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în spiritul sarcinilor subliniate la recenta ședință

a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C. R.

PRODUCȚIA FIZICA - REALIZATA INTEGRAL!
Dincolo de aspectele strict statistice, rezultatele

obținute in producție in perioada, intr-adevăr,
destul de scurtă care a trecut de la începu-
tul celui de-al treilea an al actualului cincinal
conturează o imagine cuprinzătoare, cu semnificații 
mai largi referitoare la organizarea de ansamblu a 
activității productive, începînd de la asigurarea bazei 
tehnice și materiale a planului, pînă la contractarea 
și desfacerea fondului de marfă realizat. Exemplul 
multor intreprinderi demonstrează cit se poate de 
convingător, prin forța de argumentație a faptelor, că 
acolo unde munca a fost temeinic organizată, unde 
s-au luat toate măsurile necesare pentru folosirea 
integrală a timpului de lucru, a mașinilor și instala
țiilor din dotare, sarcinile de plan pot fi îndeplinite 
ritmic, integral și chiar cu unele depășiri.

Analiza recentă făcută în ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. evidențiază în acest 
sens că oamenii muncii din patria noastră au trecut 
cu hotărire la înfăptuirea sarcinilor de plan pe anul 
1983, obținind într-o serie de sectoare ale economiei 
naționale rezultate bune in producție, superioare celor 
din aceeași perioadă a anului trecut. îndeosebi in 
ultimele zile, realizările înregistrate în unele domenii 
cunosc o dinamică ascendentă, situîndu-se la nivelul 
prevederilor de plan. Cu toate acestea, în unele 
ramuri, centrale și întreprinderi nu s-au rezolvat 
corespunzător și la timp toate problemele legate de 
buna organizare și desfășurare a producției și, din 
această cauză, rezultatele obținute sînt sub posibili
tăți. Ca atare, așa cum a cerut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se impune să se tragă toate con
cluziile din activitatea de pină acum, din analiza

efectuată in cadrul ședinței Comitetului Politic Exe
cutiv și să se ia imediat cele mai ferme măsuri pen
tru rezolvarea practică a tuturor problemelor privind 
buna organizare a producției, inlâturarea lipsurilor, 
îmbunătățirea muncii, întărirea ordinii și disciplinei in 
toate domeniile, pentru recuperarea răminerilor in 
urmă și îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe 
luna ianuarie, pe primul trimestru și pe întregul an.

Practic, in spiritul sarcinilor subliniate de secretarul 
general al partidului, este necesar ca la toate eșa
loanele organizării producției — ministere, centrale, 
întreprinderi, secții de fabricație și locuri de muncă — 
să se acționeze cu toată răspunderea pentru ca, in 
perioada următoare, activitatea economică să se 
situeze la nivelul posibilităților existente, astfel incit 
să se. asigure înfăptuirea ritmică, integrală a planului 
la toate sortimentele producției fizice și la toți indica
torii. In mod special este necesar să se întărească 
răspunderea organelor și organizațiilor de 
partid, a organelor de conducere colectivă 
din întreprinderi, centrale și ministere deoarece 
în prezent și problemele producției sînt deosebit 
de complexe. După cum se știe, prin plan s-au asigu
rat toate condițiile necesare pentru desfășurarea nor
mală a producției. Totul depinde acum de activitatea 
practică, de felul cum se înfăptuiesc obiectivele pro
puse. Și tocmdî de aceea trebuie să se facă totul, 
să se acționeze cu maximă răspundere în vederea 
realizării sarcinilor de plan pe acest an, astfel incit 
in 1988 să se obțină cele mai bune rezultate din 
actualul cincinal, asigurîndu-se înfăptuirea neabătută 
a obiectivelor stabilite de Congresul al Xlll-lea și 
Conferința Națională ale partidului.

1N PAGINA A 2-A publicăm relatări din activitatea colectivelor de 
oameni ai muncii de la Conîbinatul chimic din Rimnicu Vîlcea, întreprin
derea metalurgică Bacău și întreprinderea „Armătura" din Cluj-Napoca.

Noi
Tncă din primele zile 

ale acestui an la între
prinderea de piese turna
te din aluminiu și pis
toane auto din Slatina 
s-au înregistrat însem
nate sporuri de producție. 
Acestea s-au realizat în
deosebi pe seama moder
nizării tehnologiilor de 
fabricație și introducerii 
unor noi agregate specia
lizate. cu un inalt grad 
de automatizare și o pro
ductivitate sporită. In 
acest sens, printre multe

tehnologii de
altele se remarcă noua 
linie semiautomată de 
prelucrare a pistoanelor 
pentru autoturismul Olt- 
cit. Recent s-au asimi
lat noi tehnologii și pen
tru producerea chiulasei 
aceluiași tip de autotu
rism. precum și pentru 
turnarea diferitelor piese 
componente necesare noi
lor variante ale autotu
rismelor de teren. ARO. 
„în scurt timp, ne spune 
inginerul-șef al între
prinderii, Doru Florescu,

mare productivitate
în secțiile de turnări sub 
presiune și turnare a pis
toanelor vor fi implantați 
doi roboți industriali, ceea 
ce va duce la importante 
creșteri ale productivită
ții muncii în aceste sec
toare de mare pondere ale 
întreprinderii noastre". 
De asemenea, un efort 
considerabil din partea 
muncitorilor și specialiș
tilor din această unitate 
economică l-a suscitat 
asimilarea tehnologiei de 
turnare și prelucrare a

pistoanelor pentru fami
lia motoarelor de auto
camioane.

In imagine : un aspect 
de muncă din secția pre
lucrări pistoane unde re- 
glorii Nelu Oprea și Bu
jor Jidovu. împreună cu 
maistrul Ion Dincă veri
fică un nou lot de aseme
nea produse destinate in
dustriei constructoare de 
autocamioane de mare 
tonaj, tip MAN. (Eugen 
Dichiseanu).

PESTE PREVEDERI

© în industria 
materialelor 

de construcții
Preocuparea pentru realizarea 

ritmică a planului producției fi
zice s-a materializat, în unită
țile productive din ramura in
dustriei materialelor de con
strucții, în obținerea unor im
portante cantități suplimentare 
de produse, care au fost livrate 
operativ beneficiarilor. Astfel, 
in perioada care a trecut din 
prima lună ă anului, oamenii 
muncii din industria de profil 
au obținut peste plan circa 20 
mii mc prefabricate din beton 
armat, peste 270 mii mp produse 
hidroizolatoare bitumate, peste 
220 tone vată minerală și artico
le izolatoare din vată minerală, 
aproape 1 milion cărămizi și 
blocuri ceramice din argilă, 
mari cantități de panouri din 
beton armat pentru locuințe, ca 
și alte materiale de construcții. 
(Agerpres).

© în județul Mehedinți
In unitățile industriale din 

județul Mehedinți se înregis
trează zi de zi ritmuri tot mai 
înalte in îndeplinirea prevede
rilor de plan din prima lună a 
anului. La fiecare loc de muncă, 
accentul se pune pe aplicarea 
unor tehnologii moderne de fa
bricație, pe realizarea unor 
produse moderne, cu consumuri 
materiale și cheltuieli reduse. 
Cu însemnate depășiri de plan 
se înscriu pină acum întreprin
derea Electrocentrale Porțile de 
Fier,. Irțțț.gp,rinderea de con
strucții navale si prelucrări 1-1 
cald, întreprinderea mecanică, 
armături și pompe, întreprin
derea de vagoane. Fabrica de 
aparate de măsură și control și 
întreprinderea textilă „Caza- 
nele“. Aceste sporuri de pro
ducție se concretizează în 1 800 
tone cărbune. 31 vagoane marfă 
echivalente pe 4 osii, 2 200 mp 
furnire estetice, 20 000 cărămizi 
și blocuri ceramice și alte pro
duse necesare economiei națio
nale. (Virgiliu Tătaru).

Muncitori în anul întîi
în fiecare an, o dată cu 

primăvara, în fabricile și 
uzinele noastre apar și- 
lăstarii. Să le spunem așa 
celor care, venind din șco
lile profesionale, intră in 
producție, își încep viața 
de muncitori. Sînt, adică, 
muncitori în anul I.

Este un pas deosebit. 
Cam patru decenii de acum 
înainte" ei vor fi activi, vor 
fi membri ai clasei munci
toare. Patruzeci de ani, o 
viață de om. Dar, ca și în 
viața biologică, și în viața 
de producție, și în viața so
cială temeliile se pun in 
anul întii. Nu toate se ho
tărăsc in primele douăspre
zece luni, dar mai tot ceea 
ce se intîmplă acum este 
hotărîtor.

Cei trei tineri din fața 
noastră — doi strungari și 
un frezor — au venit aici, 
unde stăm de vorbă, în 
secția mecanică I a fabricii 
de utilaje tehnologică com
plexe de la uzine’e „23 Au
gust" din Capitală, in fe- 
bruarie-martie anul trecut. 
Au 19 ani, sînt la începutul 
vieții și tinerețea lor cu
ceritoare. a lor și a celor
lalți colegi de promoție, 
contribuie sensibil la scă

derea mediei de vîrstă a 
secției.

— ...Dar și la scăderea 
performanțelor ei ? — îl în
trebăm pe frezoțul Profir 
Vlad, secretarul comitetu
lui de partid al secției.

— Nu, în nici un caz — 
se apără el ca de foc.

— Cum asta ?
— Păi, cauzele sînt mai 

multe. în primul rînd, pen
tru că ei vin bine pregătiți 
din școală.

(La acest capitol, trebuie 
să spunem că vizitasem, cu 
o zi înainte, complexul 
școlar al uzinelor „23 Au
gust", tocmai pentru a se
siza diferențele dintre pro
cesul de pregătire în școa
lă și în procesul de pro
ducție — încercînd să în
țelegem cum le percepe 
tînărul, elev sau muncitor. 
Ele există, indiscutabil, dar 
important este faptul că 
întreaga pregătire este gu
vernată de ideea că — așa 
cum ne spunea Vasile Ca- 
lomfirescu, directorul Gru
pului școlar — „școală nu 
este un scop in sine ; ea 
are menirea să pregătească 
tinerii pentru producție, 
pentru viață și ghidați de 
această axiomă ne subor

donăm toate eforturile 
pregătirii muncitorilor pen
tru uzină, în spiritul uzi
nei. Atelierele de practică 
sint. in mic, secții ale uzi
nei. Chiar reperele pe care 
elevii le execută în timpul 
practicii sînt defalcate din 
planul întreprinderii. Uce
nicii sînt conștientizați că 
încă de pe acum sînt inte
grați într-una din citadele
le muncitorești ale Capi
talei. Ca să nu mai vorbim 
despre practica pe care o 
execută în anul al doilea, 
de regulă în secțiile în care 
vor lucra. In fiecare an, de 
aici un flux de energie 
tinără pătrunde în arterele 
uzinei — cam o mie de 
muncitori. în 1987. de pil
dă, detașamentul de la „23 
August" s-a îmbogățit cu 
1'038 de cadre tinere, cei 
care sint acum, așa cum 
spuneam. „muncitori în 
anul întîi").

— Insistăm : vin bine 
pregătiți ?

— în linii mari, da. Sînt 
de acord însă că s-ar pu
tea face mai mult. De 
exemplu, absolvenții liceu
lui industrial au o pregă
tire teoretică mai bună, un 
orizont profesional și cul

tural mai larg, dar deprin
derile practice mai lasă de 
dorit. Cu absolvenții de la 
școala profesională este in
vers. Ca o părere persona
lă : cred că în școala pro
fesională ar trelțui acorda
tă o atenție și mai mare 
desenului tehnic. Nu in 
sensul că tinerii ar fi slab 
pregătiți, ci că ar trebui să 
fie și mai bine pregătiți.

— Apoi ? De ce nu gre
vează ei asupra performan
țelor secției 1

— Pentru că noi nu „îi 
aruncăm în foc" din prima 
zi. Primele luni, fiecare 
tinăr este încadrat într-o 
echipă, pe lingă un mun
citor, în sistemul „unu la 
unu".

— Cu alte cuvinte ?
, — De fiecare tinăr răs
punde un muncitor și fie
care muncitor'- răspunde 
doar de un tinăr. Asta, ca 
să nu risipim răspunderea.

— Și ce face cel care are 
în răspundere un tinăr ?

— Păi... totul, sau aproa
pe totul. Cum să zic ? „Nea 
Gheorghe sau nea Costică 
sau nea Ioane, ai grijă de 
tînărul ăsta că și de dum
neata a avut cineva grijă 
acum douăzeci de ani !“

Atît, nu trebuie să spui 
mai mult fiindcă omul știe 
ce are de făcut, de la aco
modarea psihologică la 
scule.

— Acomodarea psihologi
că se face greu ?

— în majoritatea cazuri
lor, destul de greu — in
tervine Ion Nadolu, pre
ședintele comitetului de 
sindicat al secției — pentru 
că secția noastră este com
plexă, munca mai grea ca 
la mecanică fină, de exem
plu. Unii tineri au emoții, 
au adică o barieră psiho
logică de trecut și este 
datoria noastră să avem 
răbdare și tact. Dar... e o 
chestie de citeva săptă- 
mîni, se face. Treptat tînă
rul se pătrunde de spiritul 
de echipă, execută lucrări 
tot mai complexe și în 
două-trei luni stă pe pi
cioarele lui. Totul e să 
simtă căldura, să simtă din 
prima zi solidaritatea mun
citorească.

...în secția meca’-'ică I au 
venit, acum aproape un an,

Georqe-Radu 
CH1ROV1C1
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REMARCABILĂ OPERĂ TEORETICĂ, SINTEZĂ
CREATOARE A PROCES» REVOLUȚIONAR

DE CONSTRCCTIE SOCIALISTA

0 concepție originală privind 
autoconducerea muncitorească și 

autogestiunea economico-financiară
socialiste, aplicind neabătut principiile autoconducerii, autogestiunii, 
să asigurăm creșterea răspunderii colectivelor de oameni ai muncii 
— in calitatea lor de proprietari și producători — pentru administrarea 
unei părți a avuției generale a națiunii încredințate lor spre folosință.

NICOLAE CEAUȘESCU
Opera științifică, teoretică 

și practică a tovarășului 
Nicolae. Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele României, cu
prinde lin vast și complex sistem 
de idei, teze și concepte privind 
conducerea și planificarea econo
miei noastre socialiste, perfecțio
narea continuă a acestei activi
tăți.

Un moment de referință, de tre
cere la o nouă calitate in proce
sul perfecționării conducerii și 
planificării activității economico- 
sociale în țara noastră îl consti
tuie elaborarea noului mecanism 
economico-financiar, care are 
drept scop afirmarea cit mai de
plină a calității oamenilor muncii 
de proprietari, producători și be
neficiari ai întregii avuții ' națio
nale, aplicarea fermă a pîrghiilor 
economico-financiare pentru sti
mularea producției de bunuri ma
teriale necesare societăți). „Noul 
mecanism economico-financiar — 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu,

secretarul general al partidului, la 
Congresul al XIII-lea al partidu
lui — trebuie să îmbine in mod u- 
nitar proprietatea socialistă, mo
dul de producție socialist, cu o 
largă inițiativă și cointeresare 
materială a maselor".

Elaborarea și aplicarea unui nou 
mecanism economico-financiar s-a 
impus ca o cerință a acțiunii le
gităților obiective ale dezvoltării, 
în mod deosebit este vorba de le
gitățile diviziunii sociale a mun
cii, de existența obiectivă a uni
tăților economice, ca verigi de 
bază ale economiei naționale, ale 
producției sociale. Economia na
țională nu este un tot amorf, ci un 
tot format din celule vitale, din u- 
nități economice și sociale. dez
voltarea și progresul economiei 
naționale in ansamblul ei putin- 
du-se realiza numai prin contribu
ția unităților sale de bază, a în
treprinderilor industriale, agri
cole, de construcții, transporturi, 
comerț etc. „Noi avem o econo
mie unitară arăta tovarășul

econo- 
mii de 
redute, 
acestea 

fi-

Nicolae Ceaușescu — dar 
mia aceasta se bazează pe 
unități economice, de 
Dacă undeva una din 
funcționează slab, ea produce
suri și daune întregului sistem. 
Deci, trebuie să facem ca fiecare u- 
nitate, și economică și socială, să 
devină în domeniul său o redută, 
o forță prin care să nu poată pă
trunde lipsurile și care să contri- 

abuie la dezvoltarea întregului, 
societății noastre socialiste".

Ținînd seama de realitățile 
cerințele vieții, mecanismul 
nomico-financiar al economiei 
cialiste nu poate să fie numai un 
mecanism global, care să funcțio
neze la nivel general, pe ansam
blul economiei națioale, ci este, 
trebuie să fie, un mecanism eco
nomico-financiar, un angrenaj 
care să acționeze începînd de la 
nivelul unităților economice, de la 
celulele de bază ale economiei na
ționale. Acesta este, in fond, un 
nou mecanism economico-finan
ciar, un mecanism care reflectă 
cerințele legităților dialectice ale 
unității dintre general și particu
lar, un mecanism general, de an
samblu. al economiei socialiste ba
zat pe acționarea mecanismelor, a 
micromecanismelor — ca să „ spu
nem așa — unităților economice.

Firește, pentru trecerea la apli
carea noului mecanism economico- 
financiar a fost necesar să se 
creeze condiții economico-organi- 
zatorice adecvate, determinate de 
dezvoltarea forțelor de producție 
și amplificarea raporturilor econo
mice și sociale între unitățile eco
nomice, ramuri și subramuri ale 
economiei naționale, precum și 
alte condiții legate de pregătirea 
cadrelor și ridicarea generală a 

colectivelor

61 
eco- 
so-

conștiinței socialiste a 
de oameni ai muncii.

Tovarășul Nicolae 
secretarul general al 
nostru, a contribuit în 
ritor la elaborarea 
principiilor și programelor 
ciale de măsuri de aplicare a nou
lui mecanism economico-financiar 
în țara noastră. Conceptul de nou 
mecanism economico-financiar, în 
esența și originalitatea sa, presu
pune :

® înfăptuirea principiului au
toconducerii muncitorești prin a- 
sumarea de către fiecare colectiv 
de oameni ai muncii a răspunderii 
pentru realizarea product ei nece
sare economiei naționale în volu- 

Dr. Traian LAZAR

Ceaușescu, 
partidului 

mod hotă- 
conceptului 

spe-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Pentru o Europă a păcii

și securității depline
O Europă în pace și deplină secu

ritate constituie unul din obiecti
vele de prim ordin ale politicii ex
terne a partidului și statului nos
tru, ocupind un loc central in vas
ta operă teoretică și în activitatea 
practică a secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. In 
concepția sa. Europa este chema
tă să-și asume un rol decisiv în 
înlăturarea marilor pericole ce pla
nează asupra omenirii in ansam
blu, în salvgardarea destinelor în
tregii umanități. O asemenea răs
pundere este impusă atit dp învă
țămintele experienței dramatice a 
trecutului — tocmai de pe conti
nentul european au izbucnit cele 
două conflagrații pustiitoare — cit 
mai ales de realitatea prezentului. 
Europa fiind, la ora actuală, un 
imens arsenal, care cuprinde cele 
mai noi și mai perfecționate ar
mamente, inclusiv nucleare. In 
lumina acestei realități, secretarul 
general al partidului a elaborat un 
concept de amplă deschidere' pri
vind edificarea securității și păcii 
pe continent, ca o premisă și o 
condiție importantă pentru secu
ritatea și pacea pe plan mondial, 

înaintarea spre edificarea secu
rității europene presupunea însă, 
înainte de toate, depășirea a nu 
puține obstacole generate de divi
zarea artificială a continentului. 
Cu clarviziune și curaj, România, 
din inițiativa președintelui ei, a 
promovat acțiuni deschizătoare de 
drumuri în direcția normalizării 
relațiilor intereuropene, acțiuni a 
căror justețe a fost pe depliB con
firmată de viață.

Este bine cunoscută și larg a- 
preciată contribuția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la definirea con
ceptului de securitate europeană : 
o securitate reală, garantată prin- 
tr-un sistem de angajamente și

măsuri practice, care să ofere po
poarelor continentului certitudinea 
că se pot dezvolta liber, la adăpost 
de orice agresiune, de orice act de 
forță din afară, concomitent cu an
gajamente și măsuri care să favo
rizeze o conlucrare rodnică, in be
neficiul fiecăruia și al progresu
lui general. Materializării acestui 
concept i-au fost dedicate eforturi
le constructive desfășurate de țara 
noastră pentru pregătirea și desfă
șurarea cu succes a istoricei Con
ferințe pentru securitate și coope
rare in Europa din 1975.

Cum tot astfel sînt bine cunoscu
te contribuțiile românești la defi
nirea celor zece principii, consa
crate în Actul final de la Helsinki, 
ca temelie a raporturilor noi din
tre state in Europa. Sub semnul a- 
celeiași exemplare continuități se 
situează eforturile ulterioare pentru 
dezvoltarea procesului de înfăptui
re a Securității europene, în ca
drul reuniunilor post-Helsinki, ac
țiunile și măsurile promovate în 
vederea transpunerii în viață a 
principiilor și angajamentelor asu
mate.

De la tribuna Conferinței gene
ral europene de la Helsinki, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu punea 
în atenția participanților și a lu
mii întregi un mare adevăr: „Isto
ria va judeca nu numai documen
tele ce le vom semna și declara
țiile făcute, ci și felul in care fie
care stat, fiecare guvern va ac
ționa pentru realizarea acestor do
cumente, pentru ca speranțele 
contemporanilor noștri să fie îm
plinite, pentru ca acțiunile guver
nelor noastre să răspundă năzuin
țelor de bunăstare, libertate și 
pace ale tuturor națiunilor".

Examenul istoriei arată,
• tr-adevăr, nu numai cit de com

plex și de dificil s-a dovedit pro
cesul de edificare a securității eu-

în-

a-ropene, ci și cit de actual este _ 
pelul președintelui României pen
tru intensificarea eforturilor tutu
ror statelor continentului în ve
derea eliminării factorilor de in
securitate din Europa. Cu atit mai 
mult, cu cit în acești ani arsenale
lor existente li s-au adăugat sute 
de noi rachete nucleare, de noi 
arme convenționale, incorporind 
cuceriri de ultimă oră ale științei 
și tehnologiei.

întreaga această evoluție confir
mă, întru totul, ceea ce România, 
președintele ei au subliniat în per
manență, și anume că o securitate 
autentică nu poate fi concepută 
fără măsuri efective de dezarmare, 
și în primul rind de dezarmare nu
cleară. Sînt bine cunoscute fermi
tatea și consecvența cu care tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a pro
nunțat pentru eliberarea Europei 
de amenințarea nucleară, pentru 
oprirea amplasării noilor rachete 
pe continent, sprijinul acordat ini
țiativelor vizînd realizarea unui 
acord in vederea lichidării acestor 
rachete, aprecierea dată semnării 
tratatului recent încheiat in acest 
sens între Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii.

Subliniind că acest tratat repre
zintă un eveniment de însemnă
tate istorică, o victorie a politicii 
și a forțelor realiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta totodată, 
de la tribuna Conferinței Naționa
le a partidului, că semnarea sa nu 
trebuie să ducă la autoliniștire. în 
primul rind, pentru că el repre
zintă doar un prim pas pe calea 
dezarmării nucleare, in virtutea 
prevederilor sale urmînd a fi e- 
liminate doar o mică, o foarte mică 
parte din totalul armamentelor

Dumitru ȚINU
(Continuare in pag. a V-a)
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PRODUCȚIA FIZICĂ - REALIZATĂ INTEGRAL!
La Combinatul chimic Rimnicu Vilcea:

0 explicație simplă: exploatarea 
judicioasă a instalațiilor

Pentru colectivul de oameni ai 
muncii din cadrul Combinatului 
chimic Rimnicu Vilcea, perioada 
care a trecut din acest an a în
semnat înainte de toate un adevărat 
salt calitativ in activitatea producti
vă, el fiind consecința firească a 
pregătirilor temeinice, sub toate as
pectele, ce s-au efectuat pe par
cursul trimestrului IV al anului tre
cut. Practic, nu există instalație din 
acest combinat care să nu funcțio
neze la parametrii prevăzuți. inclu
siv cele cinci capacități la care in 
anul precedent nu fuseseră atinși in
dicatorii de exploatare proiectați.

Acest debut rodnic se regăsește 
acum intr-un prim bilanț bogat in 
realizări, fiind numeroase produsele 
la care s-au înregistrat importante 
depășiri ale sarcinilor de plan. Din 
ultima „informare operativă" pe 
care ne-o prezintă ing. Dorin Iones- 
cu, șeful serviciului producție, reți
nem. de exemplu, că în această 
scurtă perioadă s-au obținut peste 
prevederi 780 tone clor lichid, 700 
tone acid clorhidric de sinteză, 180 
tone percloretilenă, 80 tone butanoli, 
32 tone propilenglicoli, 55 tone erbi- 
cide, 70 tone alchilamine și alte sor
timente de produse chimice care au 
desfacere asigurată atît la intern, 
cit mai ales pe piața externă, va
loarea acestora depășind 19,4 mili
oane lei.

— întreaga activitate a colectivu
lui nostru — ne spune ing. Marin 
Rămneanțu, director general adjunct 
al combinatului — se desfășoară sub 
semnul exigențelor, al orientărilor 
și sarcinilor formulate de secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in Raportul pre
zentat la recenta Conferință Națio
nală a partidului, care au imprimat 
în toate secțiile, la fiecare loc de 
muncă, un înalt spirit de responsa
bilitate muncitorească, revoluționa
ră. La indicația și sub îndrumarea 
comitetului de partid, în toate orga
nizațiile de bază au avut loc adu
nări generale deschise in care s-au 
dezbătut în detaliu sarcinile concre
te ce ne revin pentru a ne spori 
contribuția la înfăptuirea exemplară 
a hotărî rilor adoptate de marele fo
rum comunist. în egală măsură, am 
întreprins ample acțiuni tehnice și 
de organizare a producției care au

urmărit cu prioritate creșterea gra
dului de siguranță și funcționarea 
constantă a instalațiilor. Din aceas
tă categorie de măsuri au făcut par
te. bunăoară, îmbunătățirea protec
țiilor anticorozive, perfecționarea 
fluxurilor tehnologice în interiorul 
instalațiilor și intre instalații, prin 
care s-au prevenit orice intreruperi 
în asigurarea cu materii prime.

— O optică nouă, plină de răspun
dere a fost asigurată și în ceea ce 
privește buna intreținere și exploa
tare a instalațiilor — ne precizează 
Gheorghe Sîrbu, secretarul organi
zației de partid din secția OXO I. 
Aceasta și explică de ce colectivul 
din instalația noastră a reușit să 
realizeze zilnic, peste sarcinile pla
nificate. In medie cîte 4,5 tone buta
nol. Dar noi avem posibilități reale 
să obținem producții și mai mari. 
Angajîndu-ne cu toate forțele pen
tru aceasta, sîntem hotăriți să în
cheiem prima lună a anului cu o 
serie de rezultate de prestigiu 
pe care le considerăm omagiul 
nostru cu prilejul sărbătoririi zi
lei de naștere și a îndelungatei 
activități revoluționare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai 
iubit al națiunii noastre, ctitor de 
țară nouă. Folosesc acest prilej pen
tru a adresa secretarului general al 
partidului din partea noastră, a chi- 
miștilor vîlceni. urări fieroinți de 
viață lungă, sănătate și putere de 
muncă, împreună cu angajamentul 
nostru solemn de a munci tot mai 
bine spre bunăstarea și progresul 
multilateral al patriei.

Este, după cum s-a văzut, un an
gajament susținut cu multe și lău
dabile fapte de muncă. Iar pentru 
amplificarea acestor succese în per
spectiva anului, la Combinatul chi
mic Rimnicu Vilcea continuă să se 
acționeze pe un front larg în citeva 
direcții esențiale, printre care apli
carea tuturor măsurilor prevăzute in 
programele de modernizare a pro
ducției. reorganizarea activității de 
intreținere și reparații, introducin- 
du-se în acest scop un sistem cen
tralizat de urmărire și execuție și. 
nu in ultimul rind, întărirea disci
plinei tehnologice și de producție.

Ion STANC1U
corespondentul „Scinteii*

Combinatul chimic din Rimnicu-Vilcea. Imogine din camera de comandă 
a instalației nr. II, de producere a clorurii de vinii

Foto : E. Dichiseanu

La întreprinderea metalurgică Bacău

Acum se culeg roadele bunei pregătiri
Colectivul întreprinderii metalur

gice Bacău care, anul trecut, a rea
lizat o producție-marfă suplimenta
ră în valoare de aproape 2,5 milioa
ne lei a pornit și in 1988 hotărit să 
îndeplinească. în mod ritmic si la 
toate sortimentele, prevederile de 
plan. Dovadă sînt rezultatele din 
prima jumătate a lunii ianuarie cînd 
au fost realizate și expediate pe 
adresa beneficiarilor interni și a par
tenerilor externi mari cantități de 
armături industriale din fontă și 
oțel, piese brut turnate și alte pro
duse peste prevederile planului 
la zi.

— Aș putea spune că începutul 
bun in noul an se datorează mai 
ales măsurilor pregătitoare pe care 
le-am luat incă din decembrie 1987 
— ne-a spus inginerul George Buz
dugan, directorul întreprinderii. Am 
asigurat o bază materială bună pen
tru toate sectoarele și locurile de 
muncă, am instalat noi mașini și uti
laje de mare productivitate și am 
încheiat o seamă de lucrări prevă
zute în programul de perfecționare 
a organizării și modernizare a pro
ducției. Avem asigurate toate con
dițiile ca planul pe această lună, ca 
de altfel pe întreg trimestrul 1 să-l 
realizăm și chiar să-l depășim atît 
la producția pentru intern, cit și la 
cea destinată exportului. Cu toate 
că față de realizările anului trecut 
planul pe acest an al întreprinderii 
băcăuane prevede o creștere a pro
ducției cu 12 la sută, din care o 
bună parte pentru export.

Concret, iată cum se acționează 
în aceste zile. Astfel, la turnătorie, 
secție de bază a întreprinderii, re
ținem mai multe noutăți tehnice și 
organizatorice, care au condus la 
creșterea productivității muncii și, 
implicit, la creșterea producției fi
zice, la îmbunătățirea calității pie
selor turnate. Maistrul Vasile Acri- 
ței, bunăoară, împreună cu echipa 
pe care o conduce, a realizat din- 
tr-un cuptor cu inducție nefolosit o 
instalație modernă, în care se obține 
o fontă cu grafit nodular și o fontă 
specială, de o calitate superioară ce
lei care se realiza în trecut. La rin- 
dul lor. formațiile de lucru conduse 
de inginerul Ion Timerman au mo
dernizat două mașini de format mie
zuri cu nisip peliculizat. Rezultatul: 
productivitatea muncii s-a dublat, 
iar consumul de nisip peliculizat a 
scăzut intr-o măsură însemnată. 
Tot in acest început de an, la turnă
torie au fost încheiate lucrările de 
modernizare la instalația de prepa

rare a amestecurilor, la instalația de 
curățire și polizare a pieselor desti
nate exportului și la alte mașini și 
utilaje, fapt care a condus la creș
terea productivității muncii și la îm
bunătățirea calității pieselor.

Măsuri asemănătoare au fost în
treprinse și in celelalte secții de 
producție.' La atelierele și secțiile de 
prelucrare mecanică și montaj, bu
năoară, au fost instalate primele 
mașini-unelte cu comandă numeri
că pentru prelucrarea robineților de 
tip fluture, ceea ce a permis ca pro
ductivitatea muncii să sporească cu 
circa 200 la sută. In același timp au 
fost introduse noi tehnologii de lu
cru la prelucrarea clapelor și a altor 
repere de la armăturile industriale 
din fontă, au fost optimizate o sea
mă de fluxuri tehnologice prin re- 
amplasarea utilajelor, au fost elimi
nate transporturile inutile din secții
le de producție. O altă măsură judi
cioasă care a condus la creșterea 
producției se referă la reorganizarea 
celor două platforme de producție 
ale întreprinderii. Prin profilarea lor 
pe anumite produse se elimină 
transporturile încrucișate, stagnările 
în producție și se economisesc mari 
cantități de combustibil.

O atenție deosebită se acordă pro
ducției pentru export. în atelierele 
și secțiile prelucrătoare și de mon
taj au fost organizate formații spe
ciale care realizează producție nu
mai pentru partenerii externi. Din 
aceste formații fac parte muncitor, 
cu o înaltă calificare, ingineri și 
tehnicieni fruntași. în același timp, 
a fost întărit controlul la calitate pe 
fiecare fază de producție. Tot pentru 
export s-au introdus in fabricație 
noi tipuri de robineți de tip fluture, 
cu calități superioare.

Din discuțiile cu factorii de răs
pundere din intreprindere am reți
nut că oamenii muncii din această 
unitate băcăuană ar putea obține re
zultate și mai bune dacă n-ar intim- 
pina și unele greutăți in aprovizio
narea cu unele materii prime șl ma
teriale. Ei fac și pe această cale 
apel la colectivul Combinatului side
rurgic Călan să livreze ritmic fon
ta cenușie contractată, pentru a nu 
le crea goluri în turnătorie. De 
asemenea, este necesar ca centrala 
industrială și ministerul de resort să 
asigure repartiții pentru fontă veche, 
materiale neferoase și amestec de 
cauciuc la nivelul necesarului.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scinteii”

port. între care : 110 tone armături 
din fontă pentru instalații sanitare, 
peste 30 000 bucăți armături pentru 
autocamioane și tractoare. 85 de tone 
piese forjate și matrițate. Au fost 
lansate și sint în curs de asimilare 
în diferite faze toate cele peste 100 
de tipuri noi de armături pentru 
instalații sanitare, armături speciale 
și de reglaj pentru industria con
structoare de mașini, industria• chi
mică. centrale nuclearo-electrice.

Pozitiv este și faptul că s-a accen
tuat preocuparea pentru reducerea 
consumurilor materiale și energetice, 
menținîndu-se sau ridicindu-se para
metrii tehnico-funcționali ai noilor 
produse. Astfel în prima jumătate 
a lunii ianuarie, muncindu-se cu 
simț gospodăresc și inițiativă, 
s-au economisit aproape 200 MWh 
energie electrică și 31 000 mc 
gaze naturale. A început fabrica
ția a 21 produse noi sau reproiectate 
cu termene de livrare în trimestrul I. 
care înlocuiesc produsele din metale 
neferoase și reduc cu 30 la sută con
sumurile materiale.

Se cuvin de semnalat și unele ac
țiuni întreprinse de consiliul oame
nilor rfiuncii cu participarea specia
liștilor. a colectivelor unor institute 
de cercetare și proiectare si din în- 
vățămint pentru creșterea producției, 
îmbunătățirea calității produselor, 
sporirea gradului de valorificare a 
resurselor materiale și energetice. O 
măsură importantă stabilită de biroul 
executiv al consiliului oamenilor 
muncii este aceea ca producția să fie 
defalcată pe zile, astfel încit oamenii 
muncii să cunoască ceea ce au de 
realizat și să-și organizeze cît mai 
bine activitatea la locul de muncă. 
Efecte pozitive asupra realizării rit
mice a planului. îndeosebi a produc
ției fizice, a exportului și ridicării 
nivelului calitativ al produselor o 
are realizarea încărcării la capaci
tate. pe toate cele trei schimburi, 
a utilajelor din sectorul de prelu
crare a armăturilor, operație reali
zată judicios și urmărită 
ajutorul calculatorului, pe 
utilaj, om și schimb, 
relata directorul 
aceasta permite să se

zilnic, cu 
fiecare 

După cum ne 
întreprinderii, 

intervină ope-

rativ pentru înlăturarea oricăror ne
ajunsuri care apar in procesul mun
cii privind aprovizionarea corespun
zătoare cu piese pentru prelucrare, 
cu scule și dispozitive, efectuarea 
lucrărilor de intervenții in căzui 
unor defecțiuni tennice. Lintre ac
țiunile ae modernizare cu aport În
semnat la realizarea planului se cu
vin semnalate cele referitoare la im
plementarea unor tehnologii noi la 
turnătoria de neferoase cu ajutorul 
unui robot industrial construit Îm
preună cu un colectiv de la Institu
tul politehnic din Cluj-ivapoca, înlo
cuirea și reproiectarea anumitor 
tennologii cu consumuri mai mari 
de energie și combustibil sau care 
generează rebuturi la turnătorie și 
la prelucrări mecanice.

Ce se întreprinde in continuare ? 
întreprinderea are asigurate comenzi 
și contracte pentru întreaga produc
ție planificată pentru export. Sînt 
luate măsuri pentru o aprovizionare 
corespunzătoare cu materii prime ș. 
materiale, deci, sînt condiții ca pre
vederile de plan pe ianuarie și in 
continuare să fie îndeplinite. Preo
cupările consiliului oamenilor mun
cii, ale specialiștilor sint acum con
centrate pentru aplicarea unor ma
suri cu o mai mare eficientă econo
mică prevăzută în programele de 
perfecționare a organizării și moder
nizare a producției, ca de exemplu, 
elaborarea de linii flexibile la pre
lucrări mecanice, realizarea a două 
noi benzi la montaj cu un ștand de 
probă in final, ceea ce va duce, față 
de procedeul folosit pînă în pre
zent la montarea armăturilor, la 
creșterea productivității muncii și a 
calității produselor, 
montarea utilajelor 
unei tehnologii de 
în cîmp magnetic, 
finalizată în acest trimestru cu aju
torul Institutului de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică pentru 
sectoare calde.

De asemenea, consiliul oamenilor 
muncii a stabilit ca, pe lîngă acțiu
nile de îmbogățire a cunoștințelor 
profesionale, să se realizeze perio
dic testarea cunoștințelor diferitelor 
categorii de personal.

Se lucrează la 
pentru aplicarea 
turnare a fontei 
lucrare ce va fi

Marin OPREA
corespondentul „Scinteii

La întreprinderea „Armătura" din Cluj-Napoca

Multe modernizări,
în prima jumătate a acestei luni, 

colectivul întreprinderii „Armătura" 
din Cluj-Napoca a realizat în bune 
condiții sarcinile de plan aferente 
acestei perioade la toți indicato
rii. Astfel, s-a obținut o producție- 
marfă și fizică cu 8 la sută mai 
mare decît în aceeași perioadă a 
anului trecut. Inginerul Petru Turc, 
directorul unității, ne-a relatat că 
măsurile luate de consiliul oamenilor

cu eficientă certă1
muncii pentru pregătirea din timp a 
fabricației, organizarea judicioasă a 
producției și a muncii în secții, pe 
schimburi, asigurarea încărcării la 
capacitate a utilajelor șl urmărirea 
zilnică de către cadrele de conducere 
a activității formațiilor de lucru pe 
fluxul de fabricație — de la turnăto
rie la montaj — au permis să se 
realizeze producția prevăzută în gra
fice pentru beneficiarii interni și ex-

ȚĂRII- CÎT MM MULT
CĂRBUNE!

O experiență demnă de urmat.

Organizarea
abatajului etalon

înainte de toate, o 
precizare : 
măsurilor 
eficientă 
stabilite prin 
mul de organizare și 
modernizare a pro
ducției la întreprin
derea minieră Bă
lan. județul Harghita, 
s-a făcut in condițiile 
îndeplinirii exemplare 
a sarcinilor de plan 
pe anul 1987: 104 la
sută la minereu ex
tras și prelucrat. 101,4 
la sută la cupru in 
concentrat. 101.6 la 
sută la productivita
tea muncii. Semnifi
cația precizării rezi
dă în faptul că fluxul 
tehnologic al extrac
ției și transportului 
minereului n-a fost 
oprit nici o clipă din 
cauza lucrărilor pre
gătitoare și a intro
ducerii în mină a noi
lor utilaje. Minerii, 
specialiștii au dat 
dovadă de înaltă com
petentă profesiona
lă, de ingeniozitate și 
spirit de inițiativă, de 
o totală dăruire, fie
care dintre cei impli
cați avînd conștiința 
clară a responsabili
tății ce-i revine.

în esență, măsurile 
vizează creșterea pro
ductivității muncii la 
mina Fagu Cetății,, 
unde se dispune in 
continuare de mari 
rezerve de minereu. 
Acțiunea de moder
nizare a cuprins ori
zontul 590, . fiind de
terminată' de extin
derea metodei de 
exploatare cu surpare 
in subetaje. Despre 
etapele modernizării 
ne vorbește tovarășul 
Racz Attila, directo
rul întreprinderii :

„Comitetul de 
partid, conducerea 
colectivă a întreprin
derii au luat in discu
ție problema mo
dernizării proceselor 
de producție acum doi 
ani. Ne-am glndit. 
rind 'pe rind. la fie
care etapă, la fiecare 
moment pe care il 
aveam de străbătut. 
Știam că nu va fi 
ușor, 
primat 
de intențiile 
Se manifestă 
minerit un 
tradiționalism, 
însă astăzi 
depășit. Credem 
noi am reușit, 
un colectiv tinăr. spe
cialiști dornici să se

realizarea 
de mare 
economical 

progra-

Mulți și-au ex- 
rezerva față 

noastre, 
și in 

anume 
care 

trebuie 
că 

Avem

prevederile «

planului

afirme în muncă, să 
facă dovada capaci
tății lor profesiona
le. Din acest motiv 
am și început la ori
zontul 590. unde șefi 
de sector sînt ingine
rii Alfred Breban și 
Ion Roman, care abia 
se află 
an după

Pentru 
în faza 
subetaje 
utilizarea 
foratoare
cele percutante, 
coborît in mină insta
lațiile da perforat pe 
cărucioare, cu acțiune 
electrohidraulică, ro- 
topercutante, cu două 
perforatoare. Masa 
mare de minereu de- 
rocat de acestea fă-

în al treilea 
stagiatură.

derocarea 
retragerii in 
se impunea 

unor per- 
diferite do 

Am

La Tnîrepir.de- 
reo minieră Bă
lan, Har

ghita

VALEA JIULUIînseamnă transport. 
Pentru a nu avea loc 
îngust în galerie, am 
introdus vagonctclo 
autodescărcătoare cu 
o capacitate de 3 metri 
cubi fiecare, dubljnd 
astfel cantitatea d: 
minereu transportată 
în 8 ore".

Fiecare dintre a- 
ceste lucrări a repre
zentat o adevărată 
performantă tehnică, 
fiind executate 
condiții calitativ 
proșabile și în 
extrem de scurt, 
fel că din primele 
zile ale anului. între
gul complex al dotă
rilor a intrat 
în lucru, 
pe 
jul 
tone 
față 
Iată 
mineri comuniști im
plicați în mod direct 
in tot angrenajul lu
crărilor : minerii șeii 
de brigadă Gheorgh-' 
Ruptașu. Anton Dăr.- 
cuță, maiștrii Fol Eu
gen și Gyorgy Ștefan, 
inginerii Viorel Cu- 
relaru și Radu Gheor- 
ghe, precum și 
Mihai, directorul 
noi Fagu Cetății 
multi alții, oameni 
noului, pătrunși 
adevărat spirit revo
luționar, cum este d» 
fapt întregul colectiv 
de mineri de la Bă
lan. Și mai reți
nem un aspect subli
niat cu insistentă d? 
directorul 
derii : „Acest 
— 1331 — în i 
reunit două 
pentru a 
front de lucru 
utilaje, reprezintă 
pentru noi abia un 
început de drum. Mai 
avem multe de făcut, 
mai ales în planul 
organizării muncii, 
pînă cînd oamenii si 
utilajele vor asigura 
productivitatea scon
tată. Vrem ca acest 
abataj să devină aba
taj-etalon și abataj - 
școală, unde să invă- 
țăm cu toții, mineri și 
specialiști, pentru ca 
modernizarea celor
lalte abataj^ și ori
zonturi să devină c.t 
mai curind fapt îm
plinit".

în 
ire- 

timp 
as.-

efectiv 
obt'n:ndu-s.' 

schimb, în abata- 
1331, peste 100 
minereu in plus 
de anul trecut, 
și numele unor

De la începutul acestui an, 
minerii din Paroșeni, Uricani, 
Lonea și Petrila Sud se află în 
fruntea întrecerii din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului pentru 
a da patriei cit mai mult căr
bune cocsificabll și energetic. 
Punînd un accent deosebit pe 
organizarea superioară a lucru
lui în toate schimburile și creș
terea productivității muncii în 
abataje, prin folosirea cu ran
dament maxim a complexelor 
mecanizate și sporirea vitezei 
de avansare. îndeosebi la Paro
șeni și Uricani. s-au înregistrat 
in luna ianuarie randamente 
superioare în abataje cu 1.5—2 
tone cărbune pe post față de 
cele planificate. Ca urmare, de 
la începutul lunii și pînă acum, 
minerii din Parojeni au extras 
peste prevederi mal mult de 
4 500 tone cărbune, iar cei din 
Uricani 2 800 ton? cărbune coc- 
sificabil. (Sabin Cerbul

in
capacitatea 

tip 
căror silo- 
un volum 
0,75 metri 

urmare, am 
încărcătorul

cea de-a dreptul 
eficientă 
încărcătoarelor 
MIS, 
zuri 
doar 
cubi. 
introdus 
frontal LK-1, a cărui 
cupă are capacitatea 
de 2 metri cubi. De
sigur. înainte de a- 
ceastă operație a tre
buit să 
profilele 
abataje, 
sigura 
de manevră ; să 
păm o galerie în plan 
înclinat, care să facă 
străpungere cu aba
tajul ; să le armăm, 
să amenajăm un ade
vărat drum prin ga
lerii. pentru mașină. 
Am pregătit și un nu
măr de peste 20 con
ducători auto, pentru 
acest LK și pentru 
cele care le mai adu
cem. în condiții de 
poligon identice cu 
cele din subteran. 
Tot în acest timp — 
ultima parte a anului 
— am săpat 3 suitoare 
și 3 rostogoale, cu 
diametru mult mai 
mare decît cel obiș
nuit. Și așa am ajuns 
la faza transportului 
minereului. Se știe 
că, in minerit. 80 la 
sută din activitate

ale 
au 
de

Ca

schimbăm 
galeriilor în 
pentru a a- 
posibilitatea 

să-

întreprin- 
abătaj 

care ara 
abataje 
asigura 

i noilor

Nicolae ȘANDRU 
corespondentul 
„Scinteii *

In legumicultura constănțeană
producții mai mari, eficiente

Activitate intensă in bazinul 
carbonifer Berbești — Alunu

Foto : Agerpres

Anul trecut, în județul Constanța 
s-a realizat o producție totală de 
391 000 tone legume, din care 192 200 
tone au fost livrate la fondul de 
stat — cu 5 600 tone mai mult decit 
se prevăzuse. Este o producție bună 
dacă avem în vedere condițiile cli
matice dificile din anul trecut, ale 
căror consecințe au fost extrem de 
păgubitoare în zonele mai aride ale 
județului și unde nici sistemele de 
irigații nu au funcționat corespun
zător. Sarcinile de plan pe 1988 sint 
insă mult mai mari, in acest an ui
mind să se livreze la fondul de stat 
o cantitate totală de 223 500 tone le
gume.

„Sporul considerabil la producția 
totală de legume se va realiza nu 
atit pe seama crșșterli suprafețelor 
destinate 
ales prin 
hectar — 
Tudoran. 
col. Pentru sporirea 
ficienței economice, 
tivitate desfășurată 
cipiile de bază din 
concentrarea producției și specializa
rea unităților, amplasarea culturilor 
în zonele cu cea mai ridicată favora- 
bilițate. cît mai aproape de locul de 
consum, asigurarea apei pentru iri
gații. Astfel, finind seama de exis
tența celor două canale navigabile, 
care constituie surse sigure de ană 
pentru irigații, o bună parte din te
renurile cultivate cu legume Ie con
centrăm în zona cuorinsă între lo
calitățile A gigea si Ovid'u. Aici, ne 
o suprafață de 3 000 hectare, în co
operativele agricole Palazu Mare. 
Ovidiu, Viile Noi și Lumina, orga
nizăm o centură de ferme soeciali- 
zate in cultura legumelor și cartofi
lor timpurii. Pentru aprovizionarea 
localităților de pe litoral, situate la 
sud de Constanta, au fost organizate 
ferme specializate pentru cultura 
legumelor. A sa sînt cele de la Agi- 
gea, Techirghiol, Costinești, Limanu.

în investigația efec- 
unități agricole, cum 

practic, în vederea 
măsuri de ordin or

acestor culturi, cît mai 
sporirea randamentului ia 
ne spune 
directorul

inginerul Marin 
trustului horti- 
producției și e- 
în întreaga ac- 
respectăm prin- 

legumicultură :

Mangalia. Fabrica de conserve „Mun
ca" iși va asigura materia primă — 
legumele și fructele — atît în fer
mele proprii, cît și în cooperare cu 
unele unități agricole. Acțiunile în
treprinse pînă acum ne oferă certi
tudinea că, în acest an, în județul 
Constanța vor fi obținute producții 
mari de legume, cu timpurietate a- 
vansată, de bună calitate, astfel încit 
să corespundă exigențelor consuma
torilor".

Am urmărit, 
tuată în cîteva 
se acționează, 
aplicării acelor
ganizatoric și tehnic care să ducă la 
rezultate superioare în legumicultură.

Așa cum arătam, pe baza progra
mului special adoptat de comitetul 
județean de partid, în jurul orașu
lui Constanța se organizează o cen
tură de ferme legumicole, însumînd 
o suprafață de 3 000 hectare, din care 
1 000 hectare se vor cultiva cu le
gume, 1 000 hectare cu cartofi, iar 
1 000 hectare vor asigura practicarea 
unui asolament rațional. La această 
dată este făcută delimitarea fermelor 
și este în curs de stabilire profilul 
producției. O atenție deosebită se 
acordă acum efectuării lucrărilor de 
aducțiuhe a apei și de modernizare 
a actualelor amenajări, astfel încit 
să se poată înfăptui irigarea biva
lentă — prin brazde și aspersiune. 
Sint încă multe de făcut pentru a 
avea într-adevăr certitudinea că 
toate aceste lucrări vor fi finalizate 
pînă la vremea semănatului și plan
tării răsadurilor. Este de datoria 
factorilor răspunzători să acționeze 
cu fermitate în vederea asigurării 
condițiilor necesare desfășurării în 
mod corespunzător a tuturor lucră
rilor de amenajare prevăzute pentru 
perioada viitoare.

Activitatea spre care sînt concen
trate acum marea majoritate a for
țelor din legumicultura județului 
Constanța o constituie pregătirea vi-

itoarei recolte. Prioritate se acordă 
acțiunilor legate de producerea ră
sadurilor. Dar pentru a avea cu ade
vărat garanția teușitei este necesar 
să fie asigurate cantitățile de folie, 
corespunzător sarcinilor pe care le 
are județul în ce privește realizarea 
unor producții sporite de legume 
timpurii. Iar cînd ridicăm această 
problemă avem in vedere șl neajun
surile din anul trecut, cînd. din lipsă 
de folie, suprafețe destul de mari cu 
solarii nu au putut fi acoperite, ceea 
ce a grevat mult asupra îndeplinirii 
prevederilor din programul județean 
de dezvoltare a legumiculturii. Pînă 
să sosească însă folia, este necesar 
să se desfășoare lucrările de repa
rare a solariilor și răsadnițelor in 
vedțrea producerii răsadurilor. Fa
cem această subliniere pornind toc
mai de la o oarecare încetineală in 
care decurg aceste acțiuni.

Recoltele mari obținute de Asocia
ția legumicolă din M. Kogălniceanu 
la toate culturile au permis reali
zarea în 1987 a unei producții-marfă 
de 29 milioane lei, mai mare decit 
era prevăzută în plan. Pregătirile 
pentru producția acestui an sînt a- 
vansate. Din toamnă, întreaga supra
față a fost arată, s-au însămînțat 
ori plantat 160 hectare cu ceapă, 20 
hectare spanac, 10 hectare salată. 
„Sîntem pregătiți pentru producerea 
răsadurilor — afirmă tovarășul Ilie 
Dăncilă, directorul asociației. Cele 
patru hectare pe care au fost ame
najate solarii sînt fertilizate din 
toamnă, iar acum se repară schele
tul acestora, urmînd ca la vremea 
semănatului să nu ne rămînă decit 
să întindem folia". într-un stadiu 
avansat se află lucrările de pregăti
re și la C.A.P. Techirghiol. Coopera
torii din ferma legumicolă condusă 
de Neli Bratu reparau solariile și ra
mele pentru răsadnițe, pregăteau 
amestecurile de pămînt. Cele 8.4 mi
lioane fire de răsad, la care se adau
gă și o rezervă de 20 la sută, se vor

obține atît în sera înmultltor sau în 
solarii, cit și în cei 8 300 mp de ră
sadnițe — toate fiind în curs de fina
lizare. Nu departe de aici, la gră
dina de legume a cooperativei a- 
gricole Tuzla, convoaie de căruțe 
transportau biocombustibilul în ve
derea amenajării paturilor calde, iar 
la Costinești se muncea intens la re
pararea spațiilor destinate produce
rii răsadurilor.

Nu peste multă vreme va începe 
însămînțarea legumelor în vederea 
producerii răsadurilor. Din discuția 
avută cu tovarășul Nicolae Popescu, 
șeful centrului de semințe de legu
me, am aflat că este asigurată în
treaga cantitate de sămînță necesară, 
la unele sortimente existînd o re
zervă importantă. Problema care se 
pune acum este ca peste tot semin
țele să ajungă la unitățile producă
toare, iar acestea să încheie urgent 
toate pregătirile pentru ca la terme
nele indicate să treacă efectiv Ia se
mănatul legumelor în spatiile anume 
construite. Un ultim control asupra 
modului în care au fost pregătite a- 
ceste spații ar fi nu numai bineve
nit, ci și absolut necesar.

Se poate spune că, în județul Con
stanța, se acționează cu răspundere 
pentru a se pune baze puternice 
viitoarei producții de legume. Modul 
cum se muncește pentru asigurarea 
condițiilor necesare obținerii răsadu
rilor, precum și pentru executarea 
celorlalte lucrări de sezon, constituie 
cea mai bună dovadă în această pri
vință. Este necesar însă să fie de
finitivate în cel mai scurt timn sar
cinile de plan în legumicultură Ia 
fiecare sortiment în parte, asUel în- 
cît peste tot să se poată acționa or
ganizat in ce privește efectuarea lu
crărilor necesare realizării pro
ducției.

Ioan HERȚEG 
George MIHAESCU

VALEA TROTUȘULUI
Acționind cu răspundere spo

rită pentru realizarea unui ran
dament cit mai ridicat pe fie
care schimb, folosirea la indici 
superiori a mașinilor și instala
țiilor din dotare și 
disciplinei la fiecare 
muncă, minerii din 
Văii Trotușului reușesc 
scoată la suprafață și să expe
dieze termocentralelor din țară 
zilnic zeci șl sute de tone de 
cărbune peste prevederile pla
nului. Cele mai mari 
le-au 
ceput de an formațiile de lucru 
din „ . . . _.
Leorda, condus de subinginerul 
Petru Pandelaș. Aici, printr-o 
mai bună organizare a muncii, 
extinderea mecanizării în sub
teran și creșterea productivită
ții muncii pe post, minerii din 
brigada condusă de Ion Rotaru 
au dat în exploatare, înainte de 
vreme, un nou abataj, din care 
extrag zilnic cîte 150—200 tone 
cărbune cu o putere calorifică 
superioară. Cantități însemnate 
au fost realizate și în sectorul 
de exploatare Vermești, unde 
in ultima vreme au fost puse 
în funcțiune noi mașini șl uti
laje de înaltă tehnicitate șl 
productivitate. Inginerul Nico
lae Bejan, directorul întreprin
derii miniere ~ 
spunea că au 
măsurile ca . . _____
lunii ianuarie să fie recuperate 
și restanțele „ _______ „
Asău, Lumina. Lapoș și Rafira, 
pentru a putea fi îndeplinite și 
depășite prevederile de plan pe 
această lună. (Gheorghe Baltă).

întărirea 
loc de 
bazinul 

să

realizări
înregistrat in acest în-

sectorul de exploatare

Comănești. ne 
fost luate toate 
pînă la finele

de la sectoarele

COVASNA
Minerii bazinelor carbonifere 

din județul Covasna, de la ca
riera de lignit din Sfintu 
Gheorghe și întreprinderea mi
nieră din Căpeni-Baraolt au 
extras in prima jumătate a lu
nii ianuarie o cantitate supli
mentară de 1 500 tone de cărbu
ne. Pentru a asigura buna func
ționare a centralelor electrice de 
termoficare, minerii au livrat, în 
perioada amintită, o cantitate 
suplimentară de cărbune ce le 
asigură o aprovizionare ritmică. 
Numai pe adresa Centralei 
electrice de termoficare din 
Borzești au pornit zeci de gar
nituri de trenuri cu o cantitate 
suplimentară de aproape 6 000 
tone de cărbune. Menționăm că 
întreaga producție suplimen
tară obținută în prima parte a 
celui de-al treilea an al actua
lului cinbinal se datorează pre
ocupări or colectivelor pentru 
creșterea productivității mun
cii. pentru exploatarea la ran
dament maxim a utilajelor mi
niere din dotare. (Constantin 
Timarul.
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OMUL NOU, OMUL
CONȘTIINȚEI REVOLUȚIONARE
în rindul contribuțiilor de ex

cepție, configurate intr-o vastă și 
impresionantă operă teoretică și 
practică, aduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele țării, 
la fundamentarea strategiei de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe pămîntul românesc 
și la dezvoltarea creatoare a mate
rialismului dialectic și istoric, a so
cialismului științific, un loc impor
tant îl ocupă concepția cu privire la 
profilul și fizionomia spirituală a 
omului nou, la constelația valorică 
a conștiinței socialiste și la rolul ei 
în devenirea socialistă și comunistă 
a patriei.

Prin situarea omului ca valoare 
și scop suprem în ansamblul trans
formărilor socialiste, prin formularea 
tezei că socialismul se construiește 
cu poporul, pentru popor, că parti
ciparea întregii națiuni la 
cerea societății este 
factor esențial al 
înfăptuirii Progra
mului partidu
lui, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
a deschis orizon
turi inedite și in 
cel mai inalt grad 
fertile, eliberate de

. simplificări 
lateralizări 
bitoare, în 
teoretică și 
că a locului și ro
lului factorului li
man in procesul 
edificării societă
ții socialiste.

Dezvoltînd în 
mod creator pro
blematica, de 
stringentă actua
litate, privind dialectica specifică 
edificării și perfecționării continue 
noii orînduiri, opera teoretică 
secretarului general al partidului

condu-
o. condiție și un

acest domeniu și a obiectivelor ce 
trebuie să se situeze în prim-planul 
activității tuturor factorilor educa
ționali. Expunerile și cuvântările to
varășului Nicolae Ceaușescu au dez
văluit în mod consecvent, cu lucidi
tatea politică și cutezanța comunistă 
ce-i caracterizează gîndirea și acțiu
nea, existenta unei anumite rămi- 
neri în urmă a activității politico- 
educative și, implicit, a conștiinței 
oamenilor.

Neajunsurile din munca politico- 
ideologîcă și cultural-educativă 
găsesc expresia in manifestările 
automulțumire și autoliniștire. de 
minuare a spiritului combativ de 
suficientă răspundere în îndeplinirea 
obligațiilor, de slăbire a atitudinii 
critice și autocritice, de îngăduință 
și chiar de mușamalizare a unor stări 
ele lucruri negative, de toleranță 
față de lipsuri etc.

Analiza amplă și profundă a sta
diului actual al dezvoltării și afir-

iși 
de 
di- 
in-

nomico-sociale, deși acestea creează 
condițiile și influențează conștiința 
oamenilor, ele însele instituindu-se, 
intr-o manieră specifică, in factori 
de modelare a universului lor spi
ritual. Așa cum rezultă din Progra
mul ideologic, din cuvintarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la Congresul 
al III-lea al Educației Politice și Cul
turii Socialiste și din Raportul la 
Conferința Națională, actualizarea 
modelului, trecerea de la ideal la 
real presupun desfășurarea unei sus
ținute- activități politico-ideologice 
și cultural-educative care, la rîndul 
ei, nu poate fi abstractă, speculativă, 
de tip iluminist, ci în indisolubilă 
legătură cu problemele și sarcinile 
ce stau în fața națiunii noastre, cu 
efortul de a asigura mobilizarea ma
selor largi de oameni ai muncii la 
înfăptuirea planurilor și programelor 
de dezvoltare economico-socială a 
patriei (munca însăși este un impor
tant factor educațional) și cu preo-

Conștiința socialistă nu este privi
tă ca o sumă. oricît de largă ar fi, 
de principii și norme care derivă 
sau se deduc direct. într-o manieră 
adesea speculativă, din tezele și 
principiile materialismului dialectic 
și istoric și ale socialismului științi
fic. CU consecventa principială ce-1 
caracterizează, partidul nostru a sub
liniat și subliniază că întreaga sa ac
tivitate este jalonată permanent de 
principiile și adevărurile generale 
aplicate și dezvoltate creator, de 
partidul nostru, in concordantă cu 
condițiile specifice și tradițiile isto
rice ale poporului român. în aceas
tă perspectivă se impune a fi sub
liniat că. in viziunea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, înălțătoarele va
lori și idealuri ale 
capătă autentic relief axiologic și 
reală forță in măsura 
incorporează. în însăși 
intimă, conținuturi și dimensiuni care 
țin de factura

și uni- 
păgu- 
darea 

practi-

„Pentru a asigura înfăptuirea Programului partidului, 
înaintarea spre comunism, este necesară dezvoltarea puter
nică a conștiinței revoluționare, ridicarea continuă a nivelu
lui politico-ideologic, a conștiinței socialiste a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii".

NICOLAE CEAUȘESCU

a 
a 
a 
a 

evidențiat rolul și însemnătatea cu 
totul deosebite ale factorului con
știent și, in acesttcadru, ale conști
inței socialiste revoluționare a ma
selor largi de oameni ai muncii, ca 
forță motrice importantă, esențială 
a făuririi socialismului și comunis
mului in jjqțriq, noasfrâ, A fost for
mulată pe această bază o amplă și 
elocventă strategie de dezvoltare a 
noii conștiințe, care-și găsește ex
presia in Programul partidului. în 
Programul ideologic. „Putem spune 
— sublinia secretarul general al 
partidului în Raportul la Conferința 
Națională — că, într-adevăr, activi
tatea ideologică, politică, educativă 
a avut un rol de însemnătate deose
bită, a constituit o adevărată forță 
motrice în unirea eforturilor între
gului popor pe calea construcției so
cialiste. Pe această cale poporul nos
tru a învins multe greutăți, cu în
crederea deplină în justețea cauzei 
sale, în victoria socialismului".

Dezvoltarea și afirmarea tot mai 
largă a conștiinței socialiste repre
zintă prin excelentă un proces com
plex și dinamic. Pe fondul continui
tății liniilor sale de forță, acest pro
ces pune în fața activității ideolo
gice și politico-educative, în fiecare 
etapă a edificării socialiste, exigențe, 
probleme și sarcini noi, în concor
danță cu Schimbările ce au loc per
manent în societate și cu noile ce
rințe ale . implicării și manifestării, 
pe o treaptă superioară, a factoru
lui uman. Cuvintările și expunerile 
secretarului general al partidului 
conțin in acest sens o remarcabilă 
fundamentare atit a problematicii 
actuale care vizează astăzi. în chip 
predilect, dezvoltarea conștiinței so
cialiste a poporului nostru, cit și a 
direcțiilor prioritare de acțiune în

mării conștiinței socialiste revolu
ționare în patria noastră, conținută 
în Raportul la Conferința Națională, 
nu poartă, în nici un fel, amprenta 
conjuncturalului, ci se înscrie în co
ordonate principiale de prim ordin 
și de mare deschidere. Avem în ve
dere mai ales teza conform căreia . 
dezvoltarea puternică a conștiinței 
revoluționare, ridicarea continuă a 
nivelului politico-ideologic, a conști
inței socialiste a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii reprezintă o 
condiție esențială a înfăptuirii Pro
gramului partidului, ca și aprecierea 
că problemele complexe pe care le 
ridică uriașele transformări din pa
tria noastră și din lumea contempo
rană cer un larg orizont ideologic și 
politic, o înțelegere și cunoaștere te
meinice a legilor generale ’ ’
voltă rii sociale. Pe fondul 
coordonate si în strînsă 
cu realitățile sociale de 
cu obiectivele de perspectivă 
ale României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fundamentat 
cerința intensificării sistematice a 
myncii de educație socialistă revo
luționară. „In noua etapă a dezvol
tării societății românești — se arată 
în Raportul la Conferința Națională 
— nu numai că nu se diminuează 
importanța activității ideologice, ci, 
dimpotrivă, ea se accentuează și de
vine tot mai importantă".

Societatea noastră dispune azi de 
un cuprinzător model al omului nou, 
conturat cu limpezime și în chip vi
zionar în Programul partidului, în 
Programul ideologic. în opera teore
tică a secretarului general al parti
dului. Este un merit deosebit al 
partidului nostru, al secretarului său 
general de a fi evidențiat că între 
acest model — el însuși deschis, per
fectibil — și realitatea socioumană 
concretă se manifestă anumite ten
siuni și contradicții. Conștiința so
cialistă nu se dezvoltă ca reflex au
tomat, spontan al schimbărilor eco-

ale dez- 
acestor 

legătură 
azi și

cuparea de a înlătura viziunile mo
rale. filozofice, politice etc. inapo- 
iate, fenomenele negative din atitu
dinea și comportarea unora dintre 
membrii societății noastre.

Atunci cind nu se iau din timp mă
surile politico-educative corespun
zătoare și atunci cînd principiile și 
valorile noi ale societății noastre sînt 
aplicate diferit : într-un fel. la locul 
de muncă, altfel în familie sau în re
lațiile interurtiane- pot să apară fe
nomene de înstrăinare de valorile 
pe care le promovăm. în acest sens, 
secretarul general al_ partidului evi
dențiază că multiplele sfere ale 
activității omului, și cu atît mal 
mult ale cadrelor de conducere, tre
buie să constituie un tot unitar. Se 
impun nu numai asigurarea unei 
concordanțe depline dintre vorbă și 
faptă, dintre valorile declarate si 
cele profesate; ci și o atentie sen- 
sibil mai 
educativă 
stările de 
talitățile.

‘portul la 
dezvăluite 
lucruri negative care țin de zona 
mentalităților și a stărilor de spirit. 
Automulțumirea. îngăduința delibe
rată. familiarismul și prietenia rău 
înțelese, toleranta față de lipsuri, 
recunoașterea formală, declarativă a 
acestora, apelul la justificări în fața 
unor nerealizări sau a unor feno
mene negative etc. reprezintă tot 
atîtea stări de spirit care au apărut 
pe fondul slăbiciunilor muncii ideo
logice. politice și educative.

Valorile 
noastre nu 
„învățate", 
reverbereze 
al omului, să fie trăite ca elemente 
de identitate și automodelare spiri
tuală. să se prezinte luminate și 
propulsate de aura adevărului o- 
menesc.

mare în munca politico- 
așpectelor cate vizează 
spirit, sentimentele, men- 

E semnificativ că în Ra- 
Conferinta Națională sint 

neajunsuri si stări de

și idealurile societății 
pot fi numai „însușite", 
ci e necesar ca ele să 
și în universul afectiv

socialismului

DOBROGEA NOUA

Acad. Al. ROSETTI

0 concepție originală privind autoconducerea

în care ele 
substanța lor

mare 
a vi- 
parti- 
fizio- 
aceea

morală a poporului, 
de sentimentele și 
năzuințele sale se
culare, de trăsătu
rile naționale, se
dimentate printr-o 
îndelungată decan
tare istorică, 
de particularitățile 
complexe economi
ce, sociale, politice 
și psihosociale ale 
edificării etosului 
socialist. în acest 
sens, omul nou al 
societății socialiste 
nu se formează in
tr-un mediu ab
stract, intr-o ca
meră sterilizată so
cial, ci el este un 
produs istoric, o 
ființă socială care 
poartă amprenta 

i a poporului său, adevenirii istorice 
condițiilor în care evoluează.

O trăsătură distinctivă, de 
valoare teoretică și practică, 
ziunii secretarului general al 
dului cu privire la profilul și 
nomia omului nou constă în 
că patriotismul, spiritul revoluțio
nar și umanismul socialist se core
lează și se unifică în idealul și exi- ț 
gența dezvoltării multilaterale a rgența dezvoltării multilaterale a 
personalității, că o Condiție de eseti- 
ță a realizării sale sociale și perso- 
nale. a valorificării sale plenare în 
plan social și uman. De aceea, com
petența profesională, orizontul larg 
de cultură și cunoaștere, autoperfec- 
ționarea și autodepășirea continuă în 
aceste domenii se înscriu ca ele
mente constructive ale personalității 
omului nou. Iată de ce. in Raportul 
la Conferința Națională, secretarul 
general al partidului sublinia încă 
o dată că programele de dezvoltare 
socialistă a tării presupun oameni 
„cu inalte cunoștințe profesionale și 
tehnice, cu înalt spirit revoluționar, 
care să acționeze in toate împrejură
rile de pe poziția 
tă — in producție, 
ță — ca adevărați

C on c e p ț i a
Nicolae Ceaușescu 
marea omului nou. cu o înaltă con
știință revoluționară, o concepție o- 
riginală, armonios închegată, pă
trunsă de o mare dragoste de om 
și de țară, de viitorul națiunii și 
patriei noastre reliefează pregnant 
prin ea însăși personalitatea condu
cătorului partidului și statului nostru, 
care, prin contribuția sa de excepție, 
a conferit. în chip pe deplin legitim, 
numele celei mai fructuoase epoci 
din istoria nouă a patriei — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

cea mai mainta
in știință, in via- 
revoluționari".
tovarășului 

privind for-

Prof. univ. dr. Ion REBEDEU

M. I. Kogălniceanu“, 
aeroportul orașului Con
stanța, răsărit de curînd pe 
litoralul Mării Negre, e le
gat de noile localități, în
șirate de-a lungul coastei 
maritime, printr-o impu
nătoare autostradă. Cami
oane încărcate cu mine
reuri, uzine în plină acti
vitate mărginesc npul oraș 
Constanța, ale cărui 
blocuri de locuințe se în
tind pînă în zare.

Portul Constanța, cu nu
meroase cheiuri pentru 
descărcarea și încărcarea 
vaselor, adăpostește diver-

■ aUhib.’i'

se nave, în așteptarea ce
lor care așteaptă în larg 
intrarea în port : o activi
tate neîntreruptă.

La ieșirea din Constan
ța, un pod de o concepție 
îndrăzneață deschide tre-> 
cerea deasupra Canalului 
Dunăre — Marea Neagră, 
înspre noile localități înși
rate de-a lungul litoralu
lui maritim.

în această atmosferă 
sărbătorească, în care noul 
a crescut năvalnic pe în
tinderi pînă mai ieri pus
tii, recunoaștem realiză-

rile statului modern 
concepția conducătorului 
României de astăzi.

întors de curînd în Do- 
brogea, după o absență în
delungată, sub impresia 
entuziastă a celor văzute, 
împărtășeam telegrafic, în 
august 1985, din Eforie- 
Nord, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, creato
rul unei lumi fermecate, 
sincerele mele felicitări și 
urări de bine, pe care le 
reînnoiesc cu prilejul ani 
versării de astăzi!

muncitorească si autogestiunea economico-financiară
(Urmare din pag. I)
mul, structura și calitatea prevă
zute în plan și în/ contracte, înca- 
drindu-se, totodată, în condițiile de 
eficientă prevăzute în normativele e- 
conomico-financiare stabilite.

© Funcționarea fiecărei unități 
economice pe baza principiului au- 
togestiunii și autofinanțării, asigu- 
rîndu-se acoperirea, pe tot parcur
sul anului, a cheltuielilor din ve
niturile proprii ; realizarea benefi
ciului necesar pentru dezvoltare și 
pentru stimularea oamenilor muncii, 
în condițiile îndeplinirii planului de 
producție pe total și pe sortimentele 
necesare, în condiții corespunză
toare de calitate.

© Utilizarea fermă a pîrghiilor e- 
conomico-financiare pentru stimu
larea dezvoltării producției sociale 
și cointeresarea material^ directă a 
oamenilor muncii din toate sectoa
rele economiei, în raport cu rezul
tatele concrete obținute în produc
ție, cu cantitatea, calitatea și efi
ciența muncii depuse.

© îmbinarea in mod armonios a 
inițiativei și autonomiei unităților

economice cu cerințele generale ale 
economiei naționale, cu Planul na
țional unic de dezvoltare economi- 
co-socială a țării, înfăptuindu-se 
conducerea unitară a întregii econo
mii. progresul continuu, multilate
ral al patriei.

în această concepție realist-știiri- 
țifică au fost fundamentate, elabo
rate și se aplică principiile de bază 
ale noului mecanism economico-fi- 
nanciar : autoconducerea muncito
rească, autogestiunea și autofinan
țarea.

Autoconducerea muncitorească re
prezintă o metodă de conducere co
lectivă, profund democratică a uni
tăților economice, o formă de par
ticipare directă, nemijlocită a oa
menilor muncii la conducerea vieții 
economico-sociale. Autoconducerea 
se constituie intr-un sistem organi
zat, unitar de conducere, întemeiat *'  
pe principiul centralismului demo
cratic, în care se contopesc armo
nios conducerea unitară a economiei 
naționale și inițiativa unităților de 
producție. Formele concrete în care , 
își găsește expresia participarea . 
oamenilor muncii la conducere se'

AMPLU ȘI RODNIC DIALOG CU POPORUL
„După cum cunoașteți, 

Ia poporul nostru este un 
obicei vechi : înainte de a 
pleca la drum, omul se 
sfătuiește cu familia sau 
cu prietenii săi pe ce drum 
să meargă. Este un obicei 
bun. Acum pornim, tova
răși, la un drum îndelun
gat care, trebuie să 
spun, nu va fi ușor, 
cere muncă intensă 
partea tuturor. De aceea, 
partidul nostru consideră 
că e bine ca înainte de a 
porni la drum să ne sfă
tuim cu muncitorii, cu ță
ranii, cu intelectualii, cu 
bărbați și femei, cu bătrîni 
și tineri, intr-un cuvint eu 
întregul popor in alegerea 
celui mai bun drum spre 
țelurile pe care le avem de 
înfăptuit".

Sint 
rostite 
Nicolae 
țin timp înaintea Congre
sului deschizător 
nou, revoluționar 
patriei, istoricul 
IX al partidului, 
vizionare n-au răsunat 
la o înaltă tribună, ci 
marginea unor lanuri 
Bărăganul ialomițean, 
tr-un dialog de lucru 
țăranii aflați la seceră 
acea zi de 26 iunie 1965. 
Era primul dialog de lucru 
cu țara al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in ca
litatea sa de conducător al 
partidului. Primul dialog 
de amplă și simbolică sem
nificație care avea să inau
gureze un nou stil de con
ducere — cu poporul pen
tru popor — propriu in-

vă 
va 

din

neuitatele cuvinte 
de tovarășul 

Ceaușescu la pu-

de drum 
in istoria 

Congres 
Cuvintele 

de 
in 

din 
în- 
cu 
în

tregii activități revoluțio
nare a celui mai iubit fiu 
al țării și care se află la 
temelia tuturor mărețelor 
împliniri socialiste ale 
Epocii Nicolae Ceaușescu.

— De atunci, din iunie 
1965 — ne spune președin
tele C.A.P. Gheorghe Doja, 
„Eroul Muncii Socialiste" 
Ion Spătărelu — secretarul 
general al partidului a mai 
fost în unitatea noastră încă 
de trei ori : la 31 ianua
rie 1971, 7 octombrie 1973 

După 
date, 
cele 

anu- 
a ne

și 12 martie 1982. 
cum o arată aceste 
a fost la noi în toate 
patru anotimpuri ale 
lui agricol, prilej de 
cunoaște la lucru, dar mai 
ales de a ne sfătui cum să 
muncim și să ne gospodă
rim pentru ca „uzina" sa
tului, cooperativa agricolă, 
să devină mai puternică, 
mereu mai înfloritoare, in 
pas cu transformările' re
voluționare din agricultura 
întregii țări. Și noi, țăra
nii. asemenea întregului 
popor, il simțim permanent 
în mijlocul nostru. Marele 
drum , pe care l-am străbă
tut, de la Bărăganul sără
ciei la Bărăganul înfloritor 
de astăzi, de la o agricul
tură rudimentară, de slab 
randament, la o agricultu
ră modernă, călăuzită de 
luminile științei, se dato- 
rește noilor orizonturi des
chise de partid, de secreta
rul său general, in viața e- 
conomică și socială a 
lui românesc. Dintre 
tele noastre realizări 
demonstrează acest 
destin, m-aș opri la

satu- 
mul- 
care 
nou 
un

exemplu recent : astă-vară, 
cind seceta cumplită ardea 
totul, noi am avut posibili
tatea să irigăm pentru pri- 
da dată o bună parte din 
culturi. Acolo unde am iri
gat am făcut producții de 
4—5 ori mai mari decit 
părinții noștri in anii cei 
mai buni.

In continuarea firească a

avem de făcut pe viitor, 
incit noi, care sîntem ță
rani din tată-n fiu și pîine 
facem de cind ne știm, am 
înțeles mai limpede decit 
oricind obiectivele noii re
voluții agrare, faptul că stă 
in puterea noastră să le 
îndeplinim. Anul acesta a- 
gricol se ânunță mai bun, 
dar. indiferent cum va fi.

între cooperatorii aflați la 
recoltarea florii-soarelui și 
porumbului, la prașila cul
turilor duble. A cercetat 
cultură cu cultură, solă cu 
solă, observind atent den
sitatea plantalor, cum sint 
dezvoltate. Secretarul ge
neral al partidului ne-a 
sădit convingerea că țăra
nul de astăzi, care are de

nem să eliminăm greșelile 
trecute, să ne însușim ex
periența avansată, astfel ca 
fiecare să muncească nu 
„cum a apucat", ci la ni
velul celor mai buni. Pă- 
mintul bine ingrijit. bine 
lucrat știe să dea dobmzi. 
Dobinda recoltei depinde 
de cit depui și mai ales 
cînd și cum. Țăranul, fie

Pentru recolte mari, pentru
înflorirea satului românesc

drum 
sub 
noii 

, alt

acestor gînduri care expri
mă adînca încredere a ță
ranului român în justețea 
și rodnicia drumului de 
muncă revoluționară des
chis încă în 1965 de condu
cătorul partidului, 
care continuă astăzi 
semnul vitalizator al 
revoluții agrare, un
„Erou al Muncii Socialiste", 
Marcel Dobra, președintele 
C.A.P. Girbovi, ne spune :

— Cînd a fost tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la noi, 
pe 5 iunie 1986, a intrat in
tr-un lan care era 
format, cu spicele 
bele in lapte. A 
cu atîta precizie 
unde am făcut bine și unde 
am greșit și, mai ales, ce

de-acum 
cu boa- 
evaluat 
recolta.

încă din toamnă noi am 
făcut tot ceea ce a depins 
de noi, efectuînd 
de foarte bună 
pentru realizarea 
producții din 
mari, producții 
stabile.

— Dialogul cu 
general al partidului a fost 
și va fi permanent punctul 
de orientare în întreaga 
noastră activitate. Astfel, 
la noi la Grindu — evocă 
președintele 
agricole de pivuueviv. 
roul Muncii Socialiste" An- 
ghel Mircea 
șui Nicolae Ceaușescu ne-a 
vizitat în 1983, pe 1 sep
tembrie, și anul trecut, oe 
27 august. A venit in cimp

regăsesc în toate domeniile de acti
vitate, la toate nivelurile organi

zatorice ale vieții economice și so
ciale.

Autogestiunea eeonomico-finan- 
ciară reprezintă suportul material 
al autoconducerii, care constă în
tr-un ansamblu de pîrghii și mij
loace economice și financiare, atri
buții și răspunderi ale unităților de 
producție, prin care se asigură rea
lizarea sarcinilor de plan, acoperi
rea integrală, pe tot parcursul anu
lui, a cheltuielilor din veniturile în
casate pe baza livrării mărfurilor 
sau efectuării de servicii, obținînd, 
totodată, beneficiul necesar pentru 
dezvoltarea unității, sporirea stimu
lării materiale a colectivelor de oa
meni ai muncii, precum și pentru a 
contribui Ia satisfacerea unor nevoi 
generale ale societății.

Aplicarea în practică a autoges- 
tiunii economico-financiare impune 
creșterea spiritului de inițiativă și 
răspundere al organelor de condu
cere colectivă, al colectivelor de 
oameni ai muncii, al fiecărui lu
crător în organizarea și desfășura
rea activității de- producție, în obți
nerea și vînzarea în flux continuu 
a produselor, realizarea veniturilor 
planificate în condițiile respectării 
întocmai a normativelor de chel
tuieli, reducerii la minimum posibil 
a costurilor de producție. „Trebuie 
realmente să așezăm, în conformi
tate cu prevederile legii — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu —, în
treaga activitate pe principiul au- 
togestiunii. Fiecare unitate să-și aibă 
bugetul propriu de venituri și chel
tuieli și să pornim de la necesitatea 
ca cea mai mare parte a cheltuielilor 
să și le acopere din veniturile și din 
activitatea proprie. Apelarea la cre
dite să nu fie regulă, ci un mijloc 
de a face față cerințelor activității, 
pină la asigurarea producției și în
casărilor. Fiecare unitate trebuie să 
producă, să vîndă, să încaseze și. pe 
această bază, să-și asigure activita
tea de producție".

Autofinanțarea constă în capacita
tea unităților economice de a-și a- 
sigura resursele pentru propria dez
voltare pe seama rezultatelor pro
priei activități. In acest context, po
trivit legii, unitățile economice con
stituie din veniturile proprii fonduri 
pentru lărgirea și modernizarea 
producției (fondul de dezvoltare e- 
conomică. fondul mijloacelor circu
lante, fondul de cercetare științi
fică, dezvoltare tehnologică și de 
introducere a tehnicii noi) și fon
duri de cointeresare materială, co
lectivă și individuală (fondul pen
tru construcții de locuințe și alte 
investiții cu caracter social, fondul 
pentru acțiuni social-culturale. fon
dul pentru participarea oamenilor 
muncii la realizarea producției, a 
beneficiului și la împărțirea lui, 
fondul de premiere pentru realizări 
deosebite).

Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român din 14—16 decem
brie 1987. trăgind concluzii privind 
rezultatele obținute si directionind 
perfecționarea in continuare a con
ducerii pe baza principiilor auto
conducerii si autogestiunii, a ridicat 
la rang de legitate interdependenta 
dintre autoconducere. autogestiune 
si conducerea de ansamblu a eco
nomiei pe baza planului național 
unic.

diți, Grivița și Smirna. A 
fost la bine, dar și in 
le de grele încercări 
primăvara anului 1970, 
i-a Îmbărbătat pe cei 
apărau de inundații 
minturile din balta Borcei, 
unde se aflau 35 000 hec
tare însămințate, și apoi 
in 1975, între 4 și 6 iulie, 
cind apele involburate ale 
Ialomiței puneau in pri
mejdie zeci și sute de mii 
de hectare, sate și comu
ne, orașe.

Cu prilejul vizitei la 
Smirna, in 27 august 1987, 
aflind că unitatea a răzbit 
în acel an agricol atît 
lipsit de 
șind să 
griu la 
Nicolae 
spus gazdelor ce i-au ieșit 
în intimpinare, după dati
na străbună, cu piine 
sare : „La cei care au 
ținut recolte mari și 
nea este mai mare și 
bună". Acum, in acest 
nuarie aniversar, coopera
torii din Smirna îi rapor
tează secretarului general 
că tot în 1987 ei au reali
zat 25 tone porumb știu- 
leți Ia hectar și 90 200 kg 
sfeclă de zahăr la 
Și-au ținut cuvintul 
răni ai țării.

Din iunie 1965, de 
morabila vizită care 
chis drumul 
înnoiri socialiste, 
rul general al partidului a 
fost prezent de alte 24 de 
ori pe meleagurile ialomi- 
țone, așa cum de sute și 
sute de ori a fost prezent 
in orașele și satele din in-

zile- 
din 

cind 
pe 

pa

de
reu-

kg
precipitații,
obțină 8 864 

hectar, tovarășul
Ceaușescu le-a

treaga țară. Rămîne adine 
întipărit în inimile și con
științele tuturor ialomițe- 
nilor momentul din preaj
ma recentei Conferințe Na
ționale a partidului, cînd to
varășul Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a aflat în 
mijlocul celor care au 
înălțat monumentala con
strucție de peste Dunăre 
— podurile de la Fetești și 
Cernavodă — inaugurind 
noua magistrală feroviară 
și rutieră. Simbolică pentru 
întreaga dezvoltare econo
mico-socială a acestor me
leaguri. prezența secreta
rului general al partidului 
în orașele și satele Bără
ganului a dat și dă expre
sie vie rodnicului și per
manentului dialog pe care 
stimatul și iubitul 
câtor al partidului 
tului nostru îl are 
menii, țării, dialog 
ritului revoluționar 
țiune. Comuniștii, toți 
menii muncii din orașele 
și satele Bărăganului ialo- 
mițean sint profund recu
noscători față de cel mai 
destoinic 
noastre, . __ _ ____
și strădanie întreaga țară 
urcă cu demnitate noi și 
noi trepte de progres, și-i 
adresează, cu prilejul a- 
propiatei aniversări, 
mai fierbinți urări 
ță îndelungată și 
putere de muncă 
înflorirea patriei, 
fericirea poporului.

Mihai V1ȘOIU
corespondentul „Scinteii

condu
și 
cu 
al
in

și 
ob- 
pii- 
mai 
ia-

sta- 
oa- 
spi- 
ae- 
oa-

înfăptuit obiectivele noii 
revoluții agrare, trebuie 
să invețe necontenit, să fie 
prieten bun cu noul, să se 
desprindă hotărit de rutină 
și de practicile învechite, 

mecanizato
rul de astăzi trebuie să în
țeleagă și să stăpînească 
la perfecție tehnologia fie
cărei culturi. Iar pentru 
asta este nevoie de o nouă 
conștiință, de un mod re
voluționar de gîndire și ac
țiune în „uzina agricolă-'. 
Dacă este să comparăm ac
tivitatea în întregul ei. fe
lul cum se acționează acum 
față de anii trecuți, ob
servăm o mare diferență. 
In tot ce facem ne propu-

lucrări
calitate, 

unor 
cele mai, T._ ,-----------
sigure și Cooperatorul,

secretarul

cooperativei
producție. „E-

Dan — tovară-

el cooperator sau mecani
zator. tehnician ori inginer, 
a învățat astăzi, in condi
țiile noii revoluții agrare 
promovate de partid, de 
secretarul său general, că 
trebuie să pună sub brazdă 
nu numai sămintă, ci și 
știință și conștiință.

Și a fost secretarul gene
ral al partidului pe melea
gurile ialomițene, în toți 
acești ani de după Congre
sul IX, nu numai la 
Gheorghe Doja, la Girbovi 
sau la Grindu, ci și la 
Munteni Buzău, Andră- 
șești, Ciochina, Vlădeni, 
Gheorghe Lazăr, Ograda și 
Miloșești, la Făcăeni, Dri- 
du, Coșereni, Alexeni, Su-

hectar. 
de țâ-

la me- 
a des- 

marilor 
secreta-

fiu al .'națiunii 
prin a cărui grijă

cele 
de via- 

multă 
pentru 
pentru
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în ziua aceea muncitorul Ion Ste- 
ierean a fost în situația de a lucra 
singur în întreaga secție a mașini
lor de presat de la întreprinderea 
mecanică din Sighetu Marmației. 
Din cauza vremii rele, autobuzul 
care-i transporta pe.colegii săi de 
muncă s-a împotmolit undeva, prin
tre dealurile și munții din nordul 
Maramureșului. Confruntat cu a- 
ceastâ situație neobișnuită. Ion Ste- 
ierean a procedat metodic, cu calm 
și pricepere: a pornit, rînd pe rînd, 
cele șapte utilaje automate de mare 
complexitate, le-a reglat, le-a su
pravegheat, a intervenit cu compe
tentă ori de cite ori a fost nevoie, 
întrebat. în mai multe rînduri. dacă 
are nevoie de ajutor, a răspunș : 
„Deocamdată, mă descurc". Și s-a 
„descurcat" admirabil, realizînd pro
gramul de lucru ce-i revenea 
tiei în acea zi. Cînd a fost 
si premiat pentru fapta sa. 
cu simplitate :

— Nu mi-am făcut decît 
Datoria mea de comunist.

vorbe multe. în locul unor fapte 
concrete. Nu l-a ajutat să se deba
raseze de asemenea atitudini nici 
chiar discutarea sa în cadrul co
mitetului de partid și sancțiunea 
primită cu acel prilej. Pînă la urmă 
a trebuit să fie schimbat din 
că. Noul șef ai secției, ing. 
mund Bahazi. bizuindu-se pe 
jinul organizației de partid, a 
de la ceea ce este esențial : 
nizare, ordine, disciplină.

mun-
Sigis- 
spri- 

pornit 
orga- 

Cotnu-

Nicolae Ceausescu, avem datoria de 
a nu ne mulțumi cu ce am realizat 
la un moment dat. de a ne evalua
și reconsidera mereu munca în ra
port cu noile cerințe și cu realită
țile concrete ale vieții.

— V-am ruga să exemplificați.
— Aș propune două exemple din-- 

tr-un domeniu pe care-1 consider 
deosebit de important si care cere 
mult tact, răbdare si investiții per
manente de competentă : activita-

în municipiul Sighetu Marmației
sec- 

felicitat 
a spus

datoria.

Climatul responsabilității
Deși spontană, fapta muncitorului 

de înaltă calificare Ion Stejerean 
nu-i deloc întîmplătoare. Ea reflec
tă și eficiența muncii politico-or- 
ganizatorice desfășurate de orga
nizația de partid care militează 
permanent pentru un climat de 
înaltă responsabilitate fată de înde
plinirea sarcinilor de producție si a 
desfășurat numeroase acțiuni de 
calificare si policalificare. printre 
care si aceea de pregătire a munci
torilor pentru a face fată cerințelor 
unor utilaje diferite, ce solicită un 
înalt grad de specializare.

La întreprinderea mecanică se 
pot găsi si alte asemenea exemple 
de dăruire si devotament în mun
că. de spirit revoluționar în ac
țiune.

— Ce faceți cînd se manifestă 
mentalități opuse acestor atitu
dini înaintate 7 — îl întrebăm pe teh
nicianul Sergiu Luscalov. secretar 
adjunct cu problemele muncii orga
nizatorice al comitetului de partid.

— Acționăm ! Iată, nu demult, 
l-am pus în discuția biroului comi
tetului de partid si 
pru pe secretarul 
bază din sectorul 
așchiere. maistrul 
Motivul 7 Automulțumirea ! 
mulțumirea cu faptul că de cele mai 
multe ori sectorul îsi face planul 
„la limită", fără a se ține seama de 
posibilitățile reale ale dobîndirii 
unor rezultate superioare. Auto- 
mulțumirea du o activitate medio
cră a sa si a biroului organizației 
de bază care nu-si îndeplinește pe 
deplin rolul de conducere politică, 
nu analizează sistematic, cu exi
gentă toate laturile muncii, nu pre
gătește corespunzător adunările ge
nerale de partid, adoptă măsuri 
formale, care nu mobilizează ple
nar toate resursele colectivului. 
Condamnind ferm automulțumirea, 
ca manifestare străină spiritului de 
partid, procedăm in lumina orien
tărilor iubitului nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceausescu. rea
firmate la Conferința Națională a 
partidului, cind a subliniat. necesi
tatea întăririi 
gență.

l-am criticat as- 
organizației de 
prelucrări prin 
Mihai Țiplea. 

Auto*

climatului de 
de ordine si răspundere.

exi-

Doar autocritica 
și angajamentele 
nu sint suficiente

de la ideea răspunderii 
și discuția cu strungarul 
Cristea. secretarul

por- 
Vla- 

comitetu- 
piese

Tot 
neste 
dimir ---------  -------------
lui de partid de la Uzina de 
de schimb auto „Maramureșeană" :

— Răspunderea noastră izvorăște 
din faptul că producem piese de 
schimb auto pentru întreaga econo
mie națională și. în primul rînd, 
pentru înfăptuirea unor programe 
prioritare.

— Și cum se manifestă concret 7
— In activitatea desfășurată, zi de 

zi, de comitetul de partid și de fiecare 
organizație de bază în parte, pentru 
mobilizarea tuturor comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii la realiza
rea exemplară a sarcinilor de plan. 
Pentru aceasta, uneori e nevoie de 
măsuri deosebit de ferme care să 
bareze toleranta față de neajun
suri, cantonarea în rezultate me
diocre sau chiar slabe, justificările 
de tot felul. Așa a fost. într-o _ vre
me. cazul cu unul din compartimen
tele noastre ..cheie", si anume secția 
de prelucrări la cald. Planul nu era 
îndeplinit datorită slabei organi
zări. faptului că începuseră să încol
țească dezordinea și indisciplina. 
Șeful de pe atunci al secției, subin- 
ginerul Pîrșescu Constantin, adopta 
o atitudine necorespunzătoare spi
ritului de partid : autocritici for
male, în locul unor analize temei
nice. angajamente nesustinute de 
măsuri si acțiuni eficiente, pe scurt.

niștii de Ia forjă dovedesc acum că 
„se poate" : se poate îndeplini și de
păși planul, se poate obține pro
ducție de calitate. în conducerea 
și organizarea producției, locul vor
belor a fost luat de acțiuni, 
fapte. Și faptele îi recomandă 
mai bine Pe oameni.

de 
cel

Două exemple 
și o singură concluzie
urma investigațiilor făcute î 

multe unități din Sighetu Mar-
în 

mai 
matiei, abordăm, împreună cu to
varășa Aurelia Tecușanu. prim-se- 

' cretar al comitetului municipal de 
partid, unele aspecte de sinteză ale 
muncii organelor si organizațiilor 
de partid.

— Desigur, rezultatele dobîndite 
într-un loc sau altul, si în ansam
blu, pe municipiu, depind de mun
ca politico-organizatorică pe care o 
desfășurăm, cu accent pe laturile 
ei concrete, de folosirea activului 
de partid, a comisiilor pe probleme, 
a tuturor pîrghiilor activității de 
partid. Așa cum ne-a indicat in re
petate rînduri secretarul ge
neral al partidului, tovarășul

!n,

tea cu cadrele. Aici e cel mai greșit 
dacă ajungi să spui : „am făcut ta
bele. am întocmit dosare si cu asta 
gata". Nu demult, datorită persis
tenței unor rezultate slabe, am a- 
juns la concluzia că trebuie să 
schimbăm conducerea combinatului 
pentru industrializarea lemnului. în 
mod firesc, am apelat la ceea ce de
numim „rezerva de cadre" a comite
tului municipal de partid. în a- 
ceast.ă situație am avut surpriza ne
dorită, dar plină de învățăminte pen
tru noi. că. rînd pe rînd, doi tovarăși 
au refuzat să-si asume răspunderea 
postului de director. Ei se mulțu
meau cu posturile lor pe care le
preciau ca ..mai ■ călduțe", cu mai 
puțină „bătaie de cap". A fost vorba 
de o chestiune strict 
Nu 1 Ci de nesocotirea 
unor interese generale, de 
mulțumire, de suficientă, de 

în fond.

a-

personală 7 
egoistă a 

auto- 
_ lipsa

spiritului de angajare. în fond, a 
spiritului de partid. Situația creată 
pune în evidență doar mentalitățile 
învechite ale celor în cauză 1 Nu ! 
Ci, în primul rind, neajunsurile din 
activitatea cu cadrele a comitetului 
municipal de partid, faptul că si noi 
ne-am automultumit cu tabelele în-

tocmite cîndva si nu ne-am preocu
pat permanent de pregătirea si. mai 
ales, de educarea revoluționară 
cadrelor.

— Șl al doilea exemplu 7
— Reprezintă reversul medaliei. 

Tot în urma unor rezultate necores
punzătoare. comitetul municipal 
partid a alcătuit un 
drumare. sprijin si 
fost trimis la secția 
ceasta secție este o 
ducție destul de importantă, cu 
proape 900 de angajați. Din 
tivul trimis acolo a făcut parte 
inginera Ana Mureșan. care . De 
tunci lucra la întreprinderea 
tricotaje. Ea nu s-a mulțumit să 
vină cu cele mai interesante propu
neri de reorganizare a secției, de 
redresare a activității, ci s-a anga
jat „din mers" să sprijine înfăp
tuirea lor. Făcînd. de asemenea, 
parte din rezerva noastră de cadre, 
i-am propus să preia conducerea 
secției de confecții. Rezultatul 7 
Pentru prima oară, după o perioadă 
de stagnare si realizări necorespun
zătoare, secția a reușit Să-și 
plinească sarcinile de plan, 
gînd pe firul lucrurilor, ne 
seama că ing. Ana Mureșan a 
bine pregătită pentru noua sa 
că : ea a făcut parte din 
ale comitetului municipal 
tid, a participat, cu bune 
la activitatea de partid, a 
ducată în spiritul ăutodepăsirii. 
angajării, al disciplinei de partid.

Așadar, două exemple și o si 
gură concluzie : automulțumirea, 
suficiența, tocirea spiritului de răs
pundere pot fi eradicate numai 
climatul exigenței, al 
nute. al spiritului de 
concluzie atît pentru 
nelor de partid, cit și 
comunist în parte.

colectiv de 
control care 
de confecții, 
unitate de pro- 

a- 
colec-

înde-
Mer- 
dăm 
fost 

mun- 
colective 

de oar- 
rezultate. 
fost

in 
muncii susți- 

partid. Este o 
munca, orga- 
pentru fiecare
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Epoca Nicolae Ceausescu. 
Agricultura — ramură de 
bază a economiei țării, 
in plin proces de trans
formare revoluționară.
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O viață eroică, revoluțio
nară, incblnată partidu
lui, poporului, patriei 
(color). Din plai străbun, 
românesc
Laureați al Festivalului 
național „cîntarea Româ
niei**  (color)
Școala pe coordonatele 
noului, ale spiritului re
voluționar
Telejurnal

De la înțelegerea interesului fiecăruia
la înțelegerea interesului tuturor

Tn luna ianuarie, după adunările cetățenilor urmea
ză să se desfășoare sesiunile consiliilor populare con
vocate pentru a dezbate și adopta planurile și buge
tele anuale in profil teritorial. Ele sint chemate ca, 
în spiritul exigențelor formulate de secretarul gene
rai al partidului la Conferința Națională privind stilul 
de muncă al consiliilor populare, să determine o 
substanțială sporire a calității muncii și activității 
noilor deputați.

Pentru că oricît de diferite ar fi vîrsta, pregătirea, 
profesia, experiența socială, specificul circumscripției 
electorale și preocupările

Calitatea de fruntaș... „o- 
bligă". Cine cunoaște comuna Ru- 
ginoasa, cu străzi modernizate insu- 
mînd 12 km, cu apă curentă Ia robi
net, cu opt zecimi din cașe nou con
struite, în zestrea căreia, pe lingă do
tările obișnuite, se înscriu și amena
jări mai puțin întîlnite — cum ar fi 
muzeu de istorie, sală polivalentă, 
stadion cu tribune și cabine, lac cu 
ambarcațiuni, o excelentă tabără de 
vară pentru pionierii fruntași — se 
poate întreba : ce să se mai amena
jeze la Ruginoasa 7 Iată că se mai 
găsesc drumuri de modernizat, con
ducte de extins, cite o fintînă de 
săpat, dar și „premiere absolute" : 
două instalații cu biogaz, trei — cu 
panouri solare, una eoliană. „Dar 
activitatea noastră nu se poate re
zuma numai la acțiunile ce se vor 
întreprinde în circumscripția nr. 6 
— ne scrie ca răspuns la ancheta 
noastră deputata Adriana Dotu, în
vățătoare — ca locuitori ai comunei, 
ne vom înscrie prin munca noastră 
alături de întreaga suflare a localității 
la construirea secției de industrie 
mică și prestări servicii către popu
lație. a două blocuri cu spații co
merciale la parter, iar în perspecti
vă construirea unei noi case de cul
tură. a unui liceu și a unei stații 
de canalizare și epurare".

O ambiție gospodărească identică 
descifrăm în rândurile Măriei Tripa, 
asistent medical în comuna Nojorid. 
După ce evocă spectaculoasa trans
formare a fostului lac mlăștinos din 
inima comunei intr-un modern cen
tru. demn de o așezare urbănă. opi- 
nenta continuă, cu nedisimulată 
mîndrie : „în centrul comunei con
struim încă două blocuri. Trebuie 
să extindem spațiile verzi. Să

gospodărești concrete, ceea

amenajăm un părculeț 
de joacă în spatele clădirii 
siliului popular. Și aceasta 
în vedere că la parterul __
blocuri vor fi o grădiniță, farmacie 
și altele. Va trebui să aranjăm mai 
cu gust casa scărilor, holurile blocu
rilor. balcoanele, să fim gospodari 
mai buni cu toate utilitățile 
ne. Ca localnic, cetățean al 
nei. aș fi participat oricum la 
acțiuni de interes obștesc. Ca 
tată mă gindesc că cel inai impor- • 
tant lucru este să asculți oamenii 
și să le întreții ambiția gospodă
rească. să faci ca inițiativele gos
podarilor să izvorască și mai abun
dent".

Conlucrarea — nu o for
mulă magică, ci o realitate 
yjg Se pare deci că reflexul gos
podăresc se transmite, de la o gene
rație de deputați la alta, cu atit mai 
puternic cu cit realizările anterioa
re au fost mai mari. Dar oare ce 
se situează la obirșia acestei stări 
de emulație civică, de atașament 
față de evoluția localității 7 Există 
un numitor comun al tuturor opi
niilor culese : „în cadrul circum
scripției, cu sprijinul și participarea 
tuturor cetățenilor, avem de întreți
nut mai bine drumul comunal, să 
plantăm pomi și arbori, să reparăm 
gardurile și podețele și îndeosebi să 
executăm lucrări de combaterea ero
ziunii solului pe pășunea comunală" 
ne scrie deputata Elena Cată, eco
nomistă la C.A.P. din comuna Ni
colae Bălcescu. „Ne propunem ca, 
împreună cu toți cetățenii, să acțio
năm mai mult pe linia autogospodă- 
ririi" — ne scrie Margareta Ferăs- 
trăoariu din Podu Iloaiei — conti-

ce trebuie să caracterizeze activitatea fiecărui deputat 
este hotărîrea și voința de a acționa eficient și cu 
responsabilitate, de a ridica și mai sus ștacheta împli- 

• nirilor, de a continua ceea ce e bun in stilul de muncă 
„moștenit", dar și de a-1 adapta tot mai bine cerințe
lor vieții. Tocmai acest lucru ne-am propus să îl son
dăm pentru ancheta de față. Am optat pentru consilii 
populare care s-au situat în mod constant pe locul 
întii în întrecerea socialistă : ale comunelor Nicolae 
Bălcescu — județul Bacău, Podu Iloaiei și Ruginoasa — 
județul Iași, Nojorid — județul Bihor, al orașului 
Pașcani și al municipiului Bacău.

spații
con- 

avînd 
noilor

Și

comu- 
comu- 
aceste 
depu-

nuînd cu detalierea intențiilor gos
podărești, Ca și deputatul circum
scripției municipale nr. 16 Bacău, 
Cărămidă Lorică : „împreună vom 
rezolva toate propunerile ridicate de 
cetățeni la întîlnirile de lucru cu 
alegătorii**.

împreună... în comun... laolaltă... 
Nu există opinent din concepția că
ruia să lipsească ideea conlucrării 
strinse cu masa cetățenilor. Dar și 
aici se cuvine o precizare, pe deplin 
susținută de practica localităților 
fruntașe : ..conlucrarea nu consti
tuie. nu trebuie să constituie doar 
o expresie stereotipă, cum. din ne
fericire. se mai întîmplă pe alocuri. 
Ea nu este o formulă magică, nu 
rezolvă lucrurile prin simplă rosti
re. Dar poate fi o realitate cu efec
te ..magice**  dacă este cultivată .și 
întreținută ca atare. Să apelăm in 
acest sens, din nou. la experiența 
fruntașilor. Iată ce ne spune depu
tatul Mirca Bajora, inginer la în
treprinderea poligrafică — Bacău : 
„Voi situa în centrul preocupărilor 
grija pentru asigurarea unui carac
ter de masă în toate acțiunile între
prinse, prin antrenarea tuturor ce
tățenilor la realizarea obiectivelor 
stabilite în propriul lor Interes. Dar 
explicarea convingătoare a intere
sului fiecăruia pentru acțiunile co
mune se cere completată cu ceva : 
stimularea sentimentului civic al 
răspunderii pe care o avem față de 
localitatea în care trăim și ne des
fășurăm activitatea de fiecare zi. 
Un municipiu cum este Bacăul, 
reînălțat din temelii în anii socia
lismului. ajuns și menținut în rîri- 
dul fruntașilor. înainte de a fi al 
fiecărui locuitor, este al tuturor, în 
ansamblu. Cred că și rolul educativ 
și organizatoric al deputatului tre-

buie mai mult orientat spre culti
varea spiritului și sentimentelor de 
mindrie colectivă, de interes colec
tiv. Care nu reprezintă numai suma 
sentimentelor de mîndrie individua
lă sau. cu atît mai puțin, de interes 
individual".

Un complex de preocu
pări ediiitar-gospodărești.

Deputata Elena Coșa este țăran
că. membră cooperatoare. Cînd ci
neva o întreabă, pe nepregătite, ce 
producții la hectar va realiza in a- 
cest an C.A.P. din comuna Nicolae 
Bălcescu. răspunde fără să clipeas
că : „10 6&0 kg porumb știuleți. 8 200 
kg orz. 60 300 kg . sfeclă de zahăr" 
ș.a.m.d. Și nu pentru că ar avea o 
înclinație deosebită pentru memori
zarea cifrelor. Este o necesitate. O 
necesitate a calității ei noi, de depu
tat în consiliul popular comunal. 
„Voi acționa pentru antrenarea ce
tățenilor din circumscripție la reali
zarea indicatorilor economici în pro
fil teritorial" — ne-a scris și Mar
gareta Ferăstrăoariu ; locul ei de 
muncă este Casa pionierilor și șoi
milor patriei din Podu Iloaiei, dar 
indicatorii economici îi revin in 
pheocupări ca deputat. „Ne-am pro
pus să valorificăm la maximum po
tențialul productiv din gospodăriile 
populației — in special de pe stră
zile Filimon Sîrbu și Dealul Spirii, 
care dispun de cele mai bune con
diții — pentru îndeplinirea progra
mului de autoaprovizionare" — ne 
scrie și Alexandru Murariu, deputat 
in Consiliul popular al orașului 
Pașcani.

Aceste preocupări corespund im
plicării tot mai puternice a consilii
lor populare in adoptarea și contro
lul indeplinirii sarcinilor economice 
în profil teritorial. De altfel. însăși 
ordinea de zi a adunărilor cetățe
nilor și sesiunilor de deputați ce se 
desfășoară în prezent este edifica
toare pentru competenta crescîndă a 
consiliilor populare, a deputaților 
față de activitatea economică în pro
fil teritorial.

Sergiu ANDON
cu sprijinul corespondenților 

„Scînteii"

O cerință a democrației socialiste:

REZOLVAREA PROMPTĂ, TEMEINICĂ 
A SCRISORILOR OAMENILOR MUNCII

Mai multă 
fermitate

La secția din orașul 
Sebiș a Combinatului de 
prelucrare a lemnului 
Arad — se relata într-o 
scrisoare — se manifestă 
unele deficiente în organi
zarea si desfășurarea pro
cesului de producție. Șe
ful secției, ing. Tiberiu 
Molnar, nu se preocupă de 
bunul mers al activității, 
comite unele ilegalități si 
abuzuri.

Redacția a trimis sesi
zarea. spre soluționare Co
mitetului județean Arad al 
P.C.R. în urma verificări
lor efectuate de activiști 
ai consiliului județean de 
control muncitoresc. îm
preună cu secretarul Co
mitetului orășenesc de 
partid Sebis si directorul 
combinatului, a reieșit că 
în cea mai mare parte 
faptele semnalate se con
firmă. După numirea în 
funcția de sef secție, in 
luna februarie 1986. a ing. 
T. Molnar — se arată în 
referatul de cercetare — 
s-a constatat o imbunătă- 
tire a activității unității, 
reușindu-se. în acel an. să 
se realizeze sarcinile de 
plan. Anul trecut însă, 
secția a fost reprofilată, 
iar conducerea acesteia 
n-a luat din timp toate

măsurile necesare pentru 
derularea corespunzătoare 
a activității, la care s-a 

* adăugat și faptul că ing.
T. Molnar a început să a- 
dopte o atitudine de auto- 
mulțumire si ingimfare. A- 
ceasta a făcut să se înre- 

■ gistreze in 1987 mari ne- 
realizări la îndeplinirea 
sarcinilor de plan (pe 10 
luni, de pildă, planul la 
export n-a putut fi înde
plinit decît în proporție de 
41,6 la sută), cu toate im
plicațiile ce au decurs din 
aceste nerealizări. Pe de 
altă parte. în unitate a e- 
xistat și o mare fluctua
ție de personal, determina
tă. între altele, și de sti
lul de muncă defectuos a- 
doptat de șeful secției.

Verificările efectuate au 
scos la iveală si faptul că. 
în mod ilegal, o parte din 
fondurile reținute munci
torilor direct productivi 
pentru nerealizarea sarci
nilor de plan au fost re
distribuite personalului de 
conducere a secției.

în finalul răspunsului 
se menționează că. avin- 
du-se în vedere nealunsu- 
rile constatate, precum si 
rezultatele nesatisfăcătoa
re obținute de secția din 
Sebiș a C.P.L. Arad s-a 
hotărît schimbarea din 
funcție a ing. T. Molnar. 
Totodată, s-a dispus resti
tuirea sumelor de bani în

casate ilegal de conducerea 
unității.

Toate bune pînă aici. 
Date fiind împrejurările 
concrete și implicațiile a- 
cestui caz, era de așteptat 
să se facă o analiză mai 
aprofundată în organiza
ția de partid. în adunarea 
generală a oamenilor mun
cii a concluziilor rezultate, 
urmată de un program de 
măsuri de natură să con
tribuie la mai buna orga
nizare a muncii, la preve
nirea neajunsurilor. întă
rirea Ordinii si disciplinei, 
la crearea si menținerea 
unui climat de muncă să
nătos în unitate. Starea de 
automultumire si îngîmfa- 
re nu poate fi Înlăturată 
cu duhul blindeții.

Activitatea 
primarului 

se desfășoară 
numai în centrul 

comunei ?
Intr-o scrisoare adresa

tă redacției se semnala 
că satul Bărăști de Cep- 
turl, comuna Bărăști. ju
dețul Olt. este neglijat de 
edilii locali, sătenii nu sint 
sprijiniți de primărie în 
acțiunile de bună gospodă
rire a localității. Se sesi
za, totodată, că și conduce

rea cooperativei de pro
ducție, achiziții și desfa
cere a mărfurilor din Bă
răști manifestă dezinteres 
pentru rezolvarea pro
blemelor oamenilor. Loca
lul in care funcționează 
magazinul alimentar este 
deteriorat, în sat nu există 
bufet, iar magazinul de 
textile-confecții a fost des
ființat ; de asemenea, cup
torul de uscat prune, a că
rui construcție a început 
în anul 1984, incă nu func
ționează.

La solicitarea redacției, 
sesizarea a fost verificată 
la fața locului de activiști 
din cadrul Secției admi
nistrație locală de stat, 
control și secretariat a 
Comitetului executiv al 
Consiliului popular al ju
dețului Olt.

în răspunsul adresat re
dacției se arată că aspec
tele sesizate corespund 
realității, constatîndurse o 
slabă preocupare din par
tea consiliului popular și 
a conducerii cooperativei 
de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor pen
tru rezolvarea probleme
lor cetățenilor, pentru mal 
buna gospodărire a locali
tății. în vederea înlătură
rii grabnice a neajunsuri
lor existente, s-au adoptat 
măsurile corespunzătoa
re. S-a dispus, astfel, în

ceperea imediată a lucrări
lor de reparații la clădirea 
In care funcționează ma
gazinul alimentar și termi
narea lor pină cel tîrziu la 
1 februarie a.c. în încăpe
rile acestui imobil vor 
funcționa și magazinul de 
confecții-textile și bufetul. 
Reparația se va executa cu 
materiale și forță de mun
că locale, consiliul popu
lar comtina! avînd o fa
brică de cărămidă, iar coo
perativa agricolă de pro
ducție o echipă de con
structori. La acestea șe a- 
daugă contribuția în bani 
și muncă a sătenilor. De 
asemenea, s-a stabilit ca 
lucrările*  la cuptorul de 
uscat prune, care au fost 
tergiversate din cauza de
lăsării organelor locale de 
la nivelul comunei, să fie 
încheiate în această lună.

Răspunsul precizează, 
totodată, că se va urmări 
sistematic respectarea gra
ficului de deplasare a pri
marului în satele compo
nente pentru rezolvarea 
problemelor ridicate de lo
cuitori.

Comitetul executiv al 
Consiliului popular al ju
dețului Olt a hotărît ex
tinderea și adîncirea con
trolului asupra activității 
biroului executiv al Con
siliului popular al comu
nei Bărăști. urmind ca in 
luna februarie să fie pre
zentate concluziile rezulta
te și măsurile stabilite 
pentru tragerea la răspun
dere a celor vinovați. în
tronarea unui stil de mun
că responsabil, creșterea 
receptivității și solicitu
dinii față de problemele 
oamenilor și soluționarea 
acestora la fața locului.

La semnalele cititorilor
• In vederea îmbunătățirii asistenței medicale In 

localitățile comunei C. A. Rosetti, Direcția sanitară a 
județului Tulcea a luat măsuri pentru programarea 
judicioasă a activității medicului și a celorlalte cadre 
medicale și urmărirea sistematică în teren a stării de 
sănătate a populației: De asemenea, a stabilit ca un 
cadru mediu sanitar să preia punctul farmaceutic 
cu plată pentru a se asigura mai buna aprovizionare a 
populației cu medicamente. Măsurile au fost stabilite 
ca urmare a soluționării scrisorii adresate redacției de 
Teodor Ștefanov din satul Letea.
• Propunerea cititorului Florian Matei din orașul 

Aleșd, . județul Bihor, de a se construi un hote! în 
această localitate va fi pusă în aplicare. în răspunsul 
Comitetului orășenesc de partid Aleșd se menționează 
că in nou! detaliu de sistematizare a centrului ora
șului a fost prevăzută și construirea unui hotel. Ad
ministratorul acestui obiectiv va fi cooperativa de pro
ducție, achiziții și desfacere a mărfurilor, care, pe lingă 
hotel, va construi și un local de alimentație publică, 
cofetărie și alte unități de prestări servicii.

• Pentru alimentarea corespunzătoare cu apă a lo
calității Ghindărești. comuna Horia, județul Constanța, 
ne-a răspuns comitetul județean de partid, organele 
locale au propus ca în 1988 consiliul popular județean 
să introducă în plan forarea unor puțuri, lucrare care 
să fie coordonată de gospodăria comunală. în acest fel, 
rețeaua de alimentare cu apă a comunei va putea fi 
separată de cea a cooperativei agricole de producție, 
care asigură in principal apa pentru zootehnie.

• Transportul călătorilor pe traseul 'Țăndăref — 
Giurgeni și retur se asigură. începînd cu 4 ianuarie 
a.c., prin două perechi de curse care circulă după un 
program ce corespunde cerințelor cetățenilor — ne-a 
comunicat conducerea întreprinderii de transporturi 
auto Ialomița, răspunzînd la o scrisoare trimisă de re
dacție. în răspuns se precizează, totodată, că au fost 
luate măsuri de urmărire strictă a regularității 
curselor.
• Dezvoltarea unor activități de producție-anexe și 

de mică industrie la cooperativa agricolă de producție 
Gorunești, îndeosebi cultivarea de răchită pentru îm
pletituri și sorg pentru mături, va fi in atenția con
ducerii unității. în acest fel. se precizează în răspunsul 
Comitetului județean de partid Vîlcea, propunerile ci
titorului Marin Boiangiu făcute în scrisoarea adresată 
„Scînteii" vor fi puse in practică pe măsura constitui
rii bazei materiale pentru aceste activități, care vor 
contribui la îmbunătățirea situației financiare a coope
rativei respective.

Gheorqhe PÎRVAN
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• VATRĂ DE MULTIMILENA
RĂ ISTORIE, DE NEÎNTRERUPTĂ 
VIEȚUIRE. Astăzi prezentăm cititorilor 
noștri stațiunea arheologică Mihălășeni 
(județul Botoșani), investigațiile întreprinse 
aici furnizind date noi privitoare la ve
chimea îndelungată și continuitatea neîn
treruptă de locuire în zonă. Interlocutor — 
muzeograful Octavian-Liviu Șovan, de la 
Muzeul județean de istorie Botoșani.

.— Teritoriul comunei Mihălășeni, situat 
la cițiva kilometri de fertila vale a Prutu
lui, a fost din cele mai vechi timpuri o 
zonă propice dezvoltării comunităților uma
ne. Au fost depistate, astfel, vestigii din 
paleoliticul superior și urme ale unul sat 
cucutenian : un număr de circa 15 movile 
aparțin perioadei de tranziție de Ia neoli
tic la epoca bronzului (circa 2500—1500 
i.e.n.), răstimp de profunde restructurări 
etnolingvistice. in urma cărora s-au con
stituit neamurile Europei antice, între care 
și tracii. Alte descoperiri privesc epocile 
Hallstatt, Latene, perioada clasică a civili
zației geto-dacice, epoca marilor migrații, 
feudalismul ; acestei din urmă perioade îi 
aparține un tezaur (descoperit in satul 
Păun), compus din 14 obiecte de argint și 
argint aurit și 212 monede din veacurile 
XVI-XVIII. Cea mai importantă descope
rire a fost făcută însă în anul 1982, cind, 
în urma unor lucrări de drenare, la sud- 
est de sat au fost depistate mai multe mor
minte datînd din secolele IV-V e.n. Cele 
cinci campanii de săpături arheologice în
treprinse de atunci au'dat la iveală aproape 
500 de morminte de incinerație și înhuma,- 
ție. aruneînd lumini noi asupra acestei 
epoci frămîntate.

— Ce constatări îngăduie rezultatele cer
cetărilor de pînă acum 7

— Ca și alte așezări și necropole din 
această perioadă (aparținînd culturii nu
mite Sintana de Mureș-Cerniahov), cea de 
la Mihălășeni se remarcă printr-o mare 
întindere și un inventar deosebit de bogat, 
ceea ce presupune , o locuire intensă și de 
durată, precum și o dezvoltare social-eco- 
nomică înfloritoare a populației. Studiul 
materialului arheologic recoltat indică pre
ponderența elementului autohton în cadrul 
acestei culturi. Concludentă este, în acest 
sens, ceramica lucrată cu mîna, de veche 
tradiție dacică, și mai ales ceramica lucrată 
la roată din pâstă fină cenușie, cu o mare 
varietate de forme și cu o largă răspîn- 
dire în lumea dacică a secolelor anterioare. 
Un alt fapt relevat de descoperirile de aici 
îl constituie nenetrația masivă și stăruitoa
re a produselor romane, atestînd strinsele 
raporturi cu lumea romană, puternica in
fluență a vieții materiale și spirituale ro
mane în această zonă.

• VIATA IN DACIA ROMA
NĂ. Un colectiv de arheologi de la Mu
zeul de istorie al Republicii Socialiste 
România a întreprins în anul trecut, în 
colaborare cu specialiști de la muzeele ju
dețene Brașov și Sibiu și cu sprijinul In
stitutului de studii și proiectări hidroener
getice București, o cercetare complexă a 
zonei Avrig-Făgăraș. sub aspect istoric, et
nografic și arheologic. In cursul cercetărilo'r 
din așezarea civilă de epocă romană de la 
Cincșor, dezvoltată în jurul castrului de 
aici, au fost scoase la iveală, după cum ne 
spunea arheologul Liviu Petculescu, un mic 
depozit de obiecte din fier, cuprinzînd unel
te agricole și meșteșugărești, opaițe ștampi
late, o mică piesă de artă etc. Interesante 
sînt cu deosebire cărămizile ștampilate des
coperite aici, denotînd conlucrarea solda- 
ților cantonați în castru la ridicarea unor 
construcții din așezarea civilă, precum și 
un fragment de vas de provizii de un tip 
utilizat și în secolul al IV-lea. ceea ce 
atestă că nici aici retragerea aureliană nu 
a reprezentat o cezură în viața așezării. 
Au fost efectuate, de asemenea, cercetări 
în așezarea din preajma castrului roman 
de la Feldioara. fiind identificate vestigii 
ale unor locuințe cu ziduri dle piatră și în
călzire prin conducte, ceea ce atestă pre
zența unor elemente de urbanizare.
• Concluzii asemănătoare s-au cristalizat 

și în urma cercetărilor întreprinse in așeza
rea civilă de lingă marele castru roman de la 
Micia (azi Veței, lîngă Deva) — după cum 
ne spunea arheologul Lucia Marinescu de 
la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste 
România. Astfel, în zona de la nordul cas
trului s-a constatat o intensă locuire de-a 
luhgul întregii epoci romane. Nu departe 
de amfiteatru âu fost descoperite vesti
giile unui edificiu public cu mai multe 
încăperi, avînd pereții decorați cu picturi 
murale. In jurul edificiului au fost sur
prinse porțiuni ale unei străzi pavate cu 
cărămizi și ulterior cu lespezi de piatră 
de calcar. Intr-un alt punct au fost scoase 
la Iveală temeliile unei case din piatră ai 
cărei pereți interiori erau do asemenea 
pictați. Deși știrile literare ori epigrafice 
nu vorbesc despre un oraș la Micia, cer
cetările arheologice dovedesc că aici se află 
o prosperă așezare urbană a Daciei ro
mane.

• GRĂNICERII ROMÂNI DE-A 
LUNGUL VEACURILOR. Am po
rnit de curind la redacție lucrarea „Isto
ria trupelor române de grăniceri" ; apăru
tă la Editura Militară, ea este elaborată 
sub egida Comandamentului trupelor de 
grăniceri, de un colectiv alcătuit din col. 
(r) D.'’Enache, col. (r) L. Loghin, col. 
D. Mocanu. col. (r) Gh. Petrișor. col. (r) 
C-tin Tatu, lt. col. (r) Gh. Pușcașu, C-tin 
Avram, Gr. Stănescu. Cartea rememorează 
drumul prin istorie al celor care s-au a- 
flat de veghe la hotarele pămintului ro
mânesc. Rețin cu deosebire atenția ana
lizele consacrate înființării și istoricului 
regimentelor grănicerești din Transilvania, 
a căror deviză „Virtus Romana Rediviva" 
a fost strălucit confirmată în peste 130 de 
încleștări armate susținute de acestea ; 
participării grănicerilor la războiul de 
independență ca străjuitori ai frontierelor 
si ca luptători viteji in tranșeele de la 
Plevna. Rahova ori Smîrdan ; contribuției 
trupelor de grăniceri la purtarea războiu
lui reîntregirii; eroismul lor fiind consa
crat prin decorarea drapelelor unităților lor 
cu cel mai înalt ordin de război al vre
mii — „Ordinul Mihăi Viteazul", prin cu
vintele unui mare comandant al epocii : 
„bravii grăniceri au arătat infanteriștilor 
din lume că o baionetă chiar frintă este 
o armă de temut, minuită de mîna unor 
oameni hotărîți" ; participării grăniceri
lor la luptele purtate de armata română 
de la 23 August 1944 pină la victoria îm
potriva fascismului ; schimbărilor profun
de petrecute în activitatea trupelor de gră
niceri în anii socialismului, cu deosebire în 
epoca inaugurată de Congresul al IX-lea 
al partidului. In totul o carte bogat in
formată, o utilă lucrare monografică.

Grupaj realizat de
Silviu ACHIM
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VIAȚA ECONOMICO - SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“
MUREȘ : Peste 60 000 

de apartamente
La Tîrgu Mureș, orașul de reșe

dință al județului Mureș, construc
torii de locuințe au încheiat anul 
1987 cu un bilanț rodnic. Astfel, 
prin buna organizare a muncii pe 
fiecare șantier și folosirea pe scară 
largă a unor materiale de construc
ții locale, ei au predat 1 266 de 
apartamente, cu 20 mai mult decit 
prevederile planului. Acestea ri
dică la aproape 40 000 numărul 
apartamentelor construite în orașul 
de pe Mureș în perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-lea și 
pînă în prezent. în acest an. la 
Tîrgu Mureș urmează a fi con
struite alte aproape 1 000 de apar
tamente. Majoritatea acestora ur
mează a fi Înălțate în noul și mo
dernul cartier „Unirii" — situat in 
zona uzinei de materiale fotoșensi- 
bile — ansamblu în care, pină 
acum, au fost construite și date în 
folosință 1 763 de apartamente si 
care in final va însuma peste 5 000. 
numeroase spații comerciale, uni
tăți prestatoare de servicii și alte 
dotări social-edilitare. înnoiri so- 
cial-edilitare au cunoscut toate lo
calitățile urbane și rurale ale ju
dețului. în care. în perioada amin
tită. incluzînd și municipiul Tîrgu 
Mureș, au fost înălțate peste 60 000 
de apartamente, din care 3 000 in 
mediul rural. în 1988. în localitățile 
mureșene vor fi construite alte 
2 768 de apartamente, ceea ce va 
face ca numărul apartamentelor 
construite în județul Mureș în pe
rioada actualului cincinal să se ri
dice la 7 646. (Gheorghe Giurgiu).

NEGREȘTI-OAȘ: Instalație 
pentru recuperarea 

materialelor
în cadrul programului de mo

dernizare a producției pentru 
acest an, la întreprinderea de in 
și cînepă din Negrești-Oaș a fost 
realizată, prin autodotare, și pusă 
în funcțiune o instalație pentru 
recuperarea materialelor plastice 
rezultate din procesul de prelucra
re Ia secția de polipropilenă a uni
tății. Instalația recuperează în to
talitate materiale de la procesul 
de extrudare și cele rezultate din 
prelucrarea firelor de polipropile
nă la țesătorie, care sînt retrans- 
formate în granule și reintroduse

Din noua arhitectură a orașului Cimpina Foto : Agerpres

■»

In magazinele comerțului de stat: CONFECȚII DE SEZON MODERNE, ELEGANTE
Discutăm despre linia model 

acestui sezon cu Vasilica Răileanu, 
șef de secție a Casei de modă din 
cadrul Centralei de confecții 
București. O precizare pentru 
început se impune : amintita uni
tate realizează serii scurte și co
menzi pe bază de măsUr, indivi
duale, valorificînd și lansînd, prin 
magazinul propriu de desfacere, 
sortimente de ultimă oră. Interlo
cutoarea apreciază diversitatea de 
mărfuri din magazinele comerțu
lui de stat, posibilitatea creată 
cumpărătorilor de a se îmbrăca 
modern, elegant, cu condiția să 
selecteze ce se potr.vește fiziono
miei și personalității fiecăruia. 
Ansamblul vestimentar — fusta, 
vesta, taiorul din țesături groase, 
asortate cu grijă — sînt tot ce 
poate fi mai practic, mai distins 
pentru orice femeie. O fustă cu 
grupuri de pliuri la terminații, 
uni sau în carouri, o fustă conică, 
dreaptă sau trapez, cu un pulover 
gros, combinate cu un bleizer de 
catifea sau stofă, ușor de procurat 
din comerț, pot da oricînd o notă 
de eleganță. De asemenea, com- 
pleurile din stofe cu chimonouri 
adinei, cu umeri înalț! pardesie’e 
și paltoanele cu grupuri de cute 
pe umăr sau pe linia spatelui, lan
sate de o serie de fabrici reputate 
din țară, sînt la modă în sezonul 
în curs. Pentru bărbați, se reco
mandă costumul la două rînduri 
de nasturi, pantalonul cu manșetă

MUNCITORI ÎN ANUL INTÎI
(Urmare din pag. I)
46 de muncitori în primul 
an — strungari, majorita
tea, frezori și lăcătuși. 
Printre ei, Sergiu Husti, pe 
care îl privim lucrînd cu 
mișcări repezi, sigure la 
strunjirea unor capace cu 
un diametru de vreo cinci
zeci de centimetri,

— Nu mi s-a întîmplat 
să fiu refuzat cînd am 
cerut ceva — un sfat sau o 
sculă. Și nu numai cînd 
cer. Tovarășul Ion Văcă- 
roiu...

— Cîți ani are ?
— 34... mă-ntreabă mereu 

cum merge, și-mi mai arată 
cite ceva. Dînsul a lucrat 
înainte pe strungul ăsta și 
m-a învățat că fiecare ma
șină are năravurile ei.

— Cum te simți, Sergiu, 
după primul an ?

— Cum să vă spun, am 
învățat foarte mult. Aș zice 
că un an de producție face 

în procesul de producție. Instalația 
a fost realizată de maistrul Vasile 
Mezei, împreună cu Vasile Bura 
și loan Ulici de la atelierul me- 
cano-energetic al întreprinderii. 
(Octav Grumeza).

VRANCEA : Țărani 
cooperatori la cură 

balneară
în prima lună a acestui an, nu

meroși țărani cooperatori din uni
tățile agricole ale județului Vran- 
cea beneficiază de îngrijirea sănă
tății în stațiunile balneoclimateri
ce. Ei se află acum la tratament în 
stațiunile Amara, Buziaș, Covasna, 
Moneasa și altele. Numărul țăra
nilor cooperatori din județ care vor 
beneficia în acest an de îngrijiri 
medicale în stațiuni specializate va 
fi de peste 1 200 (Dan Drăgulescu).

GIURGIU : Se extinde 
rețeaua comercială

în această lună. în municipiul 
Giurgiu s-au dat în folosință peste 
2 000 metri pătrați de noi spații 
comerciale la parterul blocurilor 
construite aici în ultimul timp. 
Este vorba de magazine moderne 
pentru desfacerea produselor ali
mentare, de uz casnic, pentru arti
cole de mercerie, metalo-chimice. 
produse cosmetice și altele. De o 
mare afluență de cumpărători se 
bucură magazinele amenajate în- 
tr-o variantă Constructivă modernă, 
cum ar fi cele pentru desfacerea de 
confecții, textile și tricotaje. Tot 
aici s-au dat în folosință galeriile 
de artă ale Uniunii artiștilor 
plastici. (Ion Manea).

RĂDĂUȚI : Economii 
de metal

Colectivul întreprinderii de scule 
și subansamble accesorii din Ră
dăuți manifestă o preocupare sus
ținută pentru reducerea în conti
nuare a consumurilor de materii 
prime și materiale. In acest scop, 
au fost revizuite toate consumurile 
specifice, a fost înnoită și îmbu
nătățită gama sortimentală a pro
duselor și a început aplicarea unor 
soluții tehnice valoroase. Astfel, a- 
lături de înlocuirea pieselor din 
bronz cu altele din alamă la înfă- 
șurătorul de cablu, acțiune începu

și sacoul din țesături groase, scurta 
trei sferturi din tercoturi îmblă
nite sau paltonul cu tentă clasică. 
Sigur că în confecția de serie, 
elementul de noutate nu este atît 
de frapant, de vizib.I. Dar nu-i 
mal puțin adevăraț că mai mult 
ca oricînd colaborarea strînsă în
tre Casa de modă și Centrul de 
cercetare și proiectare a îmbră
cămintei, dintre acesta din urmă și 
fabricile de confecții producă
toare au dus la realizarea și 
fixarea unei linii în pas cu cerin
țele comerțului și cu moda inter
națională pentru sezonul de iarnă. 
Fapt confirmat, în primul rînd, de 
vitrinele magazinelor comerțului 
de stat. O privire fugară în orice 
vitrină a unui mare magazin e o 
invitație tentantă să abordezi ra
ionul de special.tate și să soliciți 
marfa dorită. Iată, de pildă, ma
gazinul „Titan" propune o privire 
asupra modei acestui sezon, 
„Unirea" etalează și ea, la rîndu-i, 
cu un nedesmințit spirit al bunului 
gust, o variată gamă de mărfuri 
pentru acest anotimp. La fel, „V.c- 
toria", „Cocor", „București", „Ti
neretului" etc. Dincolo de vitrine, 
în raioanele specializate ale ma- 
?:azine’.or comerțului de stat, te 
ntîmpină o diversă gamă sorti

mentală de confecții. Pentru fe
mei — mantouri îmblănite, pal
toane din stofe uni în varii mo
dele, înlocuitori de paltoane cu 
mîneci ample, cu gulere din blă

cit doi de școală — din 
toate punctele de vedere.

Este și părerea frezorului 
Marian Mavrodin :

— Orice meserie are tai
ne pe care nu le înveți de- 
cît în producție, nici o 
școală nu ți le poate da pe 
toate. Noi am simțit grija 
tovarășilor încă din vre
mea practicii. îmi dau 
seama că sînt lucruri pe 
care le afli și peste două
zeci de ani — și nu mă 
gîndesc la utilajele noi. 
Desigur, dacă vrei să în
veți. Trebuie să te inte
resezi, să afli, să cauți — 
nu-ți pică mură-n gură.

— Și în viața personală ?
— Poate părea ciudat, 

dar deși sînt mai ocupat, 
mă simt mai liber acum 
decît cînd eram elev. Am 
mai mult timp fiindcă am 
învătat să-l prețuiesc.

Emilia Olaru este tot 
strungar :

— La început m-am spe

riat, mașina era prea mare 
față de cele din atelierul- 
școală. Mi-era teamă de 
piese, în practică făcusem 
piese mai mici. Meșterul 
de schimb și alții mi-au 
dat curaj, mi-au explicat.

— Și acum ?
— Acum e bine.
— Și in rest 7
— în rest ? Mie mi se 

pare că am mai puțin 
timp ; în școală nu prea 
aveam timp, acum mă gos
podăresc, îmi administrez 
singură bugetul... e altfel.

Da, e altfel. în anul în- 
tîi se face trecerea de la 
semidependentă la inde
pendență — în producție, 
în viața socială, in viață, 
în general. Foarte multe 
vor depinde de felul cum 
se face această trecere.

Ca și la „23 August", în 
întreaga țară un puternic 
flux de energie tînără este 
insuflat în fabricile și uzi

tă la sfîrșitul anului trecut, în a- 
ceste zile se aplică înlocuirea alu
miniului turnat cu fontă cenușie la 
servomotoarele de avitns. Pe lingă 
faptul că se îmbunătățește cali
tatea produselor, se economisesc și 
importante cantități de aluminiu. 
O altă măsură eficientă este înlo
cuirea otelului aliat cu oțel carbon 
la suportul cuțitelor de strung. Co
lectivul secției scule a asimilat 
acum și o nouă tehnologie de fa
bricare a frezelor melc cu module 
sub 20 mm și cu dinți de montare, 
ceea ce permite economisirea de 
metal. (Sava Bejinariu).

ZORLENI-VASLUI : 
Comună de oameni 

gospodari
Deși așezată în Lunca Bîrladu- 

lui, comuna Zorleni din județul 
Vaslui duce totuși lipsă de apă 
potabilă bună și îndestulătoare. 
Consiliul popular, cu sprijinul ce
tățenilor, a trecut în această peri
oadă la înfăptuirea propriilor hotă- 
rîri privind realizarea prin foraj a 
unor puțuri de adîncime și insta
larea unor pompe in satele comu
nei în acest fel, la Simila și Zor
leni au și fost realizate primele 
7 puțuri de mare adincime care 
asigură locuitorilor apa necesară. 
Notînd că în perspectivă vor fi 
realizate alte 8, să reținem nu
mele unor deputați și cetățeni cum 
sint Constantin Hultoană, Victor 
Gănceanu, Ion Cirjan și Dumitru 
Popescu, cate își aduc o insemnată 
contribuție in această acțiune de 
larg interes social-cetățenesc. (Pe
tru Necula).

ARGEȘ : In fiecare cartier 
— magazine moderne

288 000 metri patrați însumează în 
prezent rețeaua comercială a lo
calităților urbane ale județului 
Argeș. în 1987 au fost deschise la 
Pitești magazinele „Căminul", la 
Curtea de Argeș, „Romarta copi
ilor", un comblex alimentar cu 
autoservire la Mioveni, iar în cen
trul minier Schitu Golești, un ma
gazin cu autoservire și unități pen
tru desfacerea legumelor și fruc
telor. La amplasarea noilor unități 
s-a avut și se are în vedere o 
echilibrată distribuire a acestora pe 
fiecare cartier in parte. (Gheorghe 
Cîrstea).

nuri artificiale, rochii din diverse 
țesături, în uniuri sau carouri, 
tip lină' sau PNA, nelipsind, fi
rește, elegantele rochii pentru di
verse ocazii, compleuri din lînă 
în carouri mari sau discrete, cu gu
lere de catifea, jachete groase cu 
tot felul de accesorii — buzunare, 
fermoare, capse etc, bluzoane căp
tușite din volvatir imprimat, 
fuste în d.ferite croiuri, pantaloni 
matlasați și salopete, scurte ma- 
tlasate, asortate acestora. Bărbații 
beneficiază, la rindu-le. de scurte 
din tercoturi căptușite cu blană 
sintetică, costume din cașa maron. 
bleumarin, gri, paltoane în țesă
tură brăduleț și înlocuitori de pal
toane cu sau fără glugă din tercot 
căptușit, cu blană sintetică deta
șabilă, pantaloni din diverse țe
sături, pepit sau carouri, cu sau 
fără manșetă. Adolescenții și ado
lescentele au la dispoziție articole 
similare, cu deosebirea că acestea 
dispun de o croială mai tinereas
că, o linie mai amplă, un colorit 
mai viu.

întreprinderi reputate din Arad, 
Satu Mare, Sibiu, Bacău, București, 
Tîrgu Secuiesc etc. s-au stră
duit să livreze prin unitățile 
de desfacere, raioanelor speciali
zate ale magazinelor comerțului 
de stat confecții călduroase, re
zistente, din țesături variate, in
tr-o croială în care clas.cul face 
„casă bună" cu modernul la zi.

Marta CUIBUȘ

nele țării în fiecare an. 
Noul detașament este pri
mit cu grijă tovărășească, 
primii lui pași sînt ocrotiți, 
vegheați. Organizațiile de 
partid și de U.T.C., consi
liile oamenilor muncii, sin
dicatele își fac un punct 
de onoare din creșterea lor, 
din ducerea la bun sfîrșit a 
procesului de integrare în 
viața întreprinderii. Este, 
în fond, grija clasei mun
citoare pentru ea însăși, 
pentru viitorul ei. Un viitor 
care începe întotdeauna 
astăzi.

...Peste ani. Sergiu Husti 
— ca să vorbim doar des
pre unul din mii și mii — 
va fi la rîndul lui solicitat: 
„Au venit absolvenții. 
Uite, ți-1 prezint pe...“. Și 
din ziua aceea el va face 
pentru noul „muncitor în 
anul întîi" exact ceea ce 
fac pentru el cei care as
tăzi îi veghează primii pași.

Cronica zilei
în cadrul acțiunilor organizate în 

țara noastră cu prilejul celei de-a 
65-a aniversări a creării Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, luni a 
fost deschisă în Capitală, sub egida 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și Asocia
ției de prietenie româno-sovietice, 

expoziția fotodocumentară „U.R.S.S. — 
țara sovietelor". Fotografiile prezen
tate alcătuiesc un tablou cuprinzător 
al marilor înfăptuiri ale statului so
vietic, al realizărilor obținute în do
meniile științei și tehnicii, al vieții 
cultural-artistice.

La vernisaj au luat parte membri 
ai conducerii I.R.R.C.S. și Asociației 
de prietenie româno-sovietice, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

A fost prezent E.M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

DE LA CASA DE ECONOMII 
Șl CONSEMNAȚIUNi

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni a Republicii Socialiste Româ
nia asigură depunătorilor săi mul
tiple drepturi și avantaje, dintre 
care enumerăm :
• Dobînzi acordate depunători

lor în numerar și sub formă de 
ciștiguri pentru sumele depuse în 
funcție de specificul instrumente
lor de economisire.

O Garanția statului asupra su
melor depuse și asupra dobînzilor 
și cîștigurilor obținute, acestea 
fiind restituite de unitățile C.E.C., 
oricînd și în orice sumă, la ce
rerea titularilor sau a persoanelor 
îndreptățite să dispună asupra de
punerilor.

O Păstrarea secretului privind 
numele depunătorilor și ale titula
rilor, precum și operațiile efec
tuate.
• Scutirea de impozite, taxe de 

timbru și orice alte taxe a sume
lor economisite și a ciștigurilor ob
ținute, precum și a operațiilor efec
tuate și a actelor în legătură cu 
transferul depunerilor pe numele 
moștenitorilor.

• Imprescriptibilitatea sumelor 
depuse, a dobînzilor și a cîștiguri
lor, acestea fiind ținute la dispozi
ția depunătorilor ' " 
pînă la solicitarea

O Dreptul de a 
alte persoane să 
mele păstrate Ia C.E.C. sub 
clauzelor de împuternicire.

• Dreptul de condiționare 
tituiril depunerilor făcute 
persoană pe numele altei persoane.
• Dreptul de a introduce dispo

ziție testamentară asupra sumelor 
economisite și depuse la C.E.C. pe 
orice fel de instrument de econo
misire.

timp nelimitat 
restituirii lor.

împuternici și 
dispună de su- 

forma

a res- 
de o

I

Handbalistele de la Rulmentul Brașov — 
in sferturile de finală

Handbalistele noastre au susținut, 
după cum se știe, meciurile retur 
din optimile de finală ale cupelor 
europene intercluburi. Din cele trei 
echipe românești prezente în com
petițiile respective, doar Rulmentul 
Brașov s-a calificat în faza urmă
toare a „Cupei I.H.F.". Brașovence. 
le au întrecut, pe teren propriu, cu
20— 14 (11—7) echipa franceză E.S. 
Besanțon, scorul' general al partide
lor tur-retur dintre cele două for
mații fiind favorabil echipei noas
tre. care pierduse în deplasare cu
21— 25. Știința Bacău, prezentă în 
„Cupa campionilor europeni", a fost 
întrecută la Bacău cu 27—23 de bine
cunoscuta formație sovietică Spartak 
Kiev. De reținut că și de această 
dată (ca și în primul joc. de la 
Cerkasî), echipa noastră campioană 
a condus la pauză. Mureșul Tg. Mu
reș a jucat meciul-retur pentru 
„Cupa cupelor" la Budapesta, cu 
formația locală Vasas. Deși în pau
za acestui meci, mureșencele aveau 
un avans general de patru puncte

Doina Melinte — victorioasă în Canada 
de an promițător pentru 

noastră atletă Doina
Participînd la concursul

în ambele curse, 
sportivei Andrea 
43”01/100 și, res- 
• Proba femi- 
cadrul concursu-

început 
apreciata 
Melinte 1 
internațional de sală de la Hamil
ton (Canada), sportiva româncă a 
ciștigat proba de 1 500 m cu timpul 
de 4’18”06/100, devansînd cu peste o 
secundă pe americanca Alisa Harvey★

PATINAJ. • în localitatea norve
giană Kongsberg au început campio
natele europene feminine de pati
naj viteză rezervate sprinterelor, in 
prima zi disputîndu-se probele de 
500 m și 3 000 m. 
victoria a revenit 
Ehrig (R.D.G.). în 
pectiv. ' 4’28”29/100. 
nină de 500 m din 
lui internațional de patinaj viteză 
de la Inzell (R.F. Germania) a fost 
ciștigată de patinatoarea chineză 
Wang Xiuli. cu timpul de 40”78/100 
— nou record al R.P. Chineze.
• ULTIMA probă a Campionatu

lui european de patinaj artistic de 
la Praga, proba masculină, s-a în
cheiat cu victoria sovieticului Alek
sandr Fadeev, urmat de compatrio- 
ții săi Vladimir Kotin și Viktor Pe
trenko.

RUGBI. A început o nouă ediție 
a „Turneului celor cinci națiuni". 
Primele rezultate : pe stadionul 
..Parcs des princes" din Paris. în 
fața a 46 000 de spectatori. Franța —

teatre

PENTRU O EUROPĂ A PĂCII
Șl SECURITĂȚII DEPLINE

(Urinare din pag. I)
nucleare existente în lume ; în al 
doilea rînd. pentru că, in același 
timp, o serie de state și guver
ne vest-europene și-au exprimat 
din păcate hotărîrea de a con
tinua să producă și să perfecționeze 
armele nucleare, in virtutea perima
tei doctrine a „descurajării nucleare", 
potrivit căreia singure aceste arme 
ar fi de natură să garanteze secu
ritatea statelor respective și a Europei 
in ansamblu. Așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu în Rapor
tul prezentat la Conferința Naționa
lă a partidului, armele nucleare nu 
constituie însă o problemă internă a 
unui stat sau altuia. Ele privesc și 
interesează în mod vital toate state
le și popoarele din Europa și din 
întreaga lume și. de aceea, toate sînt 
chemate să acționeze cu tot mai 
multă hotărîre pentru eliminarea 
definitivă a amenințării nucleare.

O Europă a păcii și securității de
pline înseamnă, totodată, în concep
ția secretarului general al partidu
lui nostru, o Europă in care arma
mentele convenționale, efectivele și 
cheltuielile militare să fie reduse la 
un nivel cît mai scăzut. în acest 
spirit, România acordă o mare im-' 
portanță angajării unor tratative di
recte între țările N.A.T.O. și țările 
Tratatului de la Varșovia asupra 
armelor convenționale și forțelor 
armate din Europa. Asemenea tra
tative, deschise, intr-o -formă sau 
alta, tuturor statelor europene, tre
buie să ducă, intr-o primă etapă, la 
o reducere substanțială a armamen
telor cu cel puțin 20 la sută. Se știe 
că țara noastră a prezentat un pro
gram de dezarmare care prevede o 
reducere a armamentelor convențio
nale cu cel puțin 50 la sută pînă în 
anul 2000. Un obiectiv pe deplin rea
lizabil. dacă statele, guvernele lor 
vor da dovadă de voința politică 
necesară. în ceea ce o privește,

vremea
s----------------------------------------------- -------------

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 19 ianuarie, ora 20 — 22 ia
nuarie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
în general închisă, cu cerul mai mult 
noros. Vor cădea precipitații locale 
sub formă de lapoviță și ninsoare, la 
începutul intervalului, în regiunile 
nordice, de centru și estice, și izolate 
în rest, apoi sub formă de ploaie, la
poviță și ninsoare, în partea de vest 
și sud-vest a țării. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu unele inten
sificări în regiunile estice și în zona 
de munte, cu 35—55 km pe oră. Tem
peraturile minime, în general, vor fi 
cuprinse între minus 8 și plus 2 gra
de, iar cele maxime între minus 5 și 
plus 5 grade. Izolat, vor fi condiții de 
polei, mai ales în regiunile nordice și 
centrale. Pe alocuri, se va semnala 
ceață. în București : Vremea va fi în 
general închisă, cu ceru] mai mult 
noros. Va fulgul la începutul interva
lului, apoi se vor semnala precipitații, 
mai ales sub formă de ploaie. Vîn
tul va sufla predominant slab. Tem
peraturile minime vor oscila între 
minus 3 și zero grade, iar cele ma
xime între zero și 3 grade. Condiții 
pentru ceață slabă.

Tg. Mu- 
victoria a 
budapes-

ale „Cupei I.H.F."
(conduceau cu 7—6. iar la 
reș învinseseră cu 22—19). 
revenit cu 21—15 echipei 
tane. ceea ce i-a asigurat acesteia 
calificarea în sferturile de finală ale 
competiției.

O în meci retur pentru „Cupa 
federației internaționale" la handbal 
feminin, echipa Buducnost Titograd 
a întrecut pe teren propriu, cu sco
rul de 28—23 (10—10). formația In
ter Bratislava. în primul joc scorul 
a fost egal (24—24). astfel că hand
balistele iugoslave s-au calificat 
pentru sferturile de finală ale com
petiției.

• în finala „Cupei mondiale" de 
handbal masculin, desfășurată la 
Stockholm, în prezența a 7 000 de 
spectatori, echipa R.F. Germania a 
întrecut cu scorul de 18—17 (7—10) 
formația R.D. Germane. în partida 
pentru locul trei, selecționata Sue
diei ' a învins cu scorul de 23—20 
(12—9) reprezentativa Islandei.

și cu aproape două secunde pe ca- 
nadianca Debbie Boulter, clasate pe 
locurile doi și respectiv trei. în ca
drul aoeluiași concurs, sprinterul ca
nadian Ben Johnson a parcurs dis
tanța de 50 yarzi in 5”20/100. ceea 
ce constituie cea mai bună perfor
manță mondială a probei.

' ★
Anglia 10—9 (3—3). iar la Dublin 
(55 000 de spectatori). Irlanda — Sco
ția 22—18 (10—6).

FOTBAL. în preliminariile tur
neului olimpic : Irak — Kuweit 1—0 
(1—0). Algeria — Nigeria. 1—0 (1—0).

BASCHET. în partida derbi din 
etapa a 13-a a campionatului divi
ziei A la baschet feminin, duminică 
Olimpia București a învins cu sco
rul de 116—113 (după 3 prelungiri) 
formația Universitatea C.S.Ș. Viito
rul Cluj-Napoca. în aceeași zi : Chi
mistul Rm. Vilcea — Voința C.S.Ș. 
2 București 76—72 (42—35) ; Politeh
nica Mine-Energie București — Ra
pid C.S.Ș. 5 București 56—54 (29—34).

TENIS. în optimile de finală ale 
turneului internațional de tenis de 
la Melbourne, cehoslovacul Ivan 
Lendl l-a eliminat cu 7—5, 6—4, 6—4 
pe australianul Wally Masur. Pat 
Cash (Australia) l-a întrecut cu 6—1, 
6—4. 6—1 pe Jonas Svensson (Sue
dia). iar olandezul Michiel Schapers 
a cîștigat cu 2—6. 7—6. 6—3. 7—6 
partida cu francezul Yannick Noah.
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sala Magheru) : Amintirile Sarei 
Bernhardt — 18; (sala Studio) :
Acești îngeri triști — 17,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva 
— 18
G Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase**  (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se 
pare că mă-nsor — 18

• Teatrul Național (14 7171, sala 
Atelier) : Farul și dl. Valentino — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) O 
noapte la Veneția — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*4 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Cintec despre 
mine însumi — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Goethe mi-a spus —■ 18,30
• Teatrul de Comedie (16 64 60) î 
Măseaua de minte — 18
• Teatrul „C. L Nottara* (59 31 03,

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română1* * (13 13 00) : Cintă ciocîrlie
— 18
• Teatrul „Ion Creangă* 4 (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz —• 9; Albă ca Ză
pada și cei 7 pitici — 15
• Teatrul „Țăndărică* 4 (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade 
— 10; 15
• Circul București (10 41 95): Caval
cada circului — 18,30 

România, din inițiativa președintelui 
ei, și-a manifestat în fapte, pe baza 
hotărîrii exprimate de întregul 
popor în cadrul referendumului 
din 1986, voința de a merge in 
această direcție, trecînd în mod 
unilateral la reducerea cu 5 
la sută a' armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare, 

în concepția conducătorului parti
dului și statului nostru, o Europă a 
păcii presupune dezvoltarea largă a 
colaborării economice, tehnico-ști- 
ințifice și în alte domenii, ca o te
melie materială a securității pe con
tinent. Europa poate constitui și în 
această direcție un factor dinamiza
tor. Pentru că — este o realitate — 
continentul european continuă să 
dețină o pondere considerabilă în 
ansamblul economiei mondiale, re- 
venindu-i, împreună cu S.U.A. și 
Canada, țări prezente pe continent 
prin participarea la alianța nord- 
atlantică, peste 80 Ia sută din pro
ducția lumii și o proporție asemănă
toare in comerțul mondial. în acest 
spirit, țara noastră se pronunță și 
acț!onează pentru amplificarea neîn
grădită a colaborării intereuropene, 
pentru înlăturarea tuturor restricții
lor, a practicilor discriminatorii și 
barierelor artificiale din calea 
schimburilor economice și comercia
le, pentru o cooperare pe baza depli
nei egalități, care să slujească pro
gresului. apropierii între popoare.

Acestea sînt .temeiurile pentru 
care România acordă o mare însem
nătate reuniunii general-europcne 
de la Viena, ale cărei lucrări se re
iau în aceste zile; 
că în ansamblul __________  ,_
pină acum nu s-au înregistrat pro
grese semnificative...................
bîectivelor stabilite _  ________
reuniunii. Cauza principală a aces
tei situații o constituie, fără îndoia
lă, persistenta unor tendințe dT a- 
bordare unilaterală și deformată, de 
pe poziții anacronice, de polemici și

Este o realitate 
dezbaterilor ( de

o-în direcția 
în mandatul

îngrijirea sănătății în stațiunile

balneoclimaterice
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în această perioadă, 
toate stațiunile țării 
sint bucuroase de 
oaspeți veniți pentru 
cură balneară, să-și 
îngrijească sănătatea, 
ca și pentru odihnă. 
Astăzi, prezentăm ci
titorilor. pe scurt. 10 
dintre stațiunile care 
stau la dispoziția fie
căruia. în funcție da 
preferințe.

O AMARA : sta
țiune indicată în tra
tarea de afecțiuni ale 
aparatului locomotor, 
neurologice periferi
ce, ginecologice, der
matologice.

• BĂILE FELIX : 
pentru afecțiuni ale 
aparatului locomotor, 
ginecologice și neuro
logice.

• băile govo
ra : pentru afecțiuni 
respiratorii și O.R.L., 
ale aparatului locomo
tor. neurologice peri
ferice.

o băile hercu- 
LANE : pentru afec
țiuni ale aparatului 
locomotor, neurologi
ce periferice, sechele

posttraumatice ale sis
temului locomotor.

• BĂILE OLA- 
NEȘTI : pentru afec
țiuni ale tubului di
gestiv și ale glande- 
lor-anexe, ale rinichi
lor. boli metabolice 
(gută, diabet, obezita
te), boli alergice, a- 
fecțiuni respiratorii.

O BĂILE TUȘNAD: 
pentru afecțiuni ale a- 
paratului cardiovas
cular. nevroză asteni
că. afecțiuni ale tubu
lui digestiv.

• BORSEC : pen
tru afecțiuni ăle glan
delor endocrine.’ a- 
fecțiuni vasculare pe
riferice. pentru afec
țiuni ale 
gestiv și 
lor-anexe. 
tenică.

tubului di- 
ale glande- 
nevroză as-

• BUZIAȘ : pentru 
afecțiuni ale aparatu
lui cardiovascular, ale 
sistemului nervos cen
tral. nevroze.

e cAlimAnești- 
CACIULATA : pen
tru afecțiuni ale tubu
lui digestiv, hepato-

cinema
• Eroi îndrăgiți ai ecranului : PA
TRIA (11 86 25) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19 
0 Mesagerul invincibil : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13; 
15; 17.; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
0 Unde ești, copilărie : DOINA 
(16 35 38) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Simboluri. Vulcanul stins : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19
0 Omul tării. Cale liberă : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
0 Palatul soarelui pentru copil-, Ac
țiunea Zuzuc : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12,30; 15; 17; 19 ’ 

adversități a problemelor securității 
și cooperării in Europa. România, 
așa cum se reafirmă in propunerile 
recent aprobate de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., se pro
nunță pentru negocieri constructive, 
pentru soluții reciproc-acceptabile, 
îndreptate Spre înfăptuirea marelui 
obiectiv al unei Europe unite, a pă
cii și securității. O Europă în care, 
pe deasupra deosebirilor de orîn- 
duire socială, de ideologii, toate sta
tele. state independente și suverane, 
să poată colabora liber. în Tolosul 
progresului și bunăstării popoarelor 
lor.

Unul din marile merite ale secre
tarului general al partidului este 
acela de a fi evidențiat rolul și răs
punderea ce revin in înfăptuirea secu
rității și asigurarea păcii pe conti
nent popoarelor Europei. Și sînt, în- 
tr-adevăr, . multiple momentele care 
demonstrează ce influență uriașă au 
avut asupra deciziilor factorilor po
liției acțiunile perseverente ale for
țelor politice celor mai largi de la 
un capăt la altul al Europei — îm
potriva cursei înarmărilor, împotriva 
instalării noilor tipuri de rachete 
nucleare, pentru oprirea amplasării 
acestora și trecerea la măsuri de 
eliminare a lor. Așa cum demon
strează experiența, pacea, dezarma
rea nu pot fi decît opera comună a 
tuturoi*  statelor și popoarelor. Po
poarelor europene le revine de 
aceea rolul de a determina, prin ac
țiunea lor unită. înaintarea fermă 
în direcția înlăturării definitive a 
marilor pericole ce întunecă orizon
tul vieții internaționale în acest 
sfîrșit de mileniu.

Și este convingerea poporului 
român, a României socialiste, per
manent reafirmată de președintele 
țării, că popoarele europene, con
știente că „în ele e număr și pu
tere", cum spune podtul. vor impune 
noi măsuri care să le garanteze un 
viitor de pace, securitate și progres.

I
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biliare, afecțiuni ale 
rinichilor, boli de nu
triție și metabolism, 
afecțiuni ale aparatu
lui locomotor, neu
rologice periferice, 
boli profesionale și a- 
fecțiuni alergice,

• COVASNA : pen
tru afecțiuni cardio
vasculare. ale tubului 
digestiv, afecțiuni he- 
patobiliare.

Important de reți
nut : plecarea în sta
țiuni se face la data 
indicată de solicitant. 
O Sejurul se asigură 
și pe perioade mai 
mici sau mai mari de- 
Cît seriile de 18 zile. 
• Sint asigurate con
diții optime de caza
re. masă și tratament. 
® La dispoziția turiș
tilor se află mijloace 
de agrement. ma
nifestări cultural-ar
tistice și de divertis
ment variate.

Biletele pentru cură 
balneară și odihnă în 
aceste stațiuni se pot 
obține de Ia toate a- 
gențiile Oficiilor ju
dețene de turism și 
ale I.T.H.R. București.

0 lartă-mă : UNION (13 49 04) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
0 Misiune specială : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,30; 10,15; 12; 14; 16;
18; 20. GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
0 Secretul lui Nemesis : POPULAR 
(35 15 17) — 14,30; 16,45; 19
O Totul se plătește : LIRA (31 71 71)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; II; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
O Miss Iugoslavia: LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
O Taina reginei piraților : TIMPURI 
NOI <156110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
0 Călărețul fără cap : DACIA 
(50 35.94)9; .111 13; 15; 17; 19
• O femele singură : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17: 19
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0 nouă și semnificativă expresie a stimei și prețuirii de care

se bucură conducătorul ^om^n‘ei socialiste pe plan internațional

în Israel a apărut volumul:

„OMAGIU PREȘEDINTELUI REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA - NICOLAE CEAUȘESCU"

TEL AVIV 18 (Agerpres). — Personalitatea și opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 'pre
ședintele Republicii Socialiste România, continuă să fie amplu ilustrate 
peste hotare.

în Israel a apărut volumul intitulat „OMAGIU PREȘEDINTELUI RE
PUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA - NICOLAE CEAUȘESCU", editat cu 
prilejul apropiatei aniversări a zilei de naștere a conducătorului parti
dului și statului nostru. Tipărită in condiții grafice excelente,- lucrarea 
se deschide cu portretul în culori al tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
prezintă o scurtă biografie înfățișînd principalele momente din viața 
și activitatea de patriot, revoluționar și conducător ale șefului statului 
român.

Volumul înmănunchează aproa
pe 300 de selecții din opera 
președintelui României — gru
pate în capitole tematice, pur- 
tind titlurile : „Sub reflectorul 
timpului", „România de azi. Româ
nia de miine", „Puterea poporului", 
„Terra fără arme și fără războaie" 
— care definesc cu claritate politi
ca de dezvoltare dinamică multila
terală a tării noastre, inițiativele 
și acțiunile României socialiste în 
direcția reglementării marilor pro
bleme cu care se confruntă ome
nirea.

Prefața volumului poartă titlul 
„Nicolae Ceaușescu, pionier în rela
țiile internaționale" și este semna
tă de cunoscutul om politic Abba 
Eban, președintele Comisiei pentru 
relații externe și securitate din 
parlament, fost ministru de exter
ne al țării. în cuvinte de aleasă 
stimă și deosebită prețuire sînt sin
tetizate trăsăturile definitorii , ale 
personalității și operei de excep
țională valoare a președintelui 
României, subliniindu-se că întrea
ga sa activitate la eîrma destinelor 
țării noastre se identifică în cel mai 
înalt grad cu interesele vitale ale 
poporului român, ale celorlalte na
țiuni ale lumii.

Prin puternica sa personali
tate, prin îndelungata sa expe
riență — se relevă în prefață — 
Nicolae Ceaușescu a reprezentat și 
reprezintă chintesența valorilor și 
aspirațiilor națiunii române, pe care 
a condus-o și o conduce cu hotă- 
rîre, pricepere și abnegație spre 
noi culmi de civilizație și progres. 
In cele două decenii care s-au scurs 
de cind Nicolae Ceaușescu se află 
în fruntea țării, el a adus contribu
ții originale în relațiile internațio
nale. Doctrina sa — se subliniază 
în continuare — s-a bazat Întot
deauna pe necesitatea cooperării și 
prieteniei cu alte state, fără deo
sebire de ideologie sau sistem so
cial. Această idee conduce la con
ceptul de universalitate a relațiilor 
internaționale.

în prefață sînt scoase în mod 
deosebit in relief locul central și 
valoarea deosebită pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu le 
atribuie dialogului și negocierilor 
ca singura cale rațională de depă
șire a divergențelor și reglementare 
a diferendelor și conflictelor, evi- 
dențiindu-se în special contribuția 
unanim recunoscută a șefului statu
lui român la eforturile pentru în
cetarea conflictelor din Orientul 
Mijlociu și din alte regiuni ale 
globului. „Capacitatea sa de a dis
cuta in mod deschis, netensionat, 
cu guvernele aflate in rivalitate i-a 
conferit lui Nicolae Ceaușescu un 
loc deosebit in diplomația interna
țională — se arată în prefa
ță. Semnul celei mai alese pre
țuiri a contemporanilor față de 
Nicolae Ceaușescu îl constituie în
sușirea de către aceștia a doctrinei 
sale. Ei sfirșesc prin a-i adopta 
propriile concepții și anume : o 
cooperare intre interese și doctrine 
diferite nu este numai posibilă, dar 
fi reciproc avantajoasă. In istoria 
relațiilor internaționale din a doua 
jumătate a secolului XX el este un 
autentic pionier".

Cuvintul înainte al volumului, 
semnat de Yitzhak Korn, edito
rul lucrării. președintele Aso
ciației de prietenie Israel — Româ
nia, evidențiază ideea centrală că 
poporul român „a rezistat prin 
vremuri, și-a apărat libertatea si 
integritatea patriei, a înfăptuit 
unitatea națională, a durat o tară". 
Această țară, care poartă numele de 
România — se arată — traversea
ză, acum, o nouă epocă istorică. O 
epocă inaugurată acum mai bine 
de două decenii. în vara anului

1965, de lucrările Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român. O epocă de mari realizări, 
legate profund de numele pre
ședintelui țării. Nicolae Ceaușescu.

Se evidențiază că marile înfăp
tuiri ale poporului român în anii 
noii orînduiri au fost obținute în 
perioada cea mai fertilă pe planul 
construcției interne și al politicii 
externe, cea de după anul 1965, de 
cind la conducerea tării se află 
președintele Nicolae Ceaușescu.

Doctrina Ceaușescu — se subli
niază in continuare — ilustrează 
știința președintelui României de 
a raporta în permanență tezele ge
nerale la realitățile economico-so- 
ciale concrete, de a defini, printr-o 
armonioasă împletire a teoriei cu 
practica, un program cuprinzător 
de acțiune creatoare, în deplină 
concordantă cu tot ceea ce a adus 
nou știința modernă, cu dinamica 
realității însăși. Filonul de aur al 
gindirii sale social-politice îl re
prezintă analiza științifică a inte
reselor vitale proprii ale poporului 
român, raportarea acestor interese 
la realitățile concrete ale societății 
românești și ale lumii, contempo
rane. Ideile, concepțiile președinte
lui Nicolae Ceaușescu se află la 
baza politicii externe românești — 
o politică rațională, .constructivă, 
ce promovează principii trainice 
de etică internațională, cum sint 
independenta și suveranitatea, ega
litatea în drepturi și avantajul re
ciproc, renunțarea la forță și la 
amenințarea cu forța, soluționarea 
tuturor diferendelor pe calea paș
nică a tratativelor, instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. Cu deplin temei se poate 
afirma că în tot ceea ce a între
prins și întreprinde România in 
sfera vieții internaționale iși gă
sesc manifestare plenară trăsătu
rile definitorii ale modului de gin- 
dire și acțiune ce îi este propriu 
lui Nicolae Ceaușescu : umanismul 
și principialitatea, clarviziunea po
litică. capacitatea profundă de a 
investiga și sintetiza evoluțiile și 
tendințele noi ale lumii contempo
rane, de ®-i surprinde contradic
țiile și de a desprinde concluziile 
practice necesare, perseverența in 
atingerea scopurilor propuse.

Cuvintul înainte relevă în con
tinuare contribuțiile de mare în
semnătate ale României, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la 
eforturile pentru oprirea cursei 
înarmărilor, reducerea cheltuielilor 
militare și realizarea dezarmării, 
cu prioritate a dezarmării nucle
are. la întărirea păcii și securității 
internaționale. De mai multă vre
me — se arată — cu deosebită 
consecventă și cu înaltă răspunde
re. președintele Nicolae .Ceaușescu 
acționează pentru găsirea unei so
luții politice și in ■ problemele 
Orientului Mijlociu. El pornește de 
la ideea că în această zonă o solu
ție militară nu are sorți de izbîndă 
și, prin urmare, trebuie să se re
nunțe la o astfel de cale. Nu
mai calea tratativelor — spune 
Nicolae Ceaușescu — poate asigura 
încetarea conflictului in această 
parte a lumii. El se pronunță, in 
acest sens, pentru organizarea 
unei conferințe internaționale in 
problemele Orientului Mijlociu, cu 
participarea tuturor țărilor intere
sate. inclusiv a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, a Israe
lului și a membrilor permanenți 
ai Consiliului de Securitate.

Politica de pace a României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu se 
bucură de prestigiu in rindurile 
opiniei publice din Israel — se 
spune in încheierea cuvîntului 
înainte. Din selecția de texte din 
scrierile sale rezultă cu pregnanță
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originalitatea șl universalitatea gin
dirii politice a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, puternica sa. 
personalitate. ♦

Asociația de prietenie Israel- 
România iși exprimă, pe această 
cale, respectul șl afecțiunea pentru 
președintele Nicolae Ceaușescu, iar 
în preajma zilei sale de naștere îi 
urează „La mulți ani !“ și să con
tinue și pe viitor nobila sa activi
tate pusă în slujba fericirii poporu
lui român, a tuturor oamenilor. 
Nicolae Ceaușescu se identifică cu 
România . și avem convingerea că 
epoca pe care a inaugurat-o va 
lumina drumul generațiilor vii
toare.

Cu prilejul prezentării oficiale a 
volumului, la Tel Aviv a avut loc 
o adunare festivă, la care au luat 
cuvintul Moshe Nissim, ministrul 
finanțelor, Abba Eban, Yitzhak 
Korn și Mazes Rosen, șef-rabinul 
Cultului mozaic din România. Au 
participat oameni politici și de afa
ceri, reprezentanți ai vieții cultura
le și artistice, ziariști.

In deschiderea festivității, Yitzhak 
Korn a dat citire telegramelor a- 
dresate cu ocazia apariției volumu
lui omagial de către primul mi
nistru al Israelului, Yitzhak Sha
mir, și de viceprim-ministrul și 
ministrul de externe, Shimon Peres.

Premierul israelian a adresat un 
salut participanților la adunarea 
festivă organizată cu prilejul lan
sării volumului omagial dedicat ce
lei de-a 70-a aniversări a președin
telui Nicolae Ceaușescu, relevînd 
personalitatea remarcabilă a șefu
lui statului român, contribuția sa 
valoroasă la dezvoltarea relațiilor 
româno-israeliene, la promovarea 
păcii și colaborării în întreaga 
lume. în cadrul intilnirii mele cu 
președintele Ceaușescu — se arată 
în telegramă — am remarcat do
rința și eforturile sale deosebite 
pentru promovarea și întărirea pă
cii în lume. Sînt bucuros să-I salut 
pe președintele Nicolae Ceaușescu 
cu ocazia celei de-a 70-a aniver
sări și să-i urez multă sănătate și 
succese.

In telegrama sa, ministrul de ex
terne, Shimon Peres, adresează un 
cald salut președintelui 
Nicolae Ceaușescu, evidențiind în 
mod deosebit' contribuția șefului 
statului român la promovarea unei 
reglementări pașnice în Orientul 
Mijlociu.

Luînd cuvintul. ministrul israe
lian al finanțelor, Moshe Nissim, 
a subliniat că președintele 
Nicolae Ceaușescu este o persona
litate elogiată pe arena internațio
nală, care promovează o politică 
de pace și prietenie cu toate sta
tele. România și-a cîștigat un loc 
de cinste printre celelalte state, nu 
atît prin mărimea teritoriului său, 
cît prin personalitatea președintelui 
ei — a declarat vorbitorul, adău
gind că șeful statului român es'te o 
personalitate de prim rang a epocii 
contemporane..
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La rindul său, Abba Eban, auto
rul prefeței, a scos în relief con
cepția profund novatoare a pre- 
ședințelqi Nicolae Ceaușescu față 
de problematica internațională, a- 
rătînd că o componentă importan
tă a acesteia o constituie dezvol
tarea largă a relațiilor cu toate 
statele lumii, indiferent de mări
me și regimul lor social-politic. 
Președintele Nicolae Ceaușescu, a 
relevat vorbitorul, este nu numai 
un eminent conducător politic, ci 
și un erudit ginditor umanist, nu 
numai un patriot luminat, ci și 
un activ militant pentru cauza în
tregii lumi. Noi cunoaștem foarte 
bine eforturile președintelui Româ
niei de promovare a unei coope
rări active între toate popoarele, 
între toate statele, intr-un spirit 
constructiv, pentru triumful poli
ticii și rațiunii în lume, pentru În
țelegere și securitate. Președintele 
României consideră că probleme
le majore ale contemporaneității 
nu pot fi rezolvate decit cu con
tribuția tuturor popoarelor, care 
trebuie să ia parte activă la viața 
internațională.

Yitzhak Korn, președintele Aso
ciației de prietenie Israel — Româ
nia, și-a exprimat Sentimentele de 
Înaltă apreciere și prețuire față de 
personalitatea strălucită și activi
tatea prodigioasă pe plan intern 
și internațional a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, scoțînd in re
lief demersurile și acțiunile con
structive ale conducătorului parti
dului și statului nostru pentru dez
voltarea prieteniei și colaborării 
pașnice între popoare, pentru întă
rirea păcii și securității, pentru a- 
părarea conceptelor de indepen
dentă și suveranitate, pentru fău
rirea unei lumi mai bune 
și*  mai drepte. Președintele 
Nicolae Ceaușescu. a spus el. a 
fost primul care a promovat, în 
pofida tuturor dificultăților, o po
litică de independență, atît în fo
losul propriului său popor, cît și 
al tuturor națiunilor lumii.

în alocuțiunea sa, Mozes Rosen 
a evidențiat in mod deosebit con
tribuția esențială a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 
multilaterală a României, la asigu
rarea deplinei egalități in drepturi 
a tuturor cetățenilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate sau re
ligie, și a exprimat gratitudinea 
față de condițiile create pentru e- 
xercitarea plenară a drepturilor co
munității evreiești.

Adunarea festivă desfășurată la 
Tel Aviv cu prilejul apariției vo
lumului s-a constituit intr-un căl
duros omagiu adus conducătorului 
partidului și statului nostru pen
tru contribuția sa de o inestimabi
lă valoare la făurirea României 
moderne, la rezolvarea justă și e- 
chitabilă a marilor probleme con
temporane, de care depind pro
gresul. prosperitatea și pacea uma
nității.

ILE DE PRESA 
e scurt

MANIFESTARE. Peste 200 000 de 
locuitori ai Berlinului au partici
pat. duminică. Ia manifestarea de
dicată marcării a 69 de ani de la 
moartea lui Karl Liebknecht și 
Rosei Luxemburg, conducători ai 
clasei muncitoare germane, asasi
nați de forțele reacționare la 15 ia
nuarie 1919. La manifestare au fost 
prezenți Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G.. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., al ți. conducători de partid 
și de stat, •

DISTINCȚIE. Medalia de aur a 
păcii „Frederic Joliot Curie" a fost 
decernată președintelui Partidului 
Revoluționar din Tanzania, fost șef 
al statului. Julius Nyerere. Distinc
ția i-a fost acordată pentru activi
tatea sa în serviciul ideilor de pace 
promovate ca șef al statului tan- 
zanian. ca promotor al „Grupului 
celor șase țări pentru pace și dezar
mare".

COMERȚ. Volumul schimburilor 
comerciale ale R.P. Chineze cu 
străinătatea a crescut, in anul 1987,

cu 13,5 la sută, față de 1986, tota- 
lizînd 83,78 miliarde dolari — in
formează statistici oficiale difuzate 
la Beijing. Se menționează că ex
porturile au crescut anul trecut cu 
29 la sută, iar importurile cu 2,2 
la sută. O îmbunătățire a fost rea
lizată și în ce privește structura 
exporturilor. în cadrul căreia pro
dusele industriale finite au avut o 
pondere de 65,5 la sută.

MARȘ. în districtul Forsyth din 
statul american Georgia s-a des
fășurat un marș împotriva rasis
mului. în memoria militantului de 
culoare Martin Luther King. Parti- 
cipanții purtau pancarte pe care 
se putea citi ..Forsyth nu este 
Africa de Sud".

DECLARAȚIE. Vicepreședintele 
Internaționalei Socialiste, fostul 
cancelar al Austriei, Bruno Kreisky, 
s-a pronunțat în favoarea adoptării 
unor măsuri concrete în vederea 
instaurării păcii în Orientul Mijlo
ciu. într-o declarație făcută presei, 
el a subliniat necesitatea convocă
rii unei conferințe internaționale

asupra Orientului Mijlociu, cu 
participarea tuturor părților intere
sate.

NEGOCIERI. Luni seara. Willy 
Claes, însărcinat de șeful statului 
belgian cu consultări in problema 
formării unui nou guvern, a anun
țat că invită principalele patru 
partide politice din țară să se așeze 
la masa tratativelor pentru a ne
gocia programul unei viitoare coali
ții guvernamentale. Recentele ale
geri parlamentare anticipate au 
dus la crearea unui raport de forțe 
complicat pe scena politică belgia
nă : rezultatele scrutinului permit 
formarea unui guvern doar pe baza 
coaliției partidelor politice care 
dispun de un număr suficient de 
mare de locuri in Parlament.

ÎNDEMN. Luînd cuvintul în ca
drul sesiunii din . acest an a A- 
dunării Naționale a Zambiei, pre
ședintele țării. Kenneth Kaunda, a 
relevat necesitatea reglementării 
tuturor problemelor litigioase de 
pe continent numai prin mijloace 
pașnice, prin tratative. In același 
timp, el a arătat că toate țările 
din Africa sînt confruntate cu pro
bleme economice, fapt ce determi
nă extinderea conlucrării dintre 
țările continentului pentru depăși
rea situației de criză.

r
VÎNZARI. Guvernul premierului 

Jacques Chirac a anunțat că va 
relua programul de trecere în sec

torul privat a unui număr de în
treprinderi, program criticat în re
petate rînduri de partidele de stin
gă și de organizațiile ce apără in
teresele oamenilor muncii. între
ruptă in timpul crizei care a afec
tat bursele de valori occidentale, 
acțiunea va fi reluată săptămina 
aceasta prin punerea în vihzare a 
întreprinderii de armament și 
echipament spațial „Matra", infor
mează agenția E.F.E.

REUNIUNE. La Bujumbura s-au 
încheiat lucrările celei de-a X-a 
reuniuni la nivel înalt a Comunită
ții Economice a țărilor din zona 
marilor lacuri (C.E.P.G.L.) — Bu
rundi. Ruanda și Zair. Participanții
— președinții Juvenal Habyarima- 
na (Ruanda). Pierre Buyoya (Bu
rundi) și Mobutu Șese Seko (Zair)
— au subliniat că politica de bună 
vecinătate constituie un factor 
esențial pentru menținerea păcii, 
securității și stabilității în regiu
ne. A fost aprobat bugetul comu
nității pe anul în curs. Președin
tele Republicii Ruanda a fost de
semnat președinte .in exercițiu al 
C.E.P.G.L. pentru anul 1988, rela
tează agenția A.P.S.

EXPLOZII. într-un raport al Or
ganizației americane „Consiliul 
pentru apărarea resurselor natura
le" șe arată că din 1945 Statele 
Unite au efectuat în total 919 ex
plozii nucleare. Documentul a fost
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Năzuințele supreme ale omenirii de progres și o viață mai bună, de 
făurire a unei lumi a păcii și dezarmării, eliberată de pericolul nuclear, 
au fost exprimate in ultimele zile in numeroase manifestații pentru pace, 
conferințe, simpozioane, declarații ale unor lideri politici din diferite țări.

„Sînt necesari pași noi în direcția salvgardării păcii"
STOCKHOLM. — Joi și vineri 

se va desfășura la Stockholm cea 
de-a treia reuniune a reprezentan
ților celor șase stațe semnatare ale 
Declarației de Ia New Delhi, co
autoare ale Inițiativei pentru pace 
și dezarmare (Argentina. Grecia, 
india. Mexic, Suedia și Tanzania). 
La sfîrșiftil reuniunii, participan- 
ții vor adopta o declarație comu
nă. relevînd importanța întreprin
derii unor noi pași în direcția salv
gardării păcii mondiale și înfăp
tuirii dezarmării. în primul rind a 
dezarmării nucleare.

Cu aceeași ocazie, la Stockholm 
va avea loc un seminar în pro-
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blemele păcii și dezarmării, cu 
participarea unor personalități ale 
vieții internaționale.

într -un interviu acordat ziarului 
suedez „Dagens Nyheter", pre
ședintele Mexicului. Miguel de 
la Madrid Hurtado, a subliniat 
că cele șase țări se pronunță ferm 
pentru continuarea luptei in fa
voarea dezarmării, atît în sfera ar
melor nucleare, cit și a armelor i 
convenționale. în opinia șefului 
statului mexican, responsabilitatea \ 
luptei pentru eliminarea pericolu
lui unui război nuclear o poartă 
nu numai puterile nucleare, ci 
toate celelalte țări ale lumii.

Simpozion consacrat încetării experiențelor 
atomicăcu urma

WASHINGTON. — Din inițiati
va mișcării internaționale „Medicii 
lumii pentru preintîmpinarea unui 
război nuclear", la Las Vegas se 
desfășoară lucrările unui simpo
zion științific internațional consa
crat dezbaterii problematicii înce
tării experiențelor nucleare. Parti
cipants examinează probleme le
gate de consecințele pe plan eco
nomic și social ale experiențelor 
nucleare, influența acestora asupra 
mediului înconjurător si a sănătă
ții oamenilor, perspectiva încheie
rii unui acord de interzicere ge-

Convorbiri 
sovieto - vest-germane

BONN 18 (Agerpres). — Președin
tele R.F. Germania. Richard von 
Weizsăcker, l-a primit luni pe mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Eduard Șevardnadze. care întreprin
de o vizită oficială în această țară. 
După cum transmite agenția T.A.S.S.. 
convorbirea s-a referit la probleme 
ale dezvoltării relațiilor bilaterale și 
la unele aspecte ale actualității in
ternaționale.

Ministrul sovietic de externe a în
ceput. de asemenea, convorbiri in 
probleme de interes comun cu Hans- 
Dietrich Genscher, vicecancelar și 
ministru al afacerilor externe al 
R.F.G.

Președintele 
Afganistanului despre 

politica de reconciliere 
națională

KABUL 18 (Agerpres). — într-o 
cuvintare rostită la sesiunea Comi
siei supreme pentru reconciliere na
țională. Najibullah, președintele Re
publicii Afganistan, a subliniat că în 
perioada de un an care a trecut de 
la aplicarea politicii de reconciliere 
national^, peste HO 000 afgani s-au 
reîntors în patrie — transmite agen
ția Bakhtar. De asemenea, peste 
40 000 de foști membri ai grupărilor 
de opoziție au semnat protocolul de 
conciliere si de încetare a focului ; 
multi dintre aceștia fac in prezent 
parte din organe’e locale de coaliție. 
Najibullah a relevat, de asemenea, 
că 165 de districte, două provincii și 
1 150 de așezări rurale, cu o popu
lație totală de trei milioane locuitori, 
au fost declarate. în anul care a tre
cut. „zone ale păcii".

Un alt aspect pozitiv al politicii de 
reconciliere nat’onală — a subliniat 
președintele Najibullah — îl consti
tuie progresul realizat de economia 
națională în această perioadă. Pro
ducția industrială, a sous el. a cres
cut cu 3,5 la sută, succese înregis- 
trîndu-se si în agricultură.
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cunerală și totală a experiențelor 
arma nucleară. Oamenii de știință, 
specialiști și reprezentanți ai orga
nizațiilor pentru pace din șapte 
țări ale lumii, prezenți la simpo
zion. audiază rapoarte si referate 
privind consecințele experiențelor 
nucleare si repercusiunile lor pe 
plan politic. Dacă vom înceta acum 
experiențele nucleare, a spus con
gresmanul american 1___
kie. vom putea preveni 
unei întregi generații de 
de asemenea arme.

Urmele nucleare trebuie interzise
BONN. — într -un interviu acor

dat publicației „Die Welt am Sonn- 
ț tag", ministrul de externe al R.F. 
I Germania, Hans-Dietrich Genscher, 

și-a exprimat speranța că U.R.S.S.

și S.U.A. vor ajunge Ia 
privind reducerea cu 50 
forțelor lor nucleare strategice și | 
Vor încheia cu succes tratativele ' 
asupra interzicerii armelor chimice.

NICARAGUA

Noi demersuri în 
acțiunilor

SAN JOSS 18 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua. Da
niel Ortega Saavedra, a anuntat, in 
cursul unei conferințe de presă or
ganizate la San Jose, după încheie
rea reuniunii centro-americane la ni
vel înalt, că guvernul sandinist a 
decis să abroge starea de urgență 
din tară și să înceapă . convorbiri

vederea încetării 
militare

directe cu forțele „Contras", care se 
vor referi doar la „aspecte tehnice" 
legate de încetarea acțiunilor arma
te întreprinse de acestea in tară, cu 
sprijinul S.U.A. Dacă se va realiza 
o încetare a focului, forțele „contras" 
vor putea să se alăture dialogului 
politic purtat de guvern cu forțele 
de opoziție din tară — a adăugat el.

Politica regimului de la Pretoria menține o situație 
de încordare în Africa australă

BRAZZAVILLE 18 (Agerpres). — 
Situația din Africa australă rămîne 
deosebit de încordată ca urmare a 
acțiunilor agresive ale regimului mi
noritar rasist de la Pretoria — a de
clarat ministrul congolez de exter
ne, Antoine Ndinga-Oba, la înche
ierea reuniunii Comitetului director 
al „Fondului Africii", care s-a des
fășurat la Brazzaville. Ministrul con
golez a adresat un apel opiniei pu
blice internaționale în sprijinul ță
rilor africane din „prima linie", in 
special a Angolei și Mozaînbicului, 
care sînt permanent ținta agresiuni
lor din partea R.S.A.

Reuniunea desfășurată în capitala 
Republicii Congo a adoptat un comu
nicat prin care se cere mobilizarea 
opiniei publice din Africa și din toa
te țările membre ale mișcării de 
nealiniere în sprijinul luptei împo
triva rasismului și a sistemului de 
apartheid, pentru susținerea mișcări
lor de eliberare din Africa de Sud.

LUANDA 18 (Agerpres). — Potri
vit unui comunicat al Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.). publicat în capitala An
golei, se arată că unitățile armata ale 
patrioților namibieni au întreprins 
un puternic atac asupra bazei mili
tare a trupelor regimului rasist de 
la Pretoria de la Oshakati. Acțiunea 
forțelor S.W.A.P.O. s-a soldat cu 
distrugerea unor clădiri ale bazei și 
materiale de război.

Un purtător de cuvînt al S.W.A.P.O. 
a făcut cunoscut că organizația de

luptă a poporului namibian își in
tensifică, în acest an, atacurile împo
triva armatei de ocupație a Africii de 
Sud, care continuă să persevereze în 
politica de respingere a cererilor le
gitime privind independența Na
mibiei.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— La sediul Națiunilor Unite a fost 
dat publicității un raport al Comi
tetului O.N.U. împotriva aparthei
dului, care relevă că majoritatea co
piilor populației de culoare din Afri
ca de Sud sînt victime ale politicii 
de discriminare rasială a autorități
lor de la Pretoria. Documentul relevă 
că rata mortalității infantile în si
nul comunității negre este de' zece 
ori mai mare decit în comunitatea 
albă. Principiul segregației rasiale 
funcționează și în domeniul educa
ției, în care autoritățile cheltuiesc de 
șapte ori mai puțin pentru un copil 
de culoare decit pentru un copil alb. 
Incriminind politica inumană a regi
mului rasist de la Pretoria, documen
tul O.N.U. cere comunității inter
naționale să adopte sancțiuni econo
mice obligatorii și cuprinzătoare îm
potriva Africii de Sud.

CONFLICTUL 
DINTRE IRAN ȘI IRAK

TEHERAN 18 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția I.R.N.A.. for
țele iraniene au lansat duminică cea 
de-a doua etapă a operațiunilor nu
mite „Beit-ul-Moqaddass-2“. in re
giunea Mauath, din nordul Irakului, 
în cadrul acțiunilor, au fost captu
rate o serie de înălțimi și au fost 
eliberate noi teritorii. Totodată, a- 
genția afirmă că au fost provocate 
trupelor irakiene importante pier
deri în forță umană’ și tehnică de 
luptă. '

BAGDAD 18 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar citat de 
agenția I.N.A. a anunțat că forțele 
irakiene au stăvilit încercarea de 
ofensivă iraniană în regiunea Ma
uath, din nordul Irakului. Purtătorul 
de cuvint a afirmat că în timpul 
luptelor trupele iraniene au suferit 
pierderi importante.

O declarație a secretarului 
general al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— într-un raport prezentat Consi
liului de Securitate, secretarul gene
ral al O.N.U., Javier Perez de Cuel
lar, și-a exprimat îngrijorarea pro
fundă față de continuarea atacurilor 
în zona Golfului împotriva navelor 
comerciale. în 1987, a arătat el, nu
mărul unor asemenea atacuri a 
crescut cu peste 50 la sută în compa
rație cu anul precedent.

în legătură cu aceasta, secretarul 
general al O.N.U. a adresat Iranu
lui și Irakului chemarea de a da 
dovadă „de maximum de reținere și 
de a pune capăt incidentelor care 
au drept consecință moartea unor 
oameni nevinovați și fac să crească 
încordarea în regiune". Secretarul 
general al O.N.U. subliniază, de ase
menea, necesitatea vitală de a se 
respecta principiile libertății naviga
ției în apele internaționale.

Pe banca acuzării
prezentat în cadrul unui simpozion 
științific internațional desfășurat ■
la Las Vegas, consacrat probleme- I
lor interzicerii experiențelor nu- I
cleare.

PROGRAM. Participanții la con
ferința privind mediul înconju
rător si dezvoltarea, desfășurată in ■
capitala Senegalului, au adoptat I
„Declarația de la Dakar". în care I
se pronunță pentru „integrarea 
măsurilor de protejare a mediului 
ambiant în procesele de dezvoltare 
economico-socială". Se relevă, tot- |
odată, necesitatea unor programe 
la nivel național de valorificare I
rațională a bogățiilor naturale, de |
păstrare a condițiilor ecologice 
normale.

REUNIUNE. în capitala Noii Zee- 
lande s-au deschis lucrările unei 
reuniuni internaționale privind An
tarctica. Participă delegați din 37 
de țări semnatare ale acordului 
privind cooperarea în zonă.

FALIMENTE. în cursul anului | 
1987 în Japonia au fost înregistra
te 12 655 de falimente ale unor fir
me cu o datorie de aproximativ 10 
milioane sau mai mult, a anunțat 
Institutul de asigurări în domeniul 
creditelor. Totalul datoriei firmelor 
falimentare s-a ridicat la 2 120 mi
liarde de yeni.

Existența unor organizații nazis
te in țările occidentale este ade
sea bagatelizată prin referiri la 
proporțiile relativ restrinse ale fe
nomenului, a cărui nocivitate, se 
sugerează, este departe de a atinge 
limite alarmante. Sub paravanul 
acestei atitudini îngăduitoare, gru
pările de extremă dreaptă iși ur
măresc nestingherite țelurile cri
minale.

...Alan Berg, radioreporter la un 
post din Denver (statul Colorado), 
a suscitat mînia grupării „The Or
der of the Brotherhood" („Ordinul 
frăției", nume ce amintește de si
nistrele „frății de cruce" ale miș
cării legionare) din S.U.A., care, 
după cum relatează presa ameri
cană, iși desfășoară in principal 
activitatea' în statele Idaho și 
Washington. Faptele și crezul lor 
politic sint de notorietate publică. 
„Ei toți — declară un martor — 
sint convinși de superioritatea, ra
sei ariene și au jurat să-i apere 
-puritatea- prin orice mijloace". Iar 
planul pentru „salvarea rasei arie
ne" nu exclude, in nici un caz, 
crima. Ziaristul a dat de urma a- 
cestei grupări de fanatici și, inter- 
vievindu-i pe unii din membrii ei, 
le-a conturat profilul de naziști 
notorii.

Îndrăzneala reporterului l-a cos
tat viața. Patru membri ai organi
zației — Bruce Carrol Pierce (in 
vîrstă de 33 ani). David E. Lane 
(39 ani), Richard Sentari (40 ani) și 
Jean-Margaret Craig (54 ani) — 
l-au lichidat fizicește pe Berg ca

pedeapsă pentru cele dezvăluite, 
mai ales că au aflat, intre timp, că 
acesta era de origine iudaică.

Procesul celor patru neonaziști, 
început nu demult la un tribunal 
federal din Denver, a dezvăluit și 
alte fapte revelatoare. O martoră, 
fostă amantă a liderului neonazist 
Robert Jay Mathew, a confirmat că 
uciderea lui Berg a fost plănuită 
cu singe rece pină in cele mai mici 
amănunte.

Conform unei alte depoziții, fă
cută de Robert Merkl, el însuși 
implicat in acte teroriste, tilhării, 
spargeri și 'jefuiri de bănci pentru 
asigurarea resurselor financiare ale 
organizației amintite, pe lista celor 
„condamnați la moarte" se află se
natorul din New York Jacob K. 
Javits și cunoscutul om de afaceri 
Armand Hammer. Audierea marto
rilor continuă.

Procesul din Denver este consi
derat drept „una din primele în
cercări de a pune in aplicare le
gea asupra protejării minorităților", 
adoptată in... 1968. Intirzierea in 
aplicarea unei asemenea legi, în 
timp ce neonaziștii devin mereu 
mai activi, trezește serioase îndo
ieli asupra șanselor de a garanta o 
protecție efectivă cetățenilor in fața 
violenței practicate de extremiștii 
de dreapta. Iar legăturile lor no
torii cu confrații lor intru violență 
din Europa occidentală conferă fe
nomenului proporții de natură să 
inspire îngrijorare pe plan inter
național.
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