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PLANUL ECONOMIC
-REALIZAT RITMIC, 

LA TOȚI INDICATORII!
Pentru realizarea în bune condiții a planu

lui în industrie, o sarcină prioritară revine 
colectivelor din sectorul extractiv, chemate să 
asigure materiile prime necesare economiei. 
Eforturilor susținute depuse în acest sens de 
harnicele detașamente de mineri li se adaugă 
cele ale colectivelor din unitățile petroliere.

Practic, zi de zi în schelele de producție pe
trolieră se acționează pentru punerea în va
loare a experiențelor valoroase, pentru valo
rificarea tehnologiilor moderne, astfel îneît 
sarcinile de producție să poată fi realizate 
exemplar.

PRIMIRI LA TOV>
NICOLAE CEAUȘE&.

Problemele realizării exemplare a 
planului de producție implică uneori 
căutări deosebite, soluții, idei, fră- 
mintări deloc ușoare, mai ales cind 
este vorba de domeniul extracției 
țițeiului și a gazelor naturale, ma
terii prime de maximă importanță 
pentru economia națională. Firește, 
in nici un domeniu de activitate 
preocuparea pentru a-ți face cu ade
vărat datoria nu este simplă, 
pentru cine cunoaște în 
munca sondorilor, la fel de grea fie 
iarnă, 
scoate țiței și gaze naturale fără un 
efort de inteligență, fără o tehnolo
gie care cere Calități profesionale 
deosebite, fără acel entuziasm pro
priu oamenilor de la gura sondei este 
imposibil.

Munca sondorilor de acum un secol 
și mai bine nu seamănă cu cea din 
zilele noastre. Nu seamănă nici cu 
ceea ce făceau veteranii acum trei 
decenii, de exemplu, cind forau son
dele, introduceau tubingul, apoi pom- 
nele de adîncime și gata, ieșea ți
țeiul în cantități apreciabile. în toți 
acești ani s-a extras țiței, dar nu 
dintr-un izvor, ci dintr-un zăcămint 
care trebuie să aibă și început, dar 
și un sfîrșit. Pornind de la acest 
sfîrșit, de la momentul în care ză- 
cămîntul seacă continuu, incep ma
rile probleme ale petroliștilor, încep 
căutările, se încearcă soluții dintre 
cele mai curajoase pentru a extrage 
tot ceea ce poate fi extras din 
adîncuri. Firește, prima soluție este 
aceea de a fora sonde noi in zonele 
bine cunoscute sau pe cîmpurile pe
trolifere noi prospectate. Dar ce faci 
cind o sondă .care pompa fără, odih
nă de ani și ani să zicem 20 sau 
chiar 5 tone de țiței pe zi scade de
bitul uneori la o tonă sau chiar mai 
puțin ori înăbușită de nisipurile din 
gaura sondei se oprește. De aici în
cepe marea bătălie. Se fac „injecții" 
cu apă tehnologică, adică cu apă să
rată. cu apă amestecată cu diferite 
emulsii, se fac aceleași „injecții" cu 
abur sau cu aer comprimat, se în
cearcă un întreg arsenal de opera
ții, care cer efort fizic și intelec
tual, se face apel la o tehnică ajunsă 
la un înalt grad de perfecțiune și

dar 
amănunt

fie vară, este limpede că a

de cîteva zile, dedupă un zbucium
cîteva săptămini chiar, sonda rein
tră aproape în normal sau în orice 
caz este salvată de la declin. Si 
toate aceste operații sint reluate zil
nic la alte și alte sonde pentru că 
absolut toate trec prin fazele amin
tite pentru a fi sporite debitele de 
țiței, pentru realizarea sarcinilor de 
mare răspundere ale îndeplinirii pla
nului.

Anul în care am pășit, cel de-al 
treilea al actualului cincinal, are o 
însemnătate deosebită în strategia 
îndeplinirii cu succes a întregului 
plan cincinal, așa cum a spus-o se-

TĂRII, CÎT MAI
MULT JITEII

cretarul general al partidului nos
tru la recenta Conferință. Națională 
a partidului. Planul pe 1988 în do
meniul extracției țițeiului și ga
zelor naturale este mobilizator, 
iar inflăcăratele chemări ale secre
tarului general al partidului au ajuns 
la inimile petroliștilor, îndemnîndu-i 
să facă totul pentru a da țării cit 
mai mult țiței. încă din primele zile 
ale noului an, sondorii de la Suplă- 
cu de Barcău extrag peste 1 400 de 
tone de țiței pe zi, cei de la Videle J 
peste 
eleni 
peste 
tragă 
dar eforturile lor sînt deosebite.

Zilele trecute ne-am aflat printre 
sondorii de la Schela de produc
ție petrolieră Clejani, județul 
Giurgiu, un colectiv de oameni har
nici, care ani de-a rîndul au fost 
fruntași în întrecerea socialistă. Au 
început însă anul nu tocmai așa cum 
au dorit, acumulînd o restanță de

1 500 de tone, cei de la Țl- 
peste 1 200, cei de la Brăila 
1 300. Unii nu aU ajuns să ex- 
întreaga cantitate planificată,

peste 2 000 de tone în prima decadă 
a anului. Este o situație de moment' 
pentru că atunci cind vrei să reali
zezi ceva nu-ți găsești liniștea, nu 
ai odihnă pină nu izbutești. Aici, o 
bună parte din sondele existente, 
după experimente promițătoare, au 
intrat in combustie subterană. Este 
o tehnologie nouă, cu bune rezultate 
pentru creșterea producției de țiței, 
dar te obligă la multă, foarte multă 
răbdare. Pentru a fi pe înțelesul ci
titorilor, cu ajutorul ing. Aurel Bra
șov, directorul schelei, să explicăm 
foarte succint ce este această com
bustie subterană : cu ajutorul unei 
tehnici moderne, se aprinde țițeiul 
în zăcămînt și se întreține arderea 
cu ajutorul a milioane de metri cubi 
de aer comprimat „fabricat" la su
prafață și trimis în adîncuri. Astfel 
se creează un front de foc care 
înaintează extrem de lent sub pă- 
mînt, în straturile cu țiței, redueîn- 
du-i acestuia din viscozitate și obli- 
gîndu-1 să iasă la suprafață. Este o 
metodă practicată în lume, cu bune 
rezultate. La Clejani s-a ajuns în 
zona Bălăria ca factorul de recupe
rare să fie de 43 la sută, însă pro
gramul este, de a ajunge la aproape 
53 la sută, ceea ce va însemna pen
tru petroliști un succes al meseriei 
lor. Adică să ajungi să extragi din 
adîncuri 58 la sută din cantitatea de 
țiței ce se estimează că ar exista în 
zăcămînt. Sigur, această tehnologie 
dă rezultate, dat trebuie să te înar
mezi cu multă răbdare, uneori atît 
de multă că roadele acțiunilor între
prinse astăzi, anul acesta, se vor cu
lege abia peste ani. Și atunci, pină 
aiunge frontul combustiei Ia sonda 
care trebuie să dea acum țiței se 
recurge la alte și alte soluții pe care 
sondorii, specialiștii, le tot încearcă.

Un experiment încercat de un co
lectiv condus de inginerul Brașov, cu 
ajutorul specialiștilor Trustului de 
foraj extracție Bolintin, al Institu
tului de cercetări în domeniul petro
lului de la Cîmpina. a făcut „promi
siuni" rapide. în toamna anului tre-
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problemelor majore ale producției
Chimia este considerată printre do

meniile de vîrf ale industriei și ști
ințelor moderne. Și nu fără temei. 
Astăzi este general acceptată ideea 
că există o înlănțuire a științelor 
naturii, in care chimia ocupă locul 
de' pivot central, făcînd puntea de 
legătură intre științele fizice, pu
ternic teoretizate și matematizate de 
mai multă vreme, și cele biomedi
cale. mai recente și mai empirice. 
Cu alte cuvinte, chimia reprezintă 
știința centrală din această înlănțui
re. adică un „nod de circulație" : ea 
primește de la fizică aspectele teo
retice ale structurii atomilor și mo
leculelor. explicînd apoi cum se com
bină acești constituenți ai mate
riei. Se pot astfel înțelege proprie
tățile tuturor materialelor, inclusiv 
ale moleculelor care condiționează 
viața. Din știința materialelor o mare 
parte este chimie : domeniile me
talurgiei și materialelor de construc
ție. de pildă.

Acumulările importante ale știin
țelor biomedicale din ultimele de
cenii se datorează ,în bună parte pro
greselor înregistrate de științele fi- 
zico-chimice. care pun la dispoziția 
științelor biomedicale tehnicile și 
teoriile pe care se bazează acestea, 
în mod analog, industria chimică 
condiționează și ea majoritatea ce
lorlalte sectoare industriale, care nu 
se pot concepe fără produsele indus
triei chimice. Totodată, chimia este 
direct implicată în ridicarea produc
ției agricole, prin asigurarea îngră
șămintelor si antidăunătorilor : în 
producerea firelor și fibrelor sinte
tice care sint materia primă de bază 
pentru industria textilă, a maselor 
plastice, a înlocuitorilor de piele și 
elastomerilor cu aplicații în majo
ritatea domeniilor. condiționind 
transporturile auto și alte sectoare ; 
a detergenților. colorantilor si me
dicamentelor etc.

Congresul al IX-lea al P.C.R.. care 
a ales la cîrma partidului și a ță
rii pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a însemnat pentru chimia româ
nească o etapă distinctă, care, in 
ceea ce are mai specific, corespun
de marilor orientări, spre progres si 
civilizație, inițiate prin programele 
adoptate de acest istoric congres, cit 
si de cele ce i-au urmat si au cul
minat cu Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale partidului. 
Plecind de la adevărul că România 
este dotată cu rezerve mineraleuti- 
le pentru industria clorosodică și 
metalurgică, precum și cu rezerve 
pentru a dezvolta o industrie de 
chimie organică, pe baza lindicații- 
lor tovarășului Nicolae Ceausescu — 
gînditorul vizionar, cu o extraordi
nară capacitate analitică de cuprin
dere a realităților — industria chl-

mică s-a dezvoltat intr-un ritm mai 
accelerat decît ritmul mediu de dez
voltare globală a industriei : totalul 
investițiilor în industrie era în 1965 
de 8 ori mai mare ca în 1950. iar 
în 1980—1985 de 38 de ori mai mare, 
în industria chimică datele cores
punzătoare sînt : 31 de ori în 1965 
față de 1950, iar in 1980—1985 de 
peste 100 de ori. Această dezvolta
re accelerată face ca în prezent in
dustria chimică, alături de industria 
construcțiilor de mașini, să asigure 
peste 50 la sută din producția 
dustrială și exportul de produse 
dus triale.

Deși România ocupă locul 32 
tre statele lumii din punct de 
dere al populației și locul 75 
punct de vedere al suprafeței, țara 
noastră se situează pe locul al 7-lea 
din punct de vedere al producției de 
gaze naturale și de îngrășăminte 
chimice ; locul al 8-lea după pro
ducția de sodă caustică, fire și fi
bre sintetice ; locul al 11-lea după 
producția de cauciuc sintetic ; locul 
al 15-lea după producția de benzi
nă. aluminiu, oțel, acid sulfuric ; lo
cul 17 după producția de ciment ; 
locul 19 după producția de autotu
risme.

Industria chimică, potențată de o 
puternică cercetare în domeniu, a 
beneficiat în ultimele două decenii 
de ample și substanțiale investiții. 
O contribuție esențială la acest 
grandios program de dezvoltare o 
are tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. Sub con
ducerea sa personală au fost reali
zate și îndrumate cea mai mare parte 
a cercetărilor românești privind 
chimia macromoieculară. precum și 
transferul lor in producție, transpu
nând în același timp în practică una 
dintre cele mai generoase concepții 
din domeniul politicii științei a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și a- 
nume cea privitor Ia integrarea în- 
vătămîntujui cu cercetarea și pro
ducția.

Pe drumul deschis de hotărîrile 
celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului, cercetarea chimică are 
un rol de mare răspundere în solu
ționarea rapidă a problemelor im
puse de dezvoltarea și modernizarea 
economiei naționale, reducerea con
sumurilor de energie și de materii 
prime, valorificarea superioară a re
surselor si bogățiilor tării, reducerea 
importului și creșterea ponderii ex
portului de produse c'-imice. prote
jarea sistemului eco'ogic al țării 
noastre prin reducerea poluării ae
rului. apelor și solului.

Organizarea Institutului central de 
chimie, după concepția și sub în
drumarea directă a tovarășei aca-

in- 
in-

în- 
ve- 
din

Delegația de partid și guvernamentală 
condusă de tovarășul Kim Yun Hyok, 

al R. P. D. Coreene
claritatea poporului român cu lupta 
dreaptă â pâWțțlui coreean, spri
jinul activ față de propunerile pre
ședintelui Kim Ir Sen cu privire la 
reunificarea pașnică a Coreei, edi
ficarea unei țări libere și indepen
dente.

■ z în numele 
și de stat 
oaspetele a 
Nicolae Ceaușescu. partidului și gu
vernului român, întregului nostru 
popor cele mai calde mulțumiri pen
tru sprijinul acordat luptei poporu
lui coreean pentru unificarea pașni
că și independentă a patriei, înalta 
prețuire pentru politica de înțele
gere, colaborare și pace desfășurată 
de România.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, viceprim-rriinis- 
tru al guvernului.

A fost de față Zo Iăng Guk, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București.

vicepremier al Consiliului Administrativ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
marți, delegația de partid și guver
namentală din R. P. D. Coreeană, 
condusă de tovarășul Kim Yun 
Hyok. vicepremier al Consiliului 
Administrativ, președintele Comite
tului pentru Construcții și Industria 
Materialelor de Construcții, care 
efectuează o vizită in tara noastră.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost adresate un salut cordial, împre
ună cu cele mai calde felicitări și 
urări de viață lungă, de sănătate si 
fericire, cu prilejul apropiatei ani
versări a zilei sale de naștere, din 
partea tovarășului Kim Ir Son. 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate 
Coreene. Au fost transmise, de aseme
nea, un cald salut si cele mai bune 
urări din partea tovarășului Kim

Giăng II. membru al Prezidiului Bi
roului . Politic, secretar al C.C. al 
P.M.C.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 

salut 
iar 
tot 
so- 
ge- 
sa-

tovarășului Kim Ir Sen Un 
călduros și cele mai bune urări, 
poporului coreean prieten noi și 
mai mari succese in edificarea 
cialismului. Totodată, secretarul 
neral aî partidului a «dresaj un 
lut și urări de succes in activitate 
tovarășului Kim Giăng II.

în cadrul întrevederii s-a subli
niat necesitatea realizării înțelegeri
lor convenite cu prilejul convorbi
rilor la nivel înalt de la București 
și Phenian, evidențiindu-se poi po
sibilități de intensificare și extinde
re a conlucrării reciproc avantajoa
se pe diverse planuri dintre țările 
noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, și cu acest prilej, soli-

Editorul indian B. C. Gupta
Președintele Republicii Socialis- 

România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, marți, 
pe B. C. Gupta, directorul editurii 
indiene „Socialook International Pu
blications" și al revistei „Socialook 
International".

Oaspetele a exprimat deosebite 
mulțumiri pentru întrevedere, pentru 
această nouă posibilitate de a vizita 
România și a dat o înaltă apreciere 
realizărilor obținute de poporul 
român în cele mai diferite domenii 
de activitate. Editorul a adresat con
ducătorului partidului și statului nos-

tru rugămintea de a primi volumele 
„Nicolae Ceaușescu — o viață dedi
cată idealurilor de dreptate socială 
și libertate ale poporului român" și 
„Nicolae Ceaușescu. Pacea si dezar
marea — imperative fundamentale 
ale epocii contemporane", publicate 
de editura „Socialook International 
Publications".

Oaspetele a subliniat că cele două 
lucrări, editate cu prilejul aniversării 
zilei de naștere și a peste 55 de ani 
de activitate revoluționară ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, reprezintă 
un omagiu adus președintelui Româ-

conducerii de partid 
a R.P.D. Coreene, 
adresat tovarășului

niei, a cărui muncă neobosită, consa
crată propășirii patriei și bunăstării 
poporului, asigurării unui climat de 
pace, securitate și colaborare între 
națiuni, se bucură de o largă prețuire 
internațională.

Mulțumind, t o V
Nicolae Ceaușescu a 
apariția noilor volume 
mai buna cunoaștere 
intre poporul român și poporul in
dian și a exprimat în acest context 
dorința de a se acționa, în continua
re, pentru dezvoltarea bunelor rapor
turi de prietenie și colaborare dintre 
România și India.

Ambasadorul Siriei
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, marți, pe Hays- 
sam Barakat, ambasadorul Republi-

cii Arabe Siriene la București, cu 
prilejul încheierii misiunii sale în 
țara noastră.

Ambasadorul sirian a adresat

I

a r ă s u 1 
apreciat că 

contribuie la 
și apropiere

tovarășulul 
in 
la

calde mulțumiri
Nicolae Ceaușescu pentru modul 
care a fost sprijinit să își aducă 
îndeplinire mandatul avut.

Ambasadorul Somaliei
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți, pe ambasadorul Re
publicii Democratice Somalia Ia

București. -Sheik Abdulle Mohamed, 
cu prilejul încheierii misiunii în țara 
noastră.

Ambasadorul a mulțumit călduros

președintelui 
pentru 
bucurat 
lui său.

«
Nicolae 

sprijinul de 
în îndeplinirea mandatu-

Ceaușescu 
care s-a

REMARCABILA OPERA TEORETICA, SINTEZA CREATOARE
A PROCESULUI REVOLUȚIONAR DE CONSTRUCȚIE SOCIALISTA

Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind 
unitatea dialectică intre trecut, prezent și viitor

I

I

demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, asigură condițiile de 
desfășurare a cercetării științifice și 
ingineriei tehnologice in cadrul uni
tăților componente, colaborării între 
unitățile de diferite specialități și 
din diferite ramuri, integrarea or
ganică a învățămîntului superior de 
profil cu producția, in vederea parti
cipării cit mai complete, cu toate 
forțele, la dezvoltarea în continua
re a industriei chimice și petrochi
mice în strînsă corelare cu necesi
tățile economiei. Urmînd orientări
le stabilite de conducerea de partid 
și de stat, cercetătorii și cadrele di
dactice din domeniul chimiei se stră
duiesc să facă față acestor sarcini. 
Mulțumind, totodată, pentru spri
jinul acordat și condițiile de mun
că și viață pe care le asigu
ră activității noastre de cercetă
tori ai tainelor naturii, aducem, în 
aceste momente sărbătorești, oma
giul nostru fierbinte, prinos de re
cunoștință și respect mult iubitului 
nostru conducător, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. asigurîndu-1 că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru a înfăptui întocmai sarcinile în
credințate chimiei, pentru a spori 
contribuția noastră la prosperitatea 
patriei.

Prof. dr. docent inq.
Alexandru BALABAN 
membru corespondent 
al Academiei Republicii 
Socialiste România

Izvor de Înțelepciune acumulată 
secole de-a rîndul, memorie a ști
inței politice, istoria ocupă un loc de 
mare însemnătate în 
tarului general i 
Comunist Român, . . ...
Nicolae Ceaușescu. învățătura isto
riei este văzută ca un element esen
țial în educația patriotică, ca un 
mijloc important de întărire a 
coeziunii națiunii noastre socialiste, 
ca un îndemn la mai buna cunoaș
tere și apropiere între popoare.

„Cunoașterea tradițiilor, a istoriei 
proprii a fiecărui popor — a arătat 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
constituie un factor de stimulare a 
dezvoltării, al 
Noi concepem 
istorice, ale 
popor ca un 
stimulării active, creatoare a operei 
de edificare in fiecare țară, cit și pc 
plan general, a unei lumi mai drepte 
și mai bune.

Și aceasta pentru că noi pornim 
de la studierea istorici in strinsă 
legătură cu dezvoltarea forțelor de 
producție, cu lupta popoarelor pen
tru eliberare națională și socială, cu 
eforturile lor pentru progres. Culti- 
vind tradițiile istorice, vrem să pu
nem in evidență uriașa forță pe care 
o reprezintă masele populare, po
poarele inseși in dezvoltarea lor. 
Dar mai cu seamă dorim să-i dăm 
poporului nostru încrederea in forța 
sa, în capacitatea de a-și făuri o 
viață nouă, liberă și independentă".

Ideile subliniate de secretarul ge
neral al partidului nostru sint 
edificatoare pentru prețuirea arătată 
marilor valori ale istoriei, pentru 
încrederea în forța de acțiune a isto
riei. pentru ampla solicitare a cu
noașterii trecutului și a moștenirii 
lui de tradiții pe un cîmp vast de 
aplicații ale construcției curente și 
ale activității prospective.

„Lumină a adevărului" — după 
expresia lui Nicolae Bălcescu — 
istoria influențează activitatea prac
tică intr-o dublă manieră : in primul 
rînd furnizează informații, care fa
cilitează sau fac posibilă acțiunea ;

i opera socre
ai Partidului 

tovarășul

progresului și păcii, 
cultivarea tradițiilor 
rădăcinilor fiecărui 
factor important al

în al doilea rînd 
marea conștiinței 
Legăturile științei 
și sarcinile epocii 
lurile acesteia fac 
acțiunii, deși prin 
istorică explorează trecutul. „Cerce
tarea istorică — arăta tovarășul tatea explicativă și 
Nicolae Ceaușescu în Mesajul adresat 
participanților la cel de-al XIV-lea 
Congres internațional de studii bi
zantine — departe de a constitui o 
investigare cu caracter strict docu
mentar a trecutului, este în bună 
măsură — așa cum arată viața — și 
o știință a prezentului".

Triada trecut, prezent, viitor, de
finind necesitatea cunoașterii trecu
tului cu scopul înțelegerii prezentu
lui și creării conștiente a viitorului, 
dă, în cazul țării noastre, măsura 
sensului și rolului pe care-I are isto
ria, cunoașterea istoriei, în efortul 
de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, în educarea 
oamenilor muncii în spiritul patrio
tismului revoluționar.

Cunoscător profund și prețuitor al 
Istoriei, pe care o înțelege în toate 
fibrele ei, in frumusețea momente
lor înălțătoare, în elanurile mărețe 
ale forțelor înaintate, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a redat istoriei ca 
știință întreaga demnitate a acesteia.

A dezvălui în toată dimensiunea sa 
ideea de durată și de permanență 
românească în spațiul pe care-1 
locuim, a cinsti memoria înaintașilor, 
făcînd din istorie un izvor viu de 
patriotism, a descifra în ea identi
tatea noastră autentică și profundă, 
în consonanță cu chemarea cro
nicarului, „caută și te privește ca în
tr-o oglindă, cetitorule" și a pune în 
valoare mesajele active și vii pe care 
istoria Ie poate transmite contempo
raneității, prin tradițiile sale trai
nice și de preț, iată spiritul în care 
secretarul general al partidului a în
țeles menirea istoriei.

Fundament teoretic al științelor 
sociale din țara noastră, acționînd ca 
un instrument de cunoaștere, de 
generalizare și de explicare, articu-

contribuie la for- 
civice, patriotice, 

istorice cu viața 
actuale, cu idea- 
din ea o știință a 
obiectul ei știința

lînd strins analiza experienței par
curse cu elaborarea direcțiilor evo
lutive de viitor, opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cristalizează, 
totodată, o adevărată sinteză a isto
riei poporului român, în care forța 
evocatoare se împletește cu capaci- 

care denotă o 
mare sensibilitate pentru valorile 
autentice ale fenomenului istoric 
românesc.

Mulțumită operei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, militării sale 
energice pentru înțelegerea adecvată 
a trecutului nostru, există astăzi, 
mai mult ca oricind altădată, o con
știință vie a caracterului unitar al 
istoriei țării, poporului și partidului. 
In mai multe cuvîntări și expuneri 
ale secretarului general, și in mod 
special în Expunerea la Plenara 
lărgită a 
Partidului > 

iunie

Comitetului Central al 
Comunist Român din 

1—2 iunie 1982, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a formulat postu
latul metodologic de însemnătate 
esențială privind caracterul unitar al 
istoriei patriei și partidului, necesi
tatea de a le considera ca expresie 
a unei realități unice, ale aceleiași 
deveniri. „Va trebui să avem o isto
rie unitară — releva secretarul gene
ral al partidului — care să redea 
corespunzător fiecare etapă de dez
voltare economică-socială, fiecare pe
rioadă istorică și luptele sociale, ac
tivitatea politică, să caracterizeze, in 
lumina adevărului bazat pe fapte și 
documente, atit rolul claselor socia
le, al poporului, cit și al diferiților 
conducători ai statului și personali
tăți politice, științifice, culturale". 

Există în această apreciere a 
secretarului general al partidului o 
bază teoretică profundă, căci numai 
în unitate cu ansamblul problemelor 
societății dintr-o epocă sau alta pu
tem să evaluăm în termeni corecți 
ce reprezintă o mișcare socială sau 
un partid politic în destinele unei 
colectivități, să definim sensurile 
activității acestora în funcție de ten
dințele evolutive și de cerințele puse 
în fața- societății. A integra și pre
zenta o mișcare politică in unitate

cu istoria țării 
această mișcare 
ca exponent al 
rate de adincurile sale, ca expresie 
a cerințelor societății date, în con
cordanță cu tendințele sale evoluti
ve. cu linia de mișcare a acesteia.

înseamnă' a percepe 
ca forță a națiunii, 
unor procese gene-

Istoria țării, a poporului este ma
tricea care hrănește viața și acțiunea 
partidului și cadrul in care devin 
inteligibile sensurile acestei acțiuni. 
Numai un partid care-și asumă to
tal destinele nkțiunii, care trăiește 
din plin viața ei. simte nevoia im
perioasă a integrării organice și vede 
logica rațiunii sale in unitate cu 
poporul, cu patria. Or, la procesul 
acestei asumări de destin, al 
acestei integrări organice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adus o contribu
ție hotăritoare, a avut un rol deci
siv.

Descifrînd cu clarviziune cerințele 
actuale ale istoriografiei noastre, se- 
sizînd acele verigi ale cunoașterii 
care sînt definitorii pentru dezvol
tarea ei în ansamblu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fixat în ordinea 
de priorități a preocupărilor aseme
nea probleme ca : stabilirea locului 
în istorie al poporului român, ca
racterul său unitar, originea și con
tinuitatea poporului român în spa
țiul carpato-dunăreano-pontic. Prin 
bogăția de conținut, prin semnifica
țiile lor științifice și politice, aceste 
probleme au figurat și vor figura ca 
permanențe ale istoriografiei româ
nești. Privite într-o perspectivă mal 
generală, ele trimit practic puternice 
fascicule de lumină spre toate spa
tiile și aspectele trecutului nostru.

Ce înseamnă, de pildă, a stabili 
locul românilor în istorie ? Aceasta 
presupune a descifra acele conexiuni 
și raporturi mai vaste în cadrul că
rora evenimentele și creația istori
că a poporului român să-și dobîn- 
dească ponderea și specificul pro
priu, să fie înțelese problemele tre-

St. ȘTEFANESCU
(Continuare in pag. a IlI-a)
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-îndeplinit ritmic, integral, 
la înalt nivel calitativ!

Modernizarea economiei naționale 
se află, fără discuție., in anul său 
hotăritor, menit nu numai să veri
fice viabilitate;», caracterul realist si 
profund științific ale acestei ample 
acțiuni, trăsături confirmate de alt
fel pe deplin pină acum, ci, in pri
mul rind, să-i pună integral și rapid 
in valoare înalta sa eficiență, trans- 
formind-o. dintr-o posibilitate vii
toare, intr-o realitate prezentă.

Pe de altă parte, experiența prac
tică a evidențiat că. în pofida, obiec
tivului identic urmărit de întreprin
deri, nu se pot elabora și oferi re
țete universal-valhbile în procesul 
de modernizare, ci fiecare colectiv 
de oameni ai muncii se vede obligat 
să-și conceapă strategia perfecționă
rii propriei activități in funcție de 
specificul și condițiile concrete in 
care muncește. Adevăr sugestiv 
ilustrat de întreprinderea mecanică 
poligrafică din București din cadrul 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. unitate „mecanic-șef" al in
dustriei de profil, specializată in în
treținerea și reparația echipamente
lor poligrafice și tipografice, dar și 
in producția de utilaje altădată im
portate.

Despre această unitate economică, 
despre colectivul ei am mai avut 
prilejul șă relatăm in ziarul nostru. 
Și. de fiecare dată, indiferent de 
unghiul de vedere abordat de su
biectul asupra căruia ne-am oprit, 
am ajuns invariabil tot la pregăti
rea oamenilor, la calitatea acestora. 
Considerate. în întreprinderea bucu- 
reșteană drept condiții hotăritoare 
pentru reușita în orice acțiune în
treprinsă. Să-l ascultăm insă, mai 
bine, pe directorul întreprinderii, 
inginerul Pavel Foiaș :

-T Ș-ar putea să pară surprinză
tor. dar acțiunea noastră de moder
nizare este centrată. înainte deioate. 
pe oameni, pe calitatea muncii lor. 
Orientare dictată de faptul că ofen
siva spre nou. promovarea progre
sului tehnic sint, in egală măsură, 
un act de conducere, dar și de largă 
participare. Ceea ce impune, în pa
ralel cu progresele tehnologice și 
informaționale, progrese pe măsură 
din punct de vedere organizatoric și 
educațional. Cu atît mai mult cu cit 
spiritul rutinier, echemele in gindire

nu pot dispărea peste noapte. Orice 
noutate tehnică, tehnologică și eco
nomică determină, in fond, o ruptu
ră in curba experienței specialiștilor 
și lucrătorilor noștri, reclamă asi
milarea unor noi competente și răs
punderi la nivelul unei importante 
categorii ds personal muncitor.

Este exact ceea ce s-a intîmplat. 
de pildă, la promovarea tehnologiei 
de turnare in forme compozite sau 
a tehnologiei de executare a forme-

tăți în materie, pentru însușirea ..din 
mers" a unor noi procedee de lucru. 
Se înțelege cu ușurință de ce. Rea
lizarea de produse sau tehnologii in 
condiții de rentabilitate crescindă 
nu poate fi situată în afara unor 
permanente eforturi de împrospătare 
a cunoștințelor tehnice și economice.

— De altfel, ne spune secretarul 
de partid din întreprindere, maistrul 
Mircea Tudosie. orice colectiv de
semnat să elaboreze strategia acțiunii

Iuții de înlocuire a materialelor de
ficitare. Pe scurt, un număr tot 
măi mare de oameni ai muncii ia 
parte directă la procesul de condu
cere. la fundamentarea și îndeplini
rea cu punctualitate riguroasă a ho- 
tăririlor.

Revenind la pregătirea oamenilor, 
întilnim aici. în mod inevitabil, for
me de calificare si de perfecționare 
a calificării asemănătoare, prin con
ținut, obiective și rezultatele obținu-

ÎN REALIZAREA PRODUCȚIEI FIZICE
Cuvîntul decisiv îl are acțiunea 
de modernizare tehnologică

lor și miezurilor din amestec, de for
mare și de miez cu nisip peliculizat. 
Astăzi, nimic nu pare mai firesc de- 
cit folosirea curentă a celor două 
tehnologii. în paranteză, trebuie spus 
că prima reține atenția prin elimi
narea totală a abaterilor dimensio
nale.- iar a doua — prin reducerea 
cu aproape o treime a timpului de 
obținere. La vremea elaborării lor, 
efortul de concepție și. ulterior, de 
aplicare în producție au impus un 
sistem de lucru eminamente colectiv, 
în care toți au avut de invățat și toți 
de ciștigat. Proiectanți. tehnologi, 
maiștri și muncitori cu înaltă califi
care au alcătuit un veritabil „stat- 
major" în care au fost elucidate pas 
cu pas, de la primul pină la ultimul, 
toate detaliile necesare experimen
tării celor două tehnologii cu deplin 
succes. Acest strîns colocviu profe
sional a fost dominat de preocupa
rea pentru documentarea si infor
marea riguroasă cu ultimele nou-

de modernizare într-o problemă sau 
alta, pe lingă faptul că beneficiază 
de o largă componență, nu acționea
ză. nici un moment, izolat, ci, dim
potrivă. se află permanent în con
tact direct, din punct de vedere pro
fesional, cu ceilalți lucrători din în
treprindere.

Trebuie spus că, In ultimul timp, 
munca de concepție a sporit conside
rabil in ansamblul activităților des
fășurate în unitatea bucureșteană. 
Orice produs nou. modern, și au 
fost realizate un număr apreciabil 
numai în cursul anului recent înche
iat, este rezultatul cit se poate de 
concret al unei anumite gîndiri teh
nice și economice, al unui mod su
perior de organizare a procesului 
de producție, al unei pregătiri pro
fesionale de nivel ridicat. Trebuie 
rezolvate, concomitent, probleme de 
automatizare, de design, amplificat 
volumul economiilor de materii pri
me, materiale și energie, găsite so

— După sesiunile tehnico-științi- 
fice. in funcție de observațiile și su
gestiile pe care le primim, ne ve
dem obligați să reconsiderăm și să 
refacem, cel puțin parțial, progra
mele de acțiune legate de perfec
ționarea organizării și modernizarea 
proceselor de producție, intervine in 
discuție și maistrul Alexandru Mi- 
hăiță.

In număr 
de calitate 
Iul fiecărei 
funcție de 
duse, cum este și firesc, de șefii a- 
cestor formații, cercurile 
te includ pe oricine este 
preocupat de problemele 
țirii activității productive.

— Obiectivul lor general îl consti
tuie traducerea in viață, cu mijloace 
specifice activității noastre, a sarci
nilor Congresului al XIII-lea privind 
Înnoirea produselor, tehnologiilor, 
îmbunătățirea lor calitativă, 
rea cheltuielilor materiale și 
tice, creșterea productivității 
ne explică inginerul Teodor 
nescu, șeful compartimentului 
organizare a producției și a mun
cii. Evident, orice altă problemă de 
producție, apărută intr-un moment 
sau altul, este imediat supusă dez
baterii colective și tot in comun se 
caută soluții practice de rezolvare, 

dată pe lună, adaugă, inter- 
în discuție și maistrul Con- 

Câpățină. ne consacrăm 
chestiunilor privind ridica-

de 13, cercurile tehnice 
sint organizate la nive- 
formații de muncă. în 

specificul acesteia. Con-

de calita- 
realmente 
îmbunătă-

reduce- 
energe- 
muncii,

Mari- 
de

economisească în acest
1000 tone oțel

■MV •• •Țarii, cit mai 
mult titei!
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cut s-au încercat, cu foarte bune re
zultate, soluții, de combustie indivi
duală. să-i spunem, adică tot ceea ce 
se faca pentru un front larg in-care 
se găsesc mai multe sonde, s-a. in- 
t.pprins doar pentru o singură son- 

.rdă, cu . efecte imediate pentru, pro- 
dttcțt’i 34 țiței. PeîitWi W.n£a- 
cestui an sint prevăzute „aprinderea** 
a incă 20 de sonde de combustie, 
paralel cu extinderea procesului de 
combustie subterană pe structura Vi- 
dele-Est, unde sint prevăzute acțiuni 
de amploare.

Lupta pentru fiecare tonă de țiței 
Implică muncă, o muncă tenace, băr
bătească. Ca să se obțină un spor 
de producție de peste 36 mii tone de 
țiței, in acest an va trebui să se 
foreze în jur de 70 de sonde noi. 
Pentru aceasta au fost pregătite toa
te localitățile și oamenii de la Schela 
de foraj Bălăria sint din plin anga
jați în această bătălie. Așa cum au 
făcut și în alți ani, s-au angajat cu 
seriozitate să predea la timp sondele 
noi. organizindu-și astfel activitatea 
încit fiecare sondă nou forată să 
ajungă la beneficiari cu cel puțin o 
săptămină inainte de termen. Reali
zarea exemplară a sarcinilor de plan 
va cere un efort deosebit pentru re
pararea a 30 de sonde vechi care pot 
reveni la debitele inițiale. Acestea 
sint operații de durată și fără o or
ganizare exemplară, fără aplicarea 
unor soluții noi de intervenție, ele 
nu pot fi finalizate la timp. Pentru 
prima oară se va încerca introdu
cerea unor solvenți organici in co
loana sondei pentru reducerea vis- 
cozității țițeiului, ceea ce va duce la 
mărirea debitelor.

înșirind numai cîteva din progra
mele de muncă ale petroliștilor de la 
Clejani, putem desprinde cu ușurință 
că munca lor nu este ușoară, că vor 
să facă totul pentru a da țării cit 
mai mult țiței. Secretarul comitetu
lui de partid pe schelă, maistrul Ma
rin Niță, ne spunea că 1988 va fi un 
an de mari ambiții pentru sondorii 
din Clejani. în afara unui amplu 
program de realizare integrală a sar
cinilor de plan ce va fi supus dezba
terii adunării generale a oamenilor 
muncii, se va discuta in mod amă
nunțit despre punerea in funcțiune 
a depozitelor centrale de țiței de la 
Bălăria și Anghelești, ambele cu in
stalații moderne de stripare, adică 
de curățire a țițeiului de Impurități. 
Se va extinde urmărirea automată 
a sondelor in pompaj la brigada a 
2-a. precum și modernizarea a trei 
parcuri și punerea in funcțiune a 
altor trei parcuri, în scopul îmbu
nătățirii transportului țițeiului de la 
sonde la depozit.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
Schela de producție petrolieră Cle
jani sint hotăriți să facă din anga
jamentele lor fapte de muncă, să 
realizeze exemplar sarcinile de plan 
pe acest an hotăritor al actualului 
cincinal, să dea țării cit mai mult 
țiței.

te. cu cele practicate în alte unități. 
Pregătirea de tineri muncitori in 
școli profesionale și licee indus
triale. cursuri de calificare-speciali- 
zare desfășurate pe meserii și cate
gorii de calificare, specializarea și 
documentarea în alte întreprinderi, 
teme personale studiate și rezolvate 
de cadrele tehnice. întreceri organi
zate pe meserii — olimpiade și con
cursuri — și-au dovedit ca si in alte 
părți o eficientă certă și imediată. 

Dar preocupările constructorilor 
de utilaje poligrafice nu s-au rezu
mat numai la atit. Ele au îmbrățișat 
și alte forme, inedite, de perfecțio
nare a pregătirii profesionale, pen
tru care munca de calitate a deve
nit cuvîntul de ordine, obiectivul 
permanent și precis pus in fața 
membrilor acestui înzestrat colectiv 
muncitoresc.

Sesiunile tehnico-științifice, ajun
se la ediția jubiliară, a X-a. . prile
juiesc de fiecare dată un incomod si. 
tocmai din acest motiv, un fertil 
dialog intre producătorii de mașini 
poligrafice, beneficiari, institute de 
cercetare și învățămint. Spunem 
„dialog incomod", deoarece, lăsîn- 
du-se la o parte reținerile ne justi
ficate și falsele menajamente, parti- 
cipanții semnalează deschis calitatea 
necorespunzătoare, a unor utilaje, 
lipsa de fiabilitate a unor piese și 
subansamble, greutățile resimțite în 
aprovizionarea tehnico-materială și 
cu energie, operativitate scăzută cu 
care se rezolvă solicitările justifi
cate venite din partea unităților din 
subordine.

— Dezbaterile de acest gen ne per
mit să facem . permanent o evaluare 

..exactă a stadiului în care nb aflăm ■ 
:cu' -acțiunea de modernizare, a difj- rind; ndi, cbî difi* conducerea intre-’
cultăților pe care trebuie să le de- prinderii, să convingem, prin forța

aP.ăsiaPhiPriPtE-iOțhuncă și niai.-stărui- A . .............. ----- . ...............................-
toare. ne, precizează ing. Romeo 
Gheorghiu, șeful atelierului de pro
iectare. Căci degeaba ne-am înde
plini noi cu punctualitate școlăreas
că măsurile din programele de mo
dernizare, dacă beneficiarii produse
lor noastre nu sînt încă pe de-a-n- 
tregul mulțumiți de ceea ce le pu
nem la dispoziție.

— O 
venind 
stantin 
timpul 
rea calificării și specializării perso
nalului muncitor.

Nu intimplător, numărul rebuturi
lor sau al reclamațiilor primite din 
partea diverșilor beneficiari este in 
permanentă scădere. Și nu intim- 
plător. la olimpiadele pe meserii, re
prezentanții Mecanicii poligrafice 
se situează. în mod frecvent, prin 
rezultatele obținute, pe podiumul de 
premiere. Dar. mai ales, acești oa
meni, tineri sau mai în virstă. bine 
pregătiți, receptivi la orice nouă 
idee, și-au Înscris pină acum în pal
mares peste 155 tipuri de utilaje ele 
concepție proprie sau asimilate, pes
te 2 100 piese de schimb și șuban- 
samble reproiectate și modernizate. 
50 caractere de litere asimilate. Mai 
întii, fabricarea, iar apoi perfecțio
narea primului of set romanesc în 
două culori situează țara noastră in
tre primii opt producători din lume 
de asemenea pretențioase echipa
mente de tipărit.

— Poziție de care ne bucurăm, dar 
care în mod evident ne obligă la 
mai mult, își mărturisește gindurile 
inginerul Pavel Foiaș. Vrem să fa
cem din acest an anul consolidării 
noastre depline din punct de vedere 
economic și 
Să lichidăm 
care ne .mai 
rezultatele : 
mul, lipsa de consecvență in aplica
rea măsurilor stabilite. Desigur, „to- 
nul" ’ treliui’e să-l dăm. in primul 
rind; "ndi, cfâ flift’ ----- si——-

ALBA IULIA : O nouă 
capacitate de producție
La întreprinderea de produse re

fractare din Alba Iulia a fost pusă 
in funcțiune o nouă capacitate de 
producție. Prin construirea și co
nectarea la circuitul productiv a 
unui nou cuptor rotativ — cel de-a’ 
treilea din dotarea întreprinderii 
— se asigură un spor de producție 
de 40 000 tone șamotă pe an. Creș
terea producției de șamotă duce Ia 
Îmbunătățirea ritmicității produc
ției și utilizarea mal bună a ca
pacităților de la presare și ardere, 
precum și la diversificarea produc
ției de materiale refractare pentru 
industria siderurgică. (Ștefan Di- 
nică).

întreprinderea 
utilaj petrolier 
Tirgoviște produce 
mari cantități de ra
corduri speciale pe 
care le livrează atit 
unităților din indus
tria noastră petrolie
ră. cit și la export. 
Timp de mai multi 
ani. unitatea și-a asi
gurat semifabricatele 
forjate pentru aceste 
produse colaborînd 
cu întreprinderi care 
dispun de utilaje de 
un anumit tip pentru 
prelucrare prin defor
mare la cald, dar in 
condiții dezavantajoa
se din mai multe 
puncte de vedere. Ar 
fi de reținut. în a- 
ceastă privință, apro
vizionarea 
cu astfel de 
bricate, 
cordînd 
propriilor 
și programînd comen
zile intreprinderii 
tirgoviștene numai 
în timpul unor „fe
restre". la aceasta a- 
dăugindu-se cheltuie
lile de transport, dar 
mai ales adaosurile 
foarte mari de prelu
crare datorate tehno
logiei invechite de
execuție. Tehnologie 
care realiza un co
eficient de utilizare a 
metalului (oțeluri 
speciale) de numai 50 
la sută, ceea ce În
semna, pe lingă fap
tul că jumătate din 
Cantitatea de metal 
era transformată in 
Span, și un mare 
consum de manoperă, 
energie și scule, cit și 
o utilizare cu indici 
reduși a unui impor
tant număr de uti
laje.

Nu cu mult timp în 
urmă, prin asimilarea 
de către întreprindere-' 
a -.Udanologiai - de i nu- 
trițare prin extru- 

n ziw»« șșis dotarea", sec- 
țiel proprii de forjă 
cu două prese elec- 
trohidrauliCe. aceste 
neajunsuri au fost în 
cea mai mare parte 
eliminate. La proiec-

de 
din

neritmică 
semifa- 

furnizorii a- 
prioritate 
necesități

tarea tehnologiilor de 
prelucrare pentru a- 
numite tipuri de ra
corduri. precum și 
la soluționarea altor 
probleme tehnice. în
treprinderea a co
laborat cu Instituiul 
de cercetare științifi
că și inginerie tehno
logică pentru sectoare 
calde și metalurgie ; 
din București.

Care este rezulta
tul ? După datele 
furnizate de inginerii 
Romulus Nicolescu și 
Ion Sulugiu, șefi de 
secție, efectele eco
nomice sint cu adevă
rat considerabile. Mai 
întii, coeficientul de 
utilizare a metalului 
a făcut un adevărat 
salt — de la 50 la sută 
la 75 la sută, in me
die atingînd. Ia anu
mite tipuri de racor
duri, 85 la sută. Di
ferența substanțială 
dintre aceste procen
te se reflectă intr-o 
economie anuală de 
1 000 tone oțeluri alia
te. S-au redus, evi
dent. volumul de ma
noperă la operația de 
prelucrare prin aș- 
chiere și consumul de 
energie, a sporit pro
ductivitatea muncii, 
s-a îmbunătățit gra
dul de incărcare a 
utilajelor din secția 
racorduri speciale.

Cei doi specialiști, 
și nu numai ei. au ți
nut să precizeze însă 
că, în perioada care 
a trecut de la aplica
re. au putut să con
state că. așa cum a 
fost concepută, tehno
logia poate fi încă 
perfectibilă. Sau, alt
fel spus, practica a 
dezvăluit unele po
tente ce n-au fost 
luate inițial in calcul... , 
Tehnologia - dă - rezul- ■- - 
tate bupe. asta esțe 
de ordimsL tavWmței'. 
dar acesteă pot fi 
mult mai bune. Bună
oară, ei pledează pen
tru extinderea execu
ției semifabricatelor 
din ‘țeava, in loc de

țaglă, argumentind cu 
date dintre cele mai 
convingătoare : debi
tarea presupune în 
acest caz mult mai 
puținp cheltuieli, uti
lajele nu sint 
solicitate 
mecanice, 
continuare 
de metal și scule, iar 
pentru manipulare ar 
fi suficiente mijloace 
simple de mecanizare, 
deci nu s-ar mai im
pune 
cestei 
Și i 
calcul : Dacă 
gur tip de 
realiza din 
consumul de 
electrică s-ar 
cu 230 000 kWh pe an, 
adică cu ceva mai 
mult decît necesarul 
pe o zi al întregii în
treprinderi. Dar țe
vile ce s-ar utiliza in 
acest scop fiind de 
dimensiuni mari pre
zintă 
în 
de 
drept, dar care 
fac. deocamdată, 
utilizabile in 
mai multor
Prin urmare, este ne
cesară 
tehnologiei, in 
de a o face 
prelucreze și 
nea țevi. ît

intens 
la eforturi 
se fac in 

economii

robotizarea 
i operații, 
rezultatul 

un 
cep 

țeavă. 
energie 
reduce

a- 
Iată 
unui 
sin- 
s-ar

excentricități. 
limitele prevăzute 

STAS-uri. ce-i 
dar care le 

in- 
cazul 

repere.

perfecționarea 
sensul 

aptă să 
aseme- 

n altă or
dine de idei, aici s-a 
trecut la moderniza
rea unei prese, la a- 
daptarea ei pentru 
prelucrarea, folosind 
aceeași tehnologie, a 
semifabricatelor pen
tru racorduri specia
le de dimensiuni mici, 
produse tot mai mult 
solicitate la export. 
Lucrarea însă 
luează incet. Ca și in 
cazul, tehnologiei 
'ie?ibar’eJȚ‘"c£i^tă 
pecțe tehnice ce depă- 

,ț ȘPSC ,.wșit>ilițățile de 
rezolvare ‘ ale între
prinderii.

Gheorqhe 
MANEA 
corespondentul 

Scînteii

ir rt-vn >■

C. ANTONESCU

an- 
as-

al capacității tehnice, 
definitiv neajunsurile 

grevează, eforturile și 
indisciplina, formalis- cvo-

0 acțiune de mare importanță,

in interesul dezvoltării zootehniei

si- 
intreg

continue a

de, netăgăduit; a exemplului persoC-'fc 
nai. pe tovarășii noștri că moderni
zarea structurilor industriale pre
supune în egală măsură moderniza
rea forței de muncă,’însușirea unui 
mod activ și responsabil de a trata 
sarcinile încredințate și de a acțio
na pentru îndeplinirea lor.

La Deva - o unitate modernă a industriei tehnicii de calcul
Foto : Agcrprcs

Reparații de bună calitate,
dar și folosirea

judicioasă a instalațiilor
ro-

com- 
func- 
peste 
uree. 
3 600

Citadelă a industriei chimice 
mânești. Combinatul de îngrășămin
te chimice Slobozia, construit la ini
țiativa secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a debutat bine, in anul 1988. înde- 
plinindu-și in mod ritmic sarcinile 
de plan. După cum ne-a relatat in
ginerul Ion Hanaru, directorul 
binatului. toate instalațiile au 
ționat continuu, realizindu-se 
sarcinile de plan 3 000 tone 
1 800 tone azotat de amoniu și
mc argon. Tot in această perioadă, 
printr-o riguroasă organizare a în
tregii activități s-a reușit să se li
vreze partenerilor externi, in devans, 
peste 1 500 tone azotat de amoniu. A- 
ceste bune rezultate explică grija 
permanentă manifestată pentru func
ționarea in deplină siguranță a insta- 

. lațiilor. pentru verificarea și testarea 
minuțioasă a tuturor utilajelor.

Pentru realizarea în continuare a 
sarcinilor de plan in cadrul combina
tului se acționează potrivit unor pro
grame judicioase stabilite pentru fie
care fabrică și formație. Sub directa 
Îndrumare a comitefului municipal 
de partid înfăptuirea acestor progra
me se analizează zilnic și decadal 
in cadrul conducerilor secțiilor și 
birourilor organizațiilor de bază. în 
prezent, ținind seama că. in curind. 
vor incepe anumite lucrări de revi
zie generală și reparații capitale, 
prilej cu care se va realiza și moder
nizarea instalațiilor respective, in 
cadrul atelierului mecanic central, 
condus de inginerul Becleanu Ion, 
s-a trecut la executarea pieselor ne
cesare, o bună parte din acestea 
fiind recuperate și recondiționate. în 
ce privește piesele care se aduceau 
din import, s-a trecut cu cele mai 
bune rezultate la asimilarea execu
ției lor în combinat.

In paralel cu pregătirea pieselor și 
materialelor, preocupări deosebite 
se manifestă pentru ridicarea califi-, 
carii și policalificării muncitorilor 
care fac parte din formațiile ce ex
ploatează instalațiile respective si 
care, in timpul reparațiilor, vor par
ticipa efectiv la executarea lucrări
lor necesare. In majoritatea fabrici
lor operatorii chimiști au acum cite 
două calificări : izolatori termici, ti
nichigii, lăcătuși AMC-iști, sudori, 
macaragii, meserii de care in aceas
tă perioadă este mare nevoie. De re
marcat este și faptul că pentru buna 
executare a lucrărilor de reparații 
se asigură o bună colaborare cu ce
lelalte unități economice de pe plat
forma industrială de aici.

Maistrul Tudor Bracaci de la Fa
brica de uree I a ținut să ne spună: 
„Acum, in aceste zile, noi. chimiștii 
din cadrul Combinatului de îngră
șăminte Slobozia, ne angajăm să 
facem din munca noastră un buchet 
de realizări de prestigiu pentru a 
omagia in felul nostru munci
toresc, personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al partidului. Vom face tot ceea ce 

. depinde de noi pentru a produce 
cantități tot mai mari de îngrășămin
te chimice, pentru a contribui prin 
munca noastră la înfăptuirea obiecti
velor noii revoluții agrare. Totodată, 
în pragul aniversării zilei de naștere 
și îndelungatei activități revoluțio
nare, ii transmitem din adîncul su
fletelor cele mai calde urări de sănă
tate, multă , putere de muncă, pen
tru binele și progresul întregii țări, 
pentru înțelegere între popoare și 
pace în lume. împreună cu urarea 
-La multi ani !■»“.

Mlhai VIȘO1U
corespondentul „Scînteii"

Pentru fundamentarea temeinică 
a măsurilor tehnico-organizatorice ce 
se impun a fi luate pentru dezvol
tarea zootehniei, astfel incit obiecti
vele stabilite pentru dezvoltarea a- 
griculturii de Congresul al XIII-lea 
al P.C.R. și de Conferința Națională 
a partidului să fie îndeplinite întoc
mai, este imperios necesară obți
nerea unor informații detaliate și 
veridice cu privire la numărul, 
structura și potențialul productiv al 
efectivelor de animale deținute de 
toți crescătorii, informații care se 
pot asigura numai pe baza reeensă- 
mintului animalelor. Efectuarea re
censămintului din acest an (cel 
de-al 29-lea recensămint al animale
lor efectuat in anii construcției so
cialiste din tara noastră), care ur
mează să se desfășoare in perioada 
1—8 februarie, are o semnificație 
deosebită intrucit informațiile obți
nute vor caracteriza in primul rind 
modul cum s-au îndeplinit prevede
rile planului pe primii doi ani ai ac
tualului cincinal cu privire la creș
terea efectivelor de animale. In a- 
celași timp, pe baza rezultatelor re
censămintului urmează să fie luate, 
in continuare, o serie de noi măsuri 
tehnico-organizatorice atit la nivel 
național, cit și in profil teritorial — 
pină la nivel de comună și sat — 
pentru realizarea in condiții bune a 
prevederilor planului pe anul 1988 
și ale întregului cincinal, pentru în
făptuirea obiectivelor fundamentale 
ale noii revoluții agrare.

Ca și în anii anteriori, pentru pre
gătirea și efectuarea recensămintu
lui animalelor din acest an au fost 
elaborate planuri de desfășurare a 
lucrărilor de recensămint pentru 
Comisia centrală și comisiile terito
riale care cuprind întreaga proble
matică a recensămintului. sarcini 
precise, cu termene și responsabili
tăți pe fiecare etapă de desfășurare 
a acestei importante acțiuni. Potri
vit acestor planuri, au fost elaborate 
și transmise in teritoriu formularele 
de înregistrare a efectivelor de ani
male. precum și celelalte materiale 
necesare pentru efectuarea in con
diții optime a tuturor lucrărilor de 
recensămint. De asemenea, s-a efec
tuat sectorizarea teritoriului la 
comune, orașe și municipii, iar pen
tru recenzarea animalelor aflate in 
afara perimetrului construibil al 
localităților s-au constituit zone te
ritoriale de recensămint. aceasta 
constituind una din premisele im
portante pentru asigurarea cuprin
derii in totalitate a gospodăriilor si 
inregistrării întregului efectiv de a- 
nimale de pe tot cuprinsul țării.

Comitetele și birourile executive 
ale consiliilor populare, care potri
vit decretului poartă întreaga răs
pundere pentru activitatea de recen
zare a animalelor din unitatea ad-

ministrativ-teritorială în care func
ționează, au asigurat, conform pro
gramului stabilit. întregul personal 
necesar recensămintului. personal 
recrutat din rindul cadrelor tehnice 
agricole, personalul consiliilor popu
lare și altor cadre de specialitate cu 
o bogată experiență în lucrările de 
acest gen. în scopul cunoașterii a- 
profundate a prevederilor, legale, a 
sarcinilor și răspunderilor ce revin 
personalului antrenat la recensă
mint, în cadrul instruirilor s-a pus 
un accent deosebit pe însușirea te
meinică a normelor organizatorice 
și metodologice, a conținutului in
dicatorilor cuprinși in formulare, a 
tehnicii de efectuare a recensămin
tului, relevindu-se in mod deosebit 
obligativitatea prevăzută in decret

țării, la 1 februarie ora 8 dimineața 
— considerat moment de referință 
față de care se fac toate înregistră
rile — și durează pină la 8 februarie. 
Înseamnă că animalele livrate sta
tului, vindute. sacrificate, cumpărate 
sau care au murit in intervalul cu- 

■ prins intre momentul de referință si 
momentul inregistrării se vor în
scrie la gospodăriile care le-au deți
nut in ziua de 1 februarie ora 8 di
mineața ; in schimb, animalele care 
s-au născut după această dată nu se 
vor înregistra intrucit nu existau in 
gospodărie la momentul de referin
ță al recensămintului. Menționez că 
pentru intreprinderile agricole de 
stat și cooperativele agricole înre
gistrarea animalelor se efectuează la 
fermă, iar pentru gospodăriile popu

IN PERIOADA 1-8 FEBRUARIE 1988
SE VA DESFĂȘURA IN ÎNTREAGA ȚARĂ 
RECENSĂMÎNTUL ANIMALELOR DOMESTICE

ca recenzorii să viziteze In mod 
obligatoriu fiecare gospodărie, iar 
după declararea animalelor de către 
proprietari să verifice exactitatea 
datelor declarate prin numărarea 
animalelor la fața locului.

Pentru cunoașterea de către toți 
cetățenii a importanței și a semnifi
cației acestei acțiuni ample, este, 
necesar ca acțiunile de popularizare 
a recensămintului să se desfășoare 
cu o intensitate mult mai mare in 

urmează. îndeosebi m 
au loc înregistrările 
animale. în fiecare 

adunările cetățenești, 
din cadrul colective- 
din unitățile socialis-

perioada care 
zilele in care 
efectivelor de 
localitate, in 
în dezbaterile 
lor de muncă 
te, in expunerile la căminele cultu
rale, să se asigure o cit mai bună 
cunoaștere a decretului amintit. în 
vederea aplicării întocmai a preve
derilor acestuia. Potrivit programu
lui stabilit, înainte cu citeva zile de 
declanșarea lucrărilor de înregistra
re. in prezenta delegaților comisiilor 
județene de recensămint se vor în
truni comisiile de recensămint, 
mitetele (birourile) executive 
consiliilor populare si recenzorii șefi 
pentru a analiza dacă s-au constituit 
echipele de verificare, dacă toți re
cenzorii au asupra lor materialele 
necesare pentru începerea lucrărilor 
de recensămint și dacă aceștia își 
cunosc bine sectoarele în care iși 
vor desfășura activitatea.
. în legătură cu desfășurarea recen- 
sămintului țin să precizez că acesta 
începe simultan pe întreg teritoriul

co- 
ale

lației la domiciliul proprietarului. 
Proprietarii de animale au obligația 
— potrivit prevederilor decretului — 
să declare corect numărul de ani
male pe care le dețin și să înles
nească verificarea la fața locului a 
realității datelor declarate, iar re
cenzorii. după efectuarea înregistră
rilor. sint obligați să întocmească și 
să inmineze proprietarilor o decla
rație de recenzare in care este în
scris numărul de animale înregistrat 
în formularele de recensănrnt. 
Această declarație va purta semnă
tura atit a proprietarului, 
recenzorului, constituind 
efectuării 
și o garanție că a fost 
înregistrat corect numărul de ani
male deținut. în cazul in care ani
malele nu se găsesc la domiciliul 
stabil al proprietarului, acesta este 
obligat să le declare, iar după veri
ficarea existenței animalelor decla
rate, înregistrarea în formularele de 
recensămint urmează a se face în 
localitatea unde proprietarul are 
domiciliul stabil. Concomitent cu 
declanșarea recensămintului in ziua 
de 1 februarie in toate sectoarele 
din localități. echipe de recenzori 
special constituite vor începe si lu
crările de inregistrare a animalelor 
aflate în afara perimetrului con- 
struibii al comunelor și satelor, in 
sălasuri, in cimp, păduri, bălți si 
alte locuri greu accesibile, precum 
si a animalelor aflate în transhu
mantă. De asemenea, la aceeași dată 
va incepe și înregistrarea animalelor

cit și a 
dovada 

recensămintului, precum 
declarat și • 

de

aflate în curs de transport feroviar, 
auto sau naval, a animalelor din 
tirguri și oboare, precum și a celor 
aflate in alte situații de excepție, 
asigurindu-se astfel începerea 
multană a înregistrărilor pe 
teritoriul tării.

Potrivit prevederilor legale, 
tarea fiecărei unități agricole _ 
liste, gospodării ale populației, 
stituții, întreprinderi și a fiecărui 
imobil de locuit este obligatorie atît 
în comune, cit și in gospodăriile din 
orașe și municipii unde se cresc 
animale. De asemenea, este necesar 
ca echipele de control special con
stituite să verifice cu răspundere 
maximă modul în care sint respec
tate normele de înscriere a animale
lor in formularele de recensămint 
prin numărarea acestora la fața lo
cului, in această acțiune urmind a fi 
cuprinse atit gospodăriile populației, 
cit și unitățile socialiste. în cazul in 
care echipele de verificare vor con
stata abateri de la prevederile le
gale, trebuie să ia măsuri de sanc- 

. ționare a celor ce au comis abate
rile respective și să asigure corec
tarea imediată a tuturor erorilor 
constatate.

Avind în vedere însemnătatea 
deosebită a acestei acțiuni, este ne
cesar ca toate comisiile teritoriala 
de recensămint. comitetele și birou
rile executive ale consiliilor popu
lare să acționeze în strictă confor
mitate cu prevederile Decretului 
Consiliului de Stat nr. 1 din 1982. să 
întreprindă toate măsurile cuprinse 
in planurile comisiilor teritoriale 
pentru organizarea, pregătirea -și 
desfășurarea lucrărilor de recensă
mint și să asigure cunoașterea reală 
a efectivelor de animale, 
este necesar ca întregul 
care participă la recensămint să ac
ționeze intr-un 
gență și responsabilitate pentru în
registrarea corectă a tuturor anima
lelor. Crescătorii de animale au 
inalta datorie cetățenească de a de
clara corect numărul de animale pe 
care-1 dețin și de a sprijini recen
zorii pentru înregistrarea întregului 
efectiv de animale, aducindu-și ast
fel o contribuție insemnată la reușita 
deplină a recensămintului. acțiune de 
mare însemnătate pentru cunoaș
terea acestei prețioase avuții națio
nale, pentru fundamentarea măsu
rilor ce 
voltării 
tehniei, 
decurg 
agriculturii pe 1988.

vizi- 
socta- 

in-

Totodată, 
personal

inalt spirit de exi-

---- u fundamentarea măsu- 
vor fi luate, in vederea dez- 
mult mai accelerate a zoo- 
corespunzător sarcinilor 
din Planul de dezvoltare

ce
a

Petre GHIMBULUT
director general adjunct
al Direcției Centrale
de Statistică,
secretarul Comisiei centrale 
pentru recensămîntul animalelor
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EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU,
EPOCA UNOR MĂREȚE IN FĂ PTUIRI

afirmare și 
așa pentru 
Oameni cu 
de oameni 

e necesara,

Societatea socialistă este o orînduire în permanentă 
perfecționare, dreaptă, puternică, revoluționară. Și este 
că se clădește cu oameni drepți, puternici, revoluționari, 
spirit revoluționar. Am avut, avem și vom avea nevoie 
cu spirit revoluționar. Și nu numai in vorbe — condiția
nu și suficientă - cît ma.i ales în fapte. Oameni capabili de fapte 
revoluționare. Astfel de oameni nu apar de la sine. Ei trebuie cres
cuți, educați, ajutați. Pe bună dreptate, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază : „Trebuie să acționăm în așa fel incit să se înțeleagă bine 
că procesul marilor transformări revoluționare nu s-a încheiat și, 
practic, nu se va încheia niciodată".

întrebarea „Cum trebuie procedat pentru ca, la fiecare loc de 
muncă, să se asigure continuitatea procesului revoluționar ?” capătă 
astfel o importanță deosebită. Pentru a afla răspunsurile - citeva 
din multele posibile - ne-am adresat unor oameni care, in fapte, 
nu în vorbe, dovedesc că revoluția continuă și trebuie să continue 
pe toate fronturile construcției noastre socialiste, lată ce ne-au spus :

Fizicianul dr. Mihail Pascu. 41 
de ani, comunist, directorul Insti
tutului de fizica și tehnologia a- 
paratelor cu radiații de pe plat
forma Măgurele :

— Gîndind cutezător. Asta nu se 
poate fără știință, fără competen
tă. Nici eu. nici colaboratorii mei 
nu uităm măcar o clipă că. în a- 
celași timp cu intensificarea cer
cetărilor aplicative și a dezvoltă
rii tehnologice, trebuie să amplifi
căm cercetările fundamentale în 
așa fel incit și fizica românească 
să asigure rezerva de soluții pen
tru dezvoltarea în perspectivă a e- 
conomiei și întregii societăți si. tot
odată. să participe activ la pro
gresul creației tehnico-știintifice 
mondiale. Așa ni s-a indicat la 
Congresul al XIII-lea și la Con
ferința Națională ale partidului, 
astfel de orientări au fost stabi
lite și la Plenara Consiliului Na
țional al Științei și Invătămîntu- 
lui. desfășurată sub conducerea 
tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. Ne-am 
convins din propria noastră ex
periență de adevărul tezei tova
rășului Nicolae Ceaușescu după 
care „acum este nevoie de un 
revoluționar de tip nou. cu înalte 
cunoștințe în toate domeniile — 
profesionale, tehnice, științifice și 
culturale — in înțelegerea legilor 
naturii și a legilor dezvoltării so
ciale". Pentru oamenii de știință 
acest deziderat este de o importan
tă cardinală...

— Nu numai pentru el, cl pen
tru toti oamenii acestei țări, in
diferent de profesie. Dv. sînteti șl 
om de știință, și director. Ce in
seamnă pentru dv.. în această du
blă calitate, așa cum spuneați, a 
..gîndi cutezător" 7

— Una dintre devizele conduce
rii științifice sună astfel : „Orga- 
nizati-vă viitorul ; prezentul este 
deja trecutul". A gindi cutezător 
Înseamnă a promova noul sub toa
te formele sale. A gîndi cutezător 
Înseamnă, pe lingă și concomitent 
CU aplicarea noului, valoric su
perior. și organizarea competentă 
și disciplinată a muncii și reac
ția critică, eficientă fată de tot

ceea ce frînează mersul înainte, 
îmbogățirea gindirii cu datele ști
ințelor contemporane... Numai pro- 
cedind astfel putem vorbi de a-

— Continuitatea spiritului revo
luționar se asigură numai prin 
acțiune revoluționară. De multe 
ori — uneori de prea multe ori — 
se vorbește de spirit revoluționar 
în general și ne concentrăm mai 
puțin asupra formelor sale concre
te de manifestare, asupra obiec
tivelor pe care le avem de înfăp
tuit. După opinia mea nu poți să 
fii revoluționar ..în general", ci re
voluționar într-o acțiune, in luptă 
cu ceva. în efortul de a rezolva 
o problemă, de a promova o so
luție nouă, avansată. A menține 
treaz spiritul revoluționar în
seamnă a fi combativ, a crea cli
matul necesar manifestării crea
toare a fiecăruia în parte si a tu
turor laolaltă. ‘înseamnă să asiguri 
o pregătire profesională temeinică, 
să ai încredere în oameni. Toate 
acestea nu apar singure, ele tre
buie sădite, formate. încurajate.

economia națională avea nevoie nu 
de pertractări, ci de organele de 
asamblare produse la noi. Ne-am 
sfătuit în organizațiile de partid. 
Fiecare comunist a primit sarcina 
să se gindească la rezolvarea unei 
probleme aparent insolubile...

— De ce „aparent" 7
— Pentru că soluția a „tîsnit" to

tuși in adunarea generală a re
prezentanților oamenilor muncii 
din februarie anul trecut. De a- 
ceea afirmam mai înainte că tre
buie să ai încredere în colectiv, să 
asiguri climatul necesar afirmării 
spiritului revoluționar. Maistrul 
Virgil Efrimescu si subinginerul 
Radu Stoica s-au ridicat si au 
spus cam același lucru : «Planul 
trebuie să-l facem. Material avem 
puțin, ce-i drept, dar nu scrie ni
căieri că tehnologia de așchiere e 
bătută în cuie. S-o schimbăm, să 
realizăm elemente de asamblare

Permanența spiritului revoluționar
sigurarea permanentei spiritului 
revoluționar.

— Am reținut ca fiind foarte 
importăntă organizarea... viitorului. 
Concret, dv. cum ati procedat 7

— Măsurile luate sint multiple 
și permanente. în institut asigura
rea unui spirit revoluționar con
tinuu fiind tratată ca un proces. 
Dintre cele mai semnificative aș 
menționa cuplarea unor domenii de 
cercetare diferite, cum ar fi : fi
zica vidului și fizica plasmei, fi
zica laserilor și fizica plasmei, op
tica si 
rilor și 
fel de 
la idei 
nivelul 
cit și la nivelul celor aplicative. 
S-a lucrat mult la nivelul colec
tivelor de cercetare pentru asigu
rarea componentei lor optime, 
pentru materializarea unui stil de 
conducere modern și nominalizarea 
unor șefi de colective care să a- 
sigure o cit mai bună valorifica
re a potențialului creator al cer
cetătorilor. Am reușit astfel o bună 
dinamică a rezultatelor investiga
ției științifice, frumoase aprecieri 
pe plan național șl internațional. 
Sînt. toate acestea, efectul, aș zice, 
al unei șanse prodigioase. Anu
me 7 Faptul că de la începutul a- 
nilor ’80 partidul nostru a pus in 
valoare. într-o perspectivă nouă, 
ideea actualității și perenității spi
ritului revoluționar. ‘ ii

Romeo Dobrin. secretarul comi
tetului de partid de la întreprin
derea de organe de asamblare din. 
Rimnicu Sărat :

ANCHETĂ SOCIAL-POLITICĂ

fizica laserilor. fizica lase- 
fizica materialelor. O ast- 

abordare a condus, la noi. 
noi și noi realizări, atît la 
cercetărilor fundamentale,

— Cum 7
— Prin efortul unit al comuniș

tilor. al tuturor organelor și or
ganizațiilor de partid, de tineret, 
de femei, sindicale. Trebuie asi
gurat front comun împotriva ace
lora care mai cred — chestiune de 
deprindere, dar și de mentalitate ! 
— că dacă-ți construiești un „sis
tem" de explicații, de justificări, 
poți dormi liniștit, poți vegeta aș- 
teptindu-ți calm retribuția. Perma
nentizarea spiritului revoluționar 
dislocă stereotipiile. obișnuințele, 
solicită invenție, creație, perfec
ționarea muncii. Ceea ce ieri a 
fost revoluționar, mîine nu va mai 
fi. cu atît mai puțin poimîine. As- 
ta-i viața ! Uneori ți-e dat să auzi: 
„De ce să nu mergem cu soluția 
pe care o cunoaștem ? Dacă noi 
am fi procedat așa anul trecut, e 
mal mult ca sigur că nu ne-am 
fi îndeplinit planul...".

— Vă referiți la ceva anume 7
— Da. la un exemplu de viată. 

Pentru 1987 ni s-a fixat, la anumi
te repere, un anumit plan de pro
ducție. dar nu ni s-a asigurat și 
cantitatea necesară de metal. Pri
mele momente au fost de supărare 
împotriva centralei : „Cum trasați 
sarcini fără să asigurați material 7 
Prima condiție ca să faci ceva este 
să ai din ce face !“ Logic, nu ? 
Ne-au răspuns calm : „Atita pu
tem, atîta dăm. Căutați soluții"; A 
trebuit să recunoaștem faptul că

prin deformare plastică si gata... 
soluția. Coeficientul de folosire a 
metalului ar creste de la 30 la sută, 
cit este acum, la peste 90 la sută»".

— Simplă rezolvare, nu 7
— Au sărit insă apărătorii ve

chii tehnologii. Temători că le vor 
lua... piinea de la gură, cei de la 
așchiere au sărit ca arși, dar n-au 
spus-o pe-a dreaptă. Au zis : „Dar 
la precizie v-ati gindit 7 Tovarăși, 
să nu ignorăm problema calității !“. 
Li s-a răspuns insă clar : Calita
tea nu va suferi, dimpotrivă, pre
cizia va fi mai mare. Avantaje 
sint pe toată linia — economie de 
metal, timp de fabricație mult mai 
scurt, eliminarea supraaglomerării 
din sectoarele de așchiere si folo
sirea integrală a capacităților dis
ponibile în sectorul deformare 
plastică, care pînă atunci cam du
cea lipsă de comenzi. încă o dată, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu are 
dreptate, cînd spune : „Actionînd 
în spirit revoluționar. comunist, 
trebuie să înlăturăm din practica 
activității noastre tot ceea ce este 
depășit si nu mai corespunde noii 
etape de dezvoltare. Este necesar 
să aducem modificări in gindirea 
si activitatea practică, să înlăturăm 
chiar din vocabularul nostru ver
bul «nu se poate» să folosim nu
mai verbul «totul se popte»".

Inginer Florin Ruda. 31 de ani, 
întreprinderea „Neptun" — Cîm- 
pina :

-r Lucrez aici de la absolvi
rea facultății, dar întreprinderea o 
cunosc încă de mic Pentru că. si eu 
si ea. de cînd ne știm... locuim pe 
aceeași stradă? Intre 12 ianuarie 
1971, data primei vizite a tovară-

șuiul Nicolae Ceaușescu. și 25 sep
tembrie 1986, cind a fost 
dată in mijlocul nostru, ca urmare 
a indicațiilor si orientărilor de 
am beneficiat, intreprinderea 
dezvoltat enorm. Ceea ce m-a 
presionat în 
cuvintele pe 
tite aici de 
partidului, 
muncitori mai vîrstnici 
printre altele : „Aveți grijă de e- 
ducarea tinerilor, invățati-i că toa
te victoriile noastre sint rodul lup
tei permanente a comuniștilor, a 
revoluționarilor. Invătați-i că lu
mea se schimbă. câ revoluție va fi 
mereu..."; Tot în aceeași zi. adică 
în 25 septembrie 1986, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizitat si Mu
zeul Doftana. în cuvintarea rostită 
acolo a subliniat din nou : „Tre
buie ca tineretul patriei noastre, 
întregul . nostru popor să cinsteas
că pe acei care și-au dat viata pen
tru libertatea si fericirea întregii 
națiuni. Aceasta va fi — si trebuie 
să fie — întotdeauna poziția si a- 
titudinea tineretului, copiilor, celor 
care mîine vor edifica comunismul 
în România ! Dar să cinstim pe 
revoluționarii, pe comuniștii, pe 
înaintașii noștri prin muncă, prin 
realizarea obiectivelor Pe care ni 
le-am propus. Cea mai bună cinsti
re si recunoștință este să îndepli
nim programele de dezvoltare eco- 
nomico-socială a tării, să asigurăm 
ridicarea României spre culmile 
înalte ale coțnunismului".

— Observ că sînteti foarte bine 
informat, dispuneți de fise...

— E firesc pentru că nu sînt nu
mai inginer, ci si redactor la sta
ția locală de radioficare. în aceas
tă calitate mă străduiesc să arăt că 
a acționa, asa cum cere tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru o te
meinică înțelegere a adevărului că 
procesul marilor transformări re
voluționare nu s-a încheiat si nu 
se va încheia niciodată înseamnă a 
aprofunda istoria, a asigura însu
șirea de către membrii partidului, 
de către întregul popor a conclu
ziilor ce se desprind din analiza 
trecutului. A trecutului înțeles nu 
ca un depozit de amintiri, ci ca o 
sursă de învățăminte pentru pre
zent si viitor. Pentru că și azi. ca 
Si în trecut, revoluționarului i se 
cere spirit de sacrificiu, dăruire, 
abnegație. Și azi i se cere să de
termine importante schimbări la 
locul său de muncă. în societate, să 
lupte pentru a impune o realitate 
nouă, superioară. Și azi. ca Si in 
trecut, trebuie să facă dovada unor 
alese calități umane. Dar azi. fată 
de trecut, el se confruntă cu pro
bleme mult mai complexe, pe care 
le va soluționa numai pe temeiul 
însușirii celor mai înalte .cuceriri 
ale științei i si culturii, ale cunoaș
terii umane.

ultima

care 
s-a 
im- 
fost 
ros-

mod deosebit au 
care le-am auzit 

secretarul general al 
Adresindu-se unor 

a spus.

• In 1968,

Columna lui

aceasta este acum mai mare
Moldova, Oltenia ți Dobrogea

re-
pe 
ță-

privește cu adincăi șatis- 
patriotică drumul parcurs 

cirma

legate prin origine sau 
romanitate.

construcțiilor de mașini era
___ ,. _ . . ,_ , dezvoltată, ponderea acesteia 

a înregistrat, în aceeași perioadă, o creștere însemnată : de la 2,8 
la sută la 30,4 la sută In județul Bistrița-Năsăud, de la 2 la sută 
la 34,3 la sută în județul Teleorman.

Repere ale calității muncii și vieții

Mircea BUNEA

* *
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*i
*****
*

DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALA ARMONIOASA
ȘI ECHILIBRATA A TUTUROR ZONELOR TARII

Poporul nostru 
facție și mindrie 
de țara noastră in anii de cind la 
partidului și țării se află iubitul nostru con
ducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Anii 
care au trecut de la Congresul al IX-lea, 
anii cei mai bogați in mărețe înfăptuiri, 
epoca cea mai glorioasă din istoria țării au 
configurat un minunat tablou al României 
de astăzi. Uriașele transformări revoluționa
re petrecute in societatea românească, în 
dezvoltarea economico-socială a țării au la 
bază strategia creșterii accelerate a forțelor 
de producție. Potrivit acestei concepții, secre
tarul general al partidului a fundamentat 
teoria și practica de amplă anvergură și 
semnificație a dezvoltării echilibrate, ar
monioase a forțelor de producție, a repar
tizării lor raționale pe intreg teritoriul țării, 
ca temelie a prosperității tuturor județelor 
și zonelor țării. Așa cum arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, numai prin această poli
tică s-a putut și se poate asigura folosirea

• Dacă în perioada 1965—1985 investițiile 
sporit de circa 5 ori, datorită orientării cu precădere a investițiilor 
spre dezvoltarea mai rapidă a industriei în județele rămase în 
urmă, creșteri mai mari s-au înregistrat în județele : Bistrița-Nă
săud și Mehedinți - de 14 ori, Covasna, Giurgiu și Vîlcea de 13 
ori, Gorj, Sălaj și Tulcea de 10 ori, Alba, Călărași și Vaslui de 
peste 7 ori.

• Au fost construite circa 180 de noi platforme industriale, o 
dată cu dezvoltarea puternică a celor existente ; au fost create 
in fiecare județ cel puțin 4-5 centre industriale.

• Citeva comparații cu trecutul : județul Mehedinți, bunăoară, 
realizează singur, intr-un an, o producție industrială mai mare de
cit cea obținută în 1965 de întreaga Oltenie, iar județul lași - o 
producție industrială mai mare decît cea din întreaga Moldovă. Cit 
privește producția județului Galați, 
decît producția realizată in 1965 de 
la un loc I

® In județe în care industria 
aproape inexistentă sau foarte puțin

rațională a forței de muncă din fiecare ju
deț și localitate, valorificarea superioară a 
resurselor materiale locale, realizarea unei 
structuri demografice echilibrate pe terito
riu, dezvoltarea armonioasă a centrelor ur
bane și rurale, crearea condițiilor pentru 
asigurarea bazei materiale a egalității in 
drepturi intre toți cetățenii țării.

...Să ne reamintim, fie și pe scurt, de unde 
am pornit. Industria era cdhcehtrată intr-o 
proporție ceva mai însemnată doar in cite
va județe — ca Arad, Brașov, Cluj, Caraș-Se- 
verin, Hunedoara, Prahova și în București 
— care realizau, împreună, peste 52 la sută 
din producția industrială a țării; in între
prinderile acestor județe lucrau 286 000 de 
persoane, reprezentind 58,9 la sută din tota
lul personalului ocupat in industrie. O ima
gine și mai semnificativă a discrepanțelor 
in repartiția teritorială a industriei este 
dată de valoarea producției industriale 
locuitor. Astfel, in timp ce pe ansamblul

în economie au

rii in 1945 revenea o producție industrială de 
circa 730 lei pe locuitor, in județul Ialomița, 
spre exemplu, aceasta era de 86 lei, iar in 
județul Vaslui de 93 de lei. Deci de 8,5 ori 
și respectiv de 7,8 ori mai puțin decît me
dia pe țară și de 38 de ori și 'respectiv de 
35 de ori mai mică decit cea realizată in ju
dețul Hunedoara, care era de 3 288 lei.

Realitățile de astăzi ale României socia
liste sint cele mai puternice argu
mente ale justeței politicii partidului nos
tru, a strălucitei concepții a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la dezvoltarea 
armonioasă a forțelor de producție în întrea
ga țară. Iar acest proces, așa cum arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a partidului, urmează să fie consoli
dat și amplificat in perioada următoare prin 
înfăptuirea obiectivelor Congresului al 
XIII-lea, a prevederilor Programului parti
dului de dezvoltare multilaterală a tuturor 
județelor, a tuturor localităților patriei.

Sînt Opinii care demonstrea
ză cu forța de netăgăduit a fap
telor că spiritul revoluționar este 
și va fi totdeauna o permanen
ță în viața comuniștilor, a ță
rii. Și este și va fi așa pentru 
că drumul spre viitor este și va 
fi luminat de cerința — funda
mentată științific de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu - a conti
nuității procesului revoluționar, 
a amplificării lui, a manifestă
rii lui în gîndire, în acțiunea 
practică de edificare a noii so
cietăți, în întreaga viață econo- 
mico-socială a țării. Iar rolul de 
generator al ideilor revoluționa
re, al faptelor revoluționare îl 
are partidul nostru comunist. 
Pentru că el, partidul nostru, 
avînd în.fruntea sa pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, reprezintă 
centrul vital al întregii națiuni.

Luminoase realizări,
vaste programe de viitor

La încheierea Conferinței Na
ționale a partidului, in istori
ca sală de care-și leagă nume
le atitea evenimente memorabile 
din istoria contemporană a Româ
niei, vibrînd de ovațiile adresate 
secretarului general al partidului, 
Președintelui țării, ca o izvorire 
spontană, de undeva, apoi din mai 
multe locuri, apoi din intreg 
prinsul, au inceput a 
cuvintele „Ceaușescu 
ani !“.

cu-
fi scandate
— La mulți

Ceaușescu — La mulți ani !“ 
scandau delegații comuniștilor ro
mâni, ai întregului partid, in
tr-un entuziasm crescînd izvorind 
mai profund parcă, o dată cu 
urcarea, noii trepte politice a Con
ferinței — nouă treaptă in evolu
ția procesului de dezvoltare socia
listă a României.

Ecoul acestei urări ovaționate pe 
care, reprezentanții aleși ai celor 
trei milioane șapte sute de mii de 
comuniști, dar și reprezentanții de 
drept ai celor douăzeci și trei de mi
lioane de cetățeni ai țării, o scan
dau spre tribuna de la care le răs
pundea caracteristicul gest bine cu
noscut al miinii ridicate de secreta
rul general al partidului, se 
lega in mintea noastră, in memoria 
noastră, in conștiința noastră de o 
amintire emoționantă : ovațiile la 
fel de puternice, izvorîte din inima 
sinceră a unui popor plin de aspira
ții care au prins pentru prima dată 
ecou peste țară la Congresul al 
nouălea al partidului.

Privită astăzi lucid — prin ceea 
ce a stimulat in devenirea socie- 

contemporane 
a tovarășului 

— esența 
se constituie

tații românești 
personalitatea unică 
Nicolae Ceaușescu 
certitudinilor noastre 
în încrederea in revoluție, in am
prenta spiritului revoluționar așeza
tă pe tot ceea ce inseamnă reali
zare socialistă a patriei. Convin
gerea că partidul este capabil să 
stimuleze in popor energii . nebă
nuite prin punerea in valoare a 
conștiinței lui revoluționare, idealul 
revoluționar de inalt umanism in
serts pe steagul construcției so
cialiste, îndemnul la revoluție con
tinuă in toate domeniile — iată 
forța catalizatoare a afirmării ne
cesare unui popor.

Vorbind astfel despre esența 
certitudinilor noastre, nu putem să 
nu amintim marile momente, ale 
afirmării demnității noastre nhțio-, 
nale care încununează fruntea celor1 
două decenii de cind ea se manifes
tă plenar, in fața tuturor națiuni-, 
lor lumii, fără teamă de a rosti și 
a repeta ceea ce reprezintă sim
țirea noastră. Sărbătorind la acest 
inceput de an 1988 ziua de naștere 
a tovarășului 
sărbătorim și peste două decenii 
de cind ne-am dat seama că glasul 
secretarului general al partidului, 
afirmând răspicat convingerile și 
pozițiile noastre, idealul nostru de 
independență și suveranitate, a 
consolidat demnitatea poporului 
român printre popoarele lumii, a 
făcut să se știe despre România 
mai mult și mai bine, ne-a creat 
un loc demn pe planetă, impunind 
voința noastră alături de voința 
maselor progresiste ale omenirii.

Gindindu-ne la esențele certitu
dinilor noastre, trebuie să mai vor
bim despre cea de natură demo
cratică, venind de atît de departe 
din tradiția noastră, corespunzmd 
atît de firesc aspirațiilor și menta
lităților noastre social-politice și 
căpătindu-și larg cimp de perfec
ționare in cadrul concepției despre 
democrația muncitorească.

Nicolae Ceaușescu,

anul reorganizării administrativ-teritoriale, numai 
6 județe realizau o producție industrială, agricolă și din celelalte 
sectoare de activitate în valoare intre 40,1—60 miliarde lei ; doar un 
județ depășea limita de 60 miliarde lei. In 1987 numai un singur 
județ mai realizează un volum total de activitate economică între 
40,1—60 miliarde lei, in timp ce 25 de județe realizau un volum de 
activități economice între 60,1 și 100 de miliarde lei, iar 15 județe 
depășesc 100 miliarde lei.

• . Astăzi, producția industrială a țării este de 120 de ori mai 
mare decît in 1945. Industria chimică a crescut de 1 200 de ori. 
S-au dezvolțat de 113 ori industria metalurgică, de circa 500 de 
ori industria constructoare de mașini, de 82 de ori industria 
ușoară, de 32 de ori industria alimentară.

• Continuarea politicii partidului de dezvoltare armonioasă, 
echilibrată a tuturor județelor țării rezultă și din faptul că planul 
cincinal actual prevede ca pînă în anul 1990 să se ajungă în fie
care județ la un volum de activitate economică de cel puțin 80 000 
lei pe locuitor, iar intr-un număr de 29 de județe la peste 100 000 
lei pe locuitor — ceea ce va conferi potențialului economic al fie
cărui județ un echilibru sănătos și dinamic, prin dezvoltarea ar
monioasă a tuturor ramurilor economice.

Formă 
țială la 
democrație, acest concept, _____
denumiri și aspecte noi va căpăta, 
reprezintă pentru noi mândria că, 
nu de acum, ci incepind de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
se constituie ca o practică a socia
lismului românesc.

Și tot ca o esență a certitudini
lor noastre se constituie consecven
ta poziție de pace și de cooperare 
intre popoare care a dat României 
loc și rol preponderent la masa tra
tativelor lumii contemporane in 
impunerea voinței popoarelor de a 
construi o omenire a păcii, o ome
nire lipsită de pericole și amenir 
țări, o omenire deci a unor cer 
tudini superioare in fața vieții

Dar. peste toate acesteti, < 
esemfă a esențelor, ca o cert1' 
a certitudinilor in cea mai 
și mai evidentă formă a 
chipul țării de astăzi, cu 
sele ei realizări, cu vaste 
grame de viitor. Chipul 
depune mari eforturi die 
zare, chipul țării care, fă 
și cu știința exactă a h 
voltării in toată sobriet 
lor, a făcut in două di 
uriași, pînă la imaginea 
a județelor și localității# 
de progres concretizat in . 
(iile ce stau mărturie pre2et,.ul 
fără posibilitate de echivoc și v 
fi viitorului mărturie pentru 
Epocă de inflorire nemaiintiSnită.

In această zidire se află, const, 
și dăinuie certitudinile unui pop 
care a participat, și-a adus conți 
buția. s-a simțit stimulat și antr 
nat in procesul de hotărîri și ră 
punderi, de gospodărire și dezvc 
tare, de participare și implicai 
Fiecare dintre noi s-a simțit, 
acești ani, mai responsabil de t 
ce inseamnă produs național și m 
stăpin pe tot ce inseamnă bun n 
țional. Tot mai stăpin și tot m 
responsabil, mult mai stăpin și mt 
mai responsabil azi decit ieri 
mîine decit astăzi. Fiecare s-a sir 
țit participant la faptă și decizi 
fiecare și-a înfipt rădăcinile m 
trainic in solul fertil al afirmă 
plenare ca proprietar și producăti 
conturîndu-i-șe certitudinea acei 
mentalități de cetățean al un 
patrii socialiste in care are dat 
ria să-și spună tot mai răspicat c 
vintul pentru o viață mereu, m 
înfloritoare.' echilibrată, dertlnd.

' Ih virtutea mui asemenea sir, 
bol inalt al certitudinilor noasti 
ovațiile, din șâlț, Conferinței șe.J 
gau, pesie răstimpul celor dou 
zeci și doi de ani, de acelea ca 
și-au inceput ecoul la Congresul 
IX-lea al partidului, tn nume 
unui intreg popor, ajuns pe inal 
trepte de civilizație socialistă, 
numele unei clase muncitoare ina 
mate cu vaste cunoștințe științii 
ce, in numele istoriei mișcării noa 
tre muncitorești și a strălucitei sa 
experiențe, in numele democrați 
mereu creatoare de inițiative și șt 
inței ale cărei rigori girează cal 
lucidă și realistă a progresului, 
numele umanismului — ca trăs, 
tură esențială a țelului politic • 
aclamațiile de atunci reverberau 
ovațiile de astăzi, ingemănindu- 
în glasul unei simțiri politice uni, 
care își scanda omagiul.

Firesc omagiu pentru conducă! 
rul țării, pe care, respectuos, îl r, 
luăm, intimpinind această zi să 
bătorească — ziua aniversării a 
de ani de viață și a peste 55 de a 
de eroică activitate revoluționare, 
„Ceaușescu — La mulți ani

nouă si 
știința

contribuție esen- 
umanistă despre 

oricite

Corneliu LEU

Unitatea dialectică intre trecut, prezent si viitor
(Urmare din pag. I)
cutului românesc din perspectiva 
istoriei europene, în legătură cu cea 
sud-est europeană, după cum istoria 
universală însăși își reconstituie 
țesătura ca sinteză a interacțiunii și 
interconexiunii istoriilor naționale. 
Locul românilor în istorie trimite la 
necesitatea de a dezvăltfi conținutul 
civilizației românești și felul in 
care aceasta se articulează cu cea 
universală, de a urmări procesul de 
integrare a istoriei țării noastre în 
universalitate, de a defini valorile 
trecutului nostru dintr-un punct de 
vedere mai general.

In ce privește originea și continui
tatea poporului român, a caracterului 
său unitar, acestea sint capitole 
fundamentale ale existenței noastre 
istorice. Prin înaintașii daci ne adîn- 
cim în întinderea mileniilor ; prin 
romani, cea de-a doua componentă 
etnică majoră, sîntem moștenitorii 
uneia din marile civilizații ale anti
chității și aparținem marii familii a 
popoarelor 
limbă de

care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, județul Bistrița-Nâsâud a cunoscut unul dintre cele mai incite ritmuri de creștere □ producției industriale. In imaginea 
de față, noua platformă industrială din municipiul Bistrița

Traian, impresionant monument și 
izvor istoric, totodată, ne dezvăluie 
prin reprezentarea costumului daci
lor continuitatea milenară. Cercetări
le arheologice și izvoarele scrise 
atestă și ele permanența Înaintașilor 
noștri pe teritoriul patriei. Cronicile 
și vechile documente românești sau 
străine au păstrat amintirea celor 
care, după ce au făurit cele dinții 
state rorpânești. le-au apărat hotarele 
cu nețărmurită dăruire, manifestin- 
du-se ca stavile ale Europei centrale 
și occidentale în fața i 
Imperiu otoman. Istoria 
faptul că, în pofida 
vremii, elementele de 
munității românești 
permanent ca o forță
Peste hotarele vremelnice care i-au 
separat multă vreme, românii au în
tărit pe multiple planuri legăturile 
dintre ei. deschizind drumul spre 
ceea ce trebuia să fie România.

Istoria dezvăluie forța națiunii 
noastre în epoca modernă, mijloacele 
variate folosite de ea in lupta pentru 
crearea s 
modern și 
cipatelor, 
cucerirea 
încheierea 
statului unitar în 1918 sint tot atitea 
momente înălțătoare a căror cunoaș
tere „constituie un element de pro
fundă mindrie națională și o inaliă 
obligație de conștiință pentru toți ce
tățenii patriei noastre".

în opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu străbate ca un fir 
roșu sublinirea rolului revoluționar al 
maselor populare, făuritoarele neobo
site ale vieții celei noi, luptătoare 
hotărite pentru progres. In ea sint 
dezvăluite cuprinzător complexul 
problemelor și caracteristicilor socie
tății românești în perioada dintre 
cele două războaie mondiale, drama
tismul condiției obiective a României 
în preajma celui de-al doilea război 
mondial și în timpul acestuia și este 
zugrăvită amplu întreaga freșcă a so
cietății noastre după înfăptuirea re
voluției sociale și naționale, antifas
ciste și antiimperialiste din August 
1944.

Scrierile secretarului general al 
partidului fixează, cu pecetea unică 
a forței de analiză și a capacității de

puternicului 
i reliefează 

vicisitudinilor 
unitate ale co- 
s-au afirmat 

indestructibilă.

statului național, unitar, 
i independent. Unirea Prin- 

in 1859, războiul pentru 
independenței (1877/1878), 

i procesului de făurire a

sinteză, drumul parcurs de societari 
românească in perioada postbelic 
dimensiunea operei istorice durate < 
poporul nostru sub conducerea part 
dului in această perioadă. Si in ace 
context trebuie să relevăm in toa 
grandoarea sa amploarea infăptuir 
lor de după Congresul al IX-lea 
Partidului Comunist Român, din 196 
indisolubil inspirate și conduse < 
patos revoluționar, cu dăruire uni, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

întreaga operă a tovarâșulc 
Nicolae Ceaușescu mărturisește îr 
demnul pentru istorici de a căuta 
în dubla lor calitate de oameni < 
știință, care prin investigațiile 1< 
descoperă adevărul, și de educatoi 
transmițători ai adevărului — să fa< 
din adevăr forța generatoare a sent 
mentelor reale de patriotism și c 
solidaritate internațională. Este dat.< 
ria istoricilor să arate că popoare 
sînt produsul trecutului lor. al trâd 
țiilor, al experiențelor de viață și s 
sublinieze, totodată, factorii care a 
unit. în decursul veacurilor p< 
poarele.

Avind ca îndreptar opera seen 
tarului general al partidului, insp 
rindu-se din năzuințele generoase < 
care au fost animați precursorii, d; 
mai ales din nobilele idealuri ale s< 
cietății contemporane românești, șt 
ința istorică își va întări eforturi 
pentru a reda în întreaga frumuseț 
bogăție de Conținut și complexita 
istoria glorioasă a patriei, pentru a 
spori ecoul în conștiințe și a da r< 
lației triptice trecut-prezent-viiti - 
toate sensurile prin care ele se pri -■ 
supun, se luminează reciproc si se a: - 
ticulează organic.

S-a spus că „cine știe să citească 
în oglinda trecutului, aceia reușește 
să descifreze mai ușor viitorul". Așa 
ne apare, azi, personalitatea marelui 
președinte al țării, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al Partidului Comunist Român, că
ruia. cu prilejul celei de-a 70-a ani
versări a zilei de naștere și a peste 
55 de ani de eroică activitate revolu
ționară. istoricii îi aduc profundul lor 
omagiu și-i urează ani mulți de sănă
tate spre înflorirea României socia
liste și creșterea prestigiului ei In 
lume.
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A conduce politic, adică nu in „general ,44

e aur a veacului”.
359 — Ziua Unirii Prin- 
nâne — „zi de aur a 
m au numit-o contem- 

■a înscris în istoria po- 
u ca un moment funda- 
rumul devenirii sale is- 
zată prin ceea ce Mihail 
a definea drept „actiil 
ntregii națiuni române", 
a 1859 a reprezentat o pia- 
■ a istoriei noastre națio- 
cat intrarea României în- 
tapă de dezvoltare pe ca- 
.ului social, economic și 
i calea luptei pentru cu- 
■lină a independenței na- 
lesăvirșirea procesului de 
talului național român u-

Împlinirea celor 129 de ani 
scurs de Ia înfăptuirea U- 
icăm o istorie eroică, de 
poporului român, in de- 

eia — așa cum sublinia 
NICOLAE CEAUȘESCU — 
■eu vie flacăra luptei pen- 
te. libertate și neatîrnare, 
uturarea jugului exploată- 
pririi, pentru afirmarea de- 
leingrădită a geniului crea- 
porului român, pentru asi- 
irogresului și civilizației pa
dre".

și ridicate pe noi trepte. în deceniul 
următor, de forțele progresiste ale 
poporului român. Se verifica în 
practică adevărul cuvintelor lui Mi
hail Kogălnlceanu, care aprecia, in 
august 1848, in „Dorințele Partidei 
naționale în Moldova", că unirea 
Moldovei cu Muntenia reprezintă : 
„cheia boitei, fără de care s-ar pră
buși tot edificiul național". Ideea u- 
nirii, prezentă în conștiința maselor, 
care sperau ca, o dată cu realizarea 
ei, să se împlinească un amplu pro
gram de reforme, dobindea. pe zi ce 
trece, o forță sporită, antrenind în ‘ 
acțiune straturile cele mai largi ale 
poporului, stringea intr-un , adevărat 
torent revoluționar toate forțele u- 
nui popor hotărît să-și făurească 
destinul istoric potrivit necesităților 
și aspirațiilor sale.

După infringerea revoluției româ
ne de la 1848, fruntașii ei, nevoiți să 
ia drumul greu al exilului, au in- 
ceput o vastă acțiune pentru capta
rea interesului opiniei publice euro
pene și al marilor puteri în favoarea 
cauzei românești. Războiul Crimeii, 
izbucnit in 1853 — punct culminant 
al manifestării rivalităților și con-

dădeau glas voinței unanime a po
porului român : Unirea Principatelor 
Moldova și Muntenia intr-un singur 
stat — România. Dar Convenția de 
la Paris, încheiată la 7/19 august 
1858, hotăra ca Moldova și Munte
nia să poarte numele de Principa
tele Unite. Se constituia o Comisie 
Centrală pentru pregătirea legilor, 
se prevedea înființarea unei Curți 
de Casație comune, ambele cu se
diul la Focșani, măsuri de organi
zare identică a armatei ș.a. In ace
lași timp, prin Convenția de la 
Paris, se hotăra că fiecare țară să 
aibă domnul ei, guvernul ei. adu
narea sa legislativă, administrația sa 
separată.

Prevederile Conferinței de la Paris 
reliefau încă o dată, cu claritate, 
poporului român, dificultatea, dacă 
nu imposibilitatea, de a-și vedea îm
plinit idealul prin bunăvoința sau 
jocul de interese ale puterilor stră
ine, impuneau în mod legic con
cluzia că numai prin lupta proprie, 
hotărită. aspirația realizării unirii 
poate primi consacrare. Cită drep
tate avea Nicolae Bâlcescu cînd, a- 
dresîndu-se românilor, scria : „In

s-a 
sta- 
era 
ge
t-a

ci concret dinamic, operativ

3ză a întregii istorii a
Unirea Moldovei și Mun-

’ost o sinteză a întregii dez- 
*erioare a poporului ro- 

-onsacrare unei aspirații 
iseculare, a fost expre- 
iHăți istorice, legice, o- 

■a din 1859 s-a înfăp- 
de granit a comuni- 

•conomică și politică, a 
e de neam și limbă a 
u — popor plămădit 
chea vatră a Daciei 
tradiții de organiza- 

este două milenii, de 
lumii antice se afir- 

* strămoșilor noștri geto- 
ub conducerea marelui rege 
sta. Istoria stă mărturie că 
idinile vremurilor n-au putut 
a comunitatea de viață, limbă 
ură a poporului nostru, 
imăratele bătălii pe care po- 
român a fost nevoit să le 
de-a lungul timpului pentru 

ea vetrei strămoșești, ca și 
3 și agresiunile distrugătoare 
irilor imperii ale timpului au 
repercusiuni negative asupra 

.arii sale, au îngreunat și în- 
evoluția sa economică și so

ln același timp, toate aceste 
țe și lupte l-au oțelit, i-au 
oința și dîrzenia, i-au sporit 
tea de țară, i-au întărit hotă- 
le a nu ceda In fața nici unei 
;i, de a nu pregeta în fața nici 
ertfe pentru apărarea patriei, 
ndul poporului s-au ridicat 
onducători de țară și de oști, 
luminoase de eroi și apărători 
rințelor sale de unitate, liber- 
independență, de propășire și 

re națională. în cronica aces- 
irioașe lupte au rămas, adine 
ațe pumele Basârabiloț și 
nilor, ale lui Mircea cel Mare, 
de Hunedoara. Vlad Țepeș, 
,pel Mare. Petry Rareș. Ioari 
?cl Viteaz. Mihai Viteazul, 
ntin Brincoveanu, care s-au 
în fruntea luptei poporului 
iva cotropitorilor străini. Vic- 
repurtate de oștile române in 
domniilor acestor mari condu- 

de țară și de oști au permis . 
române, cu grele sacrificii 

ile și umane, să-și păstreze 
de stat. într-o conjunctură în 
ațele din sud-estul și din cen- 
iropei erau desființate și trans- 
e în pașalîcuri otomane, 
in simbol al dreptului istoric 
răi liber, unit și independent 
ra strămoșească, poporul ro- 

reușit să înfăptuiască actul 
i strălucit al evului mediu ro- 
:. realizind. acum aproape pa- 
■ole, sub domnia lui Mihai 
Viteazul, prima unire politică 
or române în hotarele ce cu- 
iu cea mai mare parte a te- 
ui vechii Dac i. iuealul Uni- 
ăptuite in 1600 sub Mihai Vi
s-a transmis <le la epocă la 
de la generație la generație, 

> dominantă a gindirii și ac- 
politice, diplomatice, militare 
urale a marilor voievozi ce 
mat.

rem să fim o nație, una, 
nică și liberă", dealurile 

i au căpătat noi dimensiuni în 
modernă. în pofida granițelor 

artificiale trase de marile
i pe trupul unuia și aceluiași 
al uneia și aceleiași patrii.

•ișat de masele largi ale 
i, acest ideal a dobîndit o 
nestăvilit, ideea unirii și
ii regăsindu-se în toate 
:te istorice ale poporului 
in epoca modernă,
îosebită semnificație în lupta
libertate socială și națională 

rului român a avut marea re
populară din anul 1784, con

te Horea, Cloșca și Crișan. K. 
scria că Horea plănuia elibe- 

neamului său, el devenind 
Iul renașterii Daciei". 
ceea ce s-a acumulat în „18 
i de lucrare a poporului asu- 
i însuși" — vitejie, curaj, in
line. meșteșugul armelor, ca și 
diplomației, dorul de libertate, 
Ie neatîrnare' și sentimentul 
late, argumentele spadei și ale 
dor de necontestat despre 
cile legitime de stăpini ai Da
rabane — s-a întruchipat în 
ia condusă de Tudor Vladimi- 
și in lupta generației revolu- 
lor de la 1848. Patrioții ro
le la 1848 au proclamat astfel 
„triumfului dreptului asupra 

anunțind „în numele revolu- 
mâne" dreptul de unitate și 
ndență al poporului român. In 
context a găsit un puternic 
ezideratul exprimat de Nicolae 
:u : „Vrem să fim o nație, 
uternlcă.și liberă prin dreptul 
>ria noastră, pentru binele 
și al celorlalte nații, căci voim 

>a noastră și avem o misiune 
ini in omenire". Deși înfrîntă 
itervenția contrarevoluționară, 
nară a marilor imperii ale 
.ii — otoman, ha’-shurglc sl ta- 

programul și ideile revolu- 
nâ.ne de la 1848, născute și 

in straturile cele mai adinei 
letății. au rămas biruitoare. A- 
e cuvintele „Dreptate și Fră- 
volutionarii pașoptiști au a- 
in deviza lor „Unitatea na- 

ca ideal suprem al tuturor 
ar.
i moștenire ideologică și cul- 

revoluționarilor de la 1848, 
ele tradiții democratice și 
e de unire și libertate na- 
iu fost preluate, amplificate

po- 
for-
ne- 

ma- 
ro-
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flictelor de interese existente între 
marile puteri europene la mijlocul 
secolului XIX, al luptelor pentru su
premație in bazinul Mării Negre, 
pentru luarea in stăpinire a stnm- 
torilor și a gurilor Dunării —a făcut 
din cauza românilor o „chestiune eu
ropeană". în cadrul lucrărilor Con
gresului de la Paris din 1856, dele
gațiile puterilor europene participan
te s-au pronunțat pentru sau împo
triva unirii Moldovei și Munteniei 
în măsura în care constituirea statu
lui român unitar dădea satisfacție 
sau nu intereselor lor economice și 
politice.

„Unirea este sufletul po- 
poruiui român", In acest con’ 
text internațional, lupta pentru unire 
a intrat intr-o fază nouă. Ea a an
trenat activ largi pături sociale, ma
sele populare,toate spiritele înaintate 
ale societății românești, care înțele
geau să acționeze energic, atit pe 
plan intern, cit și pe plan extern, 
făcînd ca „Strigătul : «Unirea prin
cipatelor^, «Suveranitatea statului 
român — așa cum îndemna re
voluționarul democrat Dimitrie Bră- 
tianu printr-o scrisoare din Londra 
trimisă unioniștilor români, la 11 iu
nie 1856 — să străbată munții, cim- 
piile, văile și dealurile noastre, să 
umple aerul, să răsune pină in un
ghiurile pămintului cele mai depăr
tate ca lumea întreagă să se încre
dințeze că unirea este sufletul po
porului român, că ea este glasul 
României... Unirea Principatelor nu-i 
o unire de elemente eterogene : ea 
este unire de români cu români. 
Moldovenii și muntenii sint un sin
gur neam, o singură familie.' ei nu 
sint nici moldoveni, nici munteni, 
ci numai români".

Adunările ad-hoc — organisme a 
căror creare a fost prevăzută in ho- 
tăririle Congresului de la Paris din 
1856, in scopul de a se pronunța 
asupra viitoarei organizări a țărilor 
române — au exprimat, m pofida 
atitor greutăți și atitor intrigi ale 
marilor puteri, dorința de unire a 
moldovenilor și muntenilor în ca
drul unui stat național. în ansamblul 
lor, deputății celor două foruri na
ționale au votat cu entuziasm, la 7 
și 9 octombrie 1857, hotăririle care

zadar veți îngenunchea și vă veți 
ruga pe la porțile împăraților, pe la 
ușile miniștrilor lor. Ei nu vă vor 
da nimic, căci nici vor, nici pot. Fiți 
gata, dar, a o lua voi, fiindcă îm
părații, domnii și boierii pămintu
lui nu dau fără 
smulg popoarele, 
lupta bărbătește, 
și jertfire, prin 
porul dobindește 
lor și datoriilor sale".

Concentrîndu-și eforturile în jurul 
constituirii și desfășurării lucrărilor 
celor două adunări elective, masele 
populare aveau să-și dovedească, 
încă o dată, curajul și înțelepciunea, 
capacitatea lor de a influenta și de 
a determina mersul evenimentelor, 
conținutul însuși al hotărîrilor a- 
cestor organisme reprezentative. La 
5 ianuarie 1859, adunarea electivă 
de la Iași a proclamat, în unanimi
tate, drept domn al Moldovei pe 
colonelul Alexandru Ioan Cuza, unul 
din fruntașii revoluției de la 1848, 
care, în acele zile eroice, cerind re
zistența armată a poporului, spunea: 
„Cu moartea noastră trebuie să des
chideri un viitor nației noastre, 
vrednic de mărirea strămoșilor noș
tri". Sub presiunea maselor popu
lare, a zecilor de mii de meseriași, 
lucrători, comercianți, țărani — adu
nați pe Dealul Mitropoliei din Ca
pitală. în zilele de 22—24 ianuarie 
1859 — adunarea electivă de la Bucu
rești a ales drept domn al Munte
niei tot pe colonelul Alexandru Ion 
Cuza. Succesul cu adevărat istoric 
obținuf în acele zile a fost posibil 
datorită devotamentului neclintit al 
poporului român față de cauza 
unirii ; acesta, a dejucat — prin ;ac- 
țîjjnO? energică și unită — deopbttiVă 
manevrele unor cercuri reacționare 
interne, ca și intențiile unor puteri 
europene ce-și vedeau 
prin crearea statului român 
intențiile lor expansioniste in aceas
tă parte a continentului.

Temelie a unor noi și mă
rețe izbînzi. înțelepciune, dina
mism, inventivitate și inițiativă, iată 
tot atiția factori evidențiați de eve
nimentele din acel neuitat ianuarie 
1859. Ca și celelalte acte definitorii 
ale istoriei noastre naționale, Unirea

numai aceea ce le 
Fiți gata, dar, a vă 
căci, prin lucrare 
singele vărsat, po- 
conștiința drepturi-

stinjenite, 
unitar.

din 1859 s-a înfăptuit ca expresie a 
voinței poporului român, consti
tuind pentru popoarele din Europa, 
mai ales pentru cele din sud-estul 
continentului, o ilustrare convin
gătoare a aplicării in viață a princi
piului dreptului de autodeterminare, 
al unirii pe baze plebiscitare a două 
teritorii aparținînd unuia și ace
luiași popor. Ulterior, după cum se 
știe, unificarea altor state europene 
s-a realizat prin forță, pe calea ar
melor ; românii au oferit însă solu
ția plebiscitului, a căii pașnice, ace
eași alternativă pe care o vor folosi 
și in memorabilul an 1918, cind 
încheiat procesul de făurire a 
tului național român. In esență, 
soluția voinței naționale, căreia 
niul politic al poporului român
găsit drum de aplicare pe cale paș
nică, prin utilizarea tuturor posibi
lităților contextului istorico-diplo- 
matic european. Tocmai aceasta ex
plică de ce teritoriul României a 
devenit, în timpul domniei lui 
Al. I. Cuza și după aceea, loc de 
pregătire și pornire a unor mari 
acțiuni și mișcări de redeșteptare 
națională pentru popoarele din sud- 
estul Europei.

Eveniment cu adevărat epocal al 
istoriei patriei. Unirea din 1859 a pus 
bazele statului național român mo
dern, a creat posibilități noi de afir
mare și acțiune ale statului român 
în planul relațiilor internaționale, a 
făcut posibilă cucerirea independen
ței depline de stat la 1877—1878. In 
perspectiva istoriei, evenimentele din 
1859 și 1877 au constituit piloni pu
ternici pe care s-a făurit, în 1918, 
statul național unitar, rod al voinței 
și acțiunii întregului popor român, 
care a marcat triumful unui ideal 
pentru care au luptat și s-au jertfit 
numeroase generații de înaintași. 
Unirea de la 1859, cucerirea inde
pendenței depline de stat la 1877 și, 
apoi, desăvîrșirea unității naționale 
și statale a poporului român în 1918 
nu au fost rezultatul unor eveni
mente întîmplătoare, de conjunctură, 
un dar oferit de marile puteri, ci 
urmarea directă a luptei multisecu
lare a poporului român pentru a fi 
deplin stăpîn pe țara și destinele 
sale, pentru a se afirma liber și su
veran în rindul popoarelor lumii. în 
anii ce au urmat, prin lupta eroică 
a Partidului Comunist Român, a co
muniștilor. prin activitatea amplă de 
construcție, în anii socialismului, 
sub conducerea partidului comunist, 
stegarul destinului istoric al poporu
lui nostru, națiunea română a do- 
bîndit victorii epocale în toate dome
niile de activitate, îndeplinind o 
operă de dimensiuni istorice, care 
ne-a înscris viguros pe drumul pro
gresului și civilizației.

Evocînd astăzi evenimentele petre
cute acum 129 de ani, în condițiile 
cind întregul nostru popor, mai unit 
ca oricind in opera de făurire a unei 
noi Românii, cinstește apropiata a- 
niversare a 70 de ani de viață și a 
peste 55 de ani de eroică activita
te revoluționară ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ne facem datoria 
de a sublinia că înțelepciunea cobo- 

. rîtă din milenii. îmbogățită prin ex
periența secolelor de luptă pen
tru păstrarea ființei naționale și 
a gliei străbune a conferit po- 
pdrului român capacitatea de a alege 

, in fruntea sa pe omul de glorie la 
vreme de glorie. Alegîndu-1 pe to
varășul Nicolae Ceaușescu pentru a-i 
conduce destinele, poporul român a 
ales, acum peste două decenii, omul 
unei epoci mărețe, glorioase, omul 
care, cuno’scînd profund tradiția is
toriei, făurește țării o nouă istorie, 
personificînd idealurile și năzuințele 
supreme ale poporului român, con- 
ducîndu-1 
zări, spre 
României.

spre noi și mărețe reali- 
viitorul comunist al

Dr. Mircea MUȘAT

Toată tara știe că nu există șantier 
al României pe care să nu lucreze 
escavatoarele produse la „Progresul" 
Brăila. Mai puțină lume cunoaște 
insă faptul că aici se realizează, ca 
unicate pe întreaga economie na
țională. anumite tipuri de motoare 
hidraulice, reductoare de capacitate 
ridicată, servomotoare, instalații de 
mare complexitate și tehnicitate 
pentru tot felul de nave, precum și 
utilaj tehnologic și piese de schimb 
pentru înfăptuirea programelor prio
ritare din minerit, metalurgie și 
chimie. Așadar, revin răspunderi 
mari întregului colectiv al construc
torilor de mașini, îndeosebi comite
tului de partid și celor 74 de orga
nizații de bază care au îndatorirea 
de a asigura conducerea politică a 
întregii activități, bunul mers al tre
burilor în toate compartimentele de 
muncă.

în mijlocul oamenilor, în miezul 
producției. Tinărul secretar al comi
tetului de partid, strungarul Mari- 
nache Anțironic. se află mai toată 
ziua prin fabricile, secțiile si sectoa
rele de producție ale marii între
prinderi brăilene. în rarele treceri 
pe la „sediu" îl găsești înconjurat 
de tot felul de grafice, tabele, des
fășurătoare care pun în evidență 
datele plenarelor, ședințelor de bi
rou. adunărilor generale, ale progra
mării învățămintului de partid, ale 
derulării activității comisiilor pe 
probleme și a colectivelor de îndru
mare. sprijin și control. Se mai 
adaugă fișe care urmăresc evoluția 
îndeplinirii sarcinilor, sintetizează, 
evaluează, compară...

— Toate acestea sint bune, cu o 
singură condiție — ne mărturisește 
secretarul comitetului

— Care anume ?
— Să nu te țină în 

trimită tot timpul la .
problemele lor de muncă si de viață. 
Din propria experiență am deslușit 
că fără să simți „pulsul vieții" nu 
poți conduce, nu poți acționa. Așa 
cum in repetate rînduri a subliniat 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. și pre
cum însuși ne dă cel mai înalt 
exemplu, activistul de partid, revo
luționarul trebuie să se afle necon
tenit în mijlocul oamenilor, acolo 
unde se hotărăște soarta producției, 
a îndeplinirii planului. Atunci cînd 
organizația noastră de partid a reali
zat ceva bun în activitatea sa. 
aceasta s-a datorat tocmai cunoaște
rii aprofundate a realităților și. pe 
acest temei, acțiunii concrete, di
namice. operative.

Implicare slabă — rezultate neco
respunzătoare. Două dintre marile 
sectoare de producție de Ia „Pro
gresul". denumite aici fabrici, au 
dat. pină nu demult, mare bătaie de 
cap întregului colectiv : sectoarele 
calde și fabrica de utilaj industrial. 
Pe scurt, sectoarele .calde „produ
ceau" peste 80 ia sută din rebuturile 
întreprinderii, iar „la utilaj"... uti
lajele erau folosite sub. Rapacități, în 
vre—ib? ce planul nu sie realiza inte
grai. Fiind vorba de sectoare „cheie", 
neajunsurile de aici afectau grav 
realizările de ansamblu ale unității. 
Cu -trecerea timpului, situația se 
cronicizase. Desigur, s-a mai între
prins cîte ceva : au fost aduse cîteva 
corective, care au avut mai mult un 
caracter tehnic, au fost 
unele cadre din sistemul 
cere a producției. Dar 
cîteva măsuri generale si 
tare „în principiu" nu 
înfăptui mare lucru. In

urmă, problemele au fost abordate 
frontal de comitetul de partid, care a 
inițiat o temeinică acțiune politico- 
organizatorică pentru redresarea si
tuației. Din rindul activului de partid 
și al comisiilor pe probleme au fost 
alcătuite colective de îndrumare, 
sprijin și control care au întreprins 
la fața locului analize temeinice, 
aprofundate, cu consultarea unui 
mare număr de oameni. în primul 
rînd a comuniștilor. Ce concluzii 
s-au desprins, mergîndu-se la rădă
cină. la esență ? Cauza cauzelor o 
constituia — și intr-un loc, și în 
celălalt — activitatea cu totul neco
respunzătoare a organelor și organi
zațiilor de partid din secțiile res
pective, lipsa lor de implicare in 
problemele muncii, ale producției, 
neîndeplinirea atribuției lor funda
mentale. prevăzută în Statutul parti
dului, și anume aceea de a asigura

VIAȚA DE PARTID

de partid.

birou. ci să te 
oameni si la

conducerea politică a tuturor laturi
lor activității.

— Fapt este că activitatea de 
partid a lăsat mult de dorit, ne 
spune electricianul Petruș Turcu, 
secretar adjunct cu problemele mun
cii organizatorice al comitetului de 
partid. Planurile de muncă erau în
tocmite formal, adunările generale
— pregătite superficial, dezbaterile
— inconsistente, controlul de partid
— aproape inexistent. Se instaurase 
o atmosferă de delăsare, de împă
care cu lipsurile și de mușamalizare 
a lor. In această ambianță, străină 
spiritului de partid, se dezvoltau 
dezordinea, indisciplina, lipsa simțu
lui de răspundere.

— Cum i-a putut ajunge 
menea stări de lucruri și în 
au fost ele eradicate ?

— S-a ajuns și din vina 
a comitetului de partid. Și

la ase- 
ce mod

noastră, 
... „------- hoi am

slăbit, intr-o vreme, controlul. Apoi 
am căzut în eroarea de a ne preo
cupa mai mult de aspectele tehnice, 
neglijind latura politică și — în pri
mul rind — asigurarea conducerii 
de partid. De fapt, de aici am por
nit în redresarea situației. Nu tre
buia să descoperim nimic miraculos, 
ci pur și simplu să respectăm nor
mele muncii de partid, ale vieții 
interne de partid, verificate de prac
tică și mereu înnoite și adaptate si
tuațiilor și cerințelor concrete. în 
întreaga acțiune ne-am bizuit pe 
inițiativa, exigenta și spiritul revo- 
luțiotfar., ale. comuniștilor, ale unor 
•oameni M rifedljd^cfln? hțelarul 
Mihai Golită, maistrul formator Ma- 
■rin Străton, inginerii Ion Pahonțu 
și Dumitru Axente. strungarii Teo
dor Șerban. Radu Bran și multi alții 
încă.

Acum. In sectoarele calde rebutu
rile se situează sub normative, iar 
la utilajul industrial indicele de uti
lizare a mașinilor se află peste plan. 
Două aspecte care arată că lucrurile 
au intrat pe făgașul normal. Dar 
pentru asta a trebuit ca. mal întii. 
să intre pe făgașul ei normal viața 
de partid din cadrul celor două co
lective.

Noul nu vine să-ți bată la ușă. 
Discuția cu ing. Nicolae Ivan, secre
tar adjunct cu problemele economice 
al comitetului de partid, pornește de 
la două date esențiale : anul trecut, 
gradul de innoire a producției a fost 
planificat la 37 la sută și realizat 
în proporție de peste. 56 la sută. 
Anul acesta, prevederile sint și mai 
ridicate, țintind, la destul de multe 
produse, depășirea celor mai bune 
realizări pe plan mondial.

— Asemenea performante cer. de
sigur. un foarte mare efort de con
cepție, de organizare, de calificare 
înaltă, de investiție a inteligentei 
tehnice...

— ...Și peste toate acestea o mare 
investiție de activitate politico-orga- 
nizatorică. Noul nu vine să-ți bată 
la ușă. Dimpotrivă, trebuie să te 
bați tu pentru el. Cu comoditatea. 
Cu rutina. Cel mai adesea cu lipsa 
de pregătire. Cel mai crîncen cu 
mentalitățile învechite, cu mul
țumirea de a sălta doar pînă la 
genunchiul broaștei. Și pentru că tot 
sîntem la superlative, aș spune că 
cel mai mare pericol care te paște 
este acela de. a aborda in general 
problema calității. Doriți să exem
plific ?

— Firește, doar tot pledăm pentru 
concret...

— Atit de concret, incit chiar scriu 
pe hirtie. Concasorul Tip 129. Greu
tatea : modelul vechi — 46 tone,
modelul nou — 33,5 tone. Producti
vitatea in tone/oră : vechi — 203 
tone, nou — 244 tone. Consumul de 
energie electrică pe tonă de
material concasat: vechi — 0.49
KW ; nou — 0,31 KW. Chiar doar 
și aceste trei comparații — din 
nenumăratele care s-ar putea face 
— arată ce înseamnă în acest 
caz calitatea si cum trebuie să acțio
nezi concret pentru dobindirea ei. 
Și. în primul rînd. să acționezi po
litic. deoarece, dacă fiecare gram de 
metal economisit presupune cerce
tări. căutări, noi soluții constructive, 
se poate desluși cită muncă, cită 
perseverentă și devotament înglo
bează tonele economisite și toate 
celelalte performante care deosebesc 
cele două modele. Tocmai de aceea 
comitetul de partid a încredințat 
modernizarea acestei game de pro
duse consiliului de control muncito
resc și Organizației de bază de 
proiectarea constructivă.

— Care, după cum se vede, 
acționat concret, eficient.

— Și care nu se vor opri aici 
oarece este bine cunoscut că doar 
jeșursele materiale sînt lifnttgte la 
’urf moment dat: Iritelîgânța tehnică, 
creativitatea — niciodată.

la

au

de-

Gh. ATANAS1U 
Candiano PRICEPUTU 
corespondentul „Scînteii"

Stațiuni recomandate în această
perioadă pentru cura balneară

Unde există
autoaprovizionarea

preocupare,
își arată avantajele

Este o realitate : măsurile între
prinse anul trecut de consiliile 
populare din județul Vrancea in 
vederea realizării prevederilor pro
gramului de autoaprovizionare — 
care fusese, din timp, defalcat pe 
localități urbane și rurale, centre 
muncitorești și zone forestiere — au 
condus la o mai bună asigurare și 
distribuire a fondului de produse 
agroalimentare in raport cu numărul 
și cerințele ldcuitorilor. Experiența 
ciștigată a relevat necesitatea ca in 
continuare, și in acest an. consiliile 
populare să acționeze cu perseve
rență pentru înfăptuirea tuturor pre
vederilor programului. Cu atit mai 
mult cu cit programul de auto
aprovizionare pe anul 1988 prevede 
creșteri importante la produsele de 
bază — carne, lapte, ouă. pește, legu
me și fructe, precum și bunuri in
dustriale de larg consum.

PRODUSE ALIMENTARE DIVER
SIFICATE DIN LEGUME. FRUCTE 
ȘI STRUGURI. O contribuție im
portantă la realizarea 
lui de autoaprovizionare 
unitățile 
valorificare 
lor 
ne 
comerciale județene, tovarășa Vio
rica Beldie, la unele sortimen
te programul de âutoaproviziona- 
re pe anul 1987 a fost cu mult 
depășit, planul de vînzare cu amă
nuntul fiind realizat in proporție de 
110 la sută la fructe și 115 la sută 
la struguri. Mai multe acțiuni în
treprinse de unitățile comerțului 
vrincean — expoziții cu vinzare a 
peste 60 preparate culinare din 
legume si fructe, o gamă diversifi
cată de produse pentru copii prepa
rate pe bază de rețete îmbunătățite 
— au demonstrat receptivitatea ce
tățenilor față de înnoirea și diver
sificarea sortimentală, cu un spor 
evident în mai buna aprovizionare a 
populației cu produse agroalimentare.

Pe baza experienței anului trecut, 
programul județean de autoaprovi
zionare pe 1988 acordă o atenție 
prioritară asigurării unor sortimente 
care fuseseră deficitare la legume, 
precum și o mai bună eșalonare a 
livrărilor in raport cu cerințele de 
consum ale populației. In acest scop, 
anul acesta vor fi cultivate peste 
50 specii si soiuri de legume cu 
perioadă de recoltare diferită, de la 
legume timpurii și pînă 
toamnă. Pentru a avea 
legume timpurii au fost 
540 hectare verdețuri si 
de amenajare 65 hectare de solarii, 
se vor produce cel puțin două sute

de milioane de răsaduri de tomate, 
ardei, vinete, varză. Dintre acestea 
43 milioane răsaduri sint destinate 
gospodăriilor populației.

In programul de autoaprovizionare 
de asemenea se prevăd, printre al
tele. măsuri in vederea unei gospo
dăriri mai judicioase si valorificări 
superioare a produselor agroalimen- 
tare destinate fondului pieței. In 
condițiile specifice ale județului 
Vrancea. unde sint întinse plantații 
viticole, această valorificare în
seamnă, printre altele, transformarea 
unor cantități sporite — duble — de 
struguri in produse alimentare, de 
pildă ca must concentrat destinat 
producerii de sucuri naturale.

O MAI BUNA COORDONARE 
A INDICATORILOR, MAI MULTA

în comparație cu 
1986. Este clar că 
de nici un fel 
reală, economică, 
asemenea creșteri. De altfel. în 1987. 
într-un 
vaci a 
situație 
primari . 
consiliilor populare prin lipsa 
dițiilor de furajare.

„Justificări" infirmate 
vorbe, ci prin fapte de către consi
liile populare și cetățenii din comu
nele Vrincioaia, Birsești, Vidra și 
altele care in ciuda secetei au obți
nut rezultate superioare in dezvol
tarea zootehniei. Primarul comunei 
Vrincioaia, Dohnean Sandu, împreună 
cu deputății au antrenat sute de cetă-

realizările anului 
nu se poate vorbi 
de fundamentare 
științifică a unei

șir de comune numărul de 
scăzut in loc să crească. 

..justificată" de către 
și cadre de conducere

nu

unii 
ale 

con-

prin

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL VRANCEA
programu- 

au adus 
cultivatoare și cele de 

a legumelor, fructe- 
și strugurilor. După cum 
informa directorul direcției

la cele de 
mai multe 
însămîntate 
sint in curs

EXIGENTA PENTRU ÎNFĂPTUI
REA LOR. In programul județean 
de autoaprovizionare sint prevăzute 
sporuri la toate sortimentele de 
produse animaliere și in special 
la carne. Aceasta atit pentru a 
putea acoperi necesarul popu
lației, cit și pentru că în ju
deț există bune condiții pentru creș
terea producției animaliere, exis
tă pășuni și finețe întinse pe 64 000 
hectare, complexe zootehnice optim 
dimensionate, precum și unități mo
derne de industrializare a produse
lor animaliere. Esențial este ca 
aceste condiții să fie mai bine fo
losite.

Desigur.
în primul 
deficiente 
încă în organizarea 
activității acestui sector. Pentru că 
și in 1987 aportul zootehniei la asi
gurarea cantităților prevăzute de 
produse animaliere — în special la 
lapte de vacă — a fost sub posibi
litățile reale, departe de prevederile 
programului de autoaprovizionare. 
Situație agravată de unele aspecte 
de formalism, de indiferentă în acti- 

. vitatea unor consilii populare. Neso
cotirea realității, superficialitatea, 
lucrul făcut de mîntuială se văd 
și din modul cum s-au 
indicatori importanți ai 
de autoaprovizionare. 
sectorul gospodăriilor 
sector de care se 
nemijlocit consiliile 
prevăzut pentru 1987 
28,9 ori (? 1) la

pentru aceasta este nevoie, 
rînd. de înlăturarea unor 
și neajunsuri existente 

și conducerea

stabilit unii 
programului 
Astfel. in 
populației, 

ocupă direct și 
populare, s-a 
o creștere de 
lapte de vacă.

țeni la lucrările de ameliorare a 
celor 600 hectare terenuri degradate. 
Fără a mai aștepta, așa cum se în- 
timplă pe alocuri, ca lucrările să 
fie executate de unități specializate. 
Ei au pus umărul alături de lucrăto
rii întreprinderii de îmbunătățire a 
pajiștilor la combaterea eroziunii și 
fertilizarea terenului, defrișare» mă- 
răcinlșurilor. captarea izvoarelor de 
coastă și desecarea suprafețelor cu 
exces de umiditate, au organizat 
loturi demonstrative la cartofi și 
porumb cultivate între benzi înier- 
bate antierozionale. măsuri care au 
contribuit la asigurarea unor canti
tăți superioare de nutrețuri, nece
sare hranei animalelor. Dar aseme
nea acțiuni nu s-au organizat din 
păcate in toate comunele, de către 
toate consiliile populare. Unele con
silii populare au preferat ca, în con
dițiile secetei, care a existat, e drept, 
și a contribuit la diminuarea pro
ducțiilor de nutrețuri. în locul efor
turilor pentru valorificarea perseve
rentă a tuturor resurselor locale de 
furajare a animalelor să aștepte so
sirea furajelor din alte județe.

GOSPODARII AU REDEVE
NIT... GOSPODARI. înfăptuirea 
programului de autoaprovizionare și 
astfel asigurarea unei bune apro- 
vizonări a populației județului impli
că realizarea nemijlocită și riguroa
să a tuturor sarcinilor ce revin fiecă
rei localități. în această privință stă
ruie întrebarea : de ce contribuția 
unor comune este redusă ori chiar în 
scădere ? Un articol publicat în zia
rul ..Scinteia" în februarie anul

schimbate 
de condu- 
numai cu 
cu o tra- 
s-a putut

asupra unul 
tendințe de 

mare de de- 
nu mai cresc 

Si nici

trecut atrăgea atenția 
fenomen negativ, cu 
proliferare : numărul 
ținători de teren care 
animale pentru nevoile lor
pentru programul de autoaprovizio
nare. La data recensămintului ani
malelor din februarie anul trecut, 
6 664 gospodării deținătoare de te
ren nu aveau animale. Cauzele aces
tei situații sînt multiple, de la dezin
teresul unor familii mai tinere pînă 
la lipsa de preocupare a consiliilor 
populare pentru asigurarea condi
țiilor și sprijinirea efectivă a gospo
darilor în creșterea animalelor. La 
acea dată in comuna Birsești exis
tau 178 de gospodării fără animale. 
„Ce fel de gospodari sint cei ce stau 
cu bătătura goală ?“ — și-au pus
întrebarea — și au pus-o și celor în 
cauză — membrii consiliului popu
lar. împreună cu comisia comunală 
de îndrumare a țăranilor cu gospo
dărie individuală, din care fac parte 
specialiști, deputați. cei mai buni 
crescători de animale, au fost orga
nizate adunări cetățenești, discuții 
de la om la om. au fost aplicate 
măsuri concrete de îmbunătățire a 
pășunilor, au fost organizate opt 
stîne cooperatiste. Rezultatul : la 
sfirșitul anului 1987. 138 gospodării 
— din cele 178 amintite — au re
devenit crescătoare de animale. Deci 
o experiență care demonstrează că 
acolo unde există preocupare, acolo 
unde consiliile populare, 
de comitetele de partid, se 
perseverentă de problema 
animalelor se obțin bune
Experiența comunei Birsești ar pu
tea fi valorificată , însă de multe 
consilii populare din județ, ca de 
pildă cele din comunele Broșteni, 
Vulturi. Gura Caliței. Poiana Cristii, 
Ruginești. Homocea. a căror contri
buție la realizarea programului de 
autoaprovizionare este prea mică.

Prevederile programului de auto
aprovizionare nu se înfăptuiesc de 
la sine, fără muncă, fără eforturi, 
fără o preocupare permanentă a fac
torilor responsabili, și în primul 
rînd a consiliilor populare comunale. 
Dar că și in județul Vrancea există 
posibilități pentru înfăptuirea pre
vederilor acestuia o demonstrează, 
cum arătam, insăși exepriența și re
zultatele a numeroase consilii popu
lare. Esențial este ca experiența 
bună, resursele existente să fie mult 
mai bine valorificate. Iar aceasta 
depinde în primul rînd de preocupa
rea, de stilul de muncă al comitetu
lui executiv al consiliului popular 
județean.

sprijinite 
ocupă cu 
creșterii 

rezultate.

C. BORDEIANU

■
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Gcoagiu-Băi : pentru 
afecțiuni ale apara
tului locomotor (reu
matismale inflamato
rii. degenerative, ab- 
articulare, posttrau- 
matice, neurologice 
periferice) ; afecțiuni 
ginecologice ; boli de 
nutriție și metaboli
ce : afecțiuni derma
tologice.

Lacu Sărat : pentru 
afecțiuni ale apara
tului locomotor : 
neicologice ; 
tologice ; 
endocrine ; 
fesionale.

Moneasa : m____
afecțiuni ale aparatu
lui locomotor : neuro
logice periferice gi
necologice ; 
astenică.

Pucioasa : 
afecțiuni ale aparatu
lui locomotor ; ale 
iăilor respiratorii su
perioare : ale siste
mului nervos periferic 
și vascular periferic ; 
afecțiuni ale căilor bi
liare și renale ; gine-

gi- 
derma- 

afecțiuni 
boli pro-

pentru

nevroză

pentru

cologice ; dermato
logice ; boli profe
sionale.

Singeorz-Băi : pen
tru afecțiuni ale tu
bului digestiv ; hepa- 
tobiliare : boli de nu
triție și metabolice.

Slănic Moldova : 
pentru afecțiuni ale 
tubului digestiv și ale 
glandelor anexe ; he- 
patobiliare ; respira
torii ; O.R.L. ; boli de 
nutriție 
lism.

Sovata 
fecțiuni 
ale aparatului loco
motor ; afecțiuni neu
rologice periferice.

Vatra Dornei : pen
tru afecțiuni ale apa
ratului cardiovascu
lar ; ale aparatului lo
comotor ; afecțiuni 
endocrine și gineco
logice. afecțiuni ale 
aparatului digestiv.

Eforie Nord : pen
tru afecțiuni ale apa
ratului locomotor ; 
neurologice periferi
ce ; ginecologice ; res-

și metabo-

: pentru a- 
ginecologice ;

piratorii ; dermatolo
gice.

Mangalia : 
afecțiuni ale 
tului locomotor 
rologice 
periferice ; 
gice ; 
O.R.L. ; 
gice.

Important de reținut 
este faptul că pleca
rea in stațiuni se face 
la data indicată de so
licitant, iar sejurul se 
asigură și pe perioade 
mai mici sau mai 
mari decît seriile de 
18 zile. în stațiuni 
există condiții optime 
de cazare, masă și 
tratament. De aseme
nea. la dispoziția tu
riștilor se află mij
loace de agrement, 
manifestări cultural- 
artistice și de diver
tisment variate.

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

pentru 
aparr.- 
; neu- 

centra’e ș. 
ginecolo- 

respiratorii ; 
dermatolo-
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în Editura politică au apărut volumele: Viața economico-socială
NICOLAE CEAUȘESCU 

— ctitor al economiei

*

Concepția președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU 

privind dezvoltarea intensivă 
a economiei românești

CRONICA
Pentru coordonarea unitară și 

perfecționarea activității în dome
niul contractării și achiziționării 
produselor agricole, prin Decret al 
Consiliului de Stat, a fost înfiin
țat Ministerul Contractării și Achi
ziționării Produselor Agricole, prin 
preluarea activității de contractări și 
achiziții de la Ministerul Industriei 
Alimentare și al Achiziționării Produ-

selor Agricole, care îșî schimbă de
numirea in Ministărui Industriei Ali
mentare. precum și de la Ministe
rul Agriculturii. Ministerul Indus
triei Chimice și Petrochimice și Mi
nisterul Industriei Ușoare.

Prin Decret prezidențial, tovarășul 
Constantin Zanfir se numește în 
funcția de ministru al contractării 
si achiziționării produselor agricole.

t
21,05

20,00
20,20

20,35

20,45

Telejurnal
Priorități în economie. In obiec
tiv : Programul de modernizare 
Cinstim eroul României. Versuri 
și cintece patriotice, revoluțio
nare (color)
Strălucită contribuție la dezvol
tarea creatoare a gindlril social- 
polltice contemporane (color). 
Tezaur de gîndlre și creație revo
luționară

21.50
22,00

Film artistic In serial (color). 
„Iancu Jianu". O producție a Ca
sei de filme unu. Cu : Adrian 
Pintea, Stela Furcovici, Marloara 
Sterian, Dina Cocea. Mihai Me- 
reuță, George Constantin. Radu 
Beligan, Emanoil Petruț, Draga 
Olteanu-Matei, Jean Constantin, 
Dan Nasta. Elena Sereda. Con
stantin Gurițâ. Carmen Maria 
Strujac. Adela Mărculescu, Cornel 
Coman, Niță Anastase-Flfi, EnikS 
Szilagy. Partea a treia 
Telejurnal
închiderea programului

Depunerile la C.E.C. prin virament pe bază 
de consimțămînt scris

Venind în sprijinul oamenilor 
muncii care doresc să devină depu
nători consecvenți. Casa de Econo
mii și Consemnatiuni a introdus o 
modalitate simplă și avantajoasă 
de economisire : depunerile cu re
gularitate prin virament pe bază de 
consimțămint scris.

Depunerile cu regularitate prin 
virament pe bază de consimtâmînt 
scris sint deosebit de avantajoase 
pentru oamenii muncii deoarece se 
pot economisi treptat sume însem
nate. evitindu-se deplasările la 
unitatea C.E.C.. ele efectuindu-se 
în baza prevederilor H.C.M. nr. 

1 2037/1969. direct de întreprinderea 
sau de instituția unde iși are locul 
de muncă depunătorul.

Depunerile se pot face pe unul 
dintre instrumentele de economisire 
puse la dispoziție de C.E.C., la ale
gerea dv.

La dorința depunătorului, suma 
consimțită poate fi parțială sau 
egală retribuției acestuia.

Consimțămintul poate fi modifi
cat, suma consimțită puțind fi ma
jorată sau micșorată. De asemenea 
el poate fi revocat oricind. la ce
rerea persoanei care l-a încheiat.

Formularul sau cererea de con
simțământ se depune la ghișeul 
C.E.C. (in lipsa acestuia la servi
ciul financiar) din unitatea unde 
lucrează depunătorul, care se va 
ocupa de virarea sumei la C.E.C. 
înscrierea în libret a sumei virate 
se face de ghișeul C.E.C. sau de 
unitatea C.E.C. la care ș-a virat 
depunerea.

Restituirea sumelor economisite 
se poate face oricind, total sau par
țial, la ghișeul C.E.C. de la locul de 
muncă al depunătorului sau la ori
care altă unitate C.E.C.

Sumele economisite sint purtătoa
re de dobînzi în funcție de instru
mentul de economisire pe care au 
fost depuse.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
AZI, LA VOLEI - FEMININ

Universitatea C.F.R. Craiova — Dynamo Berlin 
în „Cupa campionilor europeni"

Azi, incepind de la ora 17. echipa 
feminină de volei Universitatea 
C.F.R. Craiova, campioana tării 
noastre, susține partida retur cu pu
ternica formatie Dynamo Berlin, din 
cadrul penultimei faze a „Cupei cam
pionilor europeni".
tele craiovence au fost ......... ...
meciul tur cu 3—1. dar la un punc- 
taveraj strins (62—56). ce poate fi 
nu numai surmontat. ci si depășit, 
ele manifestă o atmosferă angajan- 
tă. dominată de un optimism cal
culat, robust. Confruntarea de astăzi 
— in fapt cel mai important eve
niment sportiv găzduit vreodată de 
Sala polivalentă din Craiova — a

★

• La Basel s-a efectuat ieri tra
gerea la sorti a meciurilor din ca
drul sferturilor de finală ale cupe
lor europene feminine de handbal, 
în competiția „Cupa federației in
ternaționale". echipa Rulmentul Bra
șov va intilni (primul joc in depla
sare) formația sovietică Egle Vil
nius. Iată programul celorlalte parti
de : V.F.L. Engelskirchen (R.F. Ger
mania) — T.S.C. Berlin ; V.I.F. G. 
Dimitrov Sofia — Buducnost. Tito
grad ; Belinka Liubliana — I.F. 
Nordstrand (Norvegia). Meciurile 
tur vor avea Ioc in perioada 15—21 
februarie, iăr partidele retur se vor 
disputa in perioada 22—28 februarie.

Deși voleibalis- 
învinse in

fost pregătită cu toată seriozitatea 
de către antrenori si lotul de jucă
toare ce abordează meciul cu hotă- 
rirea fermă de a transa victoria de 
partea lor și. pe această bază, să 
poată participa la finala celei mai 
Prestigioase competiții voleibalistice 
a continentului nostru din acest an. 
Cu încrederea în forța de ioc si mo
bilizare a Mirelei Bojescu, Eugeniei 
Cotescu, Tanței Drăgoi. Monicăi duș
man. Mirelei Zamfir. Ioanei Cotora- 
nu și celorlalte coechipiere, să le do
rim deplin succes. Meciul de azi va 
fi condus de o brigadă de arbitri 
din Grecia. (Nicolae Băbâlău).

★

mai buni boxeri din lume pe 
1987. Intre aceștia si doi pugiliști ro
mâni: Daniel Măeran — pe locul 6 la 
categoria semiușoară. iar Adrian 
Amzâr — pe locul 9 la categoria 
semimuscă. Pe echipe locul întii este 
ocupat de Cuba, urmată de U.R.S.S., 
R.D. Germană, S.U.A.

a localităților patriei
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTE11"

TULCEA Se recoltează stuful și papura
în Delta Dunării se 

desfășurare campania 
a stufului și papurei, 
materii prime valorificate superior 
în conformitate cu prevederile 
programului de exploatare și a- 
menajare complexă a resurselor 
naturale din această zonă a țării. 
Organizați în 10 coloane, dotate 
cu mașini și utilaje moderne de 
recoltat, lucrătorii întreprinderilor

află în plină 
de recoltare 

importante

exploatare complexă a resurse- 
naturaie ale Deltei Dunării din 

Independența, Sulina, 
au livrat pînă

de 
lor 
Unirea, 
1 Mai și Chilia
acum industriei prelucrătoare pes
te 4 000 tone stuf 
pură, creindu-se 
pentru realizarea 
pășirea sarcinilor
tuala campanie. (Adrian

și 300 tone pa- 
astfel 

integrală 
de plan

condiții 
și de- 

din ac- 
Vasilc).

LUDUȘ : Construcții social-edilitare
Ludușul, localitatea care avea să 

fie înscrisă pe harta tării în rîn- 
dul orașelor abia in anul 1960. a 
cunoscut in această perioadă pro
funde prefaceri înnoitoare, aici 
fiind date in folosință. în cei 27 
de ani de la declararea sa ca oraș. 
2 640 de apartamente confortabile, 
precum și școli, creșe și grădinițe, 
unități comerciale și prestatoare 
de servicii către populație. La con
siliul popular al orașului aflăm că 
înnoirile social-edilitare vor înre
gistra și in acest an ritmuri sus
ținute. Astfel, prin asigurarea unui 
larg front de lucru în timpul ier
nii, constructorii ludușeni de locu
ințe au. la această dată.

BOTOȘANI

Oamenii muncii de la 
Fabrica de izolatoare 
electrice din sticlă Bo
toșani aplică în mod 
susținut un amplu pro
gram de înnoire și 
modernizare a pro
ducției. Prin introdu
cerea a noi tipuri de 
izolatoare electrice, 
gama sortimentală a 
fost majorată încă în 
această primă lună a

în execu-

Produse

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIAUSMULUIJVi

O EMBLEMĂ DE PRESTIGIU
A INDUSTRIEI VARȘOVIENE

• In clasamentul celor mai bune 
echipe de fotbal europene Pe anul 
1987. clasament întocmit de ziarul 
„Przeglad Sportowy" din Varșovia, 
pe locul întii este situată echipa An
gliei. urmată în ordine de Italia, 
R.F. Germania, Olanda. U.R.S.S., 
Irlanda, Spania. Suedia. Danemarca, 
România, Bulgaria. R.D. Germană, 
Ungaria. Iugoslavia. Elveția. Ceho
slovacia. Polonia. Scoția etc. Același 
ziar publică și clasamentele celor

i n a
• Eroi Îndrăgiți ai ecranului : PA
TRIA (11 86 25) - 9: 11 ; 13; 15; 17; 19 
O Mesagerul invincibil : SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19.31. 
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
• Omul țării. Cale liberă : MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17; 19
© Palatul soarelui pentru copii. 
Emisia continuă : STUDIO (59 53 15)
— 10: 12,15: 14,30; 16.45: 19
• lartă-mă : UNION (13 49 04) — 9; 
11; 13; 15: 17: 19
• Misiune specială : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 8,30: 10.13: 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
• Secretul lui Nemesis : POPULAR 
(35 15 17) - 14.30: 16.45: 19
O Totul se plătește : LIRA (31 71 71)
— 9: 11; 13: 13: 17: 19. flORv.asca
(33 29 71) — 9; 11: 13: 15: 17: 19. COS
MOS (27 54 95) - 9: 11 ; 13: 15; 17: 19 
Q Miss Iugoslavia: LUMINA (14 74 16) 
_  g* jj • jț»
e Taina reginei piraților : TIMPURI 
NOI (15 61 10) ■ * .................. ■" “
• călărețul
(50 35 94) — 9 ' 
0 O (___ _
(10 67 40) — 15:

- 9: 11; 13: 15; 17; 19 
fără cap : DACIA

i) — 9; 11: 13: 15; 17; 19 
femeie singură : VIITORUL 

~ 17; 19

tie. în diferite stadii, . aproape 100 
do apartamente din planul pe acest 
an. programate a fi înălțate in noul 
și frumosul cartier ..23 August 1I“. 
ansamblu care, in final, va număra 
peste 1 500 apartamente. De re
marcat că în anul 1987 aici a fost 
dată în folosință o modernă uzi
nă de apă. care asigură 
necesar de apă potabilă 
trială al localității, iar în 
pe lingă' construcțiile de 
cetățenii orașului vor 
de un nou drum modern 
al mijloacelor de transport de pe 
direcția Cluj-Napoca — Tirgu Mu
reș. (Gheorghe Giurgiu).

întregul 
și indus- 
acest an. 
locuințe, 

beneficia 
de acces

Primul exponat cart: ni s-a pre
zentat la muzeul întreprinderii a 
fost, o stampă, datind de un secol, 
care înfățișează șapte tați alături 
de fiicele lor. tot șapte la număr. 
Se spune că cei șapte1 tati. oameni 
întreprinzători, au avut ideea să le 
roage pe fiicele lor să renunțe la 
zestrea cuvenită si din fondurile 
bănești adunate astfel să înteme
ieze o făbricuță. Fetele și-au dat 
consimțămintul si părinții s-au a- 
pucat de treabă. Cind primul ate
lier a fost inăltat. cei șapte s-au 
gîndit să-i dea și un nume. După 
îndelungi discuții, unul a strigat : 
„Unsus" 1 „Pe unde și pînă unde ?“ 
— au întrebat ceilalți. De la nu
mele unuia din 
„Quo Vadis" al 
(Romanul tocmai 
rii si pentru el.

tractoa- 
tară. 
con-

vizi-

noi cu caracteristici
superioare

anului cu circa 30 la 
sută, urmînd ca pînă 
la încheierea trimes
trului I gradul de în
noire a producției să 
crească pină la 60 la 
sută. Unul din cele 
mai remarcabile pro
duse noi — la rea
lizarea căruia și-au 
dat concursul co
lectivul de proiec
tare, tehnologii, secția

de producție și atelie
rul de sculărie — este 
noul izolator „cu linie 
de fugă mărită a cu
rentului", produs de 
mare rezistență în 
medii poluate. Acest 
nou izolator electric, 
precum și celelalte 
produse înnoite sînt 
solicitate la export pe 
bază de contracte fer
me. (Eugen Hrușcă).

FOCȘANI : Modernizarea 
condițiilor

In unitățile industriale din mu
nicipiul Focșani, în cadrul progra
mului de modernizare.a producției, 
un capitol special al activității re
vine lucrărilor care să. contribuie 
la îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de muncă, microclimatului, 
ușurării efortului fizic. Astfel, la 
întreprinderea de scule și elemen
te hidraulice se vor finaliza lucră
rile la instalația de absorbție si 
evacuare a noxelor de la secția de 
acoperiri metalice, precum și me
canizarea transportului intern. La 
întreprinderea de vase emailate se 
va realiza un sistem de evacuare

înseamnă i 
de muncă

și îmbunătățirea

de căldură din zona 
iar la întreprinderea 

electric pentru insta- 
monta instalații pen- 

ventilației naturale 
montaj.

a excesului 
cuptoarelor, 
de aparataj 
lății se vor 
tru utilizarea 
la secția de montaj. Importante 
lucrări sînt în curs de finalizare și 
la fabrica de utilaje și piese de 
schimb pentru industria chimică. 
Aici, o dată cu extinderea capacită
ții de producție la secția de turnă
torie, s-a avut în vedere 
cu o instalație complexă 
cuare a noxelor rezultate 
rațiunile de turnare și 
(Dan Drăguîescu).

eroii romanului 
lui Sienkiewicz, 
apăruse în libră- 
ulterior.

scriitor polonez a fost 
cu Premiul Nobel). Celui 
pusese denumirea i s-a 
„Bine-bine. dar Ursus e 
nai legendar prin statura lui im
presionantă si puterea-i neobișnui
tă. pe cind făbricuta noastră...".

„Șl ea o să ajungă o dată și o 
dată mare si p.uternică" — a fost 
replica.

Și „Ursus" i-a rămas numele și 
astăzi. Dar abia astăzi, marea și 
puternica întreprindere varsoviană 
isi merită cu prisosință numele. 
Pentru că. ani in șir, modestele a- 
teliere cu atît de impunătoarea de
numire au produs doar unelte de 
uz curent, dispozitive si instalații 
simple. în timpul ultimei confla
grații mondiale. întreprinderea s-a 
dezvoltat și a devenit o uzină pro
ducătoare de armament. La izgoni- 
reă lor din Polonia, cotropitorii 
hitleriști au luat cu ei cele mai 
multe dintre mașinile si utilajele 
din dotare după care au distrus 
clădirile, lăsînd in urmă moloz și 
ruine. Dar chiar atunci, din primele 
zile de după eliberare, muncitorii 
întreprinderii s-au prezentat toti 
ca unul pentru a o reconstrui din 
temelii. Evocind. cu emoție, acele 
zile și acele nopți de trudă grea, 
directorul Jery Janicki ne spune :

— Sutele si miile de muncitori, 
care au lucrat atunci cu uneltele 
lor. aduse de acasă, mîncînd pe a- 
pucate și fără să pretindă salariu 
sau vreo recompensă, au făcut do
vada patriotismului lor fierbinte, 
încrederii in adevărata renaștere a 
Poloniei. Așa se face că. intr-un 
timp-record, sfidînd și infirmînd 
scepticismul unora, ei au reușit să 
reclădească si să reutileze o între
prindere mai mare si mai puterni
că decît oricind. Așa se face că. Ia 
1 Mai 1947, aici, la „Ursus", s-a 
fabricat primul tractor din tară, ne 
,care 1-ati văzut Ia muzeu. Deșigyr, 
.aș'â cum arată, cu rotile lui de fier, 
estd rudimentar1 fată de căle be 

„C^re,(le-am realișgt . <je-:ațunci. ip- 
coate si. mai ales, fată de cele pe 
care le facem acum, dar el — de
venit astăzi piesă de muzeu — a 
reprezentat, la vremea respectivă, 
una din cele mai mari izbînzi ale

marele 
incunufiat 
care pro- 
replicat : 

un perso-

industriei poloneze. Ei nu seamănă 
cu tractoarele de azi. după cum 
nici întreprinderea de astăzi nu 
mai seamănă cu cea din 1947. Ea 
este cea mai importantă din cadrul 
Trustului de construire a
reior si mașinilor agricole din 
Vă invit s-o vizitați și să vă 
vingeți.

Simplu de zis. dar greu de 
tat un astfel de colos — ce bine i
se potrivește acum numele de 
„Ursus" ! — care se întinde pe mai 
bine de 160 de hectare. Peste 16 000 
de oameni lucrează in prezent la 
„Ursus". tnsotitorul nostru, secre
tarul comitetului de partid. ne-a 
dus mai întii la vechea turnătorie, 
socotită cindva una din cele mai 
modeme din Europa. Acum insă 
— ne spune el — ea este depășită 
din toate punctele de vedere : 
mot mare, muncă fizică multă, 
dament scăzut. Am văzut-o la 
locului si i-am dat dreptate.

zgo- 
ran- 
fata 
Dar

însemnări de călătorie 
din R P. Polonă

își dau avizul, motoarelor li se dă 
„cale liberă" spre hala de montai. 
Aici intilnim alti si alti muncitori, 
tehnicieni si ingineri de inaită ca
lificare. Sub ochii noștri, urmărind 
fluxul tehnologic, tractorul se a- 
samblează. se definitivează si. din 
nou. este supus unor incercări. 
testări. Sin tem invitați în cabina 
celui pe care l-am văzut cum „s-a 
făcut", dăpi o raită pe citeva alei 
si căi de acces. îi ascultăm dudui
tul sănătos si puterea de... Ursus. 

'pe care urmează s-o probeze in 
curind în brazdă. Este unul din 
noile tipuri de tractoare asimilate 
Si introduse in fabricație, cu puteri 
cuprinse intre 30 și 180 CP. Printre 
cele mai moderne 
află si un tractor 
cu puntea din fată 
la Brașov, despre 
numai cuvinte de laudă. Se află, pe 
un platou, in „expoziția de nou
tăți" nu departe de muzeul între
prinderii. Dar intre muzeul cu ex
ponatele — modeste și rudimen
tare. fabricate 
expoziția 
motoare 
este o
ani și decenii. Este adevărata si 
incomparabila ridicare la putere a 
industriei poloneze constructoare 
de mașini — și nu numai de ma
șini — din anii socialismului. Pu
tere propulsată de mintea și brațe
le oamenilor. Oameni care muncesc 
învătind și învață muncind.

Pe lingă întreprinderea „Ursus" 
ființează un mare grup școlar, reu
nind un liceu, școală profesională 
si cursuri de maiștri. In jurul în
treprinderii s-a înălțat un nou si 
modern cartier de locuințe pentru 
familiști și nefamiliști. constituind 
unul din ansamblurile de referință 
ale raionului Okhota, despre care 
primul-secretar al 
partid al acestuia, 
ski, ne-a spus :

— Firește, 
avem si alte 
electronică si 
tehnică de calcul, de avioane utili
tare, ca să numesc doar citeva. 
Avem si trei institute de invătă- 
mînt superior — economie, medi
cină și pedagogie —. avem și aero
portul international, în coasta 
noastră, cum zicem noi. si din 
cauza aceasta nu putem construi 
blocuri cu prea multe etaje, dar 
„Ursus" este unic in felul lui nu 
numai prin dimensiunile construc
țiilor si valoarea producției, ci mai 
ales prin recunoașterea sa ca em
blemă a industriei varsoviene si 
poloneze. Există aici un puternic 
centru muncitoresc, o puternică or
ganizație de partid. Avem senti-

dintre ele se 
care este dotat 
fabricată la noi. 
care gazdele au

odinioară 
cu noile 

și tractoare 
distantă nu

și 
tipuri de 
de astăzi 
doar de

am mai văzut că o bună parte din 
această veche turnătorie se află in 
fază de șantier și că va fi in cu- 
rind complet reutilată si. moderni
zată. Lingă ea se află noua turnă
torie. si dacă însoțitorul nostru nu 
ne-ar fi spus dinainte în ce hală 
intrăm, cu greu ne-am fi dat sea
ma despre ce este vorba. Pentru că 
aici, in noua construcție. înzestra
tă cu ptilaie si instalații de ultimă 
noutate tehnică, aproape că nu e- 
xistă zgomot, aproape că toate 
operațiile, in flux tehnologic, sint 
mecanizate și automatizate. Turnă
torie tînără. muncitori tineri. Cei 
mai multi dintre ei sint fiii si ne
poții celor care incă mai lucrează 
alături. în vechea turnătorie. Și 
așa am aflat că la „Ursus" s-au 
format, de-a lungul anilor, nume
roase „dinastii" muncitorești, sute 
si sute de familii întregi lucrînd 

Ti ici și predind ștafeta de la o ge
nerație Ia alta.

Aceeași constatare si Ia 
de motoare, denumită — si 
temei — „inima lui Ursus" 
dent, a tractoarelor. După 
explică inginerul-șef al 
Tadeusz Zalewski, fabrica de mo
toare. care nu lucrează încă 
pacitatea maximă, intrucît 
pot realiza, deocamdată, tot 
tractoare cîte motoare s-ar 
produce, este construită după o li
cență engleză. Pășim printre linii 
tehnologice automatizate, agregate 
si tablouri de comandă, instalații ...
de măsuytă Și control, după care Iar .. mentul. convingerea că denumirea 
birintul . de benzi transportoare simbolic^ de ..Ursus" are innuriri
„depune" motoarele în niște vago- benefice asupra tuturor celorlalte
neți ,cq,, rulează și se îndreaptă colec.tivp jnurțcitpresti din .paionul
direct spre1 spatii anume amenaja- nostril’—n" nv.mzi din"ra'crn'l
te. pentru un ultim control si veri
ficare a caracteristicilor tehnico- 
functionale.

După ce specialiștii în

comitetului de
Julian Kidziew-

K“

Petre POPAmaterie

vremea
cerul mai mult

dotarea 
de eva- 
la ope- 
sablare. la ca- 

nu se 
atitea 
putea

Fabrica 
nu fără 
si. evi- 
cum ne 

acesteia.

raionul nostruîn 
întreprinderi — de 
electrotehnică, de

SI fra numai din..'raionul 
nostru — pentru a deveni si ele, 
din an in an. tot mai puternice.
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Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 ianuarie, ora 20 — 23 ia
nuarie, ora 20. In țară : ..Vremea va fi 
in general închisă, cu cerul mal mult 
noros. Vor cădea precipitații cu ca
racter izolat la începutul intervalului, 
mai ales sub formă de lapoviță și 
ninsoare in regiunile din nordul, cen-

trul și estul tării. In a doua parte a 
intervalului, Inceplnd din sud-vestul 
țării, vor cădea precipitații locale, sub 
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. 
VIntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele Intensificări trecătoare din 
sectorul sud-estic. în sud-vestul țării 
și In zona de munte. Temperatura 
aerului va marca o scădere la începu
tul intervalului, apoi o creștere ușoa
ră. Minimele vor fi cuprinse intre 
minus 10 și zero, grade, mai coborite 
în depresiuni în primele nopți pînă la 
minus 14 grade, apoi mai ridicate In 
sud-vestul țării, la valori de plus 2

grade, iar maximele între minus 5 și 
plus 5 grade. Local ceață cu depu
nere de chiciură. Tzolat, condiții de 
polei. în București : Vremea va fi în 
general închisă, cu 
noros spre sfîrșitul intervalului. Vor 
cădea precipitații predominant sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 5 și 
-minus 2 grade la început, apoi între 
minus 2 și zero grade, iar cele ma
xime intre minus 1 și plus 3 grade, l-a 
începutul intervalului, dimineața, con
diții de ceață.

DINAMICI NOI IN LITIGII VECHI
• Meciul de baraj dintre marea 

maeștră Margareta Mureșan si mâes- 
tra internațională Eugenia Ghindă, 
pentru desemnarea campioanei re
publicane de sah pe anul 1987. se va 
disputa în patru partide, la Predeal, 
în perioada 23—27 ianuarie.

(Olanda), fostul campion mon- 
Anatoli Karpov a ciștigat la Van 
Wiel. Van Der Sterren a pier- 
la Piket. Farago l-a învins pe

• In runda a 8-a a turneului in
ternațional de șah de la Wijk aan 
Zee 
dial 
Der 
dut
Liubojevici. iar partidele Nikolici — 
Tai, Hansen — Hiibner și Andersson 
— Soșonko 
clasament 
dersson, cu 
pov (5,5 p).

s-au Încheiat remiză. In 
conduce suedezul An- 
6 puncte, urmat de Ear

teatre
(14 71 71. sala 

din Hollywood

(13 63 48) : Con-

• Teatrul National 
Amfiteatru) : Poveste
— 18
• Teatrul de operetă 
tesa Maritza — 13
8 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18; (sala Grădina 
Icoanei. 1195 44) : Hamlet — 17
• Teatrul Mic (14 70 81) : 
— 16
• Teatru! Foarte Mic 
Bătrina și hoțul — 18.30
• Teatrul de comedie
Sfintul Mitică Blajinii — t8
• Teatrul „C. I. Nottâra" (59 31 03, 
sala Studio) : La un pas de fericire
— 18.30
O Teatru! Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna cind au murit can
gurii — 18
• Teatrul 
nase“ (sala 
Savoy — 18
• Ansamblul 
română" (13 13 00) :
— 18
e Teatrul „Ion Creangă 
Nota zero la purtare —
— 15
• Teatru! „Țăndărică" 
Victoria) : Bu-Ali — 15; 
nauților, 11 12 04) : Trei
— 10; 15
• Circul București (10 41 93): Caval
cada circului — 18.30

Coriolan

(14 09 05) :

(16 64 60) :

satlric-muzlcal „C. Tă- 
Savoy, 15 56 78) : Savoy,

artistic „Rapsodia
Cintă cloclrile

(50 26 35) :
9; Pistruiatul

(15 23 77, sala 
(sala Cosmo- 
iezi cucuieți

Expresia spune : mai bine mai 
tîrziu decit niciodată. Și cu o intir- 
ziere de aproape 12 luni față de 
„Anul Internațional al Păcii" — care 
din păcate, nu prea si-a onorat nu
mele — anul 1987 a adus, in finalul 
său. o veste deosebit de bună : sem
narea Tratatului privind excluderea 
celor două categorii de rachete nu
cleare. cu rază medie și mai scurtă 
de acțiune. O știre pozitivă, de natu
ră să inspire dinamism luptei pen
tru pace, să confirme veridicitatea 
și realismul obiectivului dezarmării 
nucleare, o contribuție concretă la 
reducerea forțelor materiale distruc
tive ce amenință omenirea. Desigur, 
este foarte mult 
și ca valoare 
in același 
avînd în 
colosal al arsenalelor nucleare nu 
se diminuează într-o proporție mi
nusculă. In aceste condiții apar ca 
adevăruri elementare necesitatea 
Si imperativul, frecvent subliniate 
de tara noastră, de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, de a se continua 
si intensifica acțiunile pentru reali
zarea unor progrese substanțiale spre 
infăptuirea unei autentice dezar
mări. de a se trece la solutionarea 
pe calea tratativelor a oricăror stări 
conflictuale.

La interferența unor pro
cese convergente, uebutind 
sub auspicii promițătoare, orizontul 
politic ai anului 1988 pare a înregis
tra unele semne pozitive. Pe această 
linie se înscriu declarațiile de in
tenții de a se desfășura in continua
re negocieri eficiente pentru reduce
rea arsenalelor strategice, respectiv 
rachetele cu rază lungă de acțiune ale 
S.U.A. și U.R.S.S. cu peste 50 la sută. 
Și rețin atenția aprecierile celor in 
cauză — că la tratativele începute 
în aceste zile la Geneva se afirmă 
un spirit real de lucru, considerin- 
du-secăarfi posibilă încheierea incă 
în cursul acestui an a unui a- 
cord corespunzător. Este de reținut 
că. in același timp, nu se ascunde 
persistenta a nu puține Piedici si 
greutăți — dar atît rezultatul pozitiv 
al tratativelor anterioare, cit si de
clarațiile publice privind noile tra
tative reprezintă angajări in fata 
popoarelor, a opiniei publice mon
diale. care va urmări cu atenție tra
ducerea lor tn viață.

Desigur, pentru apărarea păcii, 
pentru excluderea războiului, mijlo-

- ca pas de debut 
simbolică — și. 

timp, foarte puțin — 
vedere că potențialul

și cel mai eficient de ac- 
constituie infăptuirea 
care echivalează cu 

mijloacelor ma- 
conflictelor.

cui radical 
tiune il 
dezarmării 
însăși lichidarea 
teriale de purtare a
De aceea dezarmarea a fost, este 
și va rămîne țelul prioritar al 
luptei pentru pace. Subliniindu-se 
cu claritate acest postulat, se cu
vine, totodată, relevată însem
nătatea stingerii focarelor locale de 
conflicte și război, conflicte care, 
din păcate. în ultimii ani nu numai 
că s-au menținut, ci au cunoscut 
un proces de exacerbare și mul
tiplicare.

Astăzi devine tot mai limpe
de ce sursă potențială de peri
cole imense constituie aceste con-

care o „secretă". După 
invers, orice diminuare a 
de Încordare și conflict este 
obiectiv si subiectiv care 
pentru diminuarea înarmărilor 
creează ambiante decrispate negocie
rilor.

în aceste condiții se impune cu 
tot mai multă evidență necesitatea 
ca acțiunile pentru realizarea unor 
progrese notabile, semnificative pe 
calea dezarmării să se impletească 
și să fie coroborate cu eforturile 
pentru reducerea, stingerea și li
chidarea focarelor locale de conflic
te si război. Acestea nu reprezintă 
linii paralele, ce nu s-ar intilni 
niciodată, ci. dimpotrivă, părfi com
ponente, intrinsece, ale acțiunii uni

cum si 
focarelor 
un factor 
pledează 

Și
la deblocarea 
rezoluției Con- 
al O.N.U., care 
pentru o solu-

Preocupări și căutări în direcția 
stingerii unor conflicte locale

flicte locale : ele sînt războaie care, 
prin angrenajul conexiunilor lor, 
al sistemelor de alianțe, al interese
lor geostrategice. al implicațiilor 
politice, naționale, economice anga
jează, intr-o formă sau alta, 
directă sau indirectă, numeroase 

, alte state, inclusiv mari puteri.
De aici, riscul permanent al ex
tinderii lor. primejdia ca scin- 
teile acestor conflicte să creeze 
noi incendii. De fapt,* experiența 
practică a arătat că, chiar și „bine 
strunite", chiar și împrejmuite pru
dent cu „centuri de securitate", ase
menea conflicte locale au afec
tat. inclusiv sub forme militare, 
alte state. Aceasta pentru a nu 
mai vorbi de consecințele profund 
nocive asupra climatului politic 
international, aceste conflicte ju- 
cind rolul unor adevărate „pom
pe de deversare" a veninului ani
mozităților. neîncrederii și tensiu
nilor pe plan nu numai local, ci și 
mondial.

Derivă de aci un aspect a cărui 
importantă nu poate fi subestimată: 
relația directă, de interacțiune, dintre 
cursa înarmărilor și conflictele loca
le ; acestea stimulează ele insele 
înarmările atît prin făptui că sint 
consumatoare — chiar mari consuma
toare — de armament si servesc ade
seori drept poligoane de experimen
tare a diverselor tipuri noi de arme, 
cît și prin întreaga ambianță de 
tensiune și psihoză militaristă pe

tare de însănătoșire a climatului po
litic mondial și consolidare a păcii.

Lumini la „capătul tune
lului"? ®ste motivul pentru .care 
cu satisfacție se poate înregistra 
faptul că 1988 debutează consemnînd 
citeva evoluții noi. semnificative in 
ce privește situația unora din aceste 
conflicte. Este vorba, deocamdată, 
doar de unele elemente sau simpto- 
me — variabile ca dimensiuni și 
pondere, citeodată abia vizibile — 
incit o apreciere, globală sau un op
timism funciar ar fi premature. Dar 
fapt este că „ceva se mișcă" in ifno- 

existăbilismul confruntărilor, că 
semne ale unui inceput de dina
mism. capabil să ducă spre soluții 
constructive. Oare vor insemna 
cestea mult așteptatele „lumini la 
capătul tunelelor" ?

Unele indicii de evoluții noi par 
a se contura în zona Golfului, 
deși, din păcate, ciocnirile armate 
dintre Iran și Irak continuă, per- 
petuind veritabila tragedie pe care 
o trăiesc 
trezit, 
mersuri 
forturile 
deschidă 
flictului. 
Iran și statele arabe din 
de cooperare al Golfului — primul 
dialog politic de acest gen de la de
clanșarea conflictului.

a-

cele două popoare. Au 
astfel, interes unele de- 

recente. cum ar fi e- 
unor state care încearcă să 
o perspectivă reducerii con- 
initierii unui dialog între 

Consiliul

Urmăriți cu atenție de opinia pu
blică. asemenea „muguri" trezesc spe
ranța unor deschideri mai largi, ue 
natură să contribuie 
căilor spre aplicarea 
siliuiui de Securitate 
oferă o bază realistă
tionare pașnică a conflictului irano- 
irakian, at.it de dureros resimțit de 
ambele popoare și cu consecințe 
ătit de nefaste asupra climatului po
litic mondial.

Pe această linie se înscriu, de 
asemenea, noile evoluții intervenite in 
legătură cu situația din Afganistan. 
Observatorii politici relevă multipli
carea si intensificarea accentuată a 
contactelor politice si diplomatice 
intre părțile angajate — în acest tra
valiu incluzindu-se vizitele ministru
lui de externe al U.R.S.S., E. Șevard- 
nadze, la Kabul și a reprezentantului 
Departamentului de Stat al S.U.A., 
M. Armacost la Islamabad — vizite 
care, practic, au coincis în timp. 
Totodată, a putut fi consemnată de
clarația reprezentantului permanent 
al Afganistanului la O.N.U.. care a 
arătat că există toate posibilitățile 
ca apropiata rundă a tratativelor af- 
gano-pakistaneze de la Geneva m 
această problemă să- fie ultima, că 
practic s-a convenit asupra „pache
tului" de înțelegeri, elaborarea docu
mentelor corespunzătoare aflindu-se 
în faza finală. în același spirit, mi
nistrul sovietic de afaceri externe a 
exprimat intr-un interviu speranța 
că anul 1988 va deveni ultimul an 
al prezenței trupelor sovietice in Af
ganistan — cerința esențială fiind 
Încetarea oricărui amestec din afară, 
a sprijinului extern acordat grupări
lor antiguvernamentale, deschiderea 
unui cimp larg reconcilierii națio
nale.

într-o altă zonă geografică a glo
bului — America Centrală — înce
putul anului a coincis cu reuniunea 
la nivel înalt de la San Jose a sta
telor din regiune, care a avut ca 
scop o primă evaluare a stadiului 
materializării acordului 
semnat
Analiza a relevat realizarea 
pași pozitivi incontestabili — 
tacte intre forțele angajate în 
flict. suspendări temporare . a 
litătilor. măsuri politice de natură 
să deschidă perspective reconcilierii 
naționale și propulsării unor proce
se democratice. Totuși, respectivele 
progrese nu pot fi apreciate decît 
ca timide și anemice : nu au fost 
îndeplinite importante obiective pre
conizate pe linia încetării efective

și definitive a focului, amnistiei ge
nerale. îndeosebi fiind eludate .pre
vederile referitoare la necesitatea în
cetării amestecului străin in zonă.

Importante sint totuși conclu
ziile pozitive subliniate la 
Josâ — respectiv că acordul din 
Guatemala — primit cu atita in
dispoziție. răceală, chiar iritare 
alergică în cercuri ale administrației 
nord-americane — nu trebuie în- 
mormîntat. ci. dimpotrivă, revigorat, 
că procesul de pace trebuie să con- 
tinuie, intensificindu-se cooperarea 
politică regională (s-au prevăzut a- 
legeri pentru Parlamentul Centro- 
american). Ceea ce înseamnă recon
firmarea principiului de bază — so
luționare pașnică, pe baze indepen
dente. fără amestec străin. Practic, 
chiar țări despre care S.U.A. susți
neau că doresc să le apere, au ajuns 
să decline, mai voalat sau nu. acest 
ajutor : „protejați!" arată că ar dori 
să se dispenseze de „protecție", că 
problemele locale pot fi rezolvate de 
localnici. Incit s-ar spune că nu nu
mai iubirea cu forța nu-i posibilă, ci 
nici ajutorul cu forța nu-i intot- 
deauna agreat...

San

de pace 
anul trecut in Guatemala, 

unor 
con- 
con- 
osti-

Desigur, așa cum s-a arătat, este 
vorba deocamdată doar de aspecte 
incipiente, poate încă labile si rever
sibile — dar importante sint apa
riția lor, descifrarea sensului lor 
de dezvoltare. Pentru că am
plificarea și consolidarea unor a- 
semenea evoluții, realizarea unor 
soluționări pozitive care să ducă 
la stingerea tuturor acestor conflic
te. ca si a altora, ar avea o însem
nătate excepțională nu numai pen
tru părțile in cauză și pentru zonele 
geografice respective, cl pentru întreg 
procesul de promovare a destinde
rii și înțelegerii pe plan interna
țional. Faptele atestă, incă o dată a- 
devăruri elementare 
tocmai adevărurile 
frecvent ignorate ? 
nu se sting cu foc. 
se înăbușă cu praf 
portavioanele nu-s 
pentru pescuitul în 
că Singura cale de acțiune este re
nunțarea la forță si dezvoltarea dia
logului politic.

încă o dată se dovedește că ideiț 
susținute cu consecventă de tovarăși 
Nicolae Ceausescu, de România sj 
cialistă — desfășurarea tratative!? 
respectul dreptului imprescriptibil 
oricărui popor de a-și decide sing 
soarta, neadmiterea ingerințelor 
reprezintă unica alternativă viab’ 
pe deplin corespunzătoare interi 
lor popoarelor, intereselor păcii.

— dar bare nu 
elementare sînt 
— că incendiile 
că exploziile nu' 
de pușca si că 
eficiente njcil 

ape tulburi. Si

Nicolae CORBI



OPERA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
- operă de înalt prestigiu și interes internațional

în India au apărut volumele omagiale:

® Nicolae Ceaușescu — o viață dedicată idealurilor de dreptate socială
I

și libertate ale poporului român ® Nicolae Ceaușescu. Pacea și dezarmarea
imperative fundamentale ale epocii contemporane

NEW DELHI 19 
ședintelui României 
apărut volumele Hl 
lurilor de dreptate socială și libertate ale poporului român" și 
„NICOLAE CEAUȘESCU. Pacea și dezarmarea - imperative fundamen
tale ale epocii contemporane".

Tipărite în condiții grafice deosebite la editura 
national Publications", volumele reflectă gîndirea politică novatoare 
conducătorului partidului și statului 
retică și practică.

(Agerpres). - Expresie a înaltului prestigiu al pre- 
în viața politică internațională, la New Delhi au 

.NICOLAE CEAUȘESCU - o viață dedicată idea- II

„Socialook Inter- 
a 

nostru, neobosita sa activitate teo-

Structurat in 14 capitole, volu
mul „NICOLAE CEAUȘESCU — 
o viată dedicată idealurilor de 
dreptate socială și libertate ale po
porului român" se deschide cu 
portretul in culori al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Capitolele cărții ilustrează preg
nant puternica personalitate a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. atît 
in ceea ce privește abordarea și 
soluționarea problemelor funda
mentale ale construcției socialiste 
în România, făurirea vieții noi a 
poporului român, cit și inițiative
le sale de larg ecou internațio
nal in reglementarea, pe ca
lea 
majore ale

Intrarea 
marcată 
Congres 
Român, 
dehțiază 
gurat un amplu proces de crea
ție teoretică, de gindire revolu
ționară al cărui inițiator strălucit 
este președintele României, 
Nicolae Ceaușescu. Toate 
realizări înregistrate de 
român . în această epocă 
ționară, marile acumulări 
tive și calitative. întreaga 
tare internă și în domeniul politi
cii externe. social-economică și 
culturală a României socialiste sînt 
legate, organic și pentru totdeauna, 
de gindirea cutezătoare și acțiunea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, de calitățile sale de emi
nent om politic și de stat".

Subliniindu-se că de-a lungul în
tregii sale existente poporul român 
a știut întotdeauna să-și aleagă 
marii conducători din rîndul celor 
mai buni și mai activi fii ai săi, 
in volum se relevă : Continuînd 
această valoroasă tradiție, cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, desfășurat în iulie 1965. 
l-a ales pe Nicolae Ceaușescu in 
inalta funcție de secretar general 
al partidului.

Volumul reliefează în continua
re : „Activitatea 
fășUratft 
Nicolae 
ducerea 
voltării 
pentru, 
pentru crearea condițiilor deplinei 
afirmări a personalității umane, 
pentru îmbunătățirea continuă a 
organizării și conducerii întregii 
societăți demonstrează capacitatea 
sa excepțională in domeniul crea
ției teoretice. angajamentul și 
înalta responsabilitate istorică ale 
șefului statului român, patriotis
mul său revoluționar și larga per
spectivă a viziunii sale umaniste".

Volumul prezintă, totodată, acti
vitatea revoluționară desfășurată 
in anii tinereții de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. dedicată luptei 
împotriva oprimării și exploatării, 
precum și în perioada de după 
23 August 1944. avînd ca obiectiv 
transformarea revoluționară a 
României. Este prezentată contri
buția sa inegalabilă la edificarea 
unei industrii moderne, la moder
nizarea agriculturii, la promovarea 
spiritului revoluționar, la accele
rarea progresului social-economic 
al țării. Ia creșterea nivelului de 
viață al poporului, la crearea unui 
sistem original de conducere de
mocratică a societății, la elabo
rarea concepției Partidului Comu
nist Român privind apărarea 
patriei. „Prin întreaga sa operă teo
retică. prin activitatea practică in 
conducerea societății socialiste 
românești — subliniază volumul — 
□reședințele Nicolae Ceaușescu oferă 
un exemplu de îmbinare armoni
oasă și eficientă a ideii cu acțiu
nea. a gîndului cu fapta, dovedind 
că ideile bazate pe realități si ad - 
văruri rezultînd clin practică devin 
o forță reală a progresului social. 
Spiritul revoluționar, original si 
creator care caracterizează activi
tatea teoretică și practică a con
ducătorului României socialisto iși 
găsește o întruchipare completă in 
fundamentarea științifică a politi
cii construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a înain
tării țării spre comunism. Activi
tatea prodigioasă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu in domeniul 
gindirii social-politice. al îmbogă- 

, țirii teoriei și practicii construcției 
socialiste este revelatoare pentru 
personalitatea sa de 
eminent călăuzit de 
spirit științific".

„Prin multitudinea 
problemelor abordate, prin sub
stanța si originalitatea sa. prin so-

reglementarea, pe 
a problemelor 

contemporane, 
în epoca 

cel de-al IX-lea 
Partidului Comunist 
iulie 1965 — evi-

a inau-

in
negocierilor.

lumii 
României 

de 
al 

din 
lucrarea

marile 
poporul 
revolu- 
cantita- 
dezvol-

neobosită des- 
de președintele 

Ceaușescu pentru tra
in viață a strategiei dez- 
social-economice a țării, 

adîncirea democrației și

revoluționar 
un ' profund

și diversitatea 
prin

I

luțiile științifice avansate, activita
tea președintelui Nicolae Ceaușescu 
constituie o contribuție inestima
bilă la sintetizarea experienței 
construcției socialiste în România, 
la dezvoltarea creatoare a gindirii 
social-politice contemporane".

„Servind cu o abnegație exem
plară și energie inepuizabilă țara 
și poporul, cauza socialismului și 
comunismului în patria sa — se evi
dențiază în lucrare — președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a afirmat în 
conștiința opiniei publice mondiale, 
a întregii omeniri ca unul dintre 
cei mai proeminenți și clarvăză
tori oameni politicii ai lumii con
temporane. ca un promotor strălucit 
al

asigurarea păcii și înfăptuirea 
dezarmării."

Arătind că volumul răspunde ne
cesității de a se cunoaște mai 
profund România, ■ în mod deosebit 
politica 
borare 
Nicolae 
minant, 
exprimă încrederea că apariția lu
crării va contribui nu numai la 
promovarea înțelegerii între cele 
două popoare, ci și la deschiderea 
de noi căi de colaborare între 
România și India în eforturile lor 
vizînd făurirea unei lumi a păcii.

In Prefața volumului se eyiden- 
„înfăptuirea dezarmării și 

două dintre 
ale epocii

sa externă, in a cărei ela- 
și înfăptuire președintele 
Ceaușescu are un rol deter- 

primarul . capitalei Indiei

celor mai nobile aspirații

țiază : 
realizarea păcii sînt 
problemele cardinale 
contemporane în abordarea cărora, 
atît în termenii teoriei, cît și ai 
acțiunii practice, președintele 
Nicolae Ceaușescu are o contri
buție remarcabilă larg 
cută astăzi 
nală.

Culegerea 
președintelui 
referitoare la problemele păcii si 
dezarmării a fost concepută. înain
te de toate, ca un mijloc de faci
litare a unui contact direct cu idei

pe arena

de texte 
Nicolae

recunos- 
internațio-

din opera 
Ceaușescu

Selecția de extrase din cuvîntări 
pune în evidență concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind necesitatea instaurării noii 
ordini economice internaționale, 
imperativul opririi cursei înarmă
rilor, al adoptării unor măsuri con
crete de dezarmare și al orientării 
spre dezvoltarea tuturor țărilor, în 
primul rînd a țărilor în curs de 
dezvoltare, a resurselor imense 
irosit’e în prezent în cursa înar
mărilor.

Cu prilejul prezentării oficiale a 
celor două volume, la Netv Delhi 
a avut loc o festivitate, în cadrul 
căreia directorul editurii „So
cialook International Publications", 
președintele Asociației indo-româ- 
ne pentru studii istorice, B.C. Gup
ta, a elogiat opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a vieții politice inter
naționale, luptător neobosit pen
tru cauza păcii și dezarmării.

Vorbitorul a subliniat că apariția 
celor două lucrări în preajma săr
bătoririi zilei de naștere a pre
ședintelui României reprezintă un 
omagiu adus operei si activității 
ce’ui mai de seamă fiu al poporu
lui român.

Primarul capitalei indiene. Ma
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PEOPLE
suveranitate și independență națio
nală, de Înțelegere și colaborare în
tre popoare, ca un luptător neobo
sit pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă. Gîndirea teoretică și activi
tatea practică ale președintelui 
Nicolae ■ Ceaușescu acordă o aten
ție prioritară problemelor dezarmă
rii și păcii, personalitatea sa poli
tică proeminentă afirmîndu-se și in 
acest domeniu, prin noutatea și cu
tezanța abordărilor, prin orizontul 
de largă cuprindere, prin analiza 
riguros științifică a realităților lu
mii contemporane, prin viabilitatea 
soluțiilor avansate, prin fermitatea 
și perseverenta luptei sale în direc
ția creării tuturor condițiilor adec
vate care să conducă la făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte, 
in care dezarmarea și pacea să nu 
fie doar deziderate, ci realități 
izvorind din noua arhitectură a 
relațiilor interstatale".

tn încheierea volumului sînt se
lectate aprecieri elogioase la adre
sa conducătorului României socia
liste făcute de șefi de stat, de alte 
personalități marcante ale lumii, 
care se constituie în mărturii eloc
vente ale profundei stime față de 
personalitatea tovarășului, 
Nicolae Ceaușescu. față de acțiunile 
și inițiativele sale pe plan 
mondial.

Cel de-a! doilea volum apărut în 
India, „NICOLAE CEAUȘESCU. 
Pacea și dezarmarea — imperative 
fundamentale ale epocii contem
porane", se deschide, la rîndul său, 
cu portretul in culori al președin
telui României 
extrase din 
viuri, declarații ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, compunînd un 
tablou cuprinzător al concepției 
conducătorului României asupra 
problemelor păcii și dezarmării.

In Cuvintul introductiv, 
de primarul capitalei 
hinder Singh Saathi, 

e

și înmănunchează 
cuvîntări, inter-

semnat 
Indiei. Ma
se spune : 
României, 

simbo.lizează 
contemporane 
lumi e'iberate 
tensiune, prin

..Președintei
Nicolae Ceaușescu. 
preocuparea omenirii 
privind crearea unei 
pentru totdeauna de 
devotamentul său neabătut față de

^^AGEMTIILE DE PRESA 
pe scurt 
ân&wHK*—

. VETO ÎN CONSILIUL DE 
| SECURITATE. Statele Unite au 
I uzat de dreptul de veto in cadrul

■ Consiliului de Securitat ■ pentru a 
împiedica adoptarea unei rezoluții 
referitoare la siiuația creată in su
dul Libanului ca urmare a menți- 

, narii ocupației israeliene. De ase
menea, reprezentantul Marii Bri- 

I tanii s-a abținut de la vot. Proiec- 
' tul de rezoluție cerea retragerea 

I imediată și necondiționată a tutu

ror fort 'lor militare israeliene din 
teritoriul libanez.

TENTATIVA DE REBELIUNE 
ARMATA, tn capitala Argentinei 
s-a anunțat oficial că. din ordinul 
preș 'dintelui țării. Râul Alfonsin, 
forțele armate naționale au anihi
lat o tentativă de rebeliune în gar
nizoana Monte Caseros. situată la 
aproximativ 800 km de Buenos 
Aires.

CONTEMPORARY

COWKCÎ1ON

fagaeaiMg
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de largă cuprindere, cu argumen
tația care le sprijină si cu stilul 
direct, vibrant, atit de caracteris
tic autorului. Ea se constituie, tot
odată. într-un instrument de lucru 
extrem de util specialiștilor în do
meniul complex al relațiilor inter
naționale. care pot cunoaște astfel 
succesiunea cronologică a puncte
lor de vedere avansate de România 
prin vocea președintelui ei in ul
timii peste 20 de ani și care ofe
ră. în paralel cu evoluția eveni
mentelor mondiale, un amplu ma
terial de studiu".

în capitolul „Definirea trăsătu
rilor politicii externe românești în 
epoca inaugurată <le cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român" este pusă în evi
dență abordarea de către președin
tele Nicolae Ceaușescu a evoluției 
situației internaționale, a proble
melor păcii și dezarmării în con
textul problemelor majore ale epo
cii contemporane. Sint prezentate 
direcții fundamentale și principii 
ale politicii externe românești.

Capitolul „Pacea — bunul cel 
mai de preț al omenirii" trece în 
revistă — in concepția președinte
lui Nicolae Ceaușescu — condiții 
necesare asigurării păcii in lume : 
eliminarea războiului, renunțarea 
la forță și la amenințarea cu forța, 
soluționarea pașnică a conflictelor. 
Este reliefată insemnătatea unității 
tuturor forțelor revoluționare, de
mocratice și progresiste, a tuturor 
popoarelor pentru asigurarea păcii 
pe planeta noastră.

In capitolul „Propunerile Româ
niei pentru realizarea dezarmării — 
imperativ vital al contemporanei
tății" este relevată necesitatea unor 
acțiuni concrete de dezarmare. In 
context este prezentat programul 
complex de propuneri ale Româ
niei pentru realizarea dezarmării, 
în prirriul rînd în domeniul nu
clear, pentru reducerea armamen
telor. a efectivelor militare și bu
getelor.

Ultimul capitol se 
„Pacea și dezarmarea 
obiective pfentru progresul economic 
și social al tuturor popoarelor".

hinder Singh Saathi, a arătat că, 
prin activitatea neobosită a pre
ședintelui său. România este bine
cunoscută astăzi în lume datorită 
inițiativelor si atitudinii sale fer
me in problemele dezarmării, in 
primul rînd ale dezarmării nuclea
re. Subliniind că lansarea in India 

- a celor două voiume in preajma 
sărbătoririi zilei de naștere a pre
ședintelui României reprezintă o 
expresie grăitoare a relațiilor 
profunde de prietenie dintre India 
și România, a prețuirii poporului 
indian față de președintele Româ
niei. primarul orașului a rugat să 
se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu sentimentele 
șale de admirație, urări de sănă
tate si fericire.

In cuvintul său. Harbhajan Singh, 
președintele Federației ziarelor 
regionale din India, redactor-șef al 
publicației „Indian 
dat o înaltă apreciere 
rîtor ce revine 
Nicolae Ceaușescu în 
rea și concretizarea politicii inter
ne si externe independente a 
României, activității neobosite Pe 
care președintele României a des
fășurat-o de-a lungul a peste două 
decenii pentru edificarea României 
moderne contemporane, ca pre
ședinte al poporului, ales de popor 
si muncind pentru popor.

Președintele Nicolae Ceaușescu. 
a arătat, totodată, vorbitorul, re
prezintă una dintre personalitățile 
politice de frunte ale vieții inter
naționale. care a depus 
necontenite pentru cauza 
înțelegerii între popoare, 
presie a stimei deosebite 

bucură

liatativeh de la Geneva 
privind armamentele 
nucleare si cosmice•

MOSCOVA 19 (Agerpres). — în 
cadrul tratativelor sovieto-america- 
ne de Ia Geneva privind armamen
tele nucleare și cosmice, partea so
vietică a propus proiectul unui pro
tocol la tratatul dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. privind reducerea si limita
rea armamentelor strategice ofensi
ve. in curs de negociere — relatea
ză agenția T.A.S.S. Se precizează că, 
făcînd această propunere. U.R.S.S. 
s-a ghidat după declarația sovieto- 
americană publicată ia sfîrșitul în- 
tilnirii la nivel inalt din decembrie 
1987. de1 la' Washington. în care se 
consemnează relația dintre reduce- 
rea armamentelor strategice ofensi
ve și respectarea pe o perioadă de 
timp convenită a prevederilor tra
tatului din 1972 privind apărarea 
antirachetă.

In sprijinul luptei 
împotriva rasismului
BRAZZAVILLE 19 (Agerpres). — 

La Brazzaville s-au deschis lucrări
le celei de-a doua reuniuni a Comi
tetului Fondului pentru Africa al 
Mișcării de nealiniere destinat spri
jinirii luptei statelor din sudul Afri
cii împotriva regimului rasist de la 
Pretoria. Fondul pentru Africa a fost 
creat în cursul reuniunii la nivel 
înalt de la Harare, din 1986, a Miș
cării de nealiniere si la el participă 
28 de state.

în alocuțiunea rostită la reuniune, 
Sam Nujoma. președintele Organiza
ției Poporului din Asia de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.). a relevat că în Nami
bia lupta S.W.A.P.O. împotriva ar
matei sud-africane de ocupație con
tinuă și ea se bucură de un larg 
sprijin din partea populației.

Din Comitetul Fondului pentru A- 
frica fac parte Iugoslavia. Zambia, 
Algeria, Argentina, Congo, Nigeria, 
Peru si Zimbabwe.

Spre o finalizare 
a convorbirilor 

afgano-pakistaneze
KABUL 19 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat ziarului „Washing
ton Post", ministrul afgan de ex
terne, Abdul Wakil, referindu-se .la 
convorbirile indirecte afgano-pakis
taneze de la Geneva, a apreciat că, 
în pofida unor probleme încă ne
rezolvate, există condiții pentru ca 
runda următoare de discuții să fie 
cea finală. Arătind că negocierile de 
la Geneva urmează a avea loc în 
luna februarie, ministrul afgan a 
subliniat că țara sa acordă o mare 
importanță rezultatelor acestor dis
cuții și speră într-o abordare rezo
nabilă și realistă — arată agenția 
Bakhtar. El a anunțat, totodată, că, 
în această săptămînă. Diego Cordo- 
vez. adjunct al secretarului general 
al O.N.U., va efectua o vizită în re
giune.

. . ■'■■p.-.ny;,»,",,,.i ■■

In favoarea unei largi 
conlucrări in America 

Latină si Caraibi?
CARACAS 19 (Agerpres). — La 

Caracas s-au deschis lucrările reu
niunii unor organisme economice re
gionale consacrate intensificării e- 
forturilor îndreptate spre depășirea 
dificultăților social-economice din 
țările latino-americane și caraibiene.

In discursul inaugural, secretarul 
executiv permanent, al Sistemului E- 
conomic Latino-American (S.E.L.A.). 
Carlos Perez del Castillo, a relevat 
necesitatea lansării unor programe 
de acțiune comune pentru atingerea 
obiectivului de relansare a econo
miilor naționale latino-americane și 
caraibiene.

Schimb de mesele intre tovarășul
Nicolae Ceausescu, tovarășa Dolores tanti 

si tovarășul Gerardo Iglesias
MADRID 19 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmise tova
rășei Dolores Ibarruri, președintele 
Partidului Comunist din Spania, un 
mesaj cordial de prietenie. împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate 
și fericire.

Tovarășa Dolores Ibarruri a mulțu
mit călduros pentru mesajul și urări
le transmise și a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu călduroase salutări și cele 
mai bune urări de noi succese în ac
tivitate, iar poporului român prospe
ritate și realizări tot mai mari in 
construcția socialismului.

Totodată, în legătură cu apropiata 
aniversare a zilei de naștere a secre
tarului general al Partidului Co
munist Român, tovarășa Dolores 
Ibarruri a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai cordiale 
felicitări, urări de viață îndelungată, 
multă putere de muncă și fericire, 
noi și mari succese în conducerea 
nobilei opere de construcție a socia
lismului in România, în lupta neobo
sită pentru pace și colaborare inter
națională.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către tovarășa 
Dolores Ibarruri a tovarășului Ion 
Stoian, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. care întreprinde o 
vizită în Spania.

★
Din partea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. secretar general

al Partidului Comunist Român, au 
fost adresate tovarășului Gerardo 
Iglesias, secretar general al Parti
dului Comunist din Spania, un. me
saj de salut și de prietenie,. împreu
nă cu urări de succes Partidului Co
munist din Spania.

Tovarășul Gerardo Iglesias a 
mulțumit călduros pentru me
saj și a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune 
urări de succes in activitatea pe care 
o desfășoară in fruntea partidului și 
statului, de prosperitate și realizări 
tot mai mări poporului român in 
opera de făurire a socialismului in 
România.

Secretarul general al P.C. din 
Spania a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu călduroase felici
tări cu prilejul apropiatei zile de 
naștere, urări de fericire și viață în
delungată, multă putere de muncă.

Schimbul de mesaje a avut loc la 
Madrid. în cadrul întîlniril dintre 
tovarășul Gerardo Iglesias și tova
rășul Ion Stoian.

Cu prilejul întrevederii, s-a expri
mat. importanta intensificării si ex
tinderii raporturilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate existente 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania. înte
meiate pe stimă și încredere recipro
că. Totodată, s-a procedat la o in
formare asupra preocupărilor si 
obiectivelor actuale si de perspectivă 
a]e celor două partide, și cu privire 
la situația internațională.

„Zone de umbră" în Piața comună
Un studiu al C.E.E. relevă accentuarea discrepanțelor 

dintre regiunile bogate și cele sărace din Europa comunitară
BRUXELLES 19 (Agerpres). — Ca

labria — regiune situată în sudul 
Italiei — a fost clasificată printre 
cele mai sărace dintre cele 160 de 
regiuni subdezvoltate din Piața co
mună — informează agenția ANSA, 
citind un studiu elaborat de un grup 
de specialiști comunitari.

Potrivit studiului, zonele cele mai 
sărace din Piața comună sînt situa
te în Grecia. Italia. Spania și Por
tugalia.

Studiul relevă că cele mai mari ' 
rate ale șomajului se înregistrează 
în regiunile spaniole Estremadura 1 
(28.6 la sută). Insulele Canare (27.3 
la sută) si Țara Bascilor (24.6 la • 
sută). Urmează regiunile italiene 
Sardinia (19,3 Ia sută) și Calabria 
(14.4 la sută).

Documentul subliniază că intrarea 
Greciei. Spaniei și Portugaliei în : 
C.E.E. a contribuit la accentuarea ■ 
discrepanței dintre regiunile bogate i 
și cele sărace din Piața comună, \

0 nouă formă de spoliere a lumii a treia-transferul . ! 
de resurse financiare în țările industrializate

BUJUMBURA 19 (Agerpres). — 
Potrivit unui studiu economic, pu
blicat de ziarul „Le Renouveau du 
Burundi", fenomenul de transfer al 
resurselor financiare din țările in 
curs de dezvoltare în cele Industria
lizate ale Occidentului s-a agravat 
In ultimii ani. Astfel se relevă că 
„hemoragia valutară" din țările in 
curs de dezvoltare s-a ridicat, între 
1974 și 1985. la 300 miliarde dolari, 
mai mult de jumătate din această 
sumă revenind statelor latino-ameri- 
cane. Intre 1976 și 1984, scurgerea de 
resurse financiare din cinci țări cu 
cele mai mari datorii din lume a fost 
de 86 miliarde dolari, mai mult 
de un sfert din totalul datoriei lor 
externe.

Studiul relevă necesitatea ca sta
tele creditoare din Occident să adop
te o nouă politică, în primul rînd 
în ceea ce privește dobînzile la cre
dite nejustificat de mari.

Întitulează
— condiții

Observer". a 
rolului hotă- 
presedintelui 
fundamenta-

eforturi 
păcii si 
Ca ex- 
de care 

se bucură președintele 
Nicolae Ceaușescu în India, lan
sarea celor două volume — a spus 
el — se realizează intr-un moment 
deosebit prilejuit de apropiata ani
versare a zilei de naștere a șefului 
statului român.

La festivitate au participat per
sonalități ale vieții social-politice. 
oameni de cultură din capitala In
diei. ziariști.

MAREA BRITANIE 

Decalaje sociale 
în continuă adîncire

LONDRA 19 (Agerpres). — Deca
lajul dintre bogați și săraci s-a 
adîncit și mai mult in Marea Bri- 
taiîie în perioada conducerii conser
vatoare. potrivit ediției speciale a 
publicației „Social Trends", editată 
de Oficiul central de statistică al 
acestei țări. Ultimele cifre guver
namentale relevă că. la nivel națio
nal. economia s-a dezvoltat cu o 
creștere de 30 la sută a veniturilor 
față de deceniul precedent...

Pe de altă parte, se constată că 20 
la sută dintre familiile bogate și-au 
sporit veniturile lor din totalul la 
nivel național de la 38.1 la sută, în 
1976. la 40.6 la sută în 1985, în timp 
ce 20 la sută din familiile sărace 
și-au redus această participare de la 
7 la 6.5 la sută in aceeași perioadă. 
Deși persoanele angajate și-au sporit 
în general veniturile în ultimul de
ceniu, documentul amintit sublinia
ză că rata șomajului a crescut in 
această țară de la 4.3 la sută. în 
1979, la 11.5 la sută în 1986. iar nu
mărul șomerilor pe termen lung a 
atins o limită de vîrf în 1986. cînd 
au fost înregistrați 1.4 milioane.

Publicația relevă că a crescut nu
mărul persoanelor fără locuințe. Au
toritățile locale acceptă responsabili
tatea pentru 120 000 cazuri în 1986, 
față de 110 000 cu un an înainte.

PREȘEDINTELE REPUBLICII 
NICARAGUA. Daniel Ortega, a a- 
nunțat că începînd cu data de 19 
ianuarie în țară este ridicată sta
rea de urgentă instituită in 1982. 
Această decizie a fost adoptată în 
vederea traducerii în viață a acor
durilor semnate de șefii de stat 
centroamericani la 7 august, in 
Guatemala.

DOCUMENTE SOVIETO—VEST- 
GERMANE. La încheierea vizitei 
ministrului de externe sovietic la 
Bonn au fost semnate documentele 
privind crearea unui consulat ge
neral al U.R.S.S. la Miinchen și a 
unui consulat general al R.F.G. la 
Kiev si s-a procedat la un schimb 
de note asupra prelungirii cu cinci 
ani a valabilității acordului sovie

te—vest-gențnan de colaborare e- 
conomică pe termen lung.

TÎRGUL INTERNATIONAL DE 
MOBILA, manifestare economică de 
mare interes pentru producători și 
oameni de afaceri, la care industria 
românească este participant con
stant. de mai multe decenii, s-a 
deschis la Koln. La ediția 1988, nu
meroase fabrici din țara noastră, 
bine cunoscute pe piețele Euronei, 
prezintă, prin intermediul între
prinderii de comerț exterior 
„Tehnoforestexport". un bogat si 
diversificat sortiment de mobilier 
de concepție originală, realizat in 
diferite stiluri, potrivit exigențelor 
și cerințelor actuale ale parteneri
lor de peste hotare.

PARTICIPARE LA .1.0. Pre
ședintele Comitetului Olimpic . In
ternațional, Juan Antonio Sama
ranch, a informat că, pînă în pre
zent. și-au anunțat participarea la 
Jocurile Olimpice de vară, de Ia 
Seul, 161 de comitete olimpice na
ționale. La jocurile anterioare des
fășurate la Los Angeles in 1984. au 
luat parte 140 de țări.

PREMIERA CHIRURGICALĂ. 
Medici de la un spital de boli car
diace din Osaka au reușit să efec
tueze, cu suedes, o operație de im
plantare a unei valve artificiale de 
inimă unui copil in vîrstă de nu
mai trei luni. Operația a fost rea
lizată, în luna octombrie 1987. mi
cuței Yiuki Siomi. din orașul 
Kyoto. La începutul acestei săptă-

PENTRU PACE ȘI SECURITATE 
IN REGIUNEA ASIEI 

ȘI PACIFICULUI
NEW DELHI 19 (Agerpres). — In 

capitala Indiei s-au încheiat lucră
rile Conferinței internaționale cu 
tema „Colaborarea in luptă pentru 
pace, securitate și dezvoltare in re
giunea Asiei și Pacificului", la care 
au participat personalități politice și 
obștești, oameni de știință din In
dia și din aproximativ 30 de țări 
din regiune.

In declarația finală adoptată de 
participant» la conferință este sub
liniat faptul că acordul cu privire 
la lichidarea armelor nucleare cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune tre
buie să constituie începutul unui 
dialog aprofundat vizînd întărirea 
încrederii șl eliminarea tuturor ar
melor nucleare din viața omenirii.

HARARE 19 (Agerpres). — Vor- ' 
bind cu prilejul unei adunări des
fășurate la Universitatea din Hara- ; 
re, profesorul de drept Reginald Aus
tin a relevat că fenomenul mercena- 
riătului continuă să se facă prezent 
pe continentul african. El a arătat 
că din țări ale Occidentului sînt re- ■ 
cruțați pe diverse filiere oameni care j 
pentru bani sînt dispuși să ucidă, să j 
participe la acte de sabotaje într-o i 
serie de state africane, în special ! 
cele din „prima linie". Toți, acești . 
mercenari sint unelte în mina celor 
ce vor să prelungească vestigiile co- . 
lonialismului în țările în curs de ; 
dezvoltare — a subliniat profesorul • 
Reginald Austin. El a reamintit că i 
Organizația Unității Africane a adop- ’ 
tat o rezoluție de condamnare a 
operațiilor mercenarilor în Africa, 
documente similare fiind elaborate șl 
în cadrul O.N.U.

i ------------------------- — i
Utilizări pașnice ale 
energiei nucleare

Date revelatoare prezentate 
de A.I.E.A.

VIENA 19 (Agerpres). — In ra- i 
portul anual, dat publicității la se
diul din Viena, Agenția Interna
țională pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.) menționează că, in 1987, ;
au fost date in funcțiune 21 de noi 
reactoare la centralele atomoelec- 
trice din opt țări. Ca urmare, pe 
plan mondial, energia nucleară asi
gură 16 la sută din necesarul de ' 
electricitate, pentru unele țări acest 
procent ridieîndu-se pînă la 50—70 
la sută — se arată în documentul 
A.I.E.A.

In 1987, in întreaga lume se aflau 
in funcțiune 416 reactoare nucleare, 
intr-un număr de 26 de țări.

Activități științifice la bordul 
complexului orbital sovietic „Mir“

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Cos
monaut» sovietici Vladimir Titov și 
Musa Manarov iși continuă zborul 
la bordul complexului științific orbi
tal „Mir". Au fost făcute, conform 
programului, noi experimente, cu a- 
jutorul telescopului în ultraviolet 
„Glazar", pentru obținerea de infor
mații privind radiațiile ultrascurte 
ale obiectelor cosmice din constelația 
Leului și Ursei Mici. Telescopul a 
fost orientat, de asemenea, si in 
direcția supernovei din Marele nor 
Magelan.

In cadru! programului de cerce
tări geofizice, cosmonautii au efec
tuat unele măsurători ale caracteris

mini pacienta a fost externată. O 
asemenea operație de transplant 
asupra unui pacient sub sase luni 
se efectuează pentru prima oară în 
practica chirurgicală mondială.

DEZVĂLUIRI. Peste 1 200 de 
persoane care în perioada celui 
de-al doilea război mondial s-au 
făcut vinovate de crimă de război 
în Somalia. Etiopia. Libia si Iugo
slavia trăiesc in prezent nepedep- 
site în Italia, informează publica
ția italiană „Epoca". Datele publi
cate se bazează pe cercetările fă
cute de istoricul american Michael 
Palumbo în arhivele O.N.U.

ACCIDENT. Agenția China Nouă 
anunță că' un avion de pasageri a- 
parținind Administrației Naționale

ticilor spectrale ale anumitor zone 
ale scoarței terestre. Unul dintre 
scopurile acestor experimente con- ■' 
stă in stabilirea gradului de poluare 
a oceanului planetar cu produse pe
troliere. j

Marți. Vladimir Titov si Musa Ma
narov au desfășurat activități profi- i 
lactice la bordul complexului orbi
tal. schimbînd emițătoarele ale căror 
baterii s-au epuizat.

Potrivit datelor telemetrice și ra
portului transmis de la bord, starea 
sănătății cosmonauților este bună. 
Zborul complexului științific orbital 
„Mir" se desfășoară normal, preci
zează agenția T.A.S.S.

a Aviației Civile s-a prăbușit in 
apropiere de aeroportul din Chong- 
ging. din sud-vestul țării. Cei 98 
de pasageri aflați la bord și cei 10 
membri ai echipajului și-au pier
dut viața. Un grup special de an
chetă al companiei aeriene chineze 
s-a deplasat Ia locul accidentului 
pentru a stabili cauzele acestuia.

„MINUTEMAN". După am'nări 
repetate, determinate de defecțiuni 
la instalațiile de la sol. 'Statele 
Unite au lansat, la 19 ianuarie, o 
rachetă balistică intercontinentală 
de tip „Minuteman" de la baza 
Vandenberg, din California — au 
anunțat Forțele militare aeriene ale 
S.U.A. Testul a presupus ochirea 
unei ținte situate pe atolul Kwa- 
jalein. din Oceanul Pacific.
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