, prin 
aplicarea măsurilor de modernizare, 
ponderea produselor la nivel mon
dial se ridică Ia 95 Ia sută.

- Cir MAI MULT ȚIȚEI!
A mai rămas o scurtă perioadă de timp din acest al 

doilea an al actualului cincinal, an hotăritor pentru 
realizarea obiectivelor stabilite de cel de-al XÎII-lea 
Congres al partidului. Se apropie ora bilanțului anual, 
ora marilor răspunsuri la întrebarea : cum s-au rea
lizat sarcinile de plan? Oriunde, in fiecare domeniu 
de activitate. îndeplinirea obligațiilor profesionale, mai 
direct spus a sarcinilor concrete de fiecare zi. cere o 
organizare bună a muncii, ordine și disciplină desă- 
virșite, permanentă luptă pentru promovarea noului, 
pentru aplicarea Unor tehnologii de vîrf, care să asi
gure randamente mari de lucru și eficiență sporită.

în domeniul extracției țițeiului și a gazelor haturale, 
materii prime vitale pentru economia națională, rea
lizarea sarcinilor de plan implică mari răspunderi din 
partea sondorilor, a specialiștilor, a cadrelor cu munci 
de răspundere din schelele de foraj și. de extracție, 
din brigăzi, din formațiile de intervenție. Este de la 
sine ințeles cit de importantă este acum realizarea 
sarcinilor de plan, recuperarea tuturor restanțelor și 
pregătirea producției anului viitor. Se impun acum,

mal mult ca oricînd, o mpbillzare și o organizare 
exemplare, măsuri ferme pentru realizarea producției 
la fiecare sondă, pentru folosirea tuturor utilajelor și 
instalațiilor la intreaga capacitate, astfel ca sarcinile 
de plan pe această lună și pe întregul an să fie Înde
plinite exemplar.

Realizarea planului constituie in ultimă instanță o 
înaltă datorie față de țară, o răspundere a întregului 
activ de partid, a comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, care trebuie să manifeste maximă exigență 
față de propria activitate. în fiecare colectiv de mun
că. în fiecare schelă și brigadă de producție petro
lieră muncesc comuniști, oameni care trebuie să se 
situeze în primele rinduri, care trebuie să fie prezenți 
acolo unde sarcinile sint mai grele, unde bătălia pen
tru a da țării cit mai mult țiței este mai fierbinte. 
Cum își fac aceștia datoria ? Pot spune cu certitudine 
că au făcut absolut totul pentru realizarea sarcinilor 
de plan ? Iată în acest sens citeva concluzii des
prinse din investigațiile făcute în două mari schele de 
producție petrolieră. .

Producția anului viitor-temeinic pregătită
în ultima perioadă, la Schela de 

producție petrolieră Șandra, ju
dețul Timiș, s-au făcut eforturi 
deosebite pentru realizarea planu
lui și recuperarea unor restanțe, 
s-au întreprins mă-suri cu totul deo
sebite pentru pregătirea producției 
anului 1988. Trăgind o serie de con
cluzii din felul in care s-au făcut 
arjuț,.trecut pregătirile pentru sezo
nul rece. - sondorii timișoreni au' 
început din vreme pregătirile pentru 
această iarnă.

U,n exemplu bun In-acest sens îl 
oferă brigăzile nr. 2 și nr. 6, care 
obțin rezultate bune in Îndeplinirea 
indicatorilor de plan la producția 
fizică. Ce măsuri deosebite s-au în
treprins ? în acest- an s-au forat, 
s-au făcut probe de producție și au 
intrat în circuitul productiv 50 de 
sonde noi, ceea ce reprezintă un aport 
de aproape 4 000 tone de țiței. Un 
rezultat deosebit datorat eforturilor 
făcute de muncitorii și specialiștii 
de la foraj, ca și de sondorii de la 
extracție. Au fost reparate capital 
un număr de 62 sonde vechi, iar alte 
42 sonde au fost trecute în pompaj 
de adincime. Concomitent s-au efec
tuat peste 550 de operații geologo- 
tehnologice. cifră cu mult superioa
ră celei planificate, ceea ce a in
fluențat pozitiv nivelul producției 
de țiței.

Angajamentul luat de petroliștii 
Schelei de foraj Boldești-Scăieni, ca 
pină la Conferința Națională a 
partidului să realizeze integral pl.a- 
nul anual la sonde puse in func
țiune a fost respectat. Ultima din 
cele 42 sonde planificate a fost pre
dată beneficiarului la Începutul lunii 
decembrie. Succesul obținut permi
te unității să pună in funcțiune, in 
plus față de sarcina anuală, incă 4 
sonde, în condițiile realizării inte
grale a planului la țiței pentru son
dele noi date in folosință. Raportul 
muncitoresc al comuniștilor. al 
tuturor petroliștilor din Boldești în
globează fapte de muncă de înaltă 
răspundere, de inalt profesionalism, 
format la școa'a petroliștilor praho
veni.

— Anul acesta' — ne spunea Victor 
Pușcașu. secretarul comitetului de 
partid pe schelă — reprezintă pen
tru noi un an de referință. De ce ? 
întii de toate, pentru că am obținut 
cel mai bun rezultat din ultimii ani. 
forind cu peste 20 000 metri mai 
mult decit media înregistrată pină 
acum. Apoi, pentru că saltul calita
tiv al muncii noastre ne-a permis o 
investigare geologică completă și 
complexă, cu urinări pozitive asupra 
nivelului producției de țiței. De fapt, 
aceste două laturi ale muncii noas
tre au fost larg dezbătute in plena
ra comitetului de partid din luna 
martie, cind comuniștii au notărît 
să ..trecem pragul", adică să consi
derăm prevederile de plan ca mi
nime. Faptele tu dovedit că putem. 
Exemplul comuniștilor a fost urnîat

Minerii de la Voivozi - Bihor 
și-au îndeplinit planul anual

Destoinicia mineri
lor de la Voivozi, ju
dețul- Bihor, probează 
zi de zi responsabili
tatea șl rivna cu care 
acest colectiv acțio
nează ' in întimpi- 
narea Conferinței Na
ționale a partidului, 
pentru consolidarea 
titlului de fruntaș in 
întrecerea socialistă. 
Rodul acestei munci 
tenace este sugestiv 
ilustrat de îndeplini
rea m avans a planu
lui anual Ia producția 
fizică. S-au creat ast
fel condiții pentru a

extrage suplimentar 
pină la sfirșitul lui 
1987 peste 130 000 tone 
lignit.

— Experiența ne-a 
demonstrat că m rea
lizarea unei producții 
superioare de cărbu
ne. in condiții de e- 
ficiență sporită, esen
țiale sint pregătirea 
temeinică. perma
nent in perspectivă a 
producției, organiza
rea exemplară a acti
vității la nivelul fie
cărei formații, a fie
cărui loc de muncă, 
sporirea productivită
ții pe post și promo

Evident, toate aceste activități au 
solicitat din plin capacitatea profe
sională a sondorilor. în acest sens, 
tovarășul loan Ciobanu, secretar 
al comitetului de partid și pre
ședinte al consiliului oamenilor mun
cii din schelă, ne-a spus : „Indiscu
tabil. in- ultimele luni ale acestui an 
am muncit mai bine. Am cerut in 
mod deosebit comuniștilor din sche
lă; tuturor oamenilor muncii un mai 
mare efort de. inteligență, o înaltă 
răspundere pentru asigurarea tuturor 
condițiilor necesare ca parcul de 
sonde să funcționeze la intreaga ca
pacitate. Cu prilejul dezbaterilor din 
adunările de partid s-a ridicat în fața 
comuniștilor, a tuturor muncitorilor 
din formațiile de intervenții o pro
blemă de conștiință profesională, și 
anume executarea unor reparații de 
cea mai bună calitate, astfel ca 
timpul dintre două opriri pentru in
tervenții la sonde să fie’ cit mal 
mare cu putință. Răspunderea cu 
care s-a acționat la fiecare loc de 
muncă a asigurat realizarea integra
lă a programului de pregătiri de 
iarnă. Astfel, s-au . încheiat toate 
lucrările de revizuire a instalațiilor, 
izolare sau reparare a conductelor 
de apă, a compresoarelor, a liniilor 
electrice. însuflețiți și de apropierea 
Conferinței Naționale a partidului, 
muncitorii din schela noastră și-au 

Puterea exemplului comunist
de toți oamenii muncii, nici un amă
nunt nu a fost neglijat, nici o clipă 
nu s-a pierdut în zadar.

într-adevăr, măsurile luate de con
siliul oamenilor muncii, care au vi
zat îmbunătățirea asistenței tehnice 
la fiecare brigadă și sondă în parte, 
intensificarea activității de recupera
re a materialelor, întărirea ordinii și 
disciplinei, s-au dovedit deosebit de 
eficiente. Sigur, activitatea nu a 
decurs întotdeauna fără probleme, 
„pietre de încercare" cum le numesc 
petroliștii. Comunistul Doru Chirițâ. 
șeful brigăzii nr; 4 Bălțești, omul 
despre care se spune că zi și noapte 
poate fi găsit la sondă, ne relata cu 
satisfacție că la sonda 77 Posești, in 
citeva ore. oamenii șefului de bri
gadă Victor Dijmărescu au înlăturat 
o defecțiune ce ar fi pus sub sem
nul întrebării continuarea forajului. 
Se rupsese tija pătrată de sub 
capul hidraulic și, astfel, garnitura 
s-a înțepenit la gura sondei. Amî- 
narea intervenției ar fi creat pro
bleme greu de rezolvat mai tîrziu. 
Atunci, comuniștii Grigore Hagiu, 
Cornel Ionescu, Nițu Crăciun. Mihai 
Vizireanu au hotărit ca pînă la 
sosirea unui alt cap hidraulic să 
treacă la manevrarea garniturii cu 
mijloacele existente la sondă. Și 
chiar dacă lucrarea s-a făcut noap
tea. la lumina reflectoarelor, după 
citeva ore de muncă incordată s-a 
reușit scoaterea garniturii. înlocuirea 
capului hidraulic și lucrările de fo
raj au continuat.

— Ne-am afțat lună de lună în 
fruntea întrecerii dintre brigăzi 

varea unor măsuri 
tehnice adecvate con
dițiilor de zăcămint 
— ne precizează ingi
nerul Mihai Iosub. di
rectorul întreprinderii.

Argumentele măsu
rilor întreprinse sint 
totodată concludent 
reliefate de depășirea 
producției-marfă pla- 
nilicate. a productivi
tății muncii și lucră
rilor de pregătiri mi
niere prevăzute. Cu 
cele mai bune rezul
tate se înscriu sec
toarele Suplac. Cuzap 
și Budoi-Nord. (Ioan 
Laza).

Înzecit eforturile pentru a tntimpina 
cu noi succese în muncă acest eve
niment. S-au pregătit toate condițiile 
pentru începerea forajului și pu
nerea in funcțiune a unui număr de 
21 de sonde noi, vor fi trecute în. 
pompaj de mare adincime 50 de son
de, se va efectua un mare număr 
de operații geologo-tehnologice, vor 
fi reparate capital 48 de sonde, în 
felul acesta . urmînd să asigure un 
plus de producție față de realizările 
din acest an de peste 70 mii tone 
de țiței. Pentru îmbunătățirea activi
tății de extracție am înființat încă 
șase formații de intervenție și de 
reparații capitale, am organizat un 
curs de sondorl-șefi pentru 25 de 
muncitori și un altul pentru califi
carea unui număr de 300 muncitori. 
Avem însă și unele probleme care 
depășesc posibilitățile noastre de a 
le rezolva, și în acest sens solicităm 
un sprijin mai eficient din .partea 
Trustului de foraj-extracție Arad și 
a ministerului de resort. Am primit 
pînă în prezent un număr insuficient 
de prăjini, tubing și alte piese indis
pensabile activității la sonde. Iată 
de ce facem un apel muncitoresc 
pentru soluționarea acestor proble
me de care depinde nemijlocit ni
velul producției pe care il vom 
realiza in continuare".

pentru creșterea vitezei de foraj, ne 
spunea inginerul Doru Chiriță. și nu 
ne puteam impăca cu gindul că acest 
incident ne-ar îndepărta de la obiec
tivul propus, iar la sfirșitul anului 
să nu putem ocupa primul loc. De 
aceea, toți cei ce erau in acea noap
te la sondă s-au considerat'obligați, 
indiferent de schimbul în care 
lucrau, să intervină operativ și cu 
mult curaj. Numai astfel ne-am 
putut atinge țelul propus, adică să 
forăm lunar cu peste 50 metri mai 
mult la fiecare instalație.

Cum in toate brigăzile, parametrii 
de foraj au fost atinși, iar ritmul 
trebuie menținut și in perioada de 
iarnă. i-am solicitat directorului 
schelei, inginerul Iulian Balaban, să 
ne spună ce măsuri s-au luat in. 
acest sens.

— La inițiativa comitetului de 
partid, consiliul oamenilor muncii a 
hotărit ca in acest an să forăm in 
punctele greu accesibile "numai vara, 
urmind ca la sondele la care accesul 
este mai ușor să lucrăm toamna și 
iarna. Iată de ce acum nu avem în 
foraj nici o sondă care să ne pună 
probleme deosebite. Pregătirile pen
tru iarnă le-am terminat, ceea ce ne 
dă siguranța că și in continuare vom 
lucra in același ritm, onnrindu-ne 
marile obligații ce le ivjm în con
tinua bătălie pentru a da patriei cit' 
mat mult țiței.

Petre CR1STEA 
Cezar IOANA 
Ioan MARINESCU

SUCEAVA : O nouă 

centrală 

microhidroelectrică 

în județul Suceava a fost racor
dată la sistemul energetic național 
centrala jiidroelectrică de mică pu
tere Neagra Șarului I. de 0.8 MW. 
Acest obiectiv de investiții este cel 
de-al 27-lea realizat pentru valori
ficarea potențialului hidroenergetic 
al județului. De la inceputul anului 
și pînă acum, acestea au produs cu 
aproximativ 3 milioane kWb ener
gie electrică mai mult decit era 
planificat. în prezent, constructorii 
hidroenergeticieni isi concentrează 
forțele pentru execuția in zonă a 
incă două microhidrocentrale — 
Neagra Șarului II și Lucaciu. (Sava 
Bejinariu).
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De la Congresul al XIII-lea la Conferința Națională a partidului

AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ

CONFERINȚA NAȚIONALA 
A PARTIDUIUI

la cote lot mai main de randament si eiicienta
Pornind de la dezvoltarea intensivă a agriculturii, în cel de-al 8-lea cincinal va trebui să acționăm cu 

toată fermitatea în vederea realizării noii revoluții agrare, care presupune o transformare a organizării și producției 
agricole, creșterea puternică a producției și transformarea a însuși modului de gîndire, de viață și de muncă al 
tuturor oamenilor muncii din agricultură, al întregii țărănimi.

NICOLAE CEAUȘESCU

Una dintre ideile care au avut puternic ecou tn conștiința tuturor lu
crătorilor din agricultură in anii de după Congresul al XIII-lea al parti
dului o constituie mobilizarea și mai intensă a marilor resurse umane 
și materiale ale industriei și agriculturii in vederea înfăptuirii obiective
lor noii revoluții agrare. Concept de mare profunzime științifică și valoare 
practică, elaborat din inițiativa și cu aportul hotăritor al secretarului 
general al partidului,-tovarășul Nicolae Ceaușescu, noua revoluție agrară 
are drept -scop făurirea unei agriculturi moderne, capabilă să asigure 
cantități sporite de produse agroalimentare in condiții de înaltă eficiență 
economică, prin punerea' in valoare a bazei tehnico-materiale și a între
gului potențial uman de la sate. Elaborind bazele teoretice șt practice ale 
conceptului noii revoluții agrare, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia cu 
tărie cerința ca acest amplu și profund proces revoluționar să asigure 
ridicarea întregii agriculturi la un nivel superior, să ducă la schimbări 
radicale in însuși felul de viață, de muncă și de gîndire al țărănimii, al 
satului românesc in ansamblul său, spre a se asigura o creștere mai 
puternică a contribuției agriculturii socialiste la dezvoltarea generală a 
patriei, la ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului. Se dă 
astfel dimensiune nouă afirmării puternice a tuturor laturilor dezvoltării 
intensive a unui sector de bază al economiei naționale, de importanță 
vitală pentru progresul patriei,manifestării plenare a inițiativei, a spiri
tului gospodăresc, a conștiinței tuturor lucrătorilor ogoarelor.

în concepția partidului nostru, in gindirea secretarului general, noua 
revoluție agrară se înscrie ca unul dintre factorii puternici de progres 
ai societății pe care o edificăm, ea constituind o componentă esențială 
a operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.

Justețea și realismul conceptului de nouă revoluție agrară iși găsesc 
o puternică reflectare atit in modul in care au fost concepute și formu
late, prin Directivele Congresului al XIII-lea al partidului, obiectivele 
dezvoltării agriculturii noastre in acest cincinal, cit mai ales în rezultatele 
bune obținute in primii doi ani ai cincinalului. Producția agricolă a Româ
niei de azi este de aproape 6 ori mai mare în comparație cu cea realizată 
in anul 1944. Iar ceea ce se cuvine subliniat în mod deosebit este că 
una din treptele cele mai semnificative ale saltului pe care l-a făcut 
agricultura noastră o constituie anul agridol 1986, an in care s-a. obținut 
o producție de cereale record, de peste 30 milioane tone. Acest succes

este consolidat de producțiile obținute în 1987, an in care un număr de 
300 unități agricole au realizat recolte la hectar de 6 000 kg grîu și 
7 000 kg orz, in timp ce la porumb, in 350 de' unități nivelul producției 
depășește 20 000 kg știuleți. Au fost ani nu dintre cei mai favorabili pro
ducției vegetale, dar care tocmai prin aceasta demonstrează marile posi
bilități ale agriculturii noastre, marile ei rezerve. Principala concluzie 
pe care o sublinia secretarul general al partidului în analiza făcută lă 
consfătuirea cu activul de partid și cadrele de bază din agricultură, cu 
privire . la modul in care s-a lucrat pe ansamblul agriculturii in acești 
primi doi ani ai actualului cincinal este aceea că obiectivele noii revo
luții agrare, bazate pe hotăririle Congresului al XIII-lea, sint nu numai 
posibil de realizat, dar și de depășit. Această apreciere mobilizatoare 
este, convingător confirmată de rezultatele bune și foarte bune obținute 
de numărul mare de unități agricole la care ne-am referit, dar și de 
rezervele care sint puse în evidență fie și Comparind numai diferențele 
de producții dintre unități agricole vecine și cu condiții identice sau 
asemănătoare. Pornind tocmai de la aceste posibilități demonstrate in
tr-un număr tot mai mare de unități agricole, așa cum sublinia secre
tarul general al. partidului, în fața agriculturii in viitorul an, ca și in 
următorii ani ai acestui cincinal, st.au sarcini deosebit de mari, și in 
primul rind stă sarcina punerii in valoare a rezervelor de care dispune 
agricultura noastră, ridicării mai rapide a tuturor județelor, a tuturor 
sectoarelor agriculturii, la nivelul unitățilof distinse .cu inaltul titlu de 
,.Erou al Noii Revoluții Agrare". De altfel, prin însuși modul in carț au 
fost formulate sarcinile ce stau in fața lucrătorilor din agricultura in 
perioada următoare, partidul nostru pornește de la ideea că, cu toate 
marile realizări, in agricultură sint încă, multe și mari rezervele de care 
dispune această ramură fundamentală, sint încă multe și mari posibilită
țile de punere mai bine in valoare a potențialului productiv al pămintu
lui, a bazei tehnico-materiale de care dispune agricultura, a experienței 
bogate pe care au acumulat-o lucrătorii din acest sector. Punerea lor 
in valoare depinde de eforturile și capacitatea creatoare a oamenilor 
muncii de la sate, de spiritul de răspundere și devotamentul cu care 
flecare lucrător va acționa pentru sporirea rodniciei pămintului, pentru 
creșterea producțiilor agricole și a eficienței acestora.

0 STRATEGIE ȘTIINȚIFIC FUNDAMENTATĂ PENTRU REALIZAREA NOII REVOI.T III AGRARE

ÎNFĂPTUIREA programelor speciale
baza dezvoltării puternice a tuturor 

sectoarelor de activitate
In anul Conferinței Naționale a partidului, acum 

cind se poate face un bilanț pozitiv al realizărilor pri
milor doi ani ai actualului cincinal, agricultura ro
mânească se înfățișează ca o ramură in plină dezvol
tare intensivă, capabilă să aducă o contribuție tot 
mai mare la buna aprovizionare a populației, la pro
gresul general al țării.

Din invățămintele cu privire la modul în care s-a 
lucrat pe ansamblul agriculturii în acești primi doi ani 
ai actualului cincinal decurg atitudinea pe care tre
buie să o adopte față de propria muncă organele și 
organizațiile de partid, organele agricole, conduce
rile de unități, toți cei care lucrează in agricultură, 
linia de urmat pentru a realiza in viitorul an agricol 
și în întreg cincinalul recolte bune la toate culturile 
și producții zootehnice superioare in toate unitățile, 
în conformitate cu cerințele noii revoluții agrare, cu 
cerințele planului de dezvoltare economico-socială.

La baza strategiei adoptate de conducerea partidu
lui pentru înfăptuirea obiectivelor acestui cincinal in 
domeniul agriculturii stau programele speciale pen
tru creșterea puternică a producției agricole. Aceste 
programe definesc cu claritate, în spiritul hotăririlor 
Congresului al XIII-lea al P.C.R., al orientărilor 
și indicațiilor secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, obiective și sarcini con
crete pentru creșterea puternică a producției agricole 
vegetale, animale și in celelalte sectoare ale activi
tății din agricultură. Trăsătura definitorie a acestor 
programe este orientarea fermă spre dezvoltarea pe 
baze intensive a tuturor sectoarelor producției agri
cole. Este o orientare obiectiv necesară, ce pornește 
de la realitatea că agricultura noastră dispune prac
tic de toate condițiile pentru atingerea acestui țel : o 
bază tehnico-materială modernă, semințe și material 
biologic de bună calitate, experiență valoroasă și 
elementul de forță, cel mai important, dispune de oa
meni cu o pregătire temeinică — specialiști, cercetă
tori, mecanizatori, lucrători și cooperatori - in toate

sectoarele din agricultură, oameni cu o înaltă conști
ință revoluționară, animați de hotărîrea de a acționa 
cu toate forțele pentru 
noastre la nivelul actualelor 
voltării economice ale patriei. Și, așa 
dreptățit temei afirma secretarul general al partidului, 
sint intrunite toate condițiile ca pe baza programelor 
adoptate, a unei munci asidue, plină de abnegației 
din partea tuturor oamenilor muncii de la sate, agrn 
cultura să înregistreze in acest cincinal progresele de 
care are nevoie, pe care le așteaptă economia na
țională. Iar aceste progrese trebuie să însemne mai 
multe produse agricole, care să asigure satisfacerea ia 
un nivel mult mai înalt a aprovizionării populației, a 
necesităților economiei naționalei ale întregii societăți.

Pe. baza hotăririlor Congresului ăl XIII-leaal partidu
lui, la începutul anului 1936 au fost adoptate noi pro
grame de dezvoltare a agriculturii ,și au fost îmbogă
țite programele ce fuseseră înainte conturate, întreaga 
dezvoltare a acestei ramuri fiind astfel pusă pe baze 
temeinic fundamentate. Amintim intre aceste programe 
pe cîteva dintre cele mai importante : Programul 
noțional de îmbunătățiri funciare, Programul cu privire 
Ic organizarea teritoriului și creșterea fertilității solu
lui, Programul de dezvoltare a viticulturii și pomicultu
ră, Programul de dezvoltare a legumiculturii, Progra
mul de dezvoltare a zootehniei, Programul de îmbună
tățire și ameliorare o pajiștilor naturale, Programul de 
producere o semințelor. Un moment important în des
fășurarea acestor programe l-a constituit alcătuirea pe 
fiecare județ, pe fiecare unitate agricolă, a propriilor 
programe defalcate pe etape de realizare și însoțite 
de măsuri tehnice, economice și organizatorice care 
să asigure îndeplinirea lor.

Ne vom referi in cele ce urmează la cel mal impor
tant dintre aceste programe - Programul de îmbună
tățiri funciare - in materializarea căruia s-au înre
gistrat realizări notabile, dar.în legătură cu care există 
și rămineri în urmă.

ridicarea agriculturii 
exigențe ale dez- 

cum au. in-,

primele locuri tn lume se situează 
România în ce privește mărimea su
prafeței totale amenajate pentru iri
gat. ca de altfel și ponderea aces
teia — peste 30 la sută — in to
talul suprafeței arabile.

Incontestabil, progresele in acest 
domeniu sint deosebit de evidente 
pentru <u4cine străbate cimpiile pa
triei. Pentru a înfățișa distanțele 
parcurse.' schimbările radicale petre
cute intr-o. serie de zone ale țării ar 
fi suficient să ne oprim în Cimpia

• Bărăganului, brăzdată: de , o imensă ; 
rețea de canale' care dau astăzi o 
altă dimensiune producțiilor de ce-

' reală și “plante tehnice, cele obținu
te de unitățile fruntașe liind eu to
tul neobișnuite. Dar cerințele pen
tru a scoate pămintul de sub efecte
le secetei, a băltirilor, sau eroziunii 
silit mu.it mai mari. Cum mult mai 
mare trebuie să fie efortul celor che
mați să asigure ihfăptuirea obiecti
velor Programului național de îmbu
nătățiri funciare. Pentru că. este lo
cul să o spunem, nu puține sint ne
ajunsurile din acest domeniu apăru
te cu deosebire in Cincinalul trecut, 
dar care se mai manifestă și acum. 
Dacă ne referim, bunăoară, la rea
lizările anului trecut, atunci trebuie 
arătat că sub aspect cantitativ ele nu 
reprezintă nici măcar jumătate din 
ceea ce s-a prevăzut. Este adevărat, 
suprafața totală amenajată depă
șește cu 130 000 hectare media rea
lizărilor din cincinalul precedent, 
dar obiective întregi ce se intind pe 
zeci de mii de hectare nu au. putut 
fi racordate sistemului intensiv de 
cultivare și datorită unor lipsuri In 
activitatea constructorilor și furnizo
rilor de materiale. Mai ales unor ase
menea 
tanțele 
lizarea 
dețele 
județe 
și era
irigat întreaga suprafață arabilă.

între programele menite să asigu
re dezvoltarea mai accelerată a di
feritelor sectoare ale agriculturii, cel 
referitor la organizarea teritoriului 
și creșterea fertilității solului pre
zintă o importanță cu totul deosebi
tă. Și aceasta deoarece el stabilește 
într-o concepție unitară, de 
perspectivă', complexul de- 
ce trebuie întreprins pentru 
mult potențialul productiv al 
tului. Potrivit prevederilor 
program,

ÎN PERIOADA 1986—1990 UR
MEAZĂ SA FIE APLICATE 
LUCRĂRI SPECIALE PENTRU 
CREȘTEREA FERTILITĂȚII 
SOLULUI PE O SUPRAFAȚA

neajunsuri ee datorează res- 
cafe se înregistrează în fina- 
lucrărilor de irigații din ju- 
Tulcea, Constanța șl Brăila, 
care la această dată trebuia 
posibil să aibă amenajată la

obiectiv de cutezanță 
fără termen de comparație in istoria agriculturii noastre

Transformarea naturii

în mod categoric, realizarea obiec
tivelor vastului Program de trans
formare a naturii, concepi.it din ini
țiativa și sub directa conducere a 
secretarului general al partidului, se 
va concretiza în una din cele 
mari realizări ale poporului _ 
în anii construcției 
reflectăm mai intii 
de referință:

DE LA 18 000
NAJATE PENTRU
ÎN 1945 LA 230 000 HECTARE 
ÎN 1965. LA CIRCA 3 300 000 
HECTARE ÎN VARA ANULUI 
1987, PÎNA LA 5,5—6 MILIOA
NE HECTARE LA SFÎRȘITUL 
ANULUI 1990.

între limita minimă și maximă a 
acestor date comparative se situează 
uriașul efort material și financiar 
pe care l-a făcut și continuă să-l 
facă societatea pentru sporirea fer
tilității pămintului pe calea iriga
țiilor. Tot in vederea sporirii rodni
ciei pămintului, in răstimpul de 
comparație 1945—1987. alte 5.5 mili
oane de hectare au fost scoase de 
sub acțiunea păgubitoare a excesu
lui de umiditate sau apărate împo
triva-eroziunii. Dar eforturile națiu
nii in această direcție sint fără 
precedent in actualul cincinal, cind 
mai trebuie să fie executate amena
jări pentru desecarea terenului și 
pentru apărarea împotriva eroziunii 
solului pe o suprafață totală de 5,3 
milioane hectare.

• mai 
nostru 

socialiste. Dar să 
asupra unor date

HECTARE AME-
IR1GAȚII

RITMUL ANUAL ESTE DE 
APROAPE 450 000 HECTARE 
AMENA.TARI FUNCIARE, REA
LIZAT ÎN MEDIE ÎN ANII DE 
LA CONGRESUL AL XIII-LEA, 
RITM CARE TREBUIE SA 
ATINGA ÎN ACEST-AN ȘI ÎN

URMATORII ANI AI CINCI
NALULUI CEL PUȚIN 1 MI
LION DE HECTARE.

acest ritm România se înscrie peCu
unul din primele locuri in lume la 
acest capitol. Cum tot pe unul din

largă 
măsuri 
a spori 
pămin- 
acestui

DE APROAPE 4,5 MILIOANE 
HECTARE,

utilizîndu-se în acest scop, anual, o 
cantitate totală de îngrășăminte or
ganice do peste 50 milioane tone. De 
asemenea.

PESTE 
VOR 
UNOR _ _ _ _______
DE AFÎNARE ÎN PROFUNZI
ME, ÎN TIMP CE PE ALTE 
1,3 MILIOANE HECTARE SE 
APLICA LUCRĂRI DE SUBSO- 
LAJ.

Pentru valorificarea superioară a 
solurilor podzolice și a altor soluri 
acide, in perioada 1986—1990 urmează 
să fie aplicate 5,5 milioane tona 
amendamente.

Dintre acțiunile de proporții iniți
ate în acest sens se cuvine a fi evi
dențiate cele desfășurate de organe
le de partid și agricole din județele 
Olt, Argeș. Dîmbovița. Sălaj. 
Sibiu. Eacău. Bihor. Trebuie 
insă că nu în toate locurile 
toate situațiile se acționează 
punzător pentru realizarea 
lor ce decurg din Programul de or
ganizare a teritoriului' și creșterea 
fertilității solului. în pofida realiză
rilor bune din județele amintite și 
din altele, pe ansamblul agricultu
rii se înregistrează serioase rămineri 
în. urmă atit în ce privește aplicarea 
lucrărilor de afînare în profunzime 
a terenurilor, ameliorarea solurilor 
podzolice. a celor sărăturate si nisi
poase. cit și în ce privește organiza
rea teritoriului și a asolamentelor, 
aplicarea îngrășămintelor organice, 
executarea lucrărilor de agrotehnică 
antierozională. Ca să ne referim nu
mai la acest ultim aspect, trebuie 
arătat că în destule situații investi
țiile mari făcute pentru organizarea 
în zonele colinare a așa-numltelor 
..perimetre etalon", adică a unor 
unități model, care au ca principală 
misiune generalizarea celor mai va
loroase metode de organizare a te-' 
ritoriului și tehnologiilor de culti
vare a terenurilor situate in pantă,, 
nu și-au atins «copul scontat.

în toate acțiunile ce se cer între
prinse pentru 
a obiectivelor 
național de 
trebuie pornit 
dițiile țării noastre principala cale 
de acțiune pentru creșterea produc
ției 
lui. 
blu 
are 
greșul susținut al agriculturii, al eco
nomiei naționale. Realizările de pină

acum se constitpie 'tn fapt Intr-n 
mărturie a potențialului de care dis
pune economia românească, dar și o 
garanție sigură că, printr-un efort 
mai mare și printr-o bună organiza

re, obiectivele de o cutezanță fără 
termen de comparație în istoria agri
culturii noastre, stabilite prin Pro
gramul de transformare a naturii, 
vor prinde temeinic conturul faptei.

500 MII DE HECTARE 
FI SUPUSE ANUAL
ACȚIUNI COMPLEXE

Cluj, 
spus 

si în 
cores- 

sarcini-

înfăptuirea neabătută 
cuprinse în Programul 
îmbunătățiri funciare 

de la ideea că în con-

este sporirea fertilității pămîntu- 
lar această strategie de anșam- 
a sporirii rodniciei pămintului ișl 
o motivație obiectivă pentru pro-

Demonstrație

a marilor
Peste 30 milioane tone de cereala 

în 1986, adică de 6 ori mai mult de- 
cit în anul 1950. Este un salt care 
ilustrează nu numai o creștere can
titativă, cl mai ales schimbările fun
damentale, revoluționare survenite 
în dezvoltarea agriculturii, a satului 
românesc, în însăși viața țărănimii 
noastre. Conceptul de dezvoltare in
tensivă a agriculturii a avut ca prim 
rezultat sporirea considerabilă a ran
damentelor economice în toate sec
toarele de activitate. Și ceea ce este 
mai important a asigurat stabilitate 
și siguranță producției agricole. Ar
gumentul cel mai convingător in 
acest sens îl constituie chiar realiză
rile acestui an, cind în- condiții cli
matice dificile, potrivit evaluărilor 
de pină acum, agricultura româneas
că reușește să obțină o producție de 
cereale mult superioară celei reali
zate în anul de vîrt al cincinalului 
precedent. Pentru nivelul deosebit 
de ridicat al producțiilor medii la 
grîu, orz. porumb, floarea-soarelui, 
soia, cartofi, cit și pentru rezultatele 
foarte bune obținute în zootehnie,

ANUL TRECUT UN NUMĂR 
DE 150 DE UNITĂȚI AU FOST 
DISTINSE CU ÎNALTUL TITLU 
DE „EROU AL NOII REVOLU
ȚII AGRARE",

distincție Ia care aspiră tn acest an 
un număr mal mare de unități agri
cole. Fie raportîndu-ne numai la a- 
ceastă realitate, sîntem în măsură să 
realizăm, desigur parțial, tabloul 
profundelor transformări cantitative 
și calitative care au avut șl continuă 
șă aibă loc în agricultura noastră. 
Tabloul general al acestor prefaceri 
este completat de creșterea dinamică 
a producției plantelor tehnice, de 
«porirea considerabilă a producției da 
legume, de creșterea efectivelor șl 
producției animaliere.

Experiența 
generalizată in

E _ fapt bine cunoscut, agricultura 
românească s-a îmbogățit in anii din 
urmă nu numai cu o zestre tehnico- 
materială foarte mare, ci și cu o 
experiență de organizare, de condu
cere în practicarea acestei îndelet
niciri care poate fi socotită o pîrghie 
de cea mai mare eficiență în creș
terea în continuare a producției agri
cole și în înfăptuirea noii revoluții 
agrare. înfățișind succesele mari 
pe care le-a obținut agricultu
ra românească, așa cum în repe
tate rînduri a subliniat secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trebuie depuse 
eforturi pentru punerea deplină in 
valoare a acelor elemente de teh
nologie și organizare care asigură 
obținerea producțiilor mari în unită
țile fruntașe. Recoltele și producții
le zootehnice superioare obținute de 
numeroase unități agricole, in mod 
constant, nu accidental, probează 
tocmai aceste rezerve care există, 
posibilitățile reale de care dispune 
agricultura" noastră socialistă penl.ru 
a-și spori aportul la creșterea avu
ției naționale. Cu atit mai mult in 
această etapă a înfăptuirii noii re
voluții agrare, cînd acestei ramuri

convingătoare 
posibilități

Fără Îndoială, primi! doi ani sl 
acestui cincinal sint anii celor mai 
mari realizări din agricultura noas
tră. Dar trebuie spus că rezultatele 
obținute nu sint Ia nivelul posibili
tăților și cerințelor actuale pentru că 
producțiile vegetale și animaliere 
puteau fi mult superioare dacă în 
toate unitățile agricole s-ar fi pus 
pe deplin in valoare potențialul pro
ductiv al pămintului și al soiurilor 
pe care le cultivăm. In agricultura 
noastră continuă ■ să existe unități 
care înregistrează producții mici și 
ale căror cauze iși au originea mai a- 
les in deficiențele in organizarea 
muncii, în gospodărirea pământului. 
Nu mai puțin adevărat este și faptul 
că aceste deficiențe se datorează și 
insuficientei preocupări din partea 
organelor agricole județene și centra
le pentru aplicarea tuturor verigilor 
tehnologice la timp și de calitate. NU 
în toate cazurile aceste organisme au 
acționat cu fermitatea necesară pen
tru înlăturarea practicilor depășite, a 
atitudinilor conservatoare care mai 
dăinuie în rîndul unor cadre tehni
ce, pentru însușirea și promovarea 
hotăritfi în producție a cuceririlor 
științei agricole și generalizarea în 
toate județele a experienței înaintate 
din unitățile distinse cu înaltul titlu 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare". 
Mai ales în punerea în valoare a ma
rilor rezerve nevalorificate din aceste 
unități se află posibilitățile de spo
rire a producției agricole și' tocmai 
de aceea trebuie să se înțeleagă cu 
toată claritatea că numai acționîn- 
du-se stăruitor în aceste direcții este 
posibilă înfăptuirea obiectivelor noii 
revoluții agrare, care de fapt înseam
nă siguranță și stabilitafe mai mare 
în realizarea producției agricole, o 
creștere substanțială a productivită
ții și eficienței economice în această 
ramură.

fruntașilor — 
toate unitățile!
trebuie să i se imprime un ritm 
rapid de dezvoltare, valorificarea ex
perienței înaintate dobindește o în
semnătate maximă. Aceasta impune 
ca generalizarea experienței pozitive 
să se transforme pretutindeni într-o 
acțiune practică, permanentă, prin
tr-o muncă concretă desfășurată pe 
cimp și in sectoarele zootehnice. Răs
punderea pentru generalizarea expe
rienței înaintate revine, în egală 
măsură, organelor agricole și minis
terului de resort, organelor și orga
nizațiilor de partid. Dispunem acum 
de tot ce este necesar din punct de 
vedere tehnic, avem suficiente cadre 

1 de specialiști, avem mecanizatori, 
muncitori, cooperatori, o țărănime 
care a căpătat, în condițiile noi, ex
periența muncii în sistem mecanizat. 
Stă deci în puterea oamenilor mun
cii din agricultură ca pe baza pre
luării și aplicării a tot cp este nou 
șl valoros în experiența unităților 
fruntașe existente în toate zonele și 
județele țării, să obțină în 1988, în 
întregul cincinal, producțiile superi
oare stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului.

Iosif POP
_________________________ y

concepi.it
penl.ru
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LA BAZA ÎNTREGII ACTIVITĂȚI A NOILOR CONSILII POPULARE:

Stil de muncă revoluționar, 
permanentă conlucrare cu cetățenii

In aceste zile a-au încheiat, in în
treaga tară sesiunile de constituire 
a noilor consilii populare comunale, 
orășenești, municipale și ale sectoa
relor Capitalei, alcătuite din depută
ții aleși de cetățeni la 15 noiembrie. 
Avind loc în perioada premergătoa
re marelui eveniment din viața so- 
cial-politică a tării — Conferința Na
țională a partidului — sesiunile noi
lor consilii populare s-au constituit 
într-un larg cadru politic stimulator 
pentru mobilizarea și mai susținută 
a cetățenilor, a tuturor forțelor crea
toare ale societății în vederea obți
nerii de rezultate superioare în noua 
etapă pe care o parcurge țara noas
tră în construirea socialismului.

După cum se știe, în procesul de 
adâncire continuă a democrației 
noastre socialiste revoluționare, ca 
urmare a aplicării consecvente a 
principiului autoconducerii in profil 
teritorial, consiliile populare, ca 
organe locale ale puterii de stat, au 
dobindit in ultimii ani atribuții noi, 
tot mai largi și mai importante —mie 
purtînd răspunderea pentru activi
tatea economică din industrie și 
agricultură, din investiții, ca și din 
toate celelalte sectoare economico- 
aociale de pe raza lor de acțiune.

Ca un factor decisiv pentru dez
voltarea economiei naționale, pentru 
Înflorirea în continuare a tuturor 
localităților tării, se detașează ce
rința asigurării condițiilor necesare 
înfăptuirii planului economic anual 
și pe întregul cincinal. In legătură 
cu aceasta, noile consilii populara 
trebuie să se preocupe, cu priorita
te. de riguroasa aplicare a mecanis
mului economico-financiar. bazat 
pe folosirea cu maximum de randa
ment a resurselor materiale și fi
nanciare disponibile, accentul ur- 
mind a fl pus pe domeniul activită
ții industriale din marile întreprin
deri, ca și din unitățile de mică 
industrie, pe realizarea în cele mai 
bune condiții a producției fizice, și 
în primul rind a exportului, pe 
creșterea productivității muncii și a 
calității produselor, pe modernizarea 
producției și încadrarea strictă in 
consumurile normate de materii pri
me. materiale și energie, lichidarea 
stocurilor supranormative etc.

Răspunzind prin lege de elabo
rarea și înfăptuirea planului de 
dezvoltare a agriculturii, consiliilor 
populare nou alese din mediul rural 
le revin sarcini importante pe linia 
asigurării conducerii unitare a aces
tui important sector. în scopul creș
terii producției vegetale și animale, 
al Înfăptuirii în condiții superioare 
a programelor de autoconducere și 
autoaprovizionare, pentru sporirea 
contribuției agriculturii la dezvol
tarea economiei naționale și ridi
carea nivelului de trai al întregului 
popor. Avindu-se în vedere faptul 
că la unele produse ce fac obiectul 
autoaprovizionăril, livrările la fon
dul de stat nu se îndeplinesc în mod 
Cprespunzător. noile consilii popu
lare. prin deputății aleși, prin apa- 
K.'vJ propriu și activul obștesc, au 
obligația să-și intensifice activitatea 
pentru a se asigura respectarea an
gajamentelor și obligațiilor înscrise 
In contracte, să repartizeze fondul 
de produse corespunzător destinației 
prevăzute în plan, să dezvolte, pe 
mai departe, schimbul echitabil de 
mărfuri între sat și oraș — urmă
rind creșterea întregului potențial 
productiv agricol, folosirea integra
lă și cu randamente superioare, a 
tuturor suprafețelor de teren, creș
terea unui număr cit mal mare de 
animale atît în unitățile de stat șl 
cooperatiste, cit și în gospodăriile 
populației.

O condiție hotărâtoare pentru ob- 
Jinerea de rezultate superioare în 
activitatea consiliilor populare. In

dezvoltarea tuturor localităților o 
constituie asigurarea autofinanțării 
unităților administrativ-teritoriale, 
prin realizarea de bugete exceden
tare. sursa principală a autofinan
țării fiind valorificarea mai eficien
tă a resurselor locale de materii 
prime și forță de muncă, dezvoltarea 
unităților productive aducătoare de 
venituri, gospodărirea chibzuită a 
fondurilor alocate.

Punînd pe primul plan probleme
le dezvoltării economice, noile con
silii populare sint chemate să gă
sească o soluționare cît mai bună 
multiplelor probleme din domeniul 
social, legate nemijlocit da răspun
derile organelor locale ale puterii și 
administrației de stat. Pentru că 
multe, foarte multe din asemenea 
probleme își găsesc soluționări co
respunzătoare atunci cînd organele 
locale își exercită eficient atribuțiile 
— fie că este vorba de aspecte edi
litare. de transport în comun, co
merț. aprovizionare, prestări de ser
vicii. asistentă medicală, sistemati
zare. locuințe, gospodărie comunală 
etc. Prin combaterea fenomenelor 
de pasivitate, a mentalităților de a 
se aștepta ca alții — îndeosebi „de 
sus", „de la centru" — să vină și 
să rezolve problemele, trebuie să se 
asigure depistarea la timp a neajun
surilor. luarea unor măsuri operati
ve de îndreptare. în contextul posi
bilităților actuale ale societății, al 
condițiilor existente în actualul sta
diu de dezvoltare a economiei na
ționale.

Pentru realizarea marilor sarcini 
care revin în etapa următoare con
siliilor populare în toate domeniile 
de activitate se Impune ca o nece
sitate acută imprimarea unui stil de 
muncă nou, cu adevărat revoluțio
nar — in faptă, nu numai in vorbă. 
Desfășurind o luptă neîmpăcată îm
potriva rutinei, a oricăror manifes
tări de conservatorism. Împotriva 
practicilor birocratice, noile consilii 
populare trebuie să acționeze în
tr-un spirit militant, înnoitor, cu 
Inițiativă și răspundere, lucrind efec
tiv într-un stil nou. Fiecare con
siliu popular este dator să-și rapor
teze propria activitate la spiritul 
Hotăririi Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. din 27 noiem
brie a.c. Pentru că se mai întîlnesc, 
și nu o dată, în practica unor con
silii populare acțiuni formale, lipsi
te de eficientă — întîlniri cu cetă
țenii, chiar sesiuni ale consiliilor 
populare, caracterizate prin discuții 
generale, prezentarea de statis
tici sau analize abstracte, care, 
în fapt, nu aduc nimic nou, toa
te acestea fiind de natură să mas
cheze realitățile,.. împiedicînd luarea 
unor hotăriri corespunzătoare, în 
concordanță cu cerințele vieții. Nu 
înregistrarea numărului de ședințe 
sau a numărului de vorbitori, nu 
dimensiunile prbgramelor de măsuri 
întocmite trebuie să prevaleze, ci 
faptele, rezultatele concrete care 
vor fi cu atît mal rodnice cu cit 
consiliile populare vor depune mai 
multe eforturi pentru consultarea 
cetățenilor și conlucrarea cu ei la 
materializarea obiectivelor stabilite. 
Este necesar să fie nu corectată, ci 
eradicată practica unor cadre din 
aparatul consiliilor populare, șl chiar 
a unor deputați care pun pe primul 
plan registrele, evidențele, uitînd că 
reprezintă 'organul local al puterii 
de stat ce poartă mandatul maselor ; 
mandat ce îi obligă la un contact 
direct șl permanent cu oamenii, in 
numele cărora acționează șl pentru 
care trebuie să acționeze. Așa cum 
a subliniat în repetate rînduri 
secretarul general al partidului, con
diția de bază pentru continua îm
bunătățire a faunei! consiliilor popu-

lare. ca de altfel a tuturor organe
lor de stat și organizațiilor obștești, 
o constituie strinsa conlucrare cu 
masele de cetățeni, atragerea largă 
a oamenilor muncii, cu ideea și 
fapta, la realizarea obiectivelor sta
bilite, participarea lor intensă la 
conducerea treburilor obștești, folo
sind din plin cadrul organizatoric 
existent. structurile democratice 
create în anii din urmă — aceasta 
și numai aceasta putînd asigura con
siliilor populare „apa vie" a forței, 
perfectionarea activității lor. a sti
lului și metodelor de muncă.

Democrația noastră socialistă este 
democrația faptelor. Iată de ce de
putății aleși la 15 noiembrie, noile 
consilii populare care s-au constituit 
acum au datoria să analizeze cu 
minuțiozitate toate propunerile, su
gestiile și angajamentele formulate 
de cetățeni cu prilejul campaniei 
electorale, așezîndu-le la baza pro
gramelor efe muncă pentru etapa ur
mătoare. Desigur, din cele peste 
100 000 de propuneri formulate — un 
adevărat tezaur de idei și initiative
— unele pot fi materializate ime
diat sau în viitorul foarte apropiat, 
altele, care privesc probleme mai 
complexe — în perspectivă. Dar 
fiecare are valoarea ei și trebuie 
tratată ca atare, numitorul comun 
fiind dat de dorința șl hotărfrea ge
nerală a autorilor propunerilor și a 
tuturor cetățenilor care le-au susți
nut și aprobat de a le transpune 
integral în viață pentru a face din 
localitățile lor așezări mereu mai 
frumoase, mai bine gospodărite.

De o mare însemnătate pentru 
noile consilii populare în perioada 
următoare este aportul sporit ce sâ 
așteaptă din partea lor la desfășu
rarea activităților educative, de for
mare a omului nou. Construirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate presupune nu numai o bază 
tehnico-materială multilateral dez
voltată. ci și un om multilateral 
dezvoltat, cu o conștiință revoluțio
nară înaintată, capabil să înțeleagă 
mersul evenimentelor. Inclusiv fap
tul că în desfășurarea procesului 
revoluționar, în construirea noii so
cietăți pot apărea și greutăți, și in
succese. dar că datoria fiecăruia 
este să acționeze ferm pentru înlă
turarea lor, să se înscrie în primele 
rînduri ale luptei de transformare 
revoluționară a lumii.

Atmosfera de puternică angajare 
patriotică în care întreaga noastră 
națiune întimpină apropiatul forum 
al comuniștilor și aniversarea a patru 
decenii de la proclamarea Republi
cii va caracteriza, fără îndoială, șl 
debutul activității consiliilor popu
lare în noul lor mandat. Cu toții. 
Împreună, cetățeni și deputați, au 
marea datorie de a spori rodnicia 
muncii; de a dovedi, prin fapte, vo
ința neclintită de a transpune în 
viață — cu consecvență și eficiență
— hotărârile istorice ale Congresului 
al XlII-lea al partidului, de a în
făptui susținut prevederile Progra
mului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și de înaintare a României spre 
comunism.

Mihai IONESCU

Din noua arhitectură a municipiului Slatina

Educația - o prioritate 
a muncii politice de fiecare zi

Lingă curgerea neîntreruptă a Du
nării. Brăila se Înfățișează ca un 
oraș frumos, cu industria sa moder
nă, cu noile sale cartiere. La sediul 
comitetului municipal de partid, care 
se află chiar pe malul înalt al ma
relui fluviu, de dimineață și pînă 
noaptea vin oameni cu tot felul de 
treburi, se primesc rapoarte, au loc 
întruniri de lucru, se stabilesc mă
suri pentru perfecționarea muncii 
din toate domeniile activității eco
nomice și sociale. în cursul dimine
ții, primul-secretar a poposit pen
tru un sfert de ceas în biroul său 
de lucru. Vine din Insula Mare a 
Brăilei și pleacă, de îndată, la „La
minorul". A rămas îmbrăcat cu 
scurteica sa de teren și în sfertul 
acesta de ceas rezolvă o sumedenie 
de treburi. La un moment dat. sună 
telefonul. De la celălalt capăt al 
firului, direotbrul unui liceu îl in
formează lapidar :

— Elevul Istrate V. Vasile e pre
zent și astăzi la școală.

Așadar, printre, zecile de rapoarte. 
Informări și situații, printre nenu
măratele treburi — de obicei toate 
importante și urgente — cu care este 
confruntat zilnic acest activist. în 
dubla sa calitate de prim-secretar și 
de primar al unui mare municipiu 
al tării, lată, i se aduce la cunoș
tință că „și astăzi" un elev e pre
zent la o școală dintr-unul din car
tiere. Văzîndu-ne nedumerirea, tova
rășul Nioolae Spînu ni se adresează :

— Dacă e absolut normal ca zilnia 
să ml se raporteze de stadiul reali
zării unui nou tip de excavator la 
„Progresul", de ce n-ar fi la fel de 
normal ca, tot zilnic, să fiu infor
mat despre evoluția formării unul 
om ?

Aflăm, da îndată, despre ea asta

PITEȘTI : Ansambluri urbanistice moderne
în prezent, circa 83 la sută din 

cetățenii municipiului Pitești lo
cuiesc în apartamente moderna, 
confortabile. Numeroaselor ansam
bluri de locuințe li se adaugă în 
acest an blocuri cu încă 1 800 apar
tamente. Concomitent, se moder
nizează zona Tudor Vladimirescu, 
unde prinde contur cel mai tinăr 
cartier al orașului, care va avea în 
final 2 100 apartamente situate în 
blocuri cu o arhitectură aparte. Ele 
își vor oglindi chipul în apele

llmpezi ale Iacului de acumulare 
de la Prundu. La parterul acesto
ra sint prevăzute spatii comerciale 
și unități prestatoare de servicii 
pentru populație. Un alt ansamblu 
urbanistic se înalță In fața stadio
nului 1 Mai. în cartierele Popa 
Șapcă, Banatului, Viilor și Gîrlei, 
constructorii zoresc încheierea lu
crărilor la noi ansambluri de 
locuințe și obiective social-cultu- 
rale. (Gheorghe Cirstea).

In laboratorul de hidrotehnică al Institutului de construcții din București

vorba. în Brăila învață zed de mii 
de elevi. Desigur, în Imensa lor ma
joritate sint tineri care-și fac pe de
plin datoria, îmbinînd armonios în
vățătura cu munca și cu educația, 
pregătindu-se să devină oameni de 
nădejde ai schimbului de mîine. 
Zeci de mii de elevi. Printre aceș
tia sînt însă și cîțiva. putini, e drept, 
care se abat de la îndatoriri, unii 
dintre el aflindu-se chiar în pragul 
atît de primejdios al unul pas gre
șit In viață.

— Procentul acestora e Infim. Dar 
generația nouă e o pădure pe care 
trebuie s-o ferim de orice uscături. 
Nu putem admite nici cel mai mic 
procent de rebut uman.

Așa s-a pornit inițiativa „întllnl- 
rilor de joi după-amiază". Aici, cînd 
se ivesc cazuri deosebite, în bi
roul primulul-secretar al comite
tului municipal de partid se reunesc

însemnări
din municipiul Brăila

educatori, juriști, activiști da partid 
și al U.T.C., elevii în cauză și părin
ții lor. Se stă de vorbă cu înțelegere și 
cu căldură, cu tact și cu omenie. Se 
deslușesc împrejurările gare au favo
rizat unele manifestării familii dezor
ganizate, insuficienta preocupare a 
școlii, a dirigintelui sau a organizației 
de tineret pentru Încadrarea fiecărui 
elev în disciplina școlară, mediul de 
petrecere a timpului liber. Ce-1 de fă
cut în mod concret în fiecare caz în 
parte ? Asupra căror.resorturi — de 
sensibilitate, de .ambiție, de redre
sare — trebuie să se acționeze 7 Cina 
va veghea, va îndruma, va ocroti 
viitorii pași al tlnărulul? Sînt doar 
câteva din nenumăratele Întrebări 
cărora — de fiecare dată — 11 se 
află tot atîtea răspunsuri în înche
ierea întîlnirllor de joi. Răspunsuri, 
de cele mal multe ori. confirmate de 
viață...

...De la profesoara Veronica Do- 
brin, director-adjunct al Liceului in
dustrial „Nicolae Iorga". aflăm cîte- 
va din aceste răspunsuri... Elevul 
Nae T. a lipsit zile și săptămînl în
tregi de la scoală. într-o vreme va
gabonda în Balta Brăilei, pe malul 
Șiretului. A fost „smuls" din com
pania unor indivizi care, de altmin
teri, au fost condamnați pentru be
ție și scandal... Marinela A., al cărei 
părinți lucrează la „Progresul". în
cepuse să meargă mal des pe la pe
treceri decît la școală. Intrase în 
anturajul dubios al unor parazitl 
cer.tati cu munca. Rămăsese mult 
în urmă la învățătură, nu mai pu
tea tine pasul cu colegii. „Renunț la 
carte" — a fost hotărîrea ei necuge
tată. care ar fl însemnat și o inad
misibilă renunțare la muncă, i-ar 
fi deschis perspectiva parazitismu
lui social. „Consiliul omeniei" — așa 
cum au fost denumite întîlnirile de 
joi — a îndrumat-o șl ajutat-o să 
se încadreze în muncă la I.J.L.F. și

să continue învățătura la seral... 
Ion O. voia să Imite „eroii" din fil
mele șl din romanele de proastă ca
litate cu care-și împuiase capul. 
Chiar și compania dăunătoare în 
care s-a aflat într-un timp, confir
mată printr-o sentință a tribunalu
lui brăilean. amintește de titlul unu! 
cunoscut film „Hoții de biciclete", 
al cărui mesaj umanist nu a reușit 
să-l descifreze singur. O întîlnire de 
joi l-a ajutat să Înțeleagă marile 
adevăruri ale vieții : cinstea, demni
tatea. învățătura, munca... Acestea 
sint dteva dintre cazurile despre 
care i se raportează, uneori zilnic, 
primulul-secretar al comitetului mu
nicipal de partid.

Spectrul acțiunii sociale este deo
sebit de larg și ei pune in evidentă 
marile posibilități educative ale so
cietății noastre. într-o mare între
prindere brăileană. părinții unui elev
— oameni care, cam luati de tre
buri și de griji, își neglijaseră 
odrasla — ne-au mărturisit :

— Este pentru prima oară cînd. am 
fost deosebit de aspru criticați in 
biroul organizației de bază. Ni s-a 
stabilit, drept obligație, ca, pină la 
îndreptarea lucrurilor, să raportăm 
■periodic despre felul în care ne ocu
păm de educarea copilului nostru. 
Este. în fond, una dintre cele mal 
de seamă Îndatoriri ale noastre. Am 
putea spune că această împrejurare 
ne-a educat și pe noi. Ne-a educat 
să fim buni educatori.

Unele „întîlniri de joi" au fost 
prelungite cu temeinica analize des
pre : „activitatea educativă a orga
nizațiilor U.T.C.", ,rutn se desfășoa
ră orele de dlrlgențle". „timpul li
ber și folosirea lui", „educația prin 
muncă si pentru muncă", „șantierele
— scoală a educației comuniste". 
Așadar, o preocupare șl o grijă stă
ruitoare, concretizate, de cele mal 
multe ori. cu bune rezultate. In mod 
firesc se ridică Întrebarea ! ce ar fi 
devenit fiecare din „cazurile"' amin
tite mal înainte dacă nu se acționa 
corespunzător 7 Răspunsul pune în 
evidență însemnătatea intervenției la 
momentul oportun, dar și mai marea 
însemnătate a prevenirii, a preîn
tâmpinării unor asemenea situații. 
Tot prin educație, care înseamnă si 
formarea unor deprinderi, a unor 
atitudini conforme cu normele vie
ții noastre sociale, dar și crearea 
unui puternic șl sănătos curent de 
opinie. Educație pentru muncă si 
viață care — în lumina cerințelor for
mulate de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceausescu
— dobândește statutul de prioritate 
pe planul întregii activități sociale 
și la scara întregii țări.

...Lingă curgerea neîntreruptă a 
Dunării șl de ambele părți ale Car- 
paților țara crește frumos, cu noile 
sale Industrii, cu Întinsele ogoare, cu 
orașele și satele întinerite, cu oamenii 
săi noi. Mai cu seamă cu oamenii 
săi crescuți la școala muncii, în spi
ritul devotamentului fată de patrie.

Gh. ATANASIU 
Candiano PRICEPUTU

■ ■■■■■■■■■ ■■■
Actuala înflorire a roma

nului istoric românesc poa
te fi înțeleasă numai prin 
raportare la un mare nu
măr de cauze, de variate 
determinări obiective, între 
care atitudinea, recepti
vitatea, conștiința istorică 
și literară a publicului au 
un rol decisiv. Determină
rile existențiale, psiholo
gice, gnoseologice, civice, 
politice, morale și estetice 
conlucrează și ele atît în 
sensul realizării noilor 
modalități ale romanului 
istoric, cît și al impunerii 
sale in rîndurile publicului 
lector.

între acestea, determină
rile obiective de ordin on
tologic uman sint. desigur, 
printre cele mai importan
te. Ele ne reamintesc de 
faptul că timpul este o 
formă fundamentală a e- 
xistenței umane. Pasiunea 
constantă a marelui public 
pentru romanul istoric 
semnifică într-o formă 
spetifică Interesul său 
profund, explicit sau la
tent, totdeauna însă foarte 
viu, manifestat într-o mare 
varietate de forme, pentru 
Istorie, ca dimensiune a 
existenței umane, pentru 
raporturile spațio-tempo- 
rale ca forme de bază ale 
oricărei existențe reale, o- 
biective.

Determinărilor de ordin 
ontologic li se adaugă cele 
cu caracter gnoseologic. în 
romanul istoric, se realizea- 
ză o structură aparte, un 
mod specific de desfășurare 
și o validitate proprie a ac
telor cunoașterii, Înțelese 
ca descoperire multiplă șl 
ca proces continuu de pro
ducere a unor noi cunoș
tințe. Cu mijloacele »ele

specifioe, romanul istoric,; 
ca adevăr al vieții și al e- 
sențelor, oferă publicului 
șansa de a pătrunde 
profund în realități pe 
care istoria ca știință 
precisă, cu criterii se
vere și metode riguros sta
tuate, nu le poate cuprin
de total și definitiv. Sînt 
realități pe care nici reper
toriile de documente, nici 
tratatele monografice, nici 
comunicările parțiale, nici 
vastele lucrări de sinteză 
nu le pot epuiza. Ceva ră- 
mine totdeauna de înțeles, 
de cercetat, de reliefat, de 
explicat. Fapt este că arta 
și literatura, implicit ro
manul istoric, au puterea 
de a înfățișa adevărul ca 
proces, de a pătrunde și de 
a lumina uneori, din per
spectiva unei percepții ori
ginale, cu mijloace care 
țin, cum spune Blaga, de 
intuiție și sensibilitate.

Laolaltă cu determină
rile ontologice și gnoseolo
gice. cele de ordin psiho
logic explică și ele situația 
aparte a romanului istoric 
și impactul său excepțio
nal asupra publicului de 
azi. S-a spus adesea, șl pe 
pună dreptate, că istoria 
este memorie colectivă a 
popoarelor, a națiunilor, a 
lumii întregi. Ca proces 
psihic de acumulare, păs
trare șl utilizare a expe
rienței trăite la scară indi
viduală și socială, memoria 
reprezintă o imensă forță 
spirituală latentă sau ma
nifestă. Astăzi se știe că 
memoria social-istorică, 
memoria popoarelor îndeo
sebi, determină și structu
rează unele aspecte decisi
ve ale memoriei personale.

în arta inspirată de isto
rie și cu deosebire în lite
ratura cu tematică Istorică, 
memoria colectivă a oame
nilor comunică permanent 
cu natura intimă a pro
ceselor creatoare, cu esen
ța și structura imagini
lor, cu mesajul și chiar 
cu tipologia stilistică a o- 
perelor. Ca act de voință 
creatoare șl ca întreprin

exacte, pe o vastă șl difi
cilă acțiune de reconstitui
re a faptelor și, totodată, 
pe forța șl complexitatea 
relației dintre istorie și li
teratură. în acest sens 
Hasdeu avea dreptate să-l 
considere pe istoric, ca de 
altfel și pe scriitor, un 
„uvrier și un artist".

Cea mal importantă din
tre numeroasele determi
nări care explică actuala

climatul instaurat in socie
tatea noastră dună Con
gresul al IX-lea al partidu
lui, conștiința politică. în
țeleasă ca ansamblu de 
idei, reprezentări, stări de 
spirit, concepții si convin
geri cu privire la sfera ra
porturilor politice, se află 
însă într-o relație indes
tructibilă cu conștiința Is
torică.

în romanul istoric, mal

de. care 11 semnifică si 
pentru care trăiește.

Ca instituire, ca unitate 
între Idealuri și adevăr 
lnlâuntrul frumosului, dar 
și ca angajare morală, in 
sensul precizat de un cu
getător ca Vasile Pârvan. 
fată de imperativele grave 
ale istoriei, romanul inspi
rat de trecut comunică în 
egală măsură cu prezentul 
si îndeosebi cu viitorul, la

Mesajul patriotic 
al romanului istoric

dere artistică, romanul in
spirat de trecut îndeplineș
te cu mijloacele sale spe
cifice unele funcții identi
ce cu ale memoriei, res
pectiv cu ale științei isto
rice, preocupată de sesi
zarea. descrierea, explica
rea și evaluarea faptelor 
petrecute în decursul tim
pului. Imaginația, senti
mentul, trăirea evenimen
telor provocate și în
treținute de actul lec
turii reliefează din va
riate perspective relația 
indestructibilă a romanului 
istoric, una din cele mai 
complexe și mai rafinate 
modalități de evocare a 
trecutului, cu determinări
le de ordin psihologic și in 
mod special raporturile 
dintre durată și memoria 
individuală sau colectivă. 
E o trăire fondată pe date

situație a romanului isto
ric ca mod specific de re
structurare a vieții, ca fe
nomen estetic și ca sistem 
complex de conexiuni și 
interdependente valorice, 
este însă, indiscutabil, de 
ordin politic. Trăim într-o 
epocă în care mase enorme 
de oameni din lumea în
treagă parcurg un proces 
complicat și ireversibil de 
conștientizare politică. Ca 
percepție, simțire și trăire, 
ca experiență de viață, ca 
atitudine civică șl morală, 
ca suma unui sistem da 
valori, ca afectivitate, in
teligență și memorie, dar 
mai ales ca situare lucidă, 
conștiința, inclusiv conști
ința politică, este elemen
tul principal al personali
tății proiectate activ în
tr-un model posibil al lu
mii. Emblematică pentru

mult declt în alte aspecte 
ale prozei, apare evidentă 
ilimitarea relațiilor litera
turii cu lumea întreagă. 
Rezultă că percepția lucidă 
a lumii este în orice operă 
literară, dar cu deosebire 
în romanul Istoric, sursa 
perpetuă a celor mal în
verșunate și mai dramatice 
Înfruntări de idei. O astfel 
de percepție dă romanului 
Istoric, demn de acest 
nume, notele sale caracte
ristice, definitorii. Situarea 
lucidă a artistului echiva
lează cu o situare dramati
că, gravă, neapărat respon
sabilă. în fata textului șl 
a lumii întregi. Literatura 
pe care autorul inspirat de 
trecut o scrie este în ega
lă măsură reconstituire sl 
restituire a istoriei, dar mal 
ales constituire a unui uni
vers de valori în care cre

care autorul se proiectează 
cu nestrămutată convinge
re. Tocmai faptul că în ro
manul Istoric valorile este
tice sînt fondate pe valori 
morale, științifice, naționa
le. civice și politice expli
că impactul său extraordi
nar asupra publicului. Pu
blicul se regăsește în ro
manul istoric ca realitate 
etnică și spirituală, ca as
pirație colectivă. în acest 
sens, romanul Istoric 11 
semnifică pe autor, semni- 
ficînd totodată epoca șl 
spiritualitatea pe care le 
reprezintă, „secolul din 
viata unul popor", după 
expresia lui Eminescu, in 
care se înscrie, pe care îl 
Ilustrează și îl transfigu
rează. Caracterizat, preci
zat și dus mai departe, 
după cum spune Iorga. su
fletul poporului se simtă

îmbogățit prin Îndelungata 
comunicare cu cărțile în care 
se regăsește. Sensibilitatea 
estetică românească îsi ara 
în romanul istoric un Im
portant punct, de referință.

In ultimul timp au apă
rut în alte spații de cul
tură, dar uneori, și la 
noi, ca un fel de imi
tație rudimentară, servilă, 
tentative vagi de a face 
din romanul Inspirat din 
trecut un pretext pentru 
compuneri epice în care 
sumarele șl inconsistentele 
referiri la istorie, altfel 
spus respingerea indica
torilor 6patio-temporali ai 
narațiunii, insinuează, de 
fapt, o viziune haotică, de- 
constructivă, fragmentară, 
indiferentă și indetermina- 
tă, nihilistă. în fond, asu
pra actului artistic, asupra 
faptelor relatate și, prin 
ele, chiar asupra lumii în
tregi. In legătură cu însăi
lările acestor poligrafi ex
cesivi s-au găsit și comen
tatori care să vorbească, 
nici mai mult, nici mai pu
țin declt de ruptura epis
temologică a textului față 
de orice realitate. Ex-1 
cesele iraționale, instinc
tul anafhic, pornirile 
Inconștiente prezidează, 
spun ei, elaborarea unor 
texte stufoase, dezlînate și 
dezordonate, diluate, lipsite 
de orice urmă de rigoare 
și chiar de demnitate este
tică. Desigur, un autor 
poate opta pentru o moda
litate'de comunicare în 
care se regăsește și care îl 
reprezintă mai bine. Frag- 
mentarismul. neîncrederea 
în structurile logice ale 
artei și ale limbajului, 
autoparodia auctorială, in- 
determinarea atitudinii ca
racterizează anumite texte.

considerate literatură, șl în 
unele cazuri anumite mode 
literare ridicole, repede 
trecătoare ca multe alte 
mode. Faptul că unii autori 
își proclamă textele reali
zate dintr-o astfel de per
spectivă drept literatură și 
chiar romane. Iar în cîteva 
cazuri chiar romane istori
ce, n-are însă nimic comun 
nici cu ideea de artă, șl nici 
cu situarea conștientă fată 
de trecutul în care ne re
găsim. De altfel, indife
rența totală a publicului 
față de pseudoromanele 
zise istorice este mai mult 
decît semnificativă.

Romanul istoric Implică 
o autentică și puternică 
vocație narativă, riguros 
constructivă. întregită de 
acribie științifică, de cul
tul adevărului, de o reve
latoare subtilitate stilistică 
și, neapărat, de o situare 
filozofică și axiologică fer
mă. Publicul simte auten
ticitatea romanului Istoric 
și-i rămlne devotat tocmai 
datorită unor astfel de ca
lități. Publicul, mai mult 
decît critica, este factorul 
decisiv In validarea roma
nului Istoric românesc de 
azi.

înflorirea actuală * ro
manului Istoric este — pe 
de o parte — un semn, în
tre multe altele, al comu
niunii spirituale dintre 
scriitori șl marele public, 
al forței tradițiilor în care 
ne înscriem și pe care le 
cultivăm, iar pe de alta — 
al valorii înalte și al demo
cratismului profund al ar
tei noastre, al noii con
științe de sine a culturii 
române.

Mihai DIACONESCU

Foto t Sandu Cristiar

r .........

tv
13.00 Telex
13.05 La sflrșlt de săptâmlnă (parțial 

color)
14.45 Săptâmlnă politică
15.00 închiderea programului
10,00 Telejurnal. In inttmplnarea Fo

rumului comuniștilor
19,20 Tara întreagă intlmplnă Confe

rința Națională a partidului. 
Semnături la temelia marilor 
construcții ale României socia
liste (color)

19.35 La marea conferință, partidului 
un gînd fierbinte 1 Cintece șl 
versuri

19.45 Teleenclclopedla (color)
20.15 Film artistic (color). „Despre o 

anume fericire". Producție a 
Casei de filme cinci. Scenariul ; 
Constantin Chlrlță, Andrei Bla- 
ler. Regia: Mlhai Constantlnescu

31.35 Un ctntec pe adresa dumnea
voastră (color)

22.30 Telejurnal
22.30 închiderea programului

cinema
• „Filmul românțsc — cronică vie a 
epopeii făuririi Societății socialiste". 
Vară sentimentală: PATRIA (11 86 25)
— 9; ii: 13: 15: 17: 19
• Vulcanul stins : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. EXCELSIOR
(85 49 45) — 9; 11; 13; 15: 17; 19. ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13: 15;
17; 19
• Cetatea ascunsă i O R I V IȚ A 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. AU
RORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Cale liberă 1 VOLGA (79 71 26) —
15:' 17: 19, ARTA (213186) — 15;
17; 19
• Drumul oaselor) VOLGA — 9-
ii: 13
• Evadarea ) ARTA — 9; 11; 13
• Pădurea de fagi : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; U| 13: 15: 17; 19
• O lumină la etajul zece t LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Soseso păsările călătoare: STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,15: 14,30; 16.45; 18,45
• Aventurile Cavalerului Albastru — 
9; 11; 13; 17, Ciuleandra — 14,45; 19 : 
DOINA (16 35 38)
• Figuranțil : PROGRESUL (23 94 10) 
—- 15; 18
• Secretul Iui Nemesis : LIRA 
(31 71 71) — 9: 11,30; 14; 16,30; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Mirajele Iubirii : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Inspector fără armă ; BUZESTI 
(50 43 58) - 15; 17; 19
• Anul soarelui liniștit t DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17: 19
0 Vraciul : COTROCENI (49 48 48) — 
15; 18
• Paso Doble pentru trei » VIITO
RUL (10 67 40) — 15: 17; 19
• O logodnică pentru prinț ; MUN
CA (21 50 97) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
■mare) : Ioneștll — 18; (sala Amfitea
tru) ; Campionul — 18,30; (sala Ate
lier) : Pe la ceasul cinci 'spre seară — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
plan Dana Borșan — 18
• Opera Română (13 18 57): Choplnla- 
na. Rapsodia I, Bolero, Carmen — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48. bd. 
N. Bălcescu nr. 2) : Vlnzătorul de 
păsări — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) ; 
Io, Mircea Voievod — 18; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Cîntec despre 
mine Însumi — 18
• Teatrul Foarte Mlo (14 09 05) ;
Bătrina și hoțul — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Acești nebuni fățarnici — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Micul infern — 18; 
(sala1 Studio) i Concurs do Împreju
rări — 18,30
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Iama cind au murit can
gurii — 18; (sala Gluleștl, 18 04 85) : 
Așteptam pe altcineva — 18
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18; (sala Victoria. 50 58 65): 
Eu vă fac să rldețl — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe sub cetini Ia 
Izvoare — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Sl totuși o mare Iubire — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tinăr printre alții — 9
• Circul București (10 41 95): Caval
cada circului (premieră) — 18.30

Administrația de Stat 
Loto—Pronosport 

informează :
Duminică, 13 decembrie, va avea 

Ioc o nouă TRAGERE LOTO 2, în 
contextul sultei de acțiuni ce pre
ced sfîrșitul anului 1987. Partici- 
panțil cunosc avantajele convingă
toare oferite de o astfel de acțiune, 
atît în ceea ce privește larga pa
letă de cîștiguri, cît și atractivita- 
tea formulei tehnice. Intre altele, 
este de subliniat posibilitatea de a 
se cîștiga și cu numai 2 numere, iar 
câștigurile constau în autoturisme 
șl sume de bani, de valori fixe și 
variabile. Participarea se face ex
clusiv cu bilete în valoare de 10 
lei, termenul limită pentru jucarea 
numerelor favorite fiind sîmbătă. 
12 decembrie.
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în cinstea Conferinței
Naționale a partidului

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEII"

MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE Șl CULTURAL-ARTISTICE
In Capitală, la clubul întreprin

derii de mașini agricole „Semănă- 
toarea1'. numeroși oameni ai muncii 
au audiat cu viu interes expune
rea cu tema ..Marile realizări ale 
poporului român de la Congresul al 
IX-lea al partidului și pină in pre
zent". iar sala de festivități a In
stitutului de chimie alimentară a 
găzduit expunerea intitulată „Pro
gramul ideologic al partidului — 
cartă a educației muncitorești re
voluționare a tuturor oamenilor 
muncii", la care au participat cer
cetători și cadre de specialitate din 
institut. La clubul întreprinderii de 
țevi sudate a fost prezentată o ex
punere cu tema „Rolul pregătirii 
politico-ideologice și al policalifi
cării oamenilor muncii in creșterea 
eficientei economice în toate dome
niile do activitate". O dezbatere cu 
tema ..Funcțiile de bază ale con
ducerii științifice și cercetării in 
dezvoltarea producției și creșterii 

• eficienței productive" a avut loc ia 
clubul întreprinderii „Optica Ro
mână".

La Teatrul Național din Cluj-Na- 
poca s-au desfășurat lucrările sim
pozionului cu tema „Republica pe 
coordonatele dezvoltării socialiste 
multilaterale". Cu acest pri'ei au 
fost relevate mărețele înfăptuiri 
ale poporului nostru in „Epo.a 
Nicolae Ceaușescu". rolul Partidului 
Comunist Român ca centru vital al 
națiunii noastre socialiste. La casa 
municipală de cultură a avut loc un 
concert festiv cuprinzind piese de 
muzică corală patriotică aparținind 
compozitorilor noștri clasici si con
temporani. Manifestări asemănătoa
re — simpozioane, mese rotunde, 
dezbateri, expoziții de carte social- 
politică. de artă plastică, spectaco
le — dedicate Conferinței Naționa
le . a partidului și aniversării Re
publicii au fost organizate in aces
te zile în toate municipiile, orașele 
și comunele județului.

„Epoca Nicclae Ceaușescu — 
epoca marilor impliniri socialiste" 
a fost genericul sub care s-a des
fășurat la casa de cultură a sindi
catelor din Bacău un simpozion la 
care au luat parte oameni ai mun
cii din municipiu, activiști de 

' partid, cadre didactice .universitare, 
cercetători in domeniul științelor 
sociale. Au fost reliefate marile 
realizări obținute de poporul nos
tru, de județul Bacău în perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea, 
de cind în fruntea partidului și sta
tului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu , al națiunii noastre socia
liste. Manifestarea a fost Între
gită de un reușit spectacol literar- 
muzical, patriotic și revoluțio
nar. precum și de o cuprinzătoare 
expoziție de carte. La întreprin
derea de mașini-unelte a avut loc 
un simpozion cu tema „Anii ac
tualului cincinal — perioadă des
chisă spre înalte performanțe teh
nice". In numeroase localități ru
rale din județul Bacău, intre care 
Răcăciuni, Sa scut, Dărmănești, Ar- 
deoanl. Bogdănești, au fost audiate 
expuneri cu privire la direcțiile 
prioritare de acțiune în agricultura 
socialistă in acest cincinal.

La cluburile muncitorești și cine
matografele din Tulcea se desfă
șoară „Decada filmului social-poli
tic", iar in unitățile industriale, in
tre care combinatul metalurgic, 
întreprinderea de alumină. între
prinderea de construcții nave și 
utilai tehnologic, au avut loc 
simpozioane cu tema „Muncă și 
creativitate în toate domeniile vie
ții econom ico-sociale". Un alt sim
pozion ilustrind succesele obținute 
de poporul român în anii care au 
trecut de la Congresul al IX-lea al

PARTIDUL-STRATEGUL CLARVĂZĂTOR 

AL CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE
(Urmare din pag. I)
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și trecere a României 
spre comunism. de a mobiliza și 
pune in valoare inteligența colectivă 
a poporului pentru a atinge un ri
dicat nivel al dezvoltării economice ; 
pentru a perfecționa continuu o de
mocrație de tip superior, reală, efec
tivă. viabilă ; pentru a asigura o 
propulsare nemaiintilnită a invăță- 
mintuiui și științei ; pentru a clădi 
și reclădi p adevărată cultură uma
nistă. cultură care să emane din 
viața de fiecare zi a poporului și 
care să fie la indemina lui : pentru 
a clădi un nou sistem al relațiilor 
interumane și o nouă civilizația 
morală în care respectul pentru om 
și demnitate umană să fie valoare 
supremă ; de a clădi, pe baza rezol
vării juste a problemei naționale, 
relații noi. de prietenie, frățietate și 
respect reciproc între toți cetățenii 
țării, fără deosebire de naționalitate.

Partidul comunist a readus la 

Noi construcții de locuințe la Suceava

«Ol*

P.C.R. este organizat în aceste zile 
in orașele Babadag, Măcin și Su- 
lina.

în așțzămlnt.elș culturale, între
prinderile, instituțiile și unitățile 
de invățămint din județul Boto
șani se desfășoară ample acțiuni 
politico-ideologice și cu!tural-ar- 
tistice consacrate marelui forum al 
comuniștilor, grandioaselor înfăp
tuiri obținute de poporul nostru in 
anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", 
succeselor oamenilor muncii din 
această parte a țării. Astfel, la în
treprinderile industriale a fost pre
zentat simpozionul „Județul Boto
șani in anul Conferinței Naționale 
a partidului", iar în școlile gene
rale din noile cartiere de locuințe 
„Miorița" și „Săvenilor" din orașul 
reședință de județ a avut loc dezba
terea pe tema „Conferința Națio
nală a partidului, eveniment major 
in viața politică a țării". Expuneri,

mese-rotunde, simpozioane oma
giale au avut loc la cluburile mun
citorești din orașele Dorohoi și 
Săveni, precum și la căminele cul
turale din Tudora, Sulița. Pomirla, 
TruSești, Ungun, Ungureni, Buce- 
cea. Bogata agendă a activităților 
cultural-artistice cuprinde și reci
talurile de poezie patriotică „Parti
dului — inima și versul", specta
colele muzical-literare „Cintăm a 
țării devenire", expoziția de carte 
social-politică „Un om. 6 epocă, o 
țară", deschisă la biblioteca jude
țeană .,Mihai Eminescu", expoziția 
de artă plastică și fotografii „Sub 
flamura partidului creștem odată 
cu țara", găzduită de Casa pionieri
lor și șoimilor patriei din Botoșani.

La casele de cultură din Miercu- 
rea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc. Bor- 
sec și Vlăhjța au avut loc expu
neri, simpozioane, dezbateri, mese- 
rotunde in cadrul cărora au fost 
evidențiate marile realizări ale 
poporului nostru, sub conducerea 
partidului, in anii construcției so
cialiste, cu deosebire in perioada 
care a trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului. Totodată, au 
fost evidențiate înfăptuirile mărețe 
pe care oamenii muncii le-au ob
ținut in acești ani de dezvoltare 
armonioasă a tuturor județelor pa
triei. în cadrul manifestărilor a 
fost exprimată voința unanimă a 
oamenilor muncii din județ de a 
acționa cu toată energia pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan pe acest an și pe intregul 
cincinal, pentru a intimpina Confe
rința Națională a partidului cu 
realizări remarcabile in producție.

în municipiul Călărași s-a desfă
șurat simpozionul „Contribuția 
Partidului Comunist Român, a se

ordinea zilei spiritul revoluționar 
propriu idealului comuniștilor, a 
cerut și cere membrilor săi dăruire 
revoluționară, abnegație, neaccepta- 
rea privilegiilor, identificarea cu sta
tutul omului cotidian și aspirațiile 
poporului. „Comuniștii — releva 
secretarul general al partidului — 
nu trebuie să uite nici un moment 
că. intrind intr-un partid revoluțio
nar, și-au asumat in mod liber răs
punderea de a acționa in mod orga
nizat pentru apărarea intereselor po
porului, pentru victoria socialismului 
și comunismului, pentru apărarea in
dependenței și suveranității țării, 
pentru o politică de pace și colabo
rare internațională. Ei nu au și nu 
pot avea drepturi sau privilegii 
aparte. Drepturile lor sint aceleași 
ca ale întregului popor. Datoria lor 
este să acționeze pentru realizarea 
tuturor măsurilor de dezvoltare a 
țării și de ridicare a bunăstării gene
rale a poporului, in strinsă unitate 
și in fruntea maselor dc oameni ai 
muncii. Ei au obligații in plus ca 
revoluționari, ca membri ai unui

cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la promovarea 
fermă a concepției revoluționare 
despre lume și viață, parte inte
grantă a procesului de formare și 
dezvoltare a conștiinței socialiste, 
a omului nou, constructor al socia
lismului și comunismului". Comu
nicările au reliefat teze din opera 

/ secretarului general al partidului 
privind unitatea dintre concepția 
materialist-științifică și practica 
social-politică, gontribuția adusă la 
elaborarea coordonatelor de bază 
ale democrației noastre muncito
rești revoluționare, la definirea 
noilor trăsături ale epocii contem
porane. A fost vernisată expoziția 
„Din gîndirea social-politică a se
cretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu". in care sint 
reunite opere publicate în România 
și în diverse țări ale lumii.

Repere ale înfăptuirii amplelor 
programe de dezvoltare și înflorire 
a patriei adoptate de Congresul al 
XIII-lea al P.C.R. au fost prezen
tate în cadrul întîlnirilor cadrelor 
și ostașilor din unități și garnizoa
ne cu brigada științifică a Coman
damentului apărării antiaeriene a 
teritoriului. .Au fost relevate înnoi
rile petrecute în viața societății 
noastre în primii ani ai acestui 
cincinal, drumul ascendent parcurs 
de industria, agricultura și celelalte 
ramuri ale economiei românești pe 
coordonatele modernizării, ale creș
terii continue a eficienței.
• „Concepția creatoare elaborată de 
secretarul general al partidului pri
vind integrarea organică a învăță- 
mîntului cu cercetarea științifică și 
cu producția" a constituit tema 
sesiunii recent organizate de Aca
demia Militară. Comunicările pre
zentate au evidențiat grija stărui
toare pe care partidul și statul 
nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu, o acordă permanentei 
dezvoltări și modernizări a școlii 
românești, pregătirii și educării ti
nerei generații în deplină concor
dantă cu cerințele dezvoltării eco- 
nom ico-sociale. cu exigentele socie
tății noastre socialiste. S-au subli
niat. sarcinile importante ce revin 
învățămîntului militar din docu
mentele Congresului al XIII-lea al 
partidului, din cuvîntarea rostită de 
secretarul general al partidului ia 
Congresul al III-lea al educației 
politice și culturii socialiste.

La întreprinderea de materiale 
de construcții din Iași a fost pre
zentată expunerea „Concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu pri
vind rolul revoluției tehnico-știin- 
țifice în dezvoltarea economico-so- 
cială a țării, participarea maselor 
largi la infăptuirea unei noi cali
tăți in întreaga activitate d.e ridi
care a patriei pe cele mai înalte 
trepte de civilizație și bunăstare". 
La Institutul de medicină și farma
cie. la alte instituții de învățămînt 
superior din Iași au fost organizate 
acțiuni culturale complexe sub ge
nericul „Forța mobilizatoare a'ho- 
tărîrilor Congresului al XIIT-lea al 
partidului, a ideilor, tezelor și 
orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, contribuția 
secretarului general al partidului 
nostru la afirmarea conștiinței so
cialiste a maselor, a spiritului lor 
revoluționar". în același amplu 
evantai de manifestări se înscrie și 
expunerea „Inițiativele de pace ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. lar
gul lor ecou in lumea contempora
nă". susținută Ia întreprinderea de 
transporturi auto, iar in numeroa
se localități rurale ieșene au fost 
organizate dezbateri cu tema „To
varășul Nicolae Ceaușescu — înalt 
exemplu de muncă și viață, de în
flăcărat patriot revoluționar".

(Agerpres)

partid care și-a asumat rolul istoric 
de a conduce întregul popor spre o 
societate mai bună și mai dreaptă, 
spre societatea fără clase, spre so
cietatea comunistă".

Acum, in pragul Conferinței Na
ționale, evaluind drumul de la Con
gresul al XIII-lea și pină in prezent, 
se relevă cu deosebire așezarea în
tregii conduceri a societății de către 
partid sub auspiciile științei, ale rea
lismului și discernămîntului lucid, 
ale continuei perfecționări a demo
crației socialiste, ale analizei fără 
prejudecăți a realității, ale revigoră
rii spiritului revoluționar ; in esență, 
sub auspiciile noii calități a muncii 
și vieții. Sint toate acestea temeiuri 
trainice ale atașamentului de 
nezdruncinat al întregului popor, al 
tuturor oamenilor muncii la politica 
partidului, la cauza socialismului. 
Puternic, strins unit in jurul parti
dului. al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. poporul 
român își proiectează, azi. cu deo
sebită cutezanță și încredere, viitorul 
comunist.

- REȘIȚA :
Apartamentul 21 000

Zestrea edilitară a Reșiței s-a îm
bogățit în aceste zile cu incă 80 de 
apartamente, prin darea in folo
sință a două noi blocuri — A-3 și 
A-4, pe strada Horea. Numărul 
total al apartamentelor construite 
in „Epoca Nicolae Ceaușescu" in 
frumosul oraș de pe malurile 
Birzavei a ajuns astfel Ia 21 000. 
Apartamentul înregistrat cu acest 
număr a fost pus la dispoziția fa
miliei Iui Vasile Dorel Potoceanu, 
care s-a și mutat în noua și mo
derna locuință din blocul A-4. Cele 
două noi blocuri au și magazine la 
parter. Prin darea acestora în fo
losință. spațiile comerciale utile ale 
Reșiței depășesc suprafața de 50 000 
mp. (Ion D. Cucu).

IAȘI : Succese 
ale ceferiștilor

Lucrătorii stației C.F.R. Iași, uni
tate distinsă de trei ori consecutiv 
cu „Ordinul Muncii" clasa I, și-au 
onorat înainte de termen preve
derile de plan la indicatorii de 
bază pe anul 1987. Succesul, dedicat 
Conferinței Naționale a partidului 
și celei de-a 40-a aniversări a Re
publicii. a fost obținut ca urmare a 
creșterii productivității muncii cu 
30 la sută peste nivelurile planifi
cate, reducerii substanțiale a du
ratei de staționare a vagoanelor 
de marfă la operațiile de încărca- 
re-descărcare. întăririi ordinii 
și disciplinei in toate com
partimentele, intensificării acțiuni
lor de modernizare a traficului 
feroviar de călători și mărfuri. In
ginerul Vasile Irimia, șeful stației, 
ne precizează că avansul de timp 
eîștigat dă posibilitatea ca unitatea 
ieșeană să mai transporte supli
mentar, pină la sfirșitul lunii de
cembrie. peste 25 000 tone mărfuri, 
în condițiile reducerii consumuri
lor energetice și de combustibil cu 
peste 20 la sută, a sporirii gradu
lui de siguranță a circulației pe 
calea ferată. (Manole Corcaci).

ALBA IULIA: Valorificarea 
superioară a materiilor 

prime
Acțiunea de recuperare și rein

troducere în circuitul productiv a 
materialelor refolosibile. rezultate 
în procesul de fabricație, se des
fășoară la întreprinderea de încăl
țăminte „Ardeleana" din Alba Iulia 
cu bune rezultate. Utilizarea meto
dei de croire combinată, crearea 
unor modele speciale pentru copii 
și adolescenți, reducerea pierderilor 
tehnologice sînt doar cîteva pro
cedee utilizate pentru a reintrodu
ce în circuitul productiv materia
lele refolosibile, din care se con
fecționează produse noi. De la în
ceputul anului, din materiale refo
losibile au fost confecționate aici 
123 000 perechi încălțăminte, în. cea 
mâi mare parte pentru copii și

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 12 decembrie, ora 20 — 15 
decembrie, ora 20. în țară : Vremea 
va fi rece la începutul intervalului, 
apoi se va încălzi ușor. Cerul va fi 
temporar noros. Se vor semnala pre
cipitații izolate, sub formă de ninsoare 
la începutul intervalului în regiunile 
nordice și estice. Spre sfîrșitul interva
lului, în vestul și sud-vestul țării . se 
vor semnala precipitații .locale, sub 
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. 
Vlntul va sufla slab pină la moderat.

1 Radioreceptoare portabile și staționare

Un dar util, in acest sfirșit de 
an și in plină desfășurare a tra
diționalei manifestări „Luna cadou
rilor". poate fi și un aparat de 
radio portabil sau staționar. Nu în- 
timplător. unitățile de profil și ra
ioanele specializate aie magazine
lor comerțului de stat din întrea
ga tară au pus la ^vinzare o gamă 
diversă de astfel de aparate. Știrea 
curentă, informația la zi. muzica 
de ultimă oră, viața țării și viața 
planetei ne sint aproape prin in
termediul acestor realizări ale elec
tronicii.

Pentru a înlesni opțiunile cum
părătorilor, ne-am adresat unui ve
teran al comerțului, specialist in 
astfel de aparate. Florian -Bobeș de 
la magazinul universal „Favorit" 
din Drumul Taberei 24. magazin 
care deține un’ sector puternic pro
filat, pe această aparatură. O parte 
din aparate au ca sursă de ali
mentare numai bateriile, altele be
neficiază de sisteme de alimenta
re combinate, baterii și rețea, in 
sfirșit altele au alimentarea nu
mai la rețeaua electrică. Din pri
ma categorie, recomandabile sint 
IRIS cu două lungimi de undă, 
TOP cu o singură lungime de undă, 
COSMOS cu trei lungimi de undă 
și SONG cu două lungimi. Din a 

adolescenți. Pe această cale, se 
asigură o valorificare superioară a 
materiei prime și materialelor. 
(Ștefan Dinicâ).

ARGEȘ : In sprijinul 
petroliștilor

Tn cuprinsul schelei de extracție 
Moșoaia din județul Argeș a luat 
extindere activitatea de foraj, mal 
ales în zona Vața-Alunișu. unde 
numărul de sonde în exploatare și 
foraj e în creștere. Pentru ca pe
troliștii de Ia extracție să poată 
face față volumului mare de. lu
crări. în cadrul schelei amintite s-a 
dat in folosință un nou parc petro
lier. Aici, amestecul de țiței și gaze 
extrase prin pompaj este prelucrat 
de separatoare moderne automati
zate și împins în magistrala de 
transport și colectoarele de joasă 
presiune. Darea în folosință a a- 
cestui nou parc asigură. astfel, 
printr-o utilizare dintre cele mai 
moderne, exploatarea optimă a son
delor. (Gh. Cîrstea).

HARGHITA : Sporesc 
activitățile de industrie 

mică
Urmărind valorificarea superioa

ră a resurselor locale, industria 
mică a județului Harghita capătă 
o pondere tot mai mare în an
samblul dezvoltării economice, prin 
organizarea și dezvoltarea de noi 
ateliere și secții în multiple pro
filuri, prin satisfacerea în măsură 
tot mai mare a cerințelor locuitori
lor, prin creșterea volumului pro
ducției. Astfel, in prezent, produc
ția micii industrii a ajuns la o 
pondere de 15,2 la sută în produc
ția industrială a județului.

Preocupare susținută în acest 
sens dovedesc și consiliile popu
lare care, prin unitățile proprii, 
și-au sporit activitatea în ultimii 
doi ani cu 47,2 la sută, (Nicolae 
Șandru).

BOTOȘANI : Noi 
apartamente 

pentru oamenii muncii
Colectivul Trustului de antrepri

ză gețierală construcții-montaj Bo
toșani și-a depășit planul cu 100 
apartamente. Faptele de hărnicie 
ale constructorilor se probează prin 
realizarea in întregime la această 
dată a planului anual de aparta
mente în municipiul Botoșani, in 
orașele Dorohoi și Săveni.

— Elanul în muncă al construc
torilor — ne spune inginerul Cor- 
neliu Daniliuc, directorul Trustului 
— a fost energic susținut prin am
ple acțiuni de modernizare a pro
ducției. de punere în funcțiune a 
unor utilaje de mare randament. 
Ne-am angajat să realizăm pină la 
finele anului o producție .supli
mentară în valoare de 12 milioane 
lei. (Eugen Hrușcă).

cu Intensificări locale la sfîrșitul inter
valului, predomlnînd din sectorul sudic, 
in sud-vestul țării. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 12 și 
minus 2 grade, mai coborîte în prima 
noapte, Iar cele maxime între minus 
5 șl plus 5 grade. Se va produce ceață 
locală, asociată si cu depunere de chi
ciură. iar la sfîrșitul intervalului, 
izolat, polei. Tn București : Vremea va 
fi rece la început, apoi se va încălzi 
ușor. Cerul va fi temporar noros. fa
vorabil ninsorii slabe la începutul in
tervalului. Vîntul va sufla slab pină 
la moderat. Temperaturile minime v>r 
oscila între minus 6 ’si minus 2 grade, 
mai coborîte în prima noapte, iar ma
ximele intre minus 2 și plus 2 grade. 
Condiții de ceață asociată și cu depu
nere de chiciură.

doua categorie, e vorba de cele cu 
sursă de alimentare combinată, se 
sugerează opțiunea fie pentru 
COSMOS 7 cu trei lungimi de undă, 
fie pentru DUO pe două lungimi 
de undă, pentru SOLO 500 său 
pentru GLORIA cu patru lungimi 
de undă — acesta din urmă be
neficiind și de sursă de lumină 
pentru scală.

Dintre aparatele de radio stațio
nare. iată unul care, după cum ni 
se confirrrtă. și-a dovedit din plin 
eficienta : OLIMPIC cu picup. 
Citeva caracteristici le impun de 
la sine : fiabilitate înaltă, conve
nabile in ce privește consumul re
dus de energie electrică (majori
tatea funcționează și la baterii), cU 
un design atrăgător. In afara „O- 
limpicului", majoritatea aparatelor 
atf carcase din plastic metalizat, 
diverse nuanțe coioristice și o 
greutate redusă, ceea ce le face 
ușor transportabile.

Ușor de procurat din toate uni
tățile de . profil și raioanele spe
cializate ale magazinelor comerțu
lui de stat din întreaga țară, a- 
paratele de radio portabile și sta
ționare pot aduce oricînd acea 
undă de bucurie pe calea... unde
lor. (M. Cuibuș).

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII KENY/

Domnului DANIEL TOROJTICH ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya

NAIROBI
Cu prilejul celei de-a XXIV-a aniversări a Zilei naționale a Republic 

Kenya vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și feri 
cire personală, de pace și prosperitate poporului kenyan prieten.

îmi amintesc cu multă plăcere de întîlnirile și convorbirile pe care le-ai 
avut cu prilejul recentei dumneavoastră vizite în România și sint convine c 
pe baza acordurilor și înțelegerilor pe care le-am convenit împreună, rapoi 
turtle de prietenie și cooperare statornicite între cele două țări ale noasti 
sfe vor adinei și se vor extinde continuu tn viitor In interesul celor dor 
popoare, al cauzei păcii, Înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Poporul kenyan săr
bătorește, la 12 decem
brie, împlinirea a 24 
de ani de la procla
marea independenței, 
în anii ce s-au scurs 
de la acest eveniment 
memorabil. poporul 
Kenyei și-a conjugat 
eforturile, sub lozinca 
„Harambee" („Să ac
ționăm uniți"), pentru 
înlăturarea înapoierii 
economice, determi
nată de peste un se
col de dominație străi
nă, pentru dezvoltare 
de sine stătătoare.

Măsurile in acest 
sens, adoptate de au
torități. s-au concre
tizat intr-o serie de 
obiective industriale, 
în special în domeni
ile necesare punerii in 
valoare a bogățiilor 
țării. în același timp, 
s-a acordat o atenție 
deosebită agriculturii, 
ramură în care lu
crează 80 la sută din 
populație. S-au între
prins pași in direcția 
exploatării sistemati
ce, prin crearea unor 
sisteme de irigații, a 
bazinelor principalelor

cursuri de apă, pentru 
redarea în circuitul 
agricol a regiunilor 
aride, pentru sporirea 
producției de cereale 
și plante tehnice. Pro
grese notabile s-au 
obținut, de asemenea, 
în viața socială, dez- 
voltîndu-se rețeaua de 
așezăminte social-sa- 
nitare și de învăță
mînt.

înscrierea pe harta 
politică a lumii a Ke
nyei independente a 
fost salutată cu satis
facție de România, in
tre cele două țări sta- 
bilindu-se raporturi 
diplomatice ți ulterior 
lncheindu-se o serie 
de acorduri, care au 
pus bazele unei cola
borări fructuoase. Un 
moment Important în 
mersul ascendent al 
acestor raporturi I-au 
constituit convorbirile 
la nivel înalt de la 
București, prilejuite de 
vizita oficială de prie
tenie efectuată în țara 
noastră, în luna sep
tembrie a.c., la invi
tația tovarășului

Ieri s-a dat în exploatare 
linia ferată Deva - Brad

(Urmare din pag. I)
drul Regionalei C.F.R. Timișoara, 
proiectantul liniei ferate — Insti
tutul de proiectări căi ferate Bucu
rești — constructorii au găsit însă 
cele mai bune rezolvări, au efec
tuat numeroase lucrări de stabili
zări și consolidări de terasamen- 
te, aplicînd, adesea în premieră, 
cele mai potrivite soluții construc
tive. S-au concretizat, astfel, lucrări 
de-a dreptul impresionante și care, 
în ultimele luni, au cunoscut rit
muri aproape incredibile, fără ca 
aceasta să impieteze asupra cali
tății execuției. înfruntind condiții 
vitrege de relief, vremea ploioasă 
sau geroasă din unele perioade, 
surprizele de tot felul ale luptei eu 
muntele, pe care l-au învins, îneîn- 
gindu-1 cu drum de fier, ei au con
struit solid, trainic, „p.resărind" la 
tot pasul lucrări de artă: numai pe 
ultimul tronson de cale ferată, in 
lungime de 13,9 km, s-au executat 
31 de poduri și podețe, 10 viaducte, 
4 tuneluri. 11 kilometri consolidări 
pe versanti și terasamente, 17,8 km 
de șanțuri. S-au excavat pu mai 
puțin de 2 milioane metri cubi 
de rocă și pămînt și s-au turnat 
peste 400 000 mc de betoane.

Solicităm amănunte. în legătură 
cu această nouă și importantă ar
teră feroviară, inginerului Ionel 
Rogojinaru, directorul Antreprize.! 
de construcții — montaj căi ferate 
Timișoara. Reținem, astfel, că pri
mele incercări de a croi drum de 
fier între cele două orașe datează 
din 1942. cind s-au atacat,' conco
mitent (dinspre Deva și dinspre 
Brad) tronsoanele Mintia — Stoe- 
neasa și Brad — Dealul Fetii. Dar, 
dațorită condițiilor deosebit dă di
ficile impuse de configurația tere
nului și din lipsa unor mijloace 
tehnice adecvate, execuția s-a pre

BRAȘOV : Ritm intens de lucru pe șantierul 
hidrocentralei Voila

Constructorii hidrocentralei Voi
la raportează importante realizări 
in muncă. Datorită intensificării 
ritmului de lucru la principalele 
obiective, ei au reușit să incheie 
cu două luni mai devreme lucră
rile de turnare la structura de re
zistență a corpului centralei și ba
rajului. Aceasta va permite ca cen
trala să poată fi închisă in soluție 
definitivă pină la finele anului, 
astfel incit să poată fi începute 
lucrările de montaj ale echipa
mentului energetic. Ritmul înalt de 
lucru de la canalul de fugă a creat

ACTUALITATEA SPORTIVA
FOTBAL. Azi, in Capitală, pe sta

dionul Victoria din complexul spor
tiv Dinamo, se va disputa, începînd 
de la ora 13, meciul Victoria — Fla
căra Moreni, contind în etapa a 
XVI-a a diviziei A. Celelalte parti
de ale etapei vor avea loc miine. în 
Capitală sint programate, cu înce
pere de la ora 13. meciurile Ra
pid — Steaua (pe stadionul Giulești) 
și Dinamo — Otelul Galați (sta
dionul Dinamo).

BASCHET. • Etapa a 10-a a cam
pionatului diviziei A la baschet mas- 
culin programează tradiționalul derbi 
dintre echipele bucureștene Steaua și 
Dinamo. Astăzi, cele două echipe se 
vor întilni la ora 12,30, iar dumi
nică vor juca la ora 10,30. Ambele 
meciuri se vor desfășura in sala 
Floreasca din Capitală. • în etapa 
a 3-a a turneului final al „Cupei 
campionilor europeni" Ja baschet 
masculin s-au înregistrat următoare
le rezultate: Partizan Belgrad —B.C. 
Orthez (Franța) 94—89 (50—56) ; Sa
turn Koln — B.C. Barcelona 103—93 
(55—49) : Tracer Milano — Nashua 
den Bosh (Olanda) 96—92 (44—37) ; 
Maccabi Tel Aviv — Aris Salonic 
95—91 (52—42)). în clasament conduc 
echipele Saturn Koln, Aris Salonic 
și Partizan Belgrad (cu cite 5 punc
te). • La Dttsseldorf, în meci pen
tru turneul final al „Cupei campio
nilor europeni" la baschet feminin, 
echipa Dinamo Novosibirsk a între

Nicolae Ceaușescu * 
președintelui Repu
blicii Kenya, Torryi- 
tich Arap Moi. Cei <flol 
președinți au convejnlt 
să se acționeze pentru 
extinderea conlucrării 
în domeniile in Aus
triei, agriculturii, mi
neritului și geologiei, 
precum și în alte sec
toare de interes reci
proc, Acordufl-pro- 
gram privind dtezvol- 
tarea pe termer»/ lung 
a cooperării economi
ce și tehnice , și a 
schimburilor comer
ciale între Republica 
Socialistă România și 
Republica Kenya ofe
rind, în acest sens, o 
trainică bază poHtico- 
juridică.

La București șl Nai
robi este comună con
vingerea că amplifi
carea colaborării pe 
multiple planuri între 
România și Kenya co
respunde pe deplin 
intereselor ceior două 
popoare, ale cauzei 
generale a progresu
lui, păcii și înțelegerii 
in lume.

lungit mult și lucrările n-au fost 
finalizate. în etapa a doua, care 
»-a derulat între anii 1954—1957, au 
fost finalizate cele două tronsoane 
ți. iarăși, proiectul a fost abando
nat. A venit apoi etapa a treia, 
cind s-a construit linia ferată pe 
cel mal greu tronson, într-o zonă 
de mare dificultate, cu alunecări de 
teren la tot pasul și cu o mare di
ferență de nivel între extremități. 
Proiectanți și constructori au avut 
de dat aici — șl au dat — între anii 
1978—1987, un autentic examen de 
maturitate. Examen concretizat în 
lucrări de artă trainice, a căror va
loare depășește 350 milioane lei. 
Mecanizatorii Gheorghe Ciuta- 
eu, Traian Morariu, Gheorghe Clo- 
banu, macaragiii Dumitru Estrate, 
Gheorghe și Constantin Curcă sînt 
cițiva dintre cei ce au luptat cu vi
tregia terenului ți au învins. Des
pre eforturile Jor, despre munca 
lor tenace, plină de abnegație, re
porterii — prezerițl printre con- 
atructorî — au scris la timpul po
trivit.

Și iată că, in prezent, din Deva 
spre Brad și retur circulă cite două 
perechi de trenuri pe zi pentru că
lători (răspunzînd și cerințelor na
vetiștilor din zonă), precum și două 
trenuri de marfă, ce transportă zil
nic circa 1 200 tone mărfuri (tot ce 
este necesar pentru buna desfășu
rare a activității unităților econo
mice din Brad, precum și tot ce 
produce Bradul pentru țară : ma
terii prime, materiale, produse fi
nite etc.).

în Brad, ca și in stațiile C.F.R. 
de pe traseu, mii de cetățeni au ți
nut ieri să salute șl să aplaude tre
nul inaugural, trăind cu intensita
te acest frumos succes al construc
torilor și ceferiștilor, prinos de 
muncă ți dăruire în intîmpinarea 
Conferinței Naționale a partidului.

și el premise ca apele Oltului să 
poată ti deviate mai devreme prin 
tronsonul II. astfel incit și acest 
obiectiv să poată fi finalizat înain
te de termen. La cel de-al treilea 
obiectiv important — digul lacu
lui de acumulare — se acționează 
într-un ritm intens la umpluturi pe 
o distantă de 6 kilometri. Aici con
structorul aplică o soluție proprie, 
mai eficientă, care a avut drept 
efect depășirea prevederilor cu 
80 000 mc și economisirea unor im
portante cantități de motorină. 
(Nicolae Mocanu).

cut cu scorul de 91—68 (45—42) fo 
mația locală Agon. • La Zagreb,! 
sferturile de finală ale competiți 
internaționale masculine de basch 
„Cupa Koraci", echipa locală Cibor 
a învins cu scorul de 81—64 (42—4 
formația Racing Paris.

HANDBAL. • în ziua a doua 
campionatului mondial femințn t 
handbal (grupă B), ce se desfăța 
ră in diferite orașe din Bulgaria, si 
lecționafa României a întrecut e 
scorul de 29—20 (15—9) formația D: 
nemarcei. Alte rezultate : Ungaria ■ 
Polonia 26—24 (11—11) ; Iugoslavia • 
Spania 28—18 (14—12) ; R.P. Chin< 
ză — Canada 28—19 (17-5) ; R.1 
Germană — Câte d’Ivoire 30—1 
(17—5) ; Bulgaria — Olanda 23—1 
(15—4) ; Austria — Franța 20—: 
(10—7) ; R.F. Germania — Brazii 
31-11 (11-4). • La Tbilisi, in a 
drul turneului internațional maset 
lin de handbal, selecționata Romi 
niei a dispus cu scorul de 24—! 
(15—10) de echipa Bulgariei. Aii 
rezultate : U.R.S.S. — R.F. Germs 
nia 28—17 (13—8) : Polonia — R.S.I 
Grtfzină 27—26 (16—14) ; Spania ■ 
Iugoslavia 31—12 (15—4).

VOLEI. La Modena (Italia), 1 
meci contind pentru „Cupa câmpie 
nilor europeni" la volei masculin, < 
chips locală Panini a învins cu sex 
ral de î—0 (15—13. 15—12. 15—1: 
formația iugoslavă Bosnia Sarajev



I

O importantă rezoluție prezentată 
de România in problemele bonei vecinătăți 

adoptată la O.N.II.
NAȚIUNILE UNITE II (Ager

pres). — Organizația Națiunilor Uni
te a continuat și in cadrul celei de-a 
42-a sesiuni a sa examinarea propu
nerii României referitoare la dezvol
tarea bunei vecinătăți între state și 
a adoptat o rezoluție in această'ches
tiune, prezentată de țara noastră 
împreună cu alte 43 de state. Ante
rior. rezoluția fusese aprobată de 
Comitetul pentru probleme juridice 
al Adunării Generale.

în cadrul dezbaterilor s-a subliniat 
că marile schimbări cu caracter poli
tic, economic și social, ca și progre
sele științifice și tehnice înregistra
te in lume — care au făcut națiunile 
măi interdependente decît înainte — 
conferă o dimensiune nouă concep
tului! de bună vecinătate și conduită 
statelor și sporesc necesitatea de a-1 
dezvolta și consolida.

Documentul reafirmă că buna ve
cinătate este pe deplin conformă cu 
scopurile O.N.U. și trebuie să se în
temeieze pe respectarea strictă a 
principiilor Națiunilor Unite. așa 
cum sînt ele înscrise in Carta și 
Declarația asupra principiilor de 
drept internațional referitoare la 
relațiile prietenești și de cooperare. 
Rezoluția cere din nou statelor ca, 
în interesul menținerii păcii și secu
rității internaționale, să stabilească 
relații de bună vecinătate, acțlonînd 
pe baza acestor principii.

în sfîrșit, rezoluția stipulează con
tinuarea și finalizarea activității de 
identificare și clarificare a elemente
lor conceptului de bună vecinătate și 
Începerea elaborării unui document 
internațional corespunzător asupra 
dezvoltării și întăririi bunei vecină
tăți între state.

Consultări ale Consiliului de Securitate 
asupra situației din Golf

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— în cadrul unei reuniuni de consul
tări a membrilor Consiliului de 
Securitate, secretarul general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, a 
prezentat rezultatele convorbirilor

recent avute cu reprezentanții Ira
nului și Irakului privind aplicarea 
rezoluției 598 a Consiliului referi
toare la Încetarea ostilităților între 
cele două țări.

Contramandarea convorbirilor în legătură 
cu problema kampuchiană

O declarație a lui Norodom Sianuk
BEIJING 11 (Agerpres). — într-o 

telegramă adresată lui Hun Sen. 
prim-ministru al regimului de la 
Pnom Penh, Norodom Sianuk. pre
ședintele Kampuchiei Democrate, îi 
aduce la cunoștință că a hotărit să 
contramandeze convorbirile pe care 
cei doi urmau să le aibă in lunile 
Ianuarie și aprilie 1988 in Franța și 
R. P. D. Coreeană. Hotărirea este 
justificată de Norodom Sianuk prin 
faptul că „nu se poate ajunge Ia 
nimic pozitiv în căutarea unei solu
ționări echitabile a problemei kam- 
puchiene“ pină cind Khieu Samphan, 
vicepreședintele Kampuchiei Demo
crate. și Son Sann. prim-ministru al 
guvernului de coaliție al Kampu- 
chiei Democrate, nu vor fi de acord 
să participe la convorbiri. în concor
dantă cu poziția acestora. într-o re
centă declarație citată de China

Nouă. Norodom Sianuk a arătat că 
forțele patriotice vor continua lupta 
împotriva trupelor vietnameze de 
ocupație pină cind ultimul soldat 
vietnamez se va setrage din Kam- 
puchia. Comunicatul subliniază că 
Sianuk așteaptă ca ..celelalte două 
părți kampuchiene (khmerii roșii și 
mișcareâ lui Son Sann) să accepte să 
discute problema Kampuchiei" ca o 
condiție prealabilă pentru a se în- 
tîlni din nou cu Hun Sen în cadrul 
unei reuniuni khmere cvadripartite.

Agenția China Nouă amintește că 
Sianuk i-a acordat o audiență lui 
Hun Sen, la cererea acestuia, la 
Fere-en-Tardenois (Franța), la 2 de
cembrie, iar două zile mai tîrziu e! 
au semnat o declarație, convenind 
să soluționeze conflictul din Kam- 
puchia prin mijloace pașnice.

belgrad Plenara C.C. al U.C.L
BELGRAD 11 (Agerpres). — Ple- 

iara C.C. al Uniunii Comuniștilor 
lin Iugoslavia, desfășurată la Bel
grad, a adoptat concluziile C.C. al 
J.C.I. cu privire la sarcinile comu- 
riștilor în înfăptuirea politicii de 
iezvoltare economico-socială a țării 
si a hotărit convocarea, în martie 
988, a Conferinței U.C.I.
în raportul introductiv pe. această 

emă se arată că, în perioada de 
lupă al XIII-lea jCongres al U.C.I., 
i-au manifestat ezitări Ideologice, 
lpsă de unitate în acțiune și insufi- 
•ientă hotărîre de a concretiza șl 
iplica eficient politica stabilită pen- 
ru a soluționa astfel mai rapid pro- 
jlemele reale ale vieții — relatează 
Taniug.

în raportul prezentat la plenară de 
Jușan Cikrebici. membru al Prezi- 
liulul C.C. al U.C.I., se arată că 
’rezidlul C.C. al U.C.L a urmărit cu 
itenție, în cursul acestui an, feno- 
nenele din sfera economică, consta- 
ind că, din lună în lună, situația 
je ansamblu a evoluat tot mal ne- 
'avorabil, devenind clar că măsurile 
••1 acțiunile întreprinse nu au dat 
■ezultatele așteptate, iar inflația, 
expresie sintetică a situației negative 
tlobale, crește vertiginos, transfor- 
nîndu-se nu numai într-o problemă

economică deosebit de gravă, ci șl 
într-o problemă politică a societății. 
Referindu-se la recentele măsuri de 
intervenție adoptate de guvern, ra
portorul a subliniat că aceste măsuri 
ar trebui să marcheze un început 
eficient de reducere a ratei inflației 
și de relansare economică, respectiv 
un început de ieșire din criza eco- 
(nomică.

Arătînd că sarcinile economice pe 
1988 nu sînt nici simple și nici 
ușoare, raportorul a relevat că, pen
tru a da răspuns la problemele care 
se manifestă în mod obiectiv, este 
necesară unitatea politico-ideologică 
a U.C.I. Este, de asemenea, foarte 
important să se treacă la edificarea 
unui mecanism care să permită de
pășirea sistemului deficitar de repar
tiție a venitului, deoarece o socie
tate care consumă mai mult decît 
produce nu poate progresa — se 
subliniază în raport. Raportorul a 
atras atenția că pentru anul 1988 se 
prevede o creștere foarte modestă a 
activității economice. Avem nevoie 
de o creștere mai Importantă a pro
ducției, exportului și venitului pe 
baze stabile, întrucît fără aceasta nu 
poate fi vorba de ieșirea din criza 
economică — a arătat vorbitorul.

WASHINGTON

Declarația comună Ia încheierea 
convorbirilor la nivel înalt 

sovieto-americane
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

Secretarul general al C.C. al P.C.U.S. 
și-a încheiat vizita efectuată la 
Washington. Cu acest prilej a fost 
dată publicității Declarația comună 
cu privire la convorbirile purtate- 
între M. S. Gorbaciov, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S., și președin
tele S.U.A., Ronald Reagan.

Părțile — se spune in declarație 
— au discutat amănunțit și cuprin
zător întreaga problematică a rela
țiilor sovieto-americane. Convorbiri
le au fost sincere și constructive și 
au reflectat atît divergențele exis
tente între părți, cit și .înțelegerea 
faptului că aceste divergente nu con
stituie o piedică de netrecut pentru 
progrese în domenii de interes reci
proc.

în document se subliniază Că păr
țile se vor ghida și in viitor după 
convingerea exprimată solemn că 
niciodată nu trebuie dezlănțuit un

război nuclear, că dintr-un aseme
nea război nimeni nu va ieși învin
gător. Părțile sint ferm hotărîte să 
preintîmpine orice război între 
U.R.S.S. și S.U.A. — fie nuclear sau 
convențional. Nici una dintre părți 
nu va tinde spre realizarea unei su
premații militare.

Părțile au convenit să activizeze 
dialogul și să stimuleze tendințele 
apărute spre o cooperare constructi
vă în toate sferele relațiilor bilate
rale. Ele sînt convinse că prin 
aceasta vor contribui, de asemenea, 
— împreună cu celelalte state și po
poare — la construirea unei păci 
mai sigure acum, cind omenirea 
intră In cel de-al treilea mileniu.

Președintele S.U.A. a acceptat in
vitația de a face o vizită în U.R.S.S. 
Aceasță vizită va avea loc în prima 
jumătate a anului 1988 — se spune 
in încheierea declarației.

Acorduri privind verificarea prevederilor tratatului 
de lichidare a rachetelor nucleare cu rază medie 

si mai scurtă de acțiune
BERLIN 11 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția T.A.S.S., la 
11 decembrie. Acordul intre Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste. Re
publica Socialistă Cehoslovacă și 
Republica Democrată Germană cu 
privire la inspecțiile legate de pre
vederile tratatului sovieto-american 
referitor la lichidarea rachetelor nu
cleare cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune a fost semnat de miniș
trii de externe ai celor trei state, la 
Berlin.

BRUXELLES 11 (Agerpres). — La 
Bruxelles, miniștrii de externe ai 
celor cinci țări occidentale pe teri
toriul cărora se află amplasate ra
chetele nucleare americane cu rază 
medie de acțiune — R.F.G., Italia, 
Marea Britanie, Olanda șl Belgia — 
și secretarul Departamentului de Stat 
al S.U.A. au semnat acorduri care 
garantează dreptul verificării, de 
către partea sovietică, a eliminării 
acestor rachete.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri eqipteano-palestiniene privind convocarea unei 

conferințe internaționale de pace sub egida O.N.U.
CAIRO 11 (Agerpres). — Președin

tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, va întreprinde o vi
zită in Egipt inainte de sfirșitul aces
tei luni, transmite agenția M.E.N.A. 
După cum relatează ziarul „Al 
Ahram", Yasser Arafat va discuta cu 
oficialitățile egiptene coordonarea 
eforturilor comune în vederea pune
rii în aplicare a recomandării 
Adunării Generale a O.N.U. privind 
convocarea unei conferințe interna
ționale de pace consacrate Orientului 
Mijlociu.

KUWEIT 11 (Agerpres). — în ca
pitala Kuweitului se desfășoară cea 
de-a IV-a Conferință a Mișcării de 
Eliberare Națională Palestiniană „Al 
Fatah" —• principala componentă a 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, sub conducerea președinte
lui Comitetului Executiv al O.E.P., 
Yasser Arâfat — informează agen
țiile I.N.A. și E.F.E. în deschiderea

reuniunii, Yasser Arafat s-a referit * 
la situația taberelor de refugiați pa
lestinieni, la'lupta poporului palesti
nian pentru dobindirea drepturilor 
sale legitime, la alte probleme din 
lumea arabă.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— Comisia juridică a Adunării Gene
rale a adoptat, cu o largă majoritate 
de voturi, un proiect de rezoluție 
prin care cere Statelor Unite să nu 
împiedice Misiunea Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei la Națiunile 
Unite, cu statut de observator perma
nent, să-și îndeplinească atribuțiile 
oficiale. în. document se subliniază 
că Misiunea observatorului perma
nent al O.E.P. beneficiază de preve
derile acordului încheiat cu guver
nul american privind stabilirea și 
funcționarea sediului central al 
O.N.U. pe teritoriul S.U.A. și din 
această cauză personalul Misiunii are 
dreptul să-și desfășoare activitatea 
la New York.

BONN

Șomajul se menține la cote ridicate
BONN 11 (Agerpres). — Șl în de

ceniul viitor numărul șomerilor din 
R.F. Germania va depăși cifra de 
două milioane, a apreciat, într-o de
clarație făcută Ia Bonn, Heinrich 
Franke, președintele Departamentu
lui federal al forței de muncă. Cel 
mai îngrijorător fenomen, a spus el. 
îl va constitui în continuare proble
ma șomajului pe termen lung. în 
prezent, numărul celor care caută 
de peste doi ani un loc de muncă 
se ridică la 320 000, iar al celor care

nu au de lucru de peste un an este 
de aproape 700 000, a spus Heinrich 
Franke.

Aproximativ 50 000 de lucrători din 
sectorul construcțiilor sint amenin
țați în R.F.G., anul viitor, cu con
cedierea, a apreciat preiședintele 
Uniunii vest-germane a industriei 
construcțiilor, Giinter Herion. El a 
declarat că, începind din 1972, au 
fost concediați in total 700 000 de sa- 
lariați din această ramură econo
mică.

ROMUNIft SOanUSTl. PRESEOINTELE NUM CEAUSESCU: VASTA TATt 

INTERNAȚIONALA CONSACRATA PĂCII, LIBERTĂȚII. PROGRESULUI

Acțiuni perseverente pentru transformarea Balcanilor 
intr-o zonă a colaborării și bunei vecinătăți

Promovind o politică lnternaționa- 
ă activă, de inaltă responsabilitate 
entru destinele poporului, român și 
le Întregii omeniri. România socia- 
istâ, președintele Nicolae Ceaușescu 
u acordat și in perioada care a tre- 
ut de la Congresul al XIII-lea o 
tent ie deosebită climatului de în- 
elegere și securitate ce trebuie să 
omnească in zona geografică in care 
ste situată țara noastră. Este o do- 
adă a modului dialectic in care sint 
bordate problemele mari ale actua- 
ității internaționale de către parti- 
ul și statul nostru în strinsă legă- 
ură cu aspectele concrete, specifice 
iecă»ei regiuni în parte.
Călăuzită tocmai de aceste consl- 

erente fundamentale. România so- 
ialistâ a militat și militează consec- 
ent pentru întărirea relațiilor de 
iună vecinătate între țările balcanice, 
entru transformarea peninsulei in- 
r-o zonă â păcii și conlucrării rod- 
ice. Secretarul general al partidului, 
reședințele Republicii. tovarășul 

,’icolae Ceaușescu, s-a afirmat ca un 
lilitant strălucit pentru cauza prie- 
i-niei intre' popoarele din Balcani, 
ducind prin ideile novatoare, prin 
etivitatea practică și teoretică o 
ontributie inestimabilă la promova
ta acestei cauze.
„România — sublinia recent to- 

arășul NICOLAE CEAUȘESCU - 
corela o atenție deosebită dezvoltă- 
ii colaborării in Balcani, transfor- 
lării acestei regiuni intr-o zonă a 
unei vecinătăți, a păcii și cooperă- 
li, fără arme nucleare și chimice,

fără trupe și baze militare străine. 
Apreciem că există condiții și că este 
necesar să se intensifice colaborarea 
și conlucrarea economică, politică, 
tehnico-științifică și culturală între 
toate țările din Balcani, ceeace ar 
avea o mare importanță pentru în
tărirea încrederii, securității și păcii 
în această regiune".

însemnătatea pe care România, 
președintele ei au acordat-o și o a- 
cordă instaurării în Balcani a unul 
climat de înțelegere și bună vecină
tate decurge în mod legic atît din 
Învățămintele istoriei, cit și din ce
rințele stringente ale actualității.

Este știut și consemnat în analele 
Istoriei că in această regiune unde 
elementul statornic, esențial, il con
stituiau aspirațiile și idealurile co
mune ale popoarelor balcanice, m 
lupta lor pentru libertate și neatir- 
nare, s-au înregistrat intervenții din 
afară ale marilor puteri militare, 
care transformaseră peninsula in- 
tr-un „butoi de pulbere al Europei". 
Și in anii imediat postbelici n-au 
lipsit elemente de criză și încordare 
în relațiile interbalcanice. Nici îm
părțirea Europei în blocuri militare 
opuse n-a ocolit regiunea Balcanilor.

O abordare nouă, de lar
gă perspectivă. Tocmai pornind
de la aceste împrejurări atit de 
complexe, dar aplicind un nou 
mod de gindire și abordare a 
problemelor păcii și securită-

tății. România socialistă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au considerat că 
interesele comune de dezvoltare 
pașnică și progres constituie o bază 
trainică pentru consolidarea și dez
voltarea raporturilor de colaborare 
și înțelegere intre țările și popoarele 
din regiune, că apartenența la alian
țe militare opuse nu poate constitui 
o piedică în calea acestui proces.

Este meritul președintelui Româ
niei de a fi depus cu neabătută con
secvență eforturi stăruitoare, perma
nente pentru dezvoltarea legăturilor 
bilaterale in cele mai diferite dome
nii — politic, economic, tehnico- 
științific, cultural — cu toate țările 
din Balcani, preocupîndu-se, în ace
lași timp, de a contribui la îmbună
tățirea colaborării, de ansamblu, in 
această parte a Europei.

Un rol determinant în Impulsiona
rea relațiilor țării noastre cu cele
lalte state din Balcani revine dialo
gului la nivelul cel mai. înalt, consec
vent promovat și în ultimii trei ani, 
fie la București, fie cu prilejul vi
zitelor întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. în statele 
respective. Purtate într-o ambianță 
de încredere, de stimă și respect re
ciproc, convorbirile președintelui 
României cu conducătorii statelor 
balcanice s-au soldat cu încheierea 
unor noi și importante documente, 
de natură a deschide orizonturi tot 
mai prielnice colaborării pe multiple 
planuri, înscriindu-se, în același

timp, ca aporturi de seamă la stator
nicirea unui climat de înțelegere în 
zonă șl pe ansamblul continentului.

Beneficiind de acest cadru favora
bil, relațiile economice, tehnico- 
științifice, culturale ale României cu 
statele din Balcani au continuat să 
înregistreze o evoluție pozitivă, așe
zate pe fundamentul trainic al prin
cipiilor independenței și suveranită
ții naționale, egalității in drepturi, 
neamestecului în treburile Interne și 
avantajului reciproc. Corespunzător 
posibilităților sale, oferite de o eco
nomie .dinamică, în continuu . pro
gres, România a convenit la nivel 
guvernamental cu partenerii săi a- 
corduri și înțelegeri îndreptate spre 
creșterea și diversificarea schimbu
rilor economice. Documentele sem
nate de țara noastră cu alte state 
din regiune — programe de' lungă 
durată, acorduri.-cadru, acorduri co
mune — au menirea să confere sta
bilitate și să ofere perspective rod
nice dezvoltării relațiilor comerciale, 
aprofundării cooperării economice. 
Pornind de la caracterul complemen
tar al economiilor naționale, de la 
dorința firească de a valorifica avan
tajele apropierii geografice, au fost 
identificate și convenite forme noi, 
superioare, ale cooperării în produc
ție. Conlucrarea rodnică a României 
cu statele balcanice include, astfel, o 
gamă largă de domenii — de la uti
lizarea complexă a potențialului hi
droenergetic . al Dunării la coopera
rea in ramuri de vîrf, cum sint con

Critici aspre la adresa politicii F.M.I. 
și B.I.R.D.

privind comerțul, investițiile și datoria externă
MOTEVIDEO 11 (Agerpres). — în

tr-o declarație făcută la Punta del 
Este, ministrul Uruguayan de ex
terne, Enrique Iglesias, a apreciat că 
se impune o abordare realistă a pro
blemei raportului comerț-investiții, 
în contextul necesității sprijinirii de 
către G.A.T.T. a programelor națio
nale de promovare mai 
schimburilor comerciale 
ționale.

Secretarul executiv al 
Iui Economic

largă a 
interna-

Sistemu-
Latino-American

(S.E.L.A.). Carlos Perez del Castillo, 
și-a manifestat, la rîndul său. îngri
jorarea față de politica F.M.I. și 
B.I.R.D. în problema în cauză, men- 
ționînd că forurile financiare inter
naționale, deși cunosc importanța

relației comerț-investiții — datorie 
externă, nu fac aproape nimic pen
tru reglementarea pe baze raționale 
a raporturilor dintre elementele 
menționate. El a criticat barierele 
vamale protecționiste și celelalte mă
suri cu caracter discriminatoriu im
puse pe piața mondială de țările oc
cidentale industrializate șl a cerut, 
inclusiv G.A.T.T., să acționeze in 
direcția liberalizării schimburilor co
merciale, în genere a cooperării eco
nomice internaționale.

Declarațiile au fost făcute la înche
ierea seminarului „America Latină 
șl runda Uruguay a G.A.T.T.". care 
s-a desfășurat la Punta del Este, in 
Uruguay,

soFiAt Sesiunea Adunării 
de Stat a R. P. Bulgaria

SOFIA 11 (Agerpres). — La Sofia 
s-au desfășurat lucrările sesiunii 
Adunării de Stat a R. P. Bulgaria. 
Deputății forului legislativ suprem au 
dezbătut și aprobat legea cu privire 
la planul unic de stat de dezvoltare 
social-economică și tehnico-științifi
că a țării și cu privire la bugetul de 
stat pe anul 1988. Adunarea de Stat 
a hotărit ca, la 28 februarie anul vii
tor. să fie organizate alegeri de de- 
putați pentru organele locale ale pu
terii de stat.

ULAN BATOR

Creșterea uriașă a datoriei externe a tarilor 
africane - rezultat al activității oneroase 

a companiilor transnaționale
„Declarația de la Addis Abeba" a Conferinței 

sindicatelor din Africa
ADDIS ABEBA 11 (Agerpres). — 

Țările capitaliste creditoare ar tre
bui să anuleze datoria externă a sta
telor africane ajunsă la o sumă uria
șă din pricina activităților oneroase 
ale băncilor și companiilor transna
ționale, care încasează din aceste 
țări venituri' maxime — subliniază 
„Declarația de la Addis Abeba", do
cument adoptat de particfpanții la 
Conferința sindicatelor din Africa, ale 
cărei lucrări s-au încheiat în capitala 
Etiopiei. Datoria externă, care a de
pășit la sfîrșitul acestui an 200 mi
liarde dolari, reprezintă un pe
ricol serios pentru independența 
lor politică, relevă documentul. Pri
mele victime ale crizei financiare și 
economice sînt masele de oameni ai 
muncii, categoria cea mai afectată de 
creșterea șomajului, reducerea nive
lului de trai, diminuarea asigurări
lor sociale.

Problema datoriei nu poate fi so
luționată fără acțiuni politice, arată 
documentul. în cazul în care credi
torii vor refuza să vină în întîmpi- 
narea necesităților stringente ale ță

rilor africane, statele continentului 
ar trebui să refuze unilateral plata 
datoriilor. Se relevă, de asemenea, 
necesitatea coordonării acțiunilor 
sindicatelor africane cu centralele 
sindicale'din țările Asiei și Americii 
Latine, aflate și ele sub povara da
toriei externe.

PARIS 11 (Agerpres). — Observa
tori politici din capitala Franței apre
ciază că reuniunea franco-africană 
ale cărei lucrări se desfășoară la 
Antibes este chemată să dezbată 
probleme economice acute ale conti
nentului african, în primul rind creș
terea datoriei externe a statelor 
Africii, care se cifrează in prezent 
la 200 miliarde dolari. Tntr-un co
mentariu consacrat acestei conferin
țe. ziarul „L’Humanită" relevă că 
țările occidentale ar trebui să între
prindă măsuri eficiente în vederea 
stabilizării prețurilor la produsele 
tradiționale de export ale statelor 
Africii. Ziarul arată că reducerea in 
continuare a prețurilor la materiile 
prime antrenează țările sărace ale 
continentului în dificultăți financiare 
insurmontabile.

budapesta. Plenara C.C. al P.M.S.U.
BUDAPESTA 11 (Agerpres). — 

Comunicatul recentei plenare a C.C. 
al P.M.S.U., transmis de agenția 
M.T.I., relevă că in cadrul lucrărilor 
au fost analizate probleme privind 
situația economiei naționale și con
cepțiile ce stau la baza, planului și 
bugetului de stat pe anul 1988. Co
municatul evidențiază că fenomenele 
pozitive nu sint suficient de ample 
pentru a servi drept bază în vederea 
echilibrării economiei naționale. 
Continuă să fie nesatisfăcătoare mo
dernizarea structurii economiei, efi
ciența activității economice. îmbună
tățirea capacității de export a eco
nomiei. Producția industriei prelu
crătoare înregistrează o creștere mai 
lentă decit nivelul mediu, exportul 
de produse ale industriei construc
toare de mașini în valută converti
bilă nu crește, iar datoria a sporit. 
Se arată, totodată, că planul produc
ției agricole nu va fi îndeplinit, că 
s-a înrăutățit echilibrul pieței inter
ne, continuă să se mențină absenta 
corelației necesare între cerere și 
ofertă în domeniul producției de 
materiale și utilaje, iar creșterea 
prețurilor cu amănuntul depășește 
nivelul planificat, în vreme ce veni
turile reale pe locuitor'au rămas la 
nivelul anului precedent.

Deși la începutul anului guvernul 
a adoptat o serie de măsuri de sti

mulare. a rentabilizării producției și 
de folosire rațională a mijloacelor 
financiare, aceste măsuri nu au adus 
schimbările necesare, se arată în co
municatul plenarei transmis de a- 
genția M.T.I. Comitetul Central 
subliniază că. în ansamblu, re
zultatele activității economice in 
anul 1987 nu corespund exigențelor 
programului privind stabilizarea și 
dezvoltarea economiei.

în vederea îndeplinirii planului pe 
1988 și înfăptuirii prograrpului de 
stabilizare economică. Comitetul Cen
tral .al P.M.S.U. consideră necesar : 
să fie oprită creșterea actualelor 
datorii în valută convertibilă, să se 
Îmbunătățească echilibrul financiar 
intern în condițiile unei politici 
financiare riguroase și ale reducerii 
considerabile a deficitului bugetului 
de stat. Totodată, se preconizează să 
se reducă producția nerentabilă, pre
cum și subvențiile de stat și să se 
asigure un consum rațional în toate 
domeniile. în interesul îmbunătățirii 
balanței externe, arată comunicatul 
transmis de M.T.I., partea din veni
tul național destinată consumului 
intern se va reduce. Totodată, se 
subliniază că pentru îndeplinirea cu 
succes a planului de dezvoltare a 
economiei naționale pe anul viitor 
se impiln o muncă disciplinată și 
organizată și inițiativă din partea 
cadrelor de conducere.

Sesiunea Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole

ULAN BATOR 11 (Agerpres). — 
La Ulan Bator au avut loc lucrări
le sesiunii Marelui Hural Popular 
al R.P. Mongole, care a dezbătut 
și aprobat planul de stat al dezvol
tării economice și sociale și buge
tul țării pe anul 1988.

în cadrul actualei sesiuni, Lodon- 
ghiin Rincin a fost ales în funcția 
de președinte al Marelui Hural 
Popular al R.P. Mongole.

strucțiile da mașini, electronica, 
electrotehnica, chimia șl realizarea 
în comun a noi obiective economice 
de interes reciproc în sectoarele e- 
nergetic, siderurgic, minier.

Contribuție însemnată la 
amplificarea colaborării mul
tilaterale Ca un coro'ar firesc al 
acestei activități consacrate dezvol
tării colaborării bilaterale cu celelal
te țări balcanice se înscriu preocu
pările României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru amplifica
rea colaborării multilaterale dintre 
statele din peninsulă. România a 
desfășurat în continuare și în perioa
da de la Congresul al XIII-lea o in
tensă activitate, multilaterală și larg 
recunoscută, intr-un șir de organis
me permanente de cooperare, cum 
sînt : Comitetele naționale pentru 
colaborare dintre țările balcanice, A- 
sociația internațională de studi.i sud- 
est europene. Conferința arhitecților 
din țările balcanice, Conferința per
manentă a inginerilor din sud-estul 
Europei, care s-au adăugat altor or
ganisme mai vechi — Uniunea medi
cală balcanică și Uniunea balcanică 
a matematicienilor.

Țara noastră a adus, totodată, o 
contribuție prețioasă la buna desfă
șurare a unui șir de reuniuni inter
balcanice, intre care cea din decem
brie anul trecut, de la București, la 
nivel de experți, in problema reali
zării unei zone fără arme chimice in 
Balcani. v

■ In același timp. în deplin consens 
cu interesele popoarelor din regiune. 
România a militat și militează pen
tru rezolvarea pe cale politică a pro
blemelor litigioase care mai există 
între unele state balcanice.

Evaluind drumul parcurs, tot ceea 
ce s-a realizat pozitiv în ultimii ani. 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
propus organizarea unei întîlniri la 
nivel înalt a statelor balcanice, ca o 
acțiune de deosebită importanță me
nită să contribuie la atingerea obiec
tivelor comune de cooperare, bună 
vecinătate, înțelegere și securitate, 
ceea ce ar fnriuri, fără îndoială, în 
mod pozitiv climatul vieții politice 
a întregului continent. In același 
timp, România a salutat propuneri
le și demersurile similare avansate 
de alte state balcanice, cum este con

ferința miniștrilor de externe ai 
țărilor din peninsulă propusă de 
R.S.F. Iugoslavia.

In sprijinul cauzei gene
rale a edificării unei Eu
rope unite, a conlucrării 
rodnice Călăuzindu-se statornic 
de năzuințele supreme ale popoarelor 
balcanice, România socialistă a apre
ciat și apreciază că pe măsură ce se 
va intensifica procesul de cooperare, 
de bună vecinătate și înțelegere — și 
ca o încununare a acestuia — între 
țările regiunii se va statornici un cli
mat tot mai trainic de încredere re
ciprocă și securitate, de natură a fa
voriza, în mod firesc, transformările 
peninsulei îptr-o zonă liberă de 
arme nucleare și chimice, de baze șl 
trupe străine, în conformitate cu 
voința clar exprimată de cercurile 
largi ale opiniei publice din statele 
respective. în același timp, în con
cepția României transformarea Bal
canilor într-o asemenea zonă denti- 
clearizată și dechimizată s-ar înscrie 
în contextul eforturilor generale 
pentru securitate și cooperare in 
Europa, pentru eliminarea totală a 
armelor nucleare și a altor arme de 
distrugere in masă de pe continent, 
pentru edificarea unei Europe unite, 
a păcii și conlucrării pașnice, egale 
în drepturi, între toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială. Ofe
rind națiunilor balcanice condițiile 
de a-și consacra integral energiile 
propășirii lor economice și sociale 
pașnice, crearea unei asemenea zone 
ar contribui, la rindul ei, la dezvol
tarea și mai amplă a colaborării, în 
spiritul înțelegerii depline.

Eforturile stăruitoare ale Româ
niei socialiste. ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, vasta activitate 
desfășurată pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a bunei veci
nătăți și conlucrării pașnice se 
bucură de unanimă prețuire in rîn
dul statelor și popoarelor din 
peninsulă. înscriind numele țării 
noastre, al președintelui ei printre 
promotorii cei mai statornici ai nă
zuințelor de pace șl securitate ale 
națiunilor din această parte a Euro
pei și din întreaga lume.

Petre STANCESCU
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ÎN CAPITALA EGIPTULUI au | 
I început lucrările unui simpozion in

ternational pe tema denuclearizării ' 
I Orientului Mijlociu și Mării Medi- 
| terane. La reuniune iau parte ex- I 
perți din 23 de state, precum și | 

| reprezentanți ai unor organizații 
| internaționale și regionale. i

. STARE DE URGENȚA. Potrivit ' 
agenției mozambicane de presă — .

I A.I.M.. în provincia Inhambane. 
din sudul Mozambicului. a fost in- I 

I stituită starea de urgență ca ur
mare a secetei persistente și a I 

'atacurilor frecvente ale elemente- 
• lor contrarevoluționare susținute' 

de regimul rasist de la Pretoria. ■ 
I Se precizează că numărul popu
lației transmutate din această pro- '.

I vincie este in continuă creștere.
LA VIENA au continuat, vineri. I 

lucrările conferinței ministeriale a 
Organizației Țărilor Exportatoare I 
de Petrol (O.P.E.C.) prin contacte | 
bilaterale între delegațiile celor 13 
state membre în vederea armoni- i 
zării pozițiilor pentru realizarea 
unui acord care să permită' o nouă ' 

| structură a producției pentru anul 
I viitor.

, PRIMIRE Președintele Tunisiei, 
Zile El Abidine Ben Aii, l-a pri- I 
mit pe Khouildi H’Midi, trimis spe- 
cial al colonelului Moammer Al-1 
Kadhafi, conducătorul Marii Revo-.

I Iuții de la 1 Septembrie a Marii I 
Jamahirii Arabe Libiene Popularei 

I Socialiste, sosit Ia Tunis. Khouildi 
ITMidi a transmis șefului statului I 

'tunisian un mesaj din partea colo-I 
nelului Moammer Al-Kadhafi.

I REALEGERE. Parlamentul uni- I 
cameral al Republicii Vanuatu, în-

I trunit vineri, in prima sa ședin- . 
| ță, după alegerile legislative des- I 
fășurate Săptămina trecută, l-a re- I 

| ales pe Walter Lini în postul de 
prim-ministru. Acest partid a ob- I 

' ținut 26 din cele 46 de Tocuri in I 
parlament. 1

| GUVERNUL SANDINIST a con-I 

vocat cele 15 grupări politice par-' 
I ticipante Ia dialogul național să 

realizeze o nouă întilnire, la 15 de-
1 cembrie. dată la care vor fi făcute | 

cunoscute răspunsurile la cererile 
opoziției privind unele modificări I 

I la Constituția țării.

| LA COPENHAGA x-a desfășurat. 
J o reuniune a reprezentanților celor I 

12 țări membre ale Pieței Comune, I 
. care au analizat căile de combatere 

a unor fenomene sociale destabili-1 
I zatoare ce capătă amploare in a-1 

ceste state, precum terorismul, tra- 1 
ficul de stupefiante, actele de van- .

I dalism și huliganism pe terenurile I 
de sport. Intr-un comunicat dat I 

I publicității la incheierea reuniunii.
este relevată. între altele, impor- I 
tanța unor eforturi concertate pe I 

I scară mai largă pentru combaterea 1 
acestor fenomene, care devin tot . 
mai manifeste in intreaga Europă I 
occidentală. .

ÎN NAMIBIA a fost creată Uniu- I 
nea sindicală a lucrătorilor din 

.domeniul public (NAPWU), avînd 
5 000 de membri — informează a- ■ 

I genția namibiană de știri NAMPU.
Obiectivul său este lupta împotriva 1 

I rasismului și pentru . drepturile. 
I oamenilor muncii de culoare din I 
teritoriul ocupat ilegal de R.S.A. I

ÎN UNIUNEA SOVIETICA a fost I 
lansat un nou satelit de tip „Ra- I 
duga". Plasat pe o orbită aproape 1 
staționară, el este destinat teleeo- ■ 

I municațiilor și retransmiterii pro- I 
gramelor de televiziune, relatează ' 

| agenția T.A.S.S.
LA CENTRUL DE CERCETĂRI | 

I AL N.A.S.A. de la Cape Canaveral 
ou ițiceput testele preliminare lai 
sistemele de la bord ale navetei I 

I spațiale „Atlantis**, in vederea pre-’
gătirii viitorului zbor al acesteia, 
prevăzut, in principiu, pentru sep-1 
tembrie 1988. Experimentul repre- I 

I zintă începutul aplicării noului pro
gram de zboruri cu acest tip de I 

1 vehicule spațiale elaborat de
N.A.S.A. după analizarea cauzelor’ 
și repercusiunilor exploziei navetei

I „Challenger", constituind, totodată. I 
primul test important al sistemelor | 

I reproiectate de la bord, in special 
I al celor lega te de posibilitățile de I 

salvare a echipajului in caz de ac- I 
Icident. 1

DECES. A încetat din viață Ia I 
Los Angeles, la vîrsta de 86 de ani, I 

I cunoscutul violonist american Jas
cha Heifetz. Intrat în istoria muzi-l 
cii ultimelor decenii ca unul dintre I 

> cei mai mari virtuozi ai viorii, ală-1 
turi de Yehudi Menuhin sau Fritz ■ 

I Kreisler. Jascha Heifetz a dat pri- I 
mul său concert public la virsta de ' 

I nouă ani.
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