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PREGĂTITĂ CU MAXIMĂ RĂSPUNDERE!
în aoeastă perioadă, concomitent cu eforturile pe care fiecare co- zează creșterea indicilor de utiliza- 

lect.v de oameni ai muncii le depune pentru încheierea cu rezultate • re a cuptoarelor prin buna exploa- 
cit mai bune , a planului pe acest an. in întreprinderi se intensifică 
preocupările pentru buna pregătire a producției anului viitor. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cursul acestui trimestru și în
deosebi cu prilejul adunărilor generale ale oamenilor muncii, este ne
cesar să fie soluționate corespunzător toate problemele concrete care 
se ridică in, întreprinderi, în așa fel incit planul pe 1989 să conțină 
cele mai bune prevederi și să dea o perspectivă clară pentru dezvol
tarea economico-socială in anul viitor.

In cadrul ciclului de articole consacrat modului în caFe se acțio
nează pentru pregătirea producției anului următor, prezentăm astăzi 
concluziile^ unor investigații în două unități din Centrala industrială 
de prelucrări metalurgice.

La Combinatul metalurgic din Cîmpia Turzii

MASURI Șl ACȚIUNI EFICIENTE
în anul 1989. la Combinatul me

talurgic din Cimpia Turzii urmează 
sa se asigure creșteri importantele 
produsele metalurgice și. în primul 
Tind, la producția de oțeluri de inal- 
tă calitate. Directorul combinatului, 
inginerul loan Olteanu, ne-a rela
tat că. față de realizările din a- 
cest an. producția-marfă urmează să 
înregistreze o creștere de 14 la sută; 
la producția fizică sporuri mai mart 
se vor înregistra la oțel brut, oțe
luri aliate si inalt aliate, sîrme tra
se si alte produse pentru progra
mele prioritare ale economiei națio
nale si pentru export. Or, așa cum 
a demonstrat experiența de pînă a- 
cum. îndeplinirea unor asemenea 
sarcini este în mod hotăritor de- ' 
terminată de pregătirea corespunză
toare, din timp, a fabricației.

Analizind activitatea de pînă a- 
cum și prevederile de plan pentru . 
1989. consiliul oamenilor muncii, cu . 
sprijinul oentralei și ministerului de ; 
resort, a fundamentat ^planul la pro
ducția industrială pe anul viitor, a- 
vînd în vedere capacitățile de. pro
ducție existente și investițiile care 
urmează să fie puse in' funcțiune 
în perioada următoare. Esențial este 
ca s-a asigurat o .bună corelare a 
pianului valoric cu cel fizic- Aces
te sarcini au fost defalcate pe sec- 
,tii- si ateliere, fiind cunoscute de . 
oamenii muncii, ca de altfel si mă
surile preconizate să fie aplicate 
pentru îndeplinirea lor. De fapt, 
sporurile de producție care urmea
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

acordat ziarelor kuweitiene „Al Seyassah"
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 

Republicii Socialiste România, a primit, la 5 noiembrie a.c., pe Mustafa 
Abu Libdeh, trimis special al ziarelor kuweitiene „Al Seyassah" și „Arab 
Times", căruia i-a acordat următorul interviu :

și „Arab Times'*
Partidului Comunist Român, 
congres care a permis trecerea 
la lichidarea unor practici ad
ministrative și de organizare în
vechite. Apreciați ca justificată 
campania desfășurată in prezent 
pe acest plan în unele țări 
membre ale C.A.E.R. ?

RĂSPUNS : Partidul Comunist Ro
mân și, deci, și România socialistă 
au pornit de la faptul că socialismul 
se realizează în condiții diferite de 
la o țară la alta. într-adevăr, Îndeo
sebi după Congresul al IX-lea, am 
pus capăt nu numai unor practici 
administrative, dar și unor concepții 
greșite în construcția socialismului, 
șablonismului, așa-zisului model 
obligatoriu și altor asemenea prac
tici, incompatibile cu realizarea dez
voltării economico-sociale a Româ
nie!.’

Am pornit și pornim de la faptul 
că socialismul și formele de organi
zare și de conducere a economiei nu 
sînt ceva imuabil, că ele trebuie să 
răspundă și să se schimbe cores
punzător dezvo'tării forțelor de pro
ducție, dezvoltării științei, nivelului 
de cultură și, în genera’, relațiilor 
socia'e și econom'ce naționa'e și — 
într-o anumită măsură — și inter
naționale.

De aceea, în perioada de după 
Congresul al IX-lea, am adoptat o 
serie de măsuri de perfecționare a 
organizării și conducerii economiei. 
Am introdus principiile autocondu- 
cerii, autogestiunii ; am creat forme 
democratice — consiliile oamenilor 
muncii ; am instituționalizat adună
rile generale ale proprietarilor și 
beneficiarilor, ale producătorilor, 
deci ale oamenilor muncii din fie
care unitate, ca organe de conducere 
a întregii activități. în același timp, 
am creat organisme naționale — 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii din industrie și din alte ramuri 
economice, Congresul agriculturii, 
Congresul științei și învățămîntului. 
Congresul educației politice și al 
culturii socialiste, Congresul consi
liilor populare, care au loc o dată 
la 5 ani și care aleg Consiliile Na
ționale. ca forumuri de conducere a 
activității între congrese. Această 
organizare, care se află în strînsă 
legătură cu organismele democratice 
ale statului, asigură un vast cadru 
democratic de participare activă a 
maselor, a ponorului la conducerea 
societății, la elaborarea și înfăptui
rea întregii politici interne și inter
naționale a României.

Am trecut în folosință o parte din 
proprietatea întregului popor în ad
ministrarea unui colectiv de oameni 
ai muncii dintr-o întreprindere sau 
alta. Am introdus principiul partici
pării la beneficii. Cu 10 ani în urmă 
am introdus sistemul de participare 
socială, adică de participare a oame
nilor muncii'cu o anumită sumă la 
fondul de dezvoltare al întreprinde
rii. în acest, fel, oamenii muncii 
devin proprietari dlrecți, cu o anumi
tă sumă, ai întreprinderii. Deci, în 
momentul de față, fondurile — sau 
capitalul, cum se spune îndeobște — 
unei întreprinderi sînt formate din 
proprietatea întregului popor — care 
trebuie să fie de cel puțin 70 la 
sută — dată în folosință colectivului 
de oameni ai muncii și din proprie
tatea fiecărui om al muncii, care 
depune o sumă prin care devine și 
proprietar direct. Pentru această 
sumă, fiecare primește în mod co
respunzător și un beneficiu, în afară 
de retribuția ce i se cuvine în con
dițiile realizării sarcinilor de pro
ducție.

Am creat acest sistem conslderind 
că el răspunde condițiilor României 
și angajării oamenilor muncii, în 
calitatea lor de proprietari colectivi, 
dar și de proprietari individuali, 
dacă se poate spune așa, la dezvol
tarea generală a economiei. Tot
odată, am perfecționat continuu toate 
aceste măsuri. Am adus, deja, vreo 
trei îmbunătățiri sistemului nostru, 
numai în această perioadă de 20 de 
ani. *

Avem în vedere ca, pe măsura 
dezvoltării forțelor de producție, a 
ridicării nivelului general de cultură, 
de cunoștințe, a dezvoltării științei, 
să perfecționăm sistemul nostru de
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lucrări edilitare și de construcții ad- 
ministrativ-politice și social-cultura- 
le, pe lingă construcțiile de locuințe. 
Am dat în folosință în acest cincinal, 
o nouă porțiune a Canalului Dunăre 
— Marea Neagră, pe un traseu nou, 
de circa 30 km, și am început lucră
rile la realizarea unei amenajări 
pentru navigație ce va lega Bucu- 
reștiul de Dunăre și, deci, cu Marea 
Neagră, pe apă — pe un traseu de 
aproape 70 km — care va fi gata, de 
fapt, in acest cincinal. Am continuat, 
de asemenea, realizarea unor mari 
lucrări de irigații și de amenajare a 
solului pentru o agricultură mo
dernă.

Deci greutățile apărute ca urmare 
a influenței factorilor externi nu au 
fost de natură să împiedice înfăp
tuirea programului și obiectivelor de 
dezvoltare generală a patriei noas
tre.

Este adevărat, la începutul acestui 
deceniu am avut o datorie foarte 
mare. Dobinzile extrem de mari au 
făcut ca, de fapt, să restituim pînă 
acum aproape de trei ori datoria pe 
care o aveam. Mai avem insă de 
plătit o parte a acestei datorii și 
sper că ne vom încadra în hotăririle 
Congresului al XlII-leâ privind li
chidarea, în acest cincinal, a întregii 
datorii externe.

Deci pe ansamblu, putem spune 
că, in linii generale, obiectivele sta
bilite pentru acest cincinal se reali
zează și se creează condiții bune 
pentru dezvoltarea viitoare, pentru 
ridicarea în continuare a n'velu'ui 
de trai al poporului. De altfel, în 
acest an am început maiorarea re
tribuțiilor pentru toate categoriile de 
oameni ai muncii, precum și m.ajo- 
rarea pensiilor. Am ridicat, deja, re
tribuția cea măi mică, de la 1 509 la 
2 000 lei, urmînd ca pînă în anul 
viitor să asigurăm majo-area tutu
ror retribuțiilor. Avem, de asemenea, 
o situație bună în ce privește prețu
rile bunurilor de consum, care, in 
ult'mii ani, ru au cunoscut n'r: un 
fel de creștere. S-a îmbv’'ătăț't 
aprovizmmrea generală a populație .

Do aceea, privim cu încredere atît 
realizarea prevederilor, cît și per
spectivele cincinalului viitor și pină 
în anul 2000 1

ÎNTREBARE : Noi, ca mulți 
alții, avem convingerea că sub 
conducerea dumneavoastră în
țeleaptă, domnule președinte, a- 
ceste mari obiective vor fi în
deplinite. Am dori să remarcăm 
că dumneavoastră ați prezentat, 
de mai mulți ani, o concepție, 
care este astăzi larg cunoscută, 
privind problema datoriilor ex
terne, problemă in care ați făcut 
propuneri concrete privind mo
dul de soluționare. In acest con
text, dorim să relevăm că, re
cent, cu prilejul sesiunii Orga
nizației Națiunilor Unite, emirul 
Kuweitului s-a referit pe larg, 
in c-uvintul său, la această pro
blemă, propunerile pe care le-a 
prezentat fiind similare ideilor 
pe care dumneavoastră le pro
movați de mult timp in această 
direcție.

RĂSPUNS : într-adevăr, România 
a acționat în vederea soluționării a- 
cestei probleme și putem spune că, 
de-fapt, acum aproape toate statele' 
și forurile .internaționale, recunosc, 
că tpgbuie găsită o soluție globală în 
cazul datoriilor externe. Aceasta de
monstrează că soluțiile juste, ideile 
juste — chiar dacă uneori mai greu 
— pînă la urmă își fac loc și se im
pun, pentru că nu există altă cale !

De aceea, noi avem încredere si in 
ce privește problemele dezarmării, și 
in ce privește problemele . rs-'gurării 
independenței ș‘. suveranității state
lor. ca și ale realizării unor relații 
mai bune, democratice în lume!

ÎNTREBARE : Am dori, dom- 
~nule președinte, să știm dacă, 
după opinia dumneavoastră, se 
poate face o apropiere între 
preocupările pentru înnoiri șl 
reformele existente intr-o serie 
de fări socialiste și perioada de 
după Congresul al IX-lea al

ÎNTREBARE : România a 
trecut în etapa a doua a ac
tualului său plan cincinal.

- Ne-ar Interesa, stimate domnu
le președinte, ce apreciere da ti 
modului în care se înfăptuiesc 
obiectivele prevăzute 1 In con
dițiile internaționale actuale, va 
putea România să se înscrie 
in ritmurile de dezvoltare si de 
producție anunțate încă de la 
început, să lichideze datoria 
externă si să treacă la s'adiul 
de țară mediu dezvoltată ?

RĂSPUNS : în anii construcției 
socialiste — și îndeosebi după Con
gresul al IX-lea — România a obți
nut realizări remarcabile în dezvol
tarea economico-socială. in indus
trializarea țării pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
și realizarea unor progrese impor
tante în agricultură, in același t.mp, 
s-au dezvoltat puternic știința. în- 
vățămintul. cultura — factori hotări- 
tori pentru progresul economico-so- 
cial al oricărei țări și, cu atît mai 
mult, al României, in înfăptuirea 
programului său de construcție so
cialistă.

Totodată, trebuie să menționez că 
toate acestea au avut în vedere ri
dicarea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului — 
țelul suprem, de altfel, al politicii 
Partidului Comunist Român, esența 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe care o edificăm în Româ
nia. Oricine vizitează țara noastră 
poate să constate în fapt aceste 
realizări — construcțiile de locuințe, 
așezămintele de sănătate, culturale 
și . în alte domenii.

într-adevăr, a trecut mai mult de 
jumătate din cel de-al 8-lea plan 
cincinal. Obiectivele strategice pen
tru această perioadă, 1986—1990, tra
sate de Congresul al XIII-lea, au 
in vedere dezvoltarea intensivă a 
industriei și a celorlalte ramuri de 
activitate, realizarea unei noi calități 
și a unui înalt nivel tehnic al pro
ducției, pe baza celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii. Totodată, 
ne-am propus ca în această perioad i 
România să treacă la un nou stadiu 
de dezvoltare — acela de țară socia
listă mediu dezvoltată.

Este adevărat că situația econo
mică mondială, criza și politica ge
nerală a prețurilor și a dobînzilor 
excesiv de mari au creat greutăți în 
dezvoltarea tuturor statelor și ele 
s-au reflectat, intr-o anumită mă
sură, și în țara noastră,, avînd in ve
dere că România nu este izolată, ci 
participă activ, la relațiile interna
ționale, la schimbul de valori mate
riale și spirituale cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială.

Cu toate acestea, trebuie să men
ționez cu satisfacție că am reușit să 
asigurăm o dezvoltare . continuă, în 
fiecare an, a economiei naționale șj 
a tuturor sectoarelor de activitate. 
Este adevărat, .nu la nivelul prevă
zut în plan, dar am realizat un ritm 
ele dezvoltare printre cele mai bune 
din Europa.

Aceasta a asigurat condiții pentru 
înfăptuirea obiectivelor puse peritru 
acest cincinal și avem toate condi
țiile ca la Congresul al XIV-lea al 
partidului, care va avea loc anul vii
tor, să constatăm că România a in
trat intr-un nou stadiu de dezvol
tare, că va trece în rîndul țăriloț 
mediu dezvoltate din punct de ve
dere economic. Menționez aceasta 
pentru că, din punct de vedere so
cial, România se află de mult în- 
tr-un stadiu superior cglor mai dez
voltate țări capitaliste, realizînd o 
orinduire socială bazată pe egalitate, 
pe dreptate, care exclude inegalită
țile și asuprirea omului de către om.
'Am asigurat continuarea investiții

lor și realizarea programului de con
strucții de locuințe. Oricine poate 
constata — și în București, și în în
treaga țară — acest lucru. Am reali
zat noi obiective importante in 
București — metroul, amenajarea 
Dîmboviței, riul care trece prin mij
locul Capitalei, precum și alte mari

BACĂU
Noi sonde în 

circuitul economic
în întrecerea socialistă pe 

care o desfășoară pentru a da 
patriei tot mai mult țiței, pe
troliștii din cadrul Schelei de 
foraj Tirgu Ocna înregistrează 
noi și‘ semnificative fapte de 
muncă. Astfel, de la începutul 
anului, ei au predat producției 
17 noi sonde de țiței și gaze, cu 
două mai multe decit prevedea 
planul pe această perioadă. De 
curind, formațiile de lucru con
duse de inginerul Clement Ni- 
colau au pus in funcțiune pe 
zăcămîntul de la Bucium o noua 
sondă de gaze, iar cele conduse 
de maiștrii Ion Drăghin și Emil 
Ionașcu auiîncenut cu un avans 
de aproape două săptămîni fo
rajul la alte două sonde de ți
ței. De notat că sondorii din 
Tirgu Ocna au depășit viteza 
de foraj planificată pe fiecare 
instalație, înregistrînd astfel un 
avans de 8 500 metri față de 
plan. (Gheorghe Baltă).

DOLJ

Contractele 
la export - 

onorate integral
Prin organizarea muncii în 

trei schimburi, urmărirea zil
nică a producției destinate ex
portului, aplicarea unor tehno
logii noi, moderne, de înalt 
randament,' colectivele munci
torești din mai multe unități 
economice doljene, printre care 
cele ale întreprinderii mecani
ce și de celule electrice din 
Băilești, fabricii de locomotive 
din cadrul întreprinderii „Elec- 
troputere" Craiova, întreprinde
rii de motoare electrice și 
transformatoare Filiași și al
tele, au raportat finalizarea in
tegrală a producției contractate 
pe acest an cu partenerii de 
peste hotare. In prezent s-au 
lansat in fabricație locomotive 
diesel electrice, transformatoa
re de forță și alte' produse din 
contractele pentru anul viitor. 
(Nicdlap Băbălău). '

tare* si Întreținere a acestora, re
ducerea duratei reparațiilor, efec
tuarea unor reparații de înaltă ca
litate. asigurarea bazei tehnico-ma- 
teriale necesare, ridicarea gradului 
de calificare a personalului munci
tor. Un accent mai mare se va pune 
pe elaborarea de oțeluri de calita
te superioară, eliminarea pierderilor 
de otel la hala de turnare, urmă- 
rindu-se. cu . sprijinul . oentralei. să 
se asigure, pe lingă aprovizionarea 
cu cantitățile necesare de metal, o 
serie de alte materiale și. mai ales, 
prafurile de turnare care determi
nă in mare măsură calitatea oțe
lului. creșterea indicelui de scoate^ 
re a metalului.

Un număr important de măsuri se 
referă la modernizarea fluxurilor de 
fabricație prin tratarea in vid a o- 
țelului, cu insuflare de argon,; 
va scurta durata de elaborare a șar
jelor și. ca urmare, pe lingă creș
terea calității oțelului, se va obține 
o sporire a producției cu circa 5 000 
tone otel pe an. Efecte economice 
însemnate vor fi inregistrate si ca 
urmare a asimilării tehnologiei de 
retopire 
deosebi 
cea mai 
fabricarea sîrmelor 
auto. Alte măsuri au ca scop Îm
bunătățirea pregătirii tehnologice, 
programarea, lansarea și urmărirea 
producției prin folosirea mai largă 
a tehnicii de .calcul. Unul din pro
gramele elaborate de specialiștii 
combinatului prevede programarea 
operativă, cu ajutorul calculatoru
lui. a producției pe utilaje și sor- 
totipodimensiuni. Pe această bază se 
va realiza o dimensionare optimă â 
forței de muncă și o rnai bună .fo
losire a mașinilor și utilajelor, ob- 
tinindu-se in final o creștere însem
nată a productivității muncii.

Mai mujbe acțiuni și măsuri au in 
vedere sarcina de mare actualitate 
a gospodăririi cu ,maximă striețețe 
a combustibilului și energiei elec-

se
ză să se înregistreze în anul 
tor sint fundamentate pe baza 
punerilor făcute de colectivele 
secții și ateliere. ' în ceea ce 
veste productivitatea ' muncii,
urmează sa inregistreze o creștere 
mai puternică în 1989, au fost sta
bilite o serie de măsuri tehnice .și 
organizatorice concrete, cu aplica
bilitate imediată.

Intrucit. potrivit specificului acti
vității de aici, calea prin care tre
buie să se accelereze creșterea pro
ductivității muncii o constituie, așa 
cum menționa directorul combinatu
lui, progresul tehnic, organul de con
ducere colectivă a solicitat spe
cialiștilor. oamenilor muncii din 
secții să facă noi propuneri pen
tru aplicarea și extinderea unor teh
nologii noi, a unor inițiative mun- , 
citdrești care să îmbogățească ac
tualul plan de măsuri.

în secțiile unde, urmează să , se 
realizeze, creșteri mai mari la pro
ducția ‘fizică, colectivele, de munci
tori și specialiști, constituite de con- . 
jsilitfl oamenilor muncii, au. stabilit o I 
serie de acțiuni, care urmăresc mai 
buna utilizare a capacităților de 
producție și a forței de muncă, pre
cum și . aplicarea neabătută, a mă- . _ ______________ _ __ _ .

•»,_ . țrice.-Un exemplu.;‘.numai prin ex
tinderea ungerii hidrodinamice la 
trefilarea uscată a stemelor se 
obțjne o economie de 3 000 MWh 
pe ah.- ....

surilor din programul de moderni
zare. 'O atenție' deosebită, se acor
dă pnggățirii fabricației lâ otelării, 
realizării pianulu-i Ta oțel — de care 
depinde îndeplinirea sarcinilor ce 
revin celorlalte secții. în aoest sens, 
o serie de măsuri și acțiuni vi-

electrică sub zgură și înj 
a elaborării de oteluri de 
înaltă puritate, necesare la 

pentru supape
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R. 
Disciplina - trăsătură a spiritului revoluționar,

Tehnica de calcul 
în sprijinul producției 

în cadrul acțiunii de perfec
ționare a organizării și moder
nizare a producției, recent la 
Centrul de calcul al Combina
tului siderurgic din Reșița s-au. 
realizat o serie ele programe de 
aplicare a tehnicii ■ informatice 
in sprijinul măsurilor de crește
re a eficienței producției. Une
le din aceste programe vizează 
optimizarea rețelelor de incăr- 
care a . cuptoarelor și furnale
lor, consumurile de materii 
prime, feroaliaje, combustibili 
și energie fiind urmărite cu aju
torul terminalelor existente in 
secțiile, oțelărie. furnale, lami
nor degrosisor și semifabricate. 
De asemenea, sînt în curs de 
finalizare programele privind 
elaborarea șarjelor și urmărirea 
semifabricatelor pe traseul teh
nologic de la oțelărie la lami
norul degrosisor și, în final, la 
lamirioarele de profile. Alte 
aplicații ale tehnicii de calcul 
— cum sînt cele referitoare la 
analiza derulării contractelor cu 
beneficiarii. îndeplinirea pro
gramelor zilnice de fabricație, 
pentru fiecare șarjă de metal în 
parte — au dus în mod con
stant la îmbunătățirea calității 
produselor.

în fotografie : aspect din sala 
calculatoarelor de la Combina
tul siderurgic Reșița. (Eugen 
Dichiseanu).

TOVARĂȘUl NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Zambia

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni, 14 noiembrie, pe

Anderson Henry Kaluya, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Republicii Zam
bia în țara noastră. (Continuare in 
pagina a HI-a).

70 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN
a responsabilității comuniste

„Mai ales în ultima vreme noi 
ne-am preocupat intens să mutăm 
disciplina de la poarta intreprinderii 
în formațiile noastre de muncă" — 
afirma un activist de partid dintr-o 
mare uzină producătoare de utilaj 
minier. Departe de a fi, așa cum ar 
putea reieși din formularea lapidară, 
o simplă „mutare", adică un gest 
exterior, o schimbare a locului e- 
xercltării unor atribuții disciplinare, 
deci o oarecare mișcare in spațiu, 
afirmația respectivă pune in evidență 
atît acțiunea concertată, cit și de
plasarea acolo unde e mai multă 
nevoie, adică unde se hotărăște 
soarta producției, a pîrghiilor mun
cii politico-educative, ceea ce ilus
trează preocuparea organelor și or
ganizațiilor de partid nu pentru as
pectele de suprafață, ci pentru 
schimbarea în profunzime a unor 
mentalități și comportamente. în
tr-adevăr, privită unilateral — așa 
cum se mai obișnuiește încă în a- 
numite locuri — doar ca punctuali
tate la program, participare la șe
dințe, Înscriere la cuvînt, dar ne
gii jîndu-se aspectele esențiale ale 
muncii practice, ale înfăptuirii mă
surilor stabilite și realizării planu
lui, disciplina devine formală, lip
sită de conținut. Dacă este să ne 
referim la unele aspecte ale vieții 
de partid, interesează nu doar cite 
ședințe s-au ținut într-o organizație 
sau alta, cite angajamente s-au luat, 
cu un prilej sau cu altul, ci și care 
sint rezultatele concrete, cum se 
exprimă' activitatea politico-organi-

zatorică prin ceea ce este mai im
portant, adică prin ceea ce se înfăp
tuiește in domeniul dezvoltării eco
nomico-sociale. Și asta deoarece dis
ciplina de partid își găsește cea mai 
deplină valorificare in îngemănarea 
sa cu disciplina de plan, cu viața 
socială, în continuă și profundă 
transformare, cu munca — singurul 
izvor a tot ce se creează înălțător 
și durabil, pentru prezent și viitor.

în Tezele din aprilie, amplu și no
vator program de acțiune pentru 
partid, pentru întregul popor, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, sub
liniază : „Este necesar si acționăm 
cu toată hotărîrea pentru creșterea 
răspunderii, întărirea ordinii și dis
ciplinei in muncă, in toate domenii
le de activitate". Este, astfel, pusă 
cu pregnanță în evidență corelația 
disciplină partinică — răspundere 
partinică, exprimată în sporirea ca
pacității comuniștilor, a organelor șl 
organizațiilor de partid de a acționa 
eficient. Militînd zi de zi pentru o 
disciplină conștientă, organizațiile de 
partid înfăptuiesc una din orientă
rile fundamentale ale Tezelor din 
aprilie, aceea de a acționa astfel 
incit activitatea politico-ideologică 
de formare a conștiinței revoluțio
nare, a omului nou, să devină o 
adevărată forță motrice a societății 
noastre.

Două exemple, alese (dintre nu
meroase altele de acest fel) din două' 
municipii aflate la două extremități 
ale țării, și anume din Satu Mare

și Turnu Măgurele, pun în evidență 
rolul hotăritor al climatului de or
dine și disciplină. Pe fondul unor 
rezultate economice bune și chiar 
foarte bune, in ambele localități se 
înregistrau, pînă de curind, serioase 
rămîneri în urmă în activitatea de 
investiții-construcții. Justificările de 
tot felul, începînd cu obișnuitul „cal 
de bătaie" ăl neajunsurilor în apro
vizionarea tehnico-materială, oco
leau cauza de fond, pusă pină la 
urmă in evidență de analizele la 
fața locului întreprinse cu exigență 
de cele două comitete municipale de 
partid : abaterile de la disciplina 
muncii și cea tehnologică. Măsurile 
luate pentru respectarea, ordinii și 
disciplinei, pentru întărirea răspun
derii tuturor factorilor implicați în 
activitatea de investiții-construcții 
n-au intirziat să dea roade : în am
bele municipii s-au recuperat res
tanțele, iar planul pe zece luni este 
îndeplinit și depășit și în domeniul 
respectiv.

Exemplele înfățișate pun în evi
dență faptul, că disciplina nu este 
nici o noțiune abstractă și nici un 
scop in sine, ci se constituie intr-un 
instrument eficace prin care între
gul colectiv de muncă și fiecare 
membru al său acționează ferm 
pentru îndeplinirea sarcinilor. Toc
mai in acest Sens, în cadrul recen
telor ședințe ale Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al Pfc.R., precum 
și în mesajul cu prilejul „Zilei re-

(Continuare in pag. a III-a)

Arad...
Muzeul de istorie, cu sala 

Unirii...
Hronic evocator al ace

lei zile de 1 decembrie 1918 
— șapte decenii s-au pe
trecut de atunci. Zi înde
părtată in timp, dar atît de 
vie, de semnificativă pen
tru destinul întregului nos
tru popor, care și-a făuriț 
atunci, prin propria-i vo
ință și hotărire, visul de 
Unire, de veacuri legănat 
prin viforele istoriei.

Dincolo de liniștea aces
tei săli, care desfășoară in 
vitrinele ei documentele 
neprețuite ale momentului 
gravat cu litere de aur in 
memoria țării — Aradul 
contemporan. Marele oraș, 
in care, cu 70 de ani în 
urmă, s-a constituit Consi
liul Național Român Cen
tral, organul reprezentativ 
menit să organizeze întrea
ga acțiune a milioanelor 
și milioanelor de români 
dornici să se unească nea
bătut cu Tara, oferă ochiu
lui, în faptul dimineții, 
imaginea unui veritabil 
stup de albine. Spre uzine
le și fabricile lui se în
dreaptă mii și mii de oa
meni, muncitori îndrăgos
tiți de lucrul minții și mii- 
nilor lor. în munca lor
obișnuită, de zi cu zi, des
lușim — dincolo de actul 
în sine, firesc — cum fi
resc este să respiri, să e-
xiști prin propria-ți activi

tate — istoria acestui timp 
în tot ce are ea mai mă
reț. Pentru că din gîndul 
și fapta lor îngemănate în 
creuzetul uzinelor, al fa
bricilor se nasc acele mi
nunate mașini care dau 
viață metroului bucu- 
reștean sau miilor de ki-

Toate acestea impulsionea
ză istoria prezentă, contri
buie la zidirea istoriei vii
toare a patriei. Temeliile 
acestei activități, așa cum 
sînt temeliile întregii țări, 
au, în fibra lor intimă, 
sîngele și sudoarea înain
tașilor. Ei au clădit temei-

de octombrie 1918. Nume
roase fotografii de epocă, 
expuse în muzeu, înfăți
șează masivele demonstra
ții desfășurate pe bulevar
dul din centrul orașului și 
in piața Libertății. Le pri
vim și parcă vedem cum 
se înalță pancarte susținu-

„Ideea Unirii, o idee aflată mereu 
in conștiința și inimile noastre"

Mărturii ale unor participant la înălțătorul eveniment
de la 1 Decembrie 1918

lometri de cale ferată de 
pe întreg teritoriul Româ
niei ; apar acele minunate 
mașini, cu comandă nume
rică, in stare — in alte 
uzine ale țării — să creeze 
alte mașini, împuternicind 
voința noastră de a trans
forma din temelii chipul 
patriei, chipul orașelor și 
satelor ei ; tot aici se fău
resc, în marele combinat 
chimic, acele fantastice 
metamorfoze din care re
zultă vitamine concentrate 
pentru sănătatea și rodni
cia pămintului românesc.

nic, conștient, pe firul is
toriei ; ei, înaintașii, ne-au 
încredințat nouă, celor de 
azi, acest fir al istoriei ro
mânești să-l toarcem mai 
departe, in acea neștirbită 
continuitate și unitate, cu 
aceeași credință și dragos
te de pămîntul străbun, 
moștenire sfintă de la bu
nii și străbunii noștri.

Ne oprim, pentru o cli
pă, pe acest fir al istoriei, 
aici, la Arad, citind, în do
cumentele muzeului, des
pre marile greve ale mun
citorimii arădene, in final

te de miinile puternice ale 
forjorilor, lăcătușilor, ca
zangiilor de la uzina de 
vagoane — „Jos războiul!", 
„Pline, pace !“, „Dreptate 
pentru popor !" — glă-
suiesc literele lor' de foc. 
Stăruim cu privirile asu
pra fotografiilor, rememo- 
rînd convorbirea avută, nu 
de mult, cu fostul lăcătuș 
Savu Buzeșan, acum pen
sionar. Tatăl lui, muncitor 
în aceeași uzină, în acele 

.zile pline de frămîntare, îi 
povestise totul, în amă
nunt.

———•------------------------

— îmi vorbea despre 
uzină, despre tovarășii lui 
de muncă — ne spunea, 
intr-o trecută convorbire, 
Savu Buzeșan. își amintea 
de toate — de halele mi
zere, care acum sînt doar 
tristă amintire, de munca 
istovitoare, cu unelte și 
mașini rudimentare, în 
condițiile exploatării capi
taliste. Este o poveste din
tr-o altă lume, deloc’ ro
mantică, cu greve ale 
muncitorilor pentru o viață 
mai bună, împotriva răz
boiului imperialist dus de 
?iUstro-Ungaria. Mai ales 
în anul 1918 aceste greve 
zguduiau tot imperiul, ele 
izbucneau în toate centrele 
industriale — și la Viena, 
și la Budapesta, și la Pra- 
ga, peste tot. Detașamen
tul muncitoresc al între
prinderii noastre se mîn- 
drește deci cu vechi tra
diții revoluționare, a fost 
prezent in bătălie pentru 
spulberarea Imperiului a- 
ustro-ungar, și-a adus con
tribuția lui de luptă pen
tru înfăptuirea Unirii celei 
Mari.

— V-a povestit despre 
acele momente mai în a- 
mănunt ?

— Desigur. în zilele lui 
octombrie 1918, de exem
plu, militanții socialiști au 
mobilizat muncitorimea 
Aradului la puternice gre-

(Continuare în pag. a III-a)
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PUTERNICĂ MOBILIZARE PENTRU ÎNFĂPTUIREA OBIECTIVELOR ECONOMICE
Prin spirit gospodăresc și inițiativă muncitorească

IN iNVĂȚĂMlNTUL

Mitul energiei ieftine și disponibile în cantități nelimitate s-a 
spulberat cu mai bine de un deceniu în urmă. Pe drept cuvînt se 
poate aprecia că omenirea a intrat intr-o nouă eră, aceea a reducerii 
drastice a consumurilor materiale, în general, și energetice in special, 
ceea ce presupune o schimbare de fond a principiilor tehnologice, o 
readaptare a întregii strategii a progresului.

Țara noastră s-a înscris ferm pe această traiectorie a evoluției, o 
dovadă clară in acest sens fiind devansarea, in ultimii ani, a ritmu
lui de creștere a consumului energetic de către ritmul sporirii venitu
lui național, tendință care se va accentua in viitor. Problema econo
misirii, sub multiple forme, a energiei constituie una din preocupările 
statornice ale conducerii partidului și statului nostru, o recentă ex
presie fiind, în acest sens, Decretul Consiliului de Stat privind asigu
rarea producției de energie, folosirea rațională a energiei electrice, ter-

mice și a gazelor naturale și regimul de lucru al unităților economice 
și sociale în perioada de iarnă 1988—1989.

Măsurile întreprinse pentru organizarea corespunzătoare a fluxu
rilor tehnologice, pentru programarea schimburilor de lucru, astfel in
cit să se asigure îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor de plan, au 
reprezentat „punctul de pornire" al discuțiilor în cadrul unei dezba
teri organizate de ziarul „Scînteia", in colaborare cu Consiliul jude
țean de control muncitoresc al activității economice și sociale Timiș, 
pe tema valorificării cu maximă eficiență a resurselor energetice. 
Participanții la dezbateri — specialiști din producție, din invățămint și 
din cercetare — s-au referit pe larg la măsurile adoptate sau avute 
în vedere pentru ca actuala tendință de reducere a consumului de 
energie pe unitatea de venit net realizat să se amplifice, permițînd 
satisfacerea în tot mai bune condiții a necesarului pentru consum — 
productiv și neproductiv — pe întreaga durată a anului.

AGROZOOTEHNIC DE MASA
EXPERIENȚA $1 TEHNOLOGIILE ÎNAINTATE

Pînă la începerea cursurilor agrozootehnice de iarnă au mal rămas 
puține zile. Timp in care o analiză temeinică a modului în care s-a des
fășurat anul trecut învățămintul este foarte necesară in scopul de a-1 
aduce la nivelul exigențelor actuale. De la acest punct de vedere a 
pornit analiza la C.A.P. Tuzla, județul Constanța. Așadar, ce se are în 
vedere acum la pregătirea acestei acțiuni de importanță hotărîtoare 
pentru ridicarea gradului de calificare al lucrătorilor din agricultură 1

TEMEINIC ÎNSORITE!

Redacția : In toate unitățile au 
fost întocmite programe speciale de 
măsuri pentru reducerea consumului 
de resurse energetice și încadrarea 
in cotele aprobate pe perioada de 
iarnă, in conformitate cu prevederile 
recentului decret al Consiliului de 
Stat. La începutul dezbaterii noastre, 
vă rugăm să vă referiți pe scurt la 

, programele întocmite in unitățile din 
care faceți parte.

Ing. Petru Oltean, director teh
nic al întreprinderii „Electromotor" : 
Comisia energetică din întreprin
dere a întocmit un program — a- 
probat de consiliul oamenilor mun
cii — care cuprinde 21 de măsuri 
tehnico-organizatorice și asigură 
desfășurarea normală a producției în 
condițiile încadrării în normele de 
consum și repartițiile energetice a- 
locate. Am urmărit reorganizarea 
activității, pentru reducerea puterii 
absorbite în schimburile I și II și 
încadrarea în puterile medii, pe pa
liere. Graficul de funcționare a 
principalilor consumatori de energie 
electrică asigură reducerea cu 369 
kW a puterii absorbite în orele de 
vîrf de consum în sistemul energe
tic național.

Ing. Gheorghe Capră, șeful servi
ciului mecano-energetic al între
prinderii mecanice Timișoara : Și in 
întreprinderea noastră, în orele de 
vîrf de sarcină, sînt scoși din func
țiune marii consumatori : compre- 
soare de aer, cuptoare pentru tra
tamente termice etc. De asemenea, 
utilajele acționate pneumatic au fost 
dotate cu mici compresoare pentru 
a se evita funcționarea stației de 
compresoare in anumite perioade. 
De bună seamă, alături de asemenea 
preocupări gospodărești, avem în 
vedere numeroase măsuri tehnice și 
tehnologice de amploare, cu efecte 
substanțiale asupra consumurilor e- 
nergetice.

Ing. Ilie Românii, șeful Inspecției 
teritoriale pentru controlul gospodă
ririi combustibilului și energiei Ti
mișoara : .Urmărind respectarea re
partițiilor de resurse energetice de 
către toți consumatorii, pe paliere 
de puteri medii orare, am întocmit 
un plan propriii de măsuri. Acesta 
vizează, pe de o parte, acțiuni co
mune cu furnizorii de energie elec
trică, termică și de gaze naturale 
pentru a asigura încadrarea în con
sumurile stabilite și eliminarea ori
cărei forme de risipă ; iar pe de

altă parte, realizăm în continuare 
acțiuni de îndrumare și control spe
cifice pențru întocmirea, actualiza
rea și valorificarea informațiilor din 
bilanțurile energetice, pentru apli
carea in unitățile din teritoriu a ce
lor mai adecvate căi de moderniza
re a tehnologiilor. In general, se 
poate aprecia că evoluția este bună.

Redacția : De bună seamă, in fie
care întreprindere există experiențe, 
inițiative, preocupări pentru reduce
rea consumurilor energetice. Ar fi 
util să vă referiți, pe scurt, la citeva 
din măsurile adoptate in acest scop 
in întreprinderile in care vă desfă- 
șurați activitatea, îndeosebi la acele 
măsuri care ar putea fi extinse, va
lorificate și in alte unități.

Fără a epuiza direcțiile in care 
am acționat, mai menționez că în
locuirea arzătoarelor „clasice" la pa
tru cuptoare de forjă cu arzătoare 
autoregenerative a permis reducerea 
consumurilor de gaze naturale cu 25 
la sută, economia realizată anual 
fiind de 320 tone combustibil con
vențional.

Ing. Petru Oltean : în întreprin
derea „Electromotor" a fost adop
tat un amplu program de măsuri cu 
caracter tehnologic și tehnico-orga- 
nizatoric pentru reducerea consumu
rilor energetice, pe seama căruia, in 
trei trimestre din acest an. s-au eco
nomisit 670 MWh energie electrică, 
909 gigacalorii energie termică și 
120 tone combustibil convențional.

fabricat de

șef secție 
Intreprinde- 
de măsură :

Ce relevă o dezbatere organizată în unități 
din municipiul Timișoara (I)

Ing. Gheorghe Capră : Operațiu
nile de sudură sint energo- 
intensive prin definiție. Cum aces
tea au o pondere ridicată în tota
lul consumurilor de energie ale în
treprinderii mecanice Timișoara, o 
preocupare constantă a fost moder
nizarea tehnologiilor de sudare. Cea 
mai eficientă măsură, care permi
te economisirea a aproape 200 MWh 
energie electrică anual, a fost ex
tinderea sudurii semiautomate in 
mediu protector de bioxid de car
bon, procedeu folosit pentru circa 
70 la sută din totalul operațiunilor 
de sudură realizate. Este de men
ționat că această tehnologie permi
te înlocuirea convertizoarelor de su
dură cu o putere unitară de 28 kW, 
cu redresoare de 
tere de 8 kW.

De asemenea, 
sudura manuală 
cisă și mai mare consumatoare de 
energie — prin realizarea a două 
instalații de sudură de tip portal și 
am extins sudura sub strat de flux. 
Aș mai menționa faptul că „sim
pla" respectare a regimului optim 
de lucru — prin funcționarea a- 
decvată a aparatelor de măsură cu r 
care sint prevăzute utilajele de su
dură și reglarea lor corespunzătoa- ' 
re — a dus la o economie de 20 
MWh anual.

sudură avînd o pu-

am eliminat total 
— mai puțin pre-

Două dintre măsuri se remarcă prin 
simplitate și eficiență : recuperarea 
parțială a energiei utilizate la stan
durile de fiabilitate, folosind conco
mitent două motoare — din care 
unul in regim de generator — și re
ducerea pierderilor datorate defecte
lor de bobinaj. prin utilizarea unor 
standuri de probă intermediare. îna
inte de impregnarea statoarelor.

Constantin Ghiță, inginer la între
prinderea de aparate electrice de 
măsură, președintele Comisiei muni
cipale a inginerilor și tehnicienilor 
Timișoara : în municipiul nostru au 
fost elaborate, în ultimul an, circa 
3 000 noi soluții tehnice și tehnolo
gice care au fost înregistrate spre a 
fi brevetate, în cea mai mare parte 
menite să asigure reducerea consu
murilor materiale si energetice. Din 
păcate, multe dintre acestea sînt încă 
insuficient cunoscute și valorificate.

Referindu-mă la activitatea între
prinderii în care lucrez, aș dori să 
menționez un singur brevet de dată 
recentă. Este vorba . despre up. disc 

■ asamblat cu axul său , -pentru, cpn-f 
toare electrice, care simplifică teh
nologia de execuție, reduce consu4 
mul de cositor cu -două tone pe an; 
diminuează consumul de energie 
pentru sudură și Îmbunătățește pre
cizia și fiabilitatea produsului. Men
ționez că este cea de-a 28-a invenție

li

Idei originale, măsuri practice
in acțiunea de modernizare a producției

Durata riguroasei verificări se re
duce la d<uă minute, față de cinci- 
zece minute, cît reprezintă timpul 
minim necesar atunci cînd este exe
cutată de un muncitor cu înaltă ca
lificare și bogată experiență. Tot
odată, 
crește 
din zi cind se desfășoară operația, 
deoarece eventuala oboseală a spe
cialistului iese complet din cauză. 
Performanța se datorează calculato
rului, devenit expert în controlul de 
calitate, grație pachetelor de progra
me informatice pe baza cărora 
funcționează. Atît echipamentul de 
testare, cît și programele au fost 
proiectate și realizate de specialiștii 
secției de autoutilare a întreprinderii 
„Electronica" din Capitală. Cu aju
torul acestora, orice muncitor, fie el 
și la începuturile activității sale 
productive, poate repera prin co
menzi extrem de simple si în timp 
record toate componentele defecte 
din modulele realizate pentru televi
zoarele din profilul de fabricație al 
întreprinderii bucureștene.

într-unul din laboratoarele secției 
de autoutilare tocmai sînt testate 
mai multe plăci de cablaj, module 
de bază din structura televizoarelor. 
Pe ecranul calculatorului se afișează 
automat codul piesei defecte, care 
trebuie înlocuită cu una bună, iar 
după efectuarea remedierii se pri
mește, tot pe display, confirmarea 
că intervenția respectivă a reușit. 
Avantajele utilizării acestui testor 
analogic de blocuri electronice, care 
funcționează complet automat, sint 
evidente. Crește nu numai producti
vitatea muncii, dar si calitatea pro
duselor realizate.

Faptul că testorul automat se poa
te ajusta foarte rapid la specificul 
fiecărui modul asigură o mai mare 
flexibilitate proceselor de fabricație. 
Altfel, în absența unui asemenea 
aparat adaptabil, ar trebui să se 
realizeze un testor special pentru 
fiecare dintre zecile de module care 
se fabrică simultan în această mare 
întreprindere, lună de lună.

— întrucit testorul nostru și-a de
monstrat din plin calitățile. în faza 
de prototip, foarte curind vom trece 
la generalizarea lui pe benzile ds 
montaj din întreprindere, ne spune 
ing. Ion Duican, din secția de auto- 
utilare.

Testorul analogic asistat de calcu
lator nu este singurul produs reali
zat în premieră națională. în cadrul 
acestei secții. O atenție aparte me
rită și alte citeva dintre cele mai 
recente utilaje-unlcat proiectate și 
construite de către colectivul de aici. 
Spre deosebire de testorul automat, 
care abia urmează să fie introdus pe 
fluxul de fabricație, acestea au șl 
fost implementate în întreprindere, 
de mai multe luni, iar efectul lor 
asupra nivelului productivității mun
cii se simte din plin. Prezentîndu-le, 
nu facem deci decit să relevăm cît 
de eficient se materializează la 
„Electronica" programele de moder
nizare a proceselor de fabricație.

In primul rînd se remarcă mași-

obiectivitatea aprecierilor 
simțitor, indiferent de ora

nile pentru plantarea automată a 
terminalelor in diversele tipuri de 
carcase de bobine. Datorită acestor 
mașini, productivitatea muncii la 
aceste operații crește cu aproximativ 
200 la sută, iar calitatea produselor 
devine ireproșabilă, la carcasele ast
fel realizate dispărînd orice fel de 
defecțiuni. Pînă în prezent. în uni
tate și-au făcut apariția trei aseme
nea mașini.

— In prezent, generalizăm proce
deul de plantare automată la toate 
tipurile de carcase dirt fabricația de 
televizoare si radioreceptoare, aceas
tă acțiune urmînd să se finalizeze in 
trimestrul I al anului viitor, afirmă 
ing. Valentin Nedescu.

In stadiu de generalizare se află 
și o altă categorie de utilaje speci
fice fabricației de aparatură radio- 
TV. Este vorba de o serie de mașini 
de tăiat și preformat terminalele 
componentelor electronice. Efectul 
obținut 7 Crește productivitatea

La întreprinderea 
„Electronica" din Capitala

muncil cam de două ori față de tă
ierea și preformarea manuală a ter
minalelor și sporește, desigur, și 
acuratețea operațiunii. Aceste avan
taje sint probate de aproape un an, 
în cazul unei serii întregi de com
ponente — circuite integrate si diode 
—, care vin pe banda de montaj. Cu- 
rînd însă urmează ca si componen
tele cu terminale axiale, care sînt 
livrate in vrac, să fie montate cu 
asemenea mașini.

în cadrul acțiunii de modernizare 
a întreprinderii, reorganizarea flu
xurilor de producție, prin realizarea 
de noi linii tehnologice, constituie o 
altă preocupare de bază pentru spe
cialiștii secției de autoutilare. Astfel, 
anul trecut și anul acesta ei au im
plementat mai multe linii de reglare 
a radioreceptoarelor și aparatelor 
TV. Pe lingă liniile in sine, adică 
așa-numitul „mobilier tehnologic" 
nou, ei au realizat și instalațiile de 
distribuție a semnalului complex 
pentru reglaj. Efectul favorabil al 
acestei modernizări se traduce prin- 
tr-o creștere evidentă a fiabilității 
produselor fabricate, respectiv a 
timpului mediu de funcționare ire
proșabilă a aparatelor radio șl TV. 
Ce au în vedere specialiștii pentru a 
asigura condiții propice de creștere a 
ponderii producției de televizoare 
color si de tehnică audio-video 7

— Vom continua reorganizarea 
fluxurilor de fabricație, astfel incit, 
pe aceleași suprafețe construite si 
cu același număr de personal, să 
poată crește considerabil capacitatea 
de producție a întreprinderii, afirmă 
ing. Mihai Trașcă, șeful secției de 
autoutilare.

In principal, ca urmare a acțiunii 
de modernizare, productivitatea 
muncii« crescut la „Electronica" în

perioada care a trecut din acest an 
cu peste 23 la sută față de anul trecut. 
Efortul organizatoric depus în punc- 
tele-cheie ale proceselor de fabrica
ție începe așadar să-și arate roade
le. La toate operațiile care se pre
tează la automatizare și mecanizare, 
munca manuală s-a redus simțitor.

Urmărind chiar și numai realiză
rile de pină acum, fără să se mai 
ia în calcul proiectele în curs de în
făptuire, s-ar putea crede că este 
foarte numeros colectivul de auto- 
utilare din această întreprindere. In 
realitate, specialiștii care-1 alcătu
iesc nu sînt multi. Este insă mare 
concentrarea de inteligență tehnică 
din cadrul acestei secții, căreia i se 
datorează toate tehnologiile, echipa
mentele și utilajele specifice fabri
cației de serie mare a întreprinderii 
bucureștene. Să fie oare o simplă 
coincidență faptul că, practic, toți 
oamenii acestui colectiv se remarcă 
printr-o deosebită creativitate teh
nică 7 Nicidecum, de vreme ce el au 
fost aleși dintre cei mai inventivi 
specialiști cu experiență din între
prindere și inginerii tineri cu „che
mare" pentru inovație. în selecțio
narea lor, un rol important il joacă 
și cabinetul de psihologie industrială 
al „Electronicii", înființat în urmă 
cu cîțiva ani.

Cum lucrează practic colectivul de 
autoutilare 7 în cadrul atelierului de 
proiectare se organizează mici grupe 
de lucru, cu probleme foarte con
crete de rezolvat, cu termene extrem 
de precise privind finalizarea teme
lor abordate. Iar execuția și imple
mentarea în întreprindere a utilaje
lor proiectate sint dirijate tot de 
aceste grupe, care colaborează strîns 
cu specialiștii de pe liniile de fabri
cație. înseamnă deci că proiectantul 
își urmărește produsul de la idee și 
pină la integrarea lui în locul care 
i-a fost destinat, 
acum pe planșeta 
viitor ale acestor 
iectanți dovedesc 
tor că modernizarea proceselor de 
fabricație este privită aici ca o ac
țiune continuă, prin care se urmă
rește valorificarea perseverentă și 
eficientă a capacității de 
proprie, novatoare.

— Unul dintre obiectivele 
ne-am propus să le atingem 
sfirșitul acestui an este moderniza
rea secției de montai final, respectiv 
atingerea capacității de producție 
prevăzute pentru 1990. afirmă ing. 
Eugen Roland Iopescu, directorul 
întreprinderii.

Prin urmare, pe baza dezvoltării 
unui puternic sector de autoutilare. 
rezultatele acțiunii de perfecționare 
a organizării și modernizare a pro
ceselor de producție se fac rapid 
simțite. A te baza pe forțele proprii, 
a porni de la creativitatea persona
lului întreprinderii, a nu aștepta să 
inventeze alții pentru tine, a nu te 
baza mereu pe Investiții, iată deci 
cum a înțeles colectivul de la „Elec
tronica" acțiunea de modernizare.

Ioana DABU

incorporată în contorul 
I.A.E.M.

Ing. Aristide Faniciu, 
cercetare-proiectare din 
rea de aparate electrice
Avind la bază două brevete de in
venție, la I.A.E.M. s-â realizat un 
sistem original de telegestiune a 
consumului de energie electrică, 
deosebit de util în orice întreprin
dere, informațiile oferite permițînd 
reducerea consumului, în medie, cu 
zece la sută. Concepută pe un prin
cipiu modular, instalația poate evi
denția pină la 256 de consumatori 
(16 grupe, cu cite 16 puncte de mă
surare). Se obțin puterile instan
tanee, puterile medii orare, care se 
compară automat cu limitele stabili
te. semnalindu-șe orice abatere și 
permițind sectorului energetic să a- 
dopte cu promptitudine măsuri de 
stopare a risipei. Avantajul princi
pal al sistemului conceput si realizat 
de I.A.E.M. este legat de prețul in
stalației —- de aproape trei ori mai 
redus decit al altor soluții anterioa
re, existente in țară.

Redacția : Considerați că măsurile 
adoptate permit încadrarea in nive
lul normat al consumurilor energe
tice 7 Ce posibilități de acțiune coor
donată. la nivel județean. există 
pentru desfășurarea normală, ritmi
că a activității pe perioada de iarnă, 
in spiritul reglementărilor prevăzute 
in recentul decret al Consiliului de 
Stat ?

Ing. Gheorghe Capră : La prima 
întrebare, răspunsul este afirmativ, 
în cazul întreprinderii în care lucrez. 
O chestiune de maximă importanță 
este însă asigurarea resurselor ener
getice la nivelul stabilit. Ridic aceas
tă problemă întrucit, în ultimele zile, 
presiunea mult scăzută a gazului 
metan a generat o falsă economie la 
nivel de unitate. Iar aceasta deoa
rece scăderea consumului sub nive
lul normat a fost realizată pe seama 
reducerii mult mai accentuate a pro
ducției realizate, ceea ce înseamnă, 
de fapt, depășirea consumului spe
cific.

Traian Stingă, inginer-șef la între
prinderea electrooentralh Timișoara: 
Este o problemă cu care se con
fruntă ' Și întreprinderea noastră. 
Precizez că reducerea presiunii ga
zului atrage o diminuare mult mai 
accentuată a randamentului arzătoa
relor, a parametrilor de funcționare 
a cazanelor de abur.

Dr. ing. Călin Drug, șeful secției 
instalații în cadrul „IPROTIM" : Ca 
proiectant, sint de părere că nu în 
toate situațiile consumul normat a 
fost bine determinat. Subevaluarea 
lui pentru un singur mare consu
mator (de exemplu, întreprinderea 
„Solventul". în cazul gazului metan, 
la care s-au referit antevorbitorii) 
duce la un adevărat cerc vicios : 
scade presiunea pe conductă sub ni
velul necesar tehnologic, crește con
sumul specific — in cazul unor uti
lizatori pînă la limita irosirii inte
grale a energiei ! — și în final se 
majorează artificial cererea. De 
aceea cred că ar trebui început cu 
determinarea justă a necesarului 
pentru toți consumatorii. O singură 
excepție este „capabilă" să genereze 
un întreg 
iluzorie a

lanț al risipei, sub masca 
economisirii.

La alte probleme ridicate în 
cadrul dezbaterii noastre ne 
vom referi intr-un număr viitor 
al ziarului.

Euqen RADULESCU 
Cezar IOANA

O primă idee care s-a desprins 
din discuția avută cu factori de răs
pundere din unitate privește nece
sitatea orientării temelor și dezba
terilor spre ceea ce trebuie per
fecționat și îmbunătățit, evitîndu-se 
generalitățile fără aplicabilitate prac
tică, Pornind de aici s-a subliniat 
că, pentru a se obține rezultatele 
scontate, lecția trebuie să aibă un 
caracter de dezbatere, cu întrebări 
și răspunsuri, nu să fie o expunere 
de la catedră. Prin antrenarea 
cursanților cu întrebări, cu exemple 
concrete provenite din unitate, din 
ferme și formații, aceștia participă 
efectiv la desfășurarea lecției, făcînd 
adesea propuneri care ulterior sînt 
aplicate în practică.

La cultura mare, de exemplu, anul 
trecut au fost prezentate principale
le plante, accentul fiind pus pe po
rumb, căruia i-au fost consacrate 
două lecții. Una dintre ele a avut ca 
obiect descrierea 
toate elementele 
caracteristice pen
tru fiecare etapă 
de dezvoltare și 
exemplificări cu 
material didac
tic, începînd cu 
structura anato
mică a seminței 
și sfîrșind cu 
planta întreagă. 
O lecție foarte u- 
tilă prin care s-a 
urmărit ridicarea 
nivelului general 
de cunoștințe al 
cursanților. Cea 
de-a doua lecție 
s-a referit la tehnologii. Neexis- 
tind posibilitatea unor demonstra
ții practice in cimp, lectorul, in
ginerul Tudor Alexiu, a recurs 
la o modalitate care a transfor
mat lecția într-o veritabilă dez
batere. A pus accentul nu atît pe 
tehnologii, îndeobște cunoscute, ci 
pe alt element : cum au proce
dat echipele care au obținut între 
18 și 20 de tone de știuleți la hec
tar și ce n-au făcut cele care au 
realizat abia jumătate. Intre acești 
doi poli s-a desfășurat lecția. Șl 
aici intervine noutatea. Ca să con
vingi trebuie să demonstrezi prac
tic. Șefii de echipă au fost invitați 
să prezinte ei înșiși, punct cu punct, 
cum au aplicat tehnologia. Ce au 
făcut Și ce nu, cînd și cum au exe
cutat cutare sau cutare lucrare. Di
ferențele au fost evidente și instruc
tive mai ales în două momente im
portante ale perioadei de dezvoltare 
a plantei : întreținerea culturilor și 
irigațiile. N-a mai fost nevoie de 
concluzii. Punind față în față, cu 
date concrete, formațiile care au ob
ținut recolte mari și cele cu rezul
tate slabe, lecția și-a atins scopul.

în acest an, o atenție sporită se 
va acorda soiei. Și 
amintim un singur 
care a fost adusă 
cultivarea acestei 
combate buruienile 
stituie încă o problemă, pentru că 
unii lucrători din agricultură consi
deră că altfel nu se poate. Iar com
baterea buruienilor fără erbicide va 
începe, de fapt — așa cum ne-a 
spus inginerul-șef al unității, Petre 
Aldea — tocmai cu combaterea a- 
cestei mentalități. Care este supor
tul material pe care se întemeiază 
lecția pregătită la această oră de 
specialiștii unității 7 Două expe
riențe făcute în acest an. în medie, 
unitatea a obținut o producție ne
mulțumitoare : 1 500 kg soia la hec
tar. Dar pe o parcelă de 50 de hec
tare însămînțată la distanțe care au 
permis executarea prașilelor meca
nice între rînduri și o den
sitate mare, s-au obținut 3 300 kg la

porumbului cu

hectar. S-au efectuat patru prașile 
mecanice și două pliviri mănuale. O 
altă experiență făcută tot la soia pe 
12 hectare cultivate in benzi, inter
calate între rînduri de porumb, cu 
aceleași lucrări mecanice și manuale 
a dat rezultate bune : 3 100 kg soia 
la hectar și importante cantități de 
știuleți. Tocmai aceste experiențe 
vor face in acest an obiectul lec
țiilor privitoare la cultura solei în 
vederea extinderii acestora și a ob
ținerii de producții superioare pe 
întreaga suprafață. Interesul stîrnit 
pentru această cultură, prin expe
riențele amintite, se vădește și din 
următorul exemplu : mecanizatorul 
Ion Păun, un tînăr pasionat de teh
nologiile noi, care a participat la 
toate lucrările, de la pregătirea te
renului pină la recoltare, pe supra
fețele unde s-au efectuat cele două 
experiențe, a venit cu o propunere. 
Se știe că, dat fiind specificul cul
turii, oricît de bine ar fi reglate

Răspuns la cerințele
specifice fiecărei unități

este suficient sâ 
argument pentru 
în prim plan : 
plante, fără a 

cu erbicide, con-

combinele, la recoltare se pierd can
tități apreciabile de boabe, fie pro
venite din păstăile de la etajul de 
jos al plantei, pe deasupra căruia 
aparatul de tăiere al utilajelor trece, 
lăsîndu-le pe Ioc, fie din cauza ne- 
orizontalității acestuia. E vorba ca 
făgașele pentru irigațiile prin braz
de să fie trasate la distanțe echiva
lente cu ecartamentul combinei, ast
fel ca roțile acesteia să coboare, per- 
mițînd cuțitelor să acționeze ori
zontal și cit mai aproape de nivelul 
solului. Desigur că aceasta presu
pune nivelarea perfectă a terenului, 
pregătirea corespunzătoare a aces
tuia și altele.

Este, practic. Imposibil ca In pe
rioada scurtă afectată învățămîntu- 
lui să se poată prezenta toate teme
le care interesează unitatea. Sint 
însă teme, cum ar fi, de pildă, folo
sirea fondului funciar, care nu pot 
lipsi In nici un caz din programul 
învățămîntului agrozootehnic. Iată că 
tocmai tema „Creșterea capacității 
de producție a solului șl utilizarea 
intensivă și rațională a pămîntului“ 
a rămas pe afară, deși în caietul- 
program editat de direcția agricolă 
județeană era trecută printre cele 
prioritare. Nu sint situații în unita
te de nerespectare a reglementărilor 
referitoare la pămînt 7 Sint. Ingi- 
nerul-șef al cooperativei ne-a pre
zentat citeva, mai mult sau mai pu
țin răspindite : diminuarea densității 
la efectuarea prașllelor, greșuri la 
semănat, lucrarea terenului cînd 
este prea umed și altele.

Din analiza amintită a rezultat că 
trebuie acordată o mai mare atenție 
pregătirii formațiilor de irigații. Nu 
o dată, privind o antenă de irigații 
în funcțiune, ne punem întrebarea : 
de ce stația de pompare nu asigură 
presiunea pe conductă 7 Este o 
cauză posibilă. Dar mai sint și al
tele care țin de cooperatori, de pre
gătirea lor. Un lucru aparent mă
runt, dar cu efecte mergînd pînă la 
neasigurarea volumului de apă pla
nificat pe fiecare hectar. Se știe că, 
lăsate în ger, nedemontate de la 
conductele de aluminiu, garniturile 
de cauciuc se degradează, iar în pri-

măvară, cînd se introduce apa In 
rețea, presiunea scade din cauza 
scurgerilor. Or, acest lucru trebuie 
să-l știe orice cooperator care lu
crează i la irigații. Fapt este 
după cum afirmă specialiștii 
acest domeniu sint multe de 
țat. Și mai importante, si mai 
importante. Să luăm, de pildă, a- 
varlile din sistem. Uneori apar pen
tru că nu se deschid corect vanele 
sau nu se scoate aerul din conductă 
înainte de a se introduce apa. Tot 
ceva simplu, dar care din nume
roase motive a „scăpat". Un motiv 
în plus pentru a se organiza un cerc 
special avind ca tematică „Exploa
tarea sistemelor de irigații șl depa
narea defecțiunilor pe rețea" este 
trecerea amenajărilor interioare — 
conducte și hidranți — în adminis
trarea cooperativelor, care le obligă 
să-și repare singure eventualele de
fecțiuni ce apar. Deci membrii e- 
chipelor trebuie să fie calificați ca 
atare. Au mai fost constatate unele 
lipsuri în ce privește cunoașterea și 
respectarea regulamentelor de ex
ploatare (aceasta și ca urmare a fap
tului că pînă nu de mult unitatea nu 
dispunea de un specialist care să 
conducă sectorul hidro, așa cum pre
văd reglementările), a schemelor de 

udare. Și aici se 
vor opera unele 
schimbări. Pină 
în acest an lec
țiile aveau un 
caracter mai mult 
teoretic, expli- 
cîndu-se totul in 
sală. Or, cel mai 
bine se învață 
toate operațiile in 
primăvară, la 
cimp și la stațiile 
de pompare, con
cret, după sche
mele de udare.

Pentru învăță
mintul agrozoo

tehnic de masă, în județul Constanța 
se editează o serie de buletine, bro
șuri, pliante și alte materiale, unele 
lunar, altele atunci cînd se cer, la 
care se adaugă cele puse la dispo
ziție de Ministerul Agriculturii. Ma
teriale utile care consultate și stu
diate ajută la îmbogățirea nivelului 
de cunoștințe al cursanților. Ce se 
observă in această privință 7 La se
diul consiliului agroindustrial „23 
August", din care face parte C.A.P. 
Tuzla, printre diferite materiale gă
sim in rafturi broșura „Irigarea cul
turilor de cimp", pe care cineva 
scrisese cu creionul Tuzla. O căutăm 
la unitate și n-o găsim. De ce se 
află acolo 7 Tot la sediul consiliului 
agroindustrial mai găsim și o altă 
broșură : „Folosirea sistemelor ahti- 
erozionale de cultură pe terenurile 
în pantă", cu aceeași adresă pe co
pertă. întrebat dacă sint necesare, 
inginerul-șef al cooperativei ne 
spune : „Avem aproape întreaga su
prafață amenajată la irigații și car
tea cu această tematică ne este mai 
mult decit necesară. Mai puțin ne-ar 
folosi cea despre sistemele antiero- 
zionale". O scăpare, o greșeală a 
celor ce distribuie materialele docu
mentare 7

La ora actuală, tematicile cursuri
lor agrozootehnice au fost precizate. 
Au fost stabiliți și lectorii pentru cele 
cinci cursuri — cultură mare, zoo
tehnie, horticultură, irigații șl me
canizare —, materialele documen
tare sînt pregătite, iar primele lecții 
se vor ține în această săptămînă. 
Prin seriozitatea și modul respon
sabil în care s-a analizat activitatea 
desfășurată anul trecut in invăță- 
mintul agrozootehnic de masă, cît și 
prin măsurile concrete de Jmbună- 
tățire a acestuia, C.A.P, 
înscrie printre unitățile 
unde preocuparea pentru ca știința 
agrotehnică să pătrundă în masele 
largi de 
înălțimea 
agrare.

că — 
— în 
învă- 
puțin

Tuzla se 
agricole

cooperatori se situează la 
cerințelor noii revoluții

Lucian CIUBOTARU
Lucian CR1STEA
corespondentul „Scinteii

Producția anului viitor - pregătită cu maximă răspundere!
(Urmare din pag. I)

In paralel cu activitatea desfășu
rată pentru pregătirea fabricației, s-a 
trecut la încheierea contractelor e- 
conomice. Pînă acum Insă, numai o 
parte din necesarul de materii pri
me și materiale pentru semestrul I 
al anului viitor este asigurat cu re
partiții. Această importantă acțiune 
continuă, astfel incit cu sprijinul cen
tralei si ministerului să se_ încheie 
pină la 15 decembrie.
s-a trecut la lansarea comenzilor 
către furnizori. Au fost trimiși de
legați la bazele județene de aprovi
zionare tehnico-materială și la unii 
furnizori de materii prime și mate
riale, unde s-au depus specificații

Totodată,

pentru contractare in termenele pre
văzute de lege.

De asemenea, se află în curs de 
desfășurare activitatea de înche
iere a contractelor pentru desfa
cerea producției. Conduoerea com
binatului, împreună cu Ministerul 
Industriei Metalurgioe și întreprin
derea de profil pentru export-im
port se preocupă de asigurarea co
menzilor necesare producției desti
nate pieței externe. In aoest sens, pe 
lingă contractele încheiate pină 
acum, s-au făcut oferte în special la 
produsele metalurgice cu grad înalt 
de valorificare.

Marin OPREA
corespondentul „Scinteii

Proiectele aflate 
Si în gîndurile de 
cercetători și pro- 
în mod convingă-

gîndire

pe care 
pină la

La întreprinderea de țevi din Zalău

ACCENT PE PERFECTIONAREA FABRICAȚIEI
Unitate modernă, reprezentativă 

pe platforma industrială din muni
cipiul Zalău, întreprinderea de țevi 
a cunoscut în ultima vreme o dez
voltare pe toate planurile, întregul 
proces de producție fiind așezat pe 
baze temeinice sub raport tehnico- 
organizatoric, fapt care a și condus 
la obținerea unor rezultate superi
oare, întreprinderea situindu-se în 
ultimii doi ani printre unitățile 
fruntașe pe ramură. Și în anul în 
curs s-au consemnat realizări bune, 
cu deosebire la producția de export, 
indicator la care, pe relația devize 
convertibile, se înregistrează o depă
șire a prevederilor de plan cu 81 mi
lioane lei. Dialogul cu ing. Nicolae 
Maier, directorul întreprinderii, in- 
ginerul-șef Gheorghe Tercheș, cu 
alte cadre de conducere, oe tema 
preocupărilor pentru pregătirea pro
ducției anului viitor, a pornit de la 
faptul că, pentru 1989, planul pre
vede creșteri semnificative la toți 
indicatorii.

— De la bun început subliniez că 
planul pe anul care urmează este 
mobilizator, dar. pe deplin realist — 
ne-a sous directorul întreprin
derii. Astfel, va trebui să obținem 
o creștere cu 14,3 la sută la produc- 
ția-marfă, comparativ cu sarcinile 
pe 1988. Sporuri mai însemnate se 
prevăd la producția fizică de lami
nate finite pline din oțel — cu 26,5 
la sută, iar la țevi laminate la cald, 
față de acest an, planul pe 1989 este 
mai mare cu 6,4 la sută. In an
samblu, planul atît la indicatorii fi
zici. cit și la oei valorici este core
lat cu oapacitățile de producție de 
care dispunem.

— Ce măsuri s-au luat pentru 
pregătirea organizatorică internă a 
fabricației 7

— Pregătirile vizează laturi mul
tiple ale activității productive. Au 
fost nominalizate și contractate pie
sele de schimb și subansamblele ne
cesare reviziilor și reparațiilor cu
prinse în programul pe 1989, care să

asigure utilizarea integrală a capa
cităților de producție. întrucit se 
va lărgi gama dimensională la pro
ducția de țevi, am stabilit un an
samblu de măsuri care să asigure 
integral și la un nivel calitativ su
perior sculele și dispozitivele nece
sare pentru laminare. Urmărim 
schimbarea mărcii de oțel pentru 
dornurile de laminare, acestea ur- 
mînd să aibă o durabilitate mai 
mare cu 30 la sută față de cele exis
tente, precum și îmbunătățirea teh
nologiei de recondiționare a cilin
drilor de laminare — tot in vederea 
măririi durabilității acestora și mic
șorării consumurilor specifice de ci
lindri de laminare. Concomitent cu 
mărirea capacității de lăcuire. au 
fost stabilite măsuri de îmbunătățire 
a tehnologiei de protejare a țevilor, 
fapt care ne va permite să extindem 
gama ofertelor la export.

— Ce aveți în vedere pentru eli
minarea unor locuri înguste și, mo
dernizarea mașinilor și utilajelor 7

— In întreprindere au fost luate 
măsuri menite să ducă la mă
rirea capacității de tratament termic 
în atmosferă de protecție a țevilor 
schimbătoare de căldură și de clasa 
a treia prin modernizarea celor 
două cuptoare existente, iar în tri
mestrul I al anului viitor vor fi 
puse în funcțiune alte două noi cup
toare de tratament. In afara măsuri
lor privind specializarea unor insta
lații și organizarea de fluxuri teh
nologice specifice pentru producerea 
de țevi cazane clasa a treia și țevi 
schimbătoare de căldură, ar mai fi 
de subliniat preocuparea pentru in
troducerea calculatorului de proces 
la operațiile de debitare și încălzire 
a materiei prime, asistarea pe cal
culator a procesului de laminare la 
laminorul continuu și laminorul re- 
ductor-alungitor — acțiune care, la 
fel ca alte măsuri din programul de 
modernizare, este condiționată
aprobarea investiției de mecanizare- 
automatizare și reorganizare a flu-

de

■ .»

xurilor tehnologice. Toate acestea 
vor duce la creșterea productivi
tății muncii, înnoirea și diversifi
carea produselor, creșterea calității 
lor șl, evident, ia realizarea în cele 
mai bune condiții a indicatorilor de 
eficiență. 'Cit privește forța de mun
că. pot spune că aceasta este asigu
rată la nivelul cerințelor producției 
anului viitor.

— Care este stadiul contractării 
producției 7

— Acțiunea de contractare a pro
ducției este întârziată întrucît cotele 
și repartițiile de materii' prime, ma
teriale și produse pe furnizori și 
beneficiari ne-au sosR foarte tirziu. 
Dat fiind că nu ne întîlnim pentru 
prima dată cu o asemenea situație, 
ar fi necesar ca forurile de resort să 
analizeze și să dispună ca toate co
tele și repartițiile de materie primă 
și materiale să nu fie stabilite se
mestrial, ci anual, iar acestea să fie 
definitivate din timp, cel tirziu la 
1 octombrie al anului precedent. In 
acest mod s-ar crea condiții pentru 
o mai bună 
și a muncii 
mează.

— Ce alte . . _ _________ __
pregătirea producției anului viitor 
trebuie rezolvate cu sprijinul cen
tralei și ministerului 7

— Trei probleme : aprovizionarea 
ritmică cu țagle pentru țevi și țagle 
de relaminare la nivelul sarcinilor 
de Plan, asigurarea cu contracte și 
comenzi la export, tot la nivelul 
prevederilor planului, precum și a 
fondului valutar necesar procurării 
pieselor de schimb, a sculelor de la
minare si a aparaturii neasimilate 
pînă in prezent în țară. In condițiile 
soluționării problemelor la care 
ne-am referit, ne vom putea des
fășura activitatea productivă în cele 
mai bune condiții, la nivelul exigen
țelor planului.

organizare a producției 
pentru anul care ur-

probleme referitoare la

Eugen TEGLAȘ
corespondentul „Scinteii*
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a primit scrisorile

(Urmare din pag. I)
Inminînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul Anderson Henry 
Kaluya a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu, din partea to
varășului Kenneth David Kaunda, 
președintele Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale, președintele 
Republicii Zambia, sincere salutări 
frățești, precum și cele mai bune 
urări de prosperitate pentru poporul 
român.

în cuvintarea prezentată de amba
sador sînt evocate relațiile de soli
daritate, prietenie și cooperare 
dintre Zambia și România, relevîn- 
du-se însemnătatea deosebită a dia
logului la nivel înalt pentru dezvol
tarea și întărirea colaborării bilate
rale.

Președintele NICOLAE CEAUȘESCU, 
primind scrisorile de acreditare, a 
transmis tovarășului Kenneth David 
Kaunda un cald salut tovărășesc și 
cele mai bune urări de succes în 
întreaga sa activitate, de progres și. 
prosperitate pentru poporul zambian 
prieten.

în cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui NicoJae Ceaușescu se sub
liniază că relațiile de prietenie, so
lidaritate și cooperare statornicite 
între cele două partide, țări și po
poare — incă din anii luptei de eli
berare națională a poporului zam
bian — se dezvoltă continuu, pe baza 
înțelegerilor, și hotărîrilor convenite 
cu prilejul întîlnirilor la nivel înalt 
de la București și Lusaka. Se evi
dențiază. totodată, că există reale 
posibilități pentru extinderea acestor 
relații în toate domeniile, îndeosebi 
prin intensificarea schimburilor de 
măi furi și a colaborării economice.

seîn continuare, 
arată că România 
tru a contribui Ia dezvoltarea con
lucrării româno-zamblene atît pe plan 
bilateral, cît și pe arena internațio
nală. în cadrul Organizației Națiuni
lor Unite, al „Grupului celor 77“ și 
al mișcării de nealiniere, in folosul 
celor două țări și popoare, al cauzei 
păcii și progresului în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adreșat ambasadorului zambian urări 
de succes in îndeplinirea misiunii în
credințate și l-a asigurat de sprijinul 
Consiliului de Stat, al guvernului și 
al său personal.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare și Ia convorbirea 
care a avut loc cu acest prilej au 
participat loan Totu, ministrul afa
cerilor externe, și Dumitru Apos- 
toiu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

în cuvîntare 
va face totul peri-

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL .
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, îmi 
să vă trasmit calde felicitări, impreună cu cele mai bune urări 
viață îndelungată și fericire personală.

AMMAN

face plăcere 
de sănătate,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul-ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Con
stantin Dăscălescu, a primit o tele
gramă din partea primului-ministru 
al Republicii Turcia, Turgut Ozal, 
prin care îi sint transmise mulțumiri 
pentru felicitările adresate cu pri-

lejul celei 
proclamării 
legramă se 
bunele relații de prietenie statorni
cite între cele doiiă țări se vor dez
volta pe mai departe în anii viitori.

de-a 65-a aniversări a 
Republicii Turcia în te- 
exprimă convingerea că

REPORTAJE» NOTE» INFORMAȚII

bIrlad. Făuritorii de rulmenți
producători de mașini-unelte

Permanent în mijlocul
Marginea — comună de frunte a 

județului Suceava — este cunoscută 
nu numai in țară, ci și peste hotare 
pentru vestita ceramică neagră. Nu 
e o comună înzestrată de natură. 
Pămîntui nu este prea darnic, iar. cli
ma — uneori aspră, neîndurătoare. 
Capriciilor naturii, locuitorii nu le-au 
răspuns prin resemnare. Din tată-n 
fiu au întărit obiceiul de a se pre
găti în cele mai diverse meserii. 
Mărginenii sînt cunoscuți ca ..oameni 
așezați", iar prin felul lor de a-și 
înțelege rostul de gospodari schimbă 
permanent fața comunei, trăind 
muncind totuși intr-un anumit 
specific. Nu se lasă ultimii nici 
îndeplinirea îndatoririlor către stat.

Marginea are astăzi aproape 9 000 
de locuitori. (Politica demografică își 
găsește aici expresia într-un spor 
anual constant de circa 23 la mie — 
peste media județului). Cum trăiesc ? 
Si din ce trăiesc ? — ne putem în
treba, din moment ce, cum spuneam 
mai înainte, nu este o comună în
zestrată de natură. Circa 800 sînt 
meseriași și lucrează în unitățile 
așa-zis mărunte înființate ne plan 
local, 330 sînt muncitori forestieri 
la exploatările din apropiere, circa 
90 sint mineri, alții, cîteva sute, sînt 
profilați în construcții specifice in
dustriei miniere, pe care le onorea
ză oriunde este nevoie în țară, vreo 
250 au atelaje si prestează munci în 
sectorul forestier și în comună, în 
sfîrșit, circa 1 300 acoperă trebuin
țele de forță de muncă ale coope
rativei agricole de producție. Mai 
adăugăm că în comună trăiesc aproa
pe 600 de pensionari care 
activ la buna gospodărire 
musețare a localității, la 
diverse acțiuni obștești.

...O femeie, la o vîrstă 
bilă, intră în biroul primarului, la 
ora dimineții, în care acesta sfîrșește 
de rezolvat „hîrtiile" — cum se ex
primă tovarășul Vasile Magopăț. 
îi cere să-i preia vițeaua, că 
ea nu mai vfea. să 'p ■ crească, __________  ____ ____
fiindcă are trei copii, la casele lor, prestărilor de servicii și cît'e și mai 
care n-au vacă și toți se bizuie pe cite.

.Uite ce, îl zice t .primarul GOțnuna poate fî' asemuită cu o, 
mare uzină in care respectarea disci
plinei și a legilor statului garantează 
succesele activității, deși „cimpul" 
de probleme este mult deosebit, mal 
diversificat, cu mulți factori speci
fici.

în cadrul biroului executiv al con
siliului popular există o repartizare 
strictă a sarcinilor pe domenii, pe 
probleme. Fiecare membru al birou
lui executiv răspunde de o parte din 
gospodării pentru toate problemele, 
cunoscîndu-le perfect situația, ca 
în propria lui gospodărie. Cite ani
male au, ce posibilități reale au de 
contractare la fondul de stat, cum se 
respectă reglementările privind dez
voltarea și modernizarea localități-

Șl 
fel 
la

partfcipă 
și înfru- 
cele mai

respecta

ea... „1___ __ — ___. „_.,. . ,
(cam de-o seamă cu femeia) —, bă
ieții tăi vor lapte, dar nu pot să-ți 
preia vițeaua 7 Ia ascultă I Dumnea
ta ai avut vreo meserie 7 Nu. Și ai 
ținut gospodăria, ai crescut oameni 
zdraveni, cu meserii bune ! Cum să 
dăm animalele din comună 7 Noi de 
unde să mai avem lapte ? Cei trei 
băieți din sat au ce le trebuie, au 
bani, au mașini, ba îți mai aduc și 
cite o pîinișoară și vor lapte fără a 
mai crește vite. Las’ că vorbesc eu 
cu ei..." Părîndu-i-se că nu a fost 
suficient de convingător, continuă să 
demonstreze : „Dacă te las eu aici. 
In biroul primarului, o săptămînă, in
tre rafturi pline cu bani, reziști ? 
Nu reziști. Vezi, așa sint unii dintre

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 15 noiembrie (ora 20) — 18 
noiembrie (ora 20). In țară ; Vremea 
va fi rece, iar cerul variabil, mai mult 
noros, îndeosebi în prima parte a in-

(Urmare din pag. 1)
ve, economice și politice, 
în sprijinul Unirii. Ca să 
vă dați seama cit de 
eficace au fost acele ac
țiuni am să vă spun numai 
că datorită grevei munci
torimii arădene izbucnite 
a doua zi după constituirea 
Consiliului Național Ro
mân Central, din care fă
ceau parte 6 membri ai 
partidului național și 6 
membri ai partidului so
cialist, garnizoana militară 
austro-ungară s-a destră
mat, soldații fraternizînd 
cu muncitorii. în zilele a- 
celea muncitori, țărani, in
telectuali înconjurau casa 
lui Cicio Pop, unde se sta
bilise sediul Consiliului. 
Consiliul delibera cu ușile 
deschise, mulțimea. de 
față, intervenea chiar in 
discuții, aprobînd zgomo
tos hotâririle care se luau 
pentru organizarea consi
liilor naționale pe comune 
și orașe.

— Ce ne spuneți 
nea voastră este o 
de istorie vie,

— Totul a fost

dum- 
pagină

istorie 
vie și a rămas istorie vie. 
Punînd tot sufletul în rea
lizarea Unirii, mllitanțll 
socialiști, clasa noastră 
muncitoare își îndeplineau 
o sacră datorie patriotică 
cu conștiința de a fi nurtă- 
torii celor mai nobile nă
zuințe de libertate și drep
tate ale întregului nooor 
muncitor. Realizind Unirea, 
ei se rțindeau la făurirea 
României socialiste a vii
torului. Gînditl lor minu
nat este astăzi realitate 
măreață.

Da, visul milioanelor de 
oameni ridicați atunci la 
înfăptuiiea Unirii este as
tăzi măreață realitate. La 
temelia ei se află un ci
ment de o factură cu totul 
deosebită — speranțele, și 
durerile, și năzuințele de

Cronica zilei

noi. Ajung să creadă că totul e să 
avem bani. Adevărata bogăție a co
munei și a fiecăruia stă in ceea ce 
producem. Trebuie să creștem cît mai 
multe animale...".

A doua zi, dimineața, de vorbă cu 
tovarășul primar, unul din feciorii 
femeii se scuză : „Mă mir că mama 
a venit la dumneavoastră. N-aveți 
nici o grijă, o ajutăm noi pe dînsa 
și o să dăm și la contract...".

Secretarul biroului executiv, Vasile 
Cristuș, ca și primarul, un om cu o 
valoroasă experiență in munca cu 
oamenii, informează : „Știți... aseară 
tîrziu am avut o problemă ; s-a in- 
tîmplat ceva neplăcut intr-o familie 
și un copil de patru ani a fost lăsat 
singur în drum cîteva ore ; l-am

însemnări 
despre activitatea 

consiliului popular 
dintr-o comună suceveana

dus la dispensarul uman și astăzi lă
murim problemele..

Vicepreședintele, Gheorghe Pasca- 
nluc, e plecat de cu noapte la stî- 
nele proaspăt înființate, pentru a ve
rifica personal cum s-au încadrat 
crescătorii de oi in cele hotărîte de 
biroul executiv, conform legii.

„Locul nostru, al activiștilor con
siliului popular, este printre oameni 
— ne spune primarul — să ne vadă 
și să privim în ochii lor, să le ex
plicăm legile, obligațiile de cetățeni. 
Căci nu sîntem o comună oarecare. 
Noi sintem Marginea".

Impresionează siguranța cu care cei 
de la consiliul popular se implică in 
problemele majore ale oamenilor, ale 
realizării planului in profil teritorial, 
in buna gospodărire și înfrumusețare, 
în recuperarea materialelor refolosi- 
bile, dezvoltarea industriei miel și a

cetățenilor
lor, cum decurge paza obșteas
că, încasarea debitelor la buget etc. 
Se înțelege, toate acestea mem
brii biroului executiv le rezolvă im
preună cu cei 21 de deputați in con
siliul popular, cu cei mai buni gos
podari.

in acest context, nu mai este o 
surpriză faptul că planul la contri
buția în muncă și în bani este me
reu depășit, că industria mică a co
munei Marginea și prestările de 
servicii cuprind, în afară de cera
mica neagra, o cărămidărie, un ate
lier de vulcanizare (sînt in comună 
aproape 80 de autoturisme), o serie 
de împletituri din nuiele și rogoz, cu 
mari succese la export (U.R.S.S., 
Franța, Suedia, Italia), covoare, bro
derie, o secție de pînză topită, alta 
de timplărie, lăcătușărie și altele. în 
1987, comuna a livrat la export pro
duse în valoare de 32 milioane lei.

Pe lingă consiliul popular funcțio
nează o gospodărie-anexă cuprinzind 
peste 100 de oi (întreaga producție 
fiind contractată), 6 porci (din care 
2 scroafe) și cîțiva tăurași. Secreta
rul biroului executiv avea in buzu
nar o delegație pentru a se deplasa 
la Constanța, impreună cu doi cera- 
miști și citeva zeci de mostre, pen
tru a reglementa desfacerea produ
selor industriei mici pe Litoral, la 
invitația organizatorilor turismului. 
Sarcina producției de industrie mică 
pe locuitor în acest an a și fost 
depășită.

— Nu stăm prea bine la toți indi
catorii de livrări la fondul centra: 
al statului — ne spune primarul 
— dar urmărim sistematic realizarea 
contractelor, intr-un dialog perma
nent cu cetățenii. Avem oameni buni, 
harnici și ar fi de neconceput să nu 
acționăm împreună cu ei pentru în
făptuirea politicii partidului nostru 
de înflorire și modernizare a locali
tăților, de îmbunătățire permanentă 
a condițiilor de viață.

Preocupări de viitor ? Mai intii 
mărirea spațiilor de școlarizare. In 
comună sînt peste 680 de mame cu 
peste 3 copii, din care 270 cu peste 
5 copii.

Din 1980 pînă in prezent s-au con
struit, pe lingă cele două blocuri cu 
32 apartamente, peste 600 de case 
noi, in conformitate cu noile cerințe 
de modernizare a localităților. Sînt 
și preocupări prioritare pentru ca 
tineretul să rămînă în comună. Iar 
cei plecați nu uită niciodată locul 
unde s-au născut, au crescut și au 
învățat.

Văzîndu-1 pe mărgineni la ei aca
să, la muncă și in ceasuri de repaos, 
aflînd cit de impresionante sint in- 
tîlnirile fiilor satului, spunem cu 
convingere : „Marginea" — doar cu 
numele. Cu renumele — fruntea !

Luni dimineață, nava 
franceză „Duperre", care a 
a vizită in portul Constanța, a părăsit 
apele teritoriale românești.

Pe timpul cit s-a aflat in țara 
noastră, conducătorul marșului, în
soțit de un grup de ofițeri francezi, 
a fost primit Ia Ministerul Apărării 
Naționale și Comandamentul Mari
nei Militare.

Membrii echipajului navei france
ze au vizitat monumente 
muzee și obiective turistice 
nicipiul Constanța- și de pe 
românesc al Mării Negre.

La Monumentul eroilor 
precum și la monumentele

militară 
efectuat

istorice, 
din mu- 
litoralu!

patriei, 
eroilor

francezi din București și Giurgiu au 
fost depuse coroane de flori din 
partea oaspețiloY.

★
Cu prilejul marcării centenarului 

nașterii lui Jawaharlal Nehru, la 
Ambasada Republicii India din Bucu
rești a avut loc luni o manifestare 
consacrată vieții și activității cu
noscutului om politic indian.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de cultură, ziariști.

Au fost prezenți B. 
însărcinatul cu afaceri 
blicii India, membri ai

M. Mahajan, 
a.i. al Repu- 
ambasadei.

(Agerpres)

Constantin JALBĂ

Disciplina trăsătură
a spiritului

(Urmare din pag. I)

tervalului, tn regiunile nordice șl 
estice, unde, local, vor cădea precipi
tații sub formă de ninsoare. In restul 
teritoriului — ninsori pe arii mai re- 
strinse. Vint slab pină la moderat, cu 
unele intensificări in e<tul țării in pri
mele zile, viscolind trecător zăpada. 
Temperawile maxime vor fi cuprinse, 
în gener»l,’ intre minus 2 șl plus 8 
grade, iar cele minime între minus 12 
și minus 2 grade, mai scăzute în a 
doua parte a intervalului. In nordul și

centrul țării, spre sfirșitul Intervalului, 
se va produce ceață asociată cu depu
nere ele chiciură, tn prima zl, Izolat, 
se mențin condiții de poleL In Bucu
rești : Vremea se va răci, 
mai mult noros în prima 
tervalulul cind, temporar, 
Vîntul va sufla slab pînă 
cu intensificări trecătoare

Cerul va fi 
parte a în- 
va ninge, 
la moderat, 

___________  _________  in prime) e 
zile. Temperaturile maxime vor oscila 
între minus 2 și plus 2 grade, iar cele 
minime îhtre minus 6 și minus 2 grade.

roitei", secretarul general al parti
dului insistă asuora importantei in
troducerii unui înalt spirit de răs
pundere. de ordine si disciplină pen
tru realizarea planului pe lunile no
iembrie și decembrie, pe întregul an 
198lf pentru îndeplinirea prevederi
lor in domeniul energetic și econo
misirea severă a erieraiei. pentru 
mai buna folosire a utilajelor și in
stalațiilor din economie, pentru exe
cutarea la timp si de bună calitate 
a tuturor lucrărilor agricole. Acțio- 
nînd hotăritor în direcțiile princi
pale ale dezvoltării noastre, răspun
derea. ordinea și disciplina se ma
nifestă ca un tot unitar, ca o trăsă
tură a spiritului revoluționar, ca un 
factor important al progresului eco
nomic și social. Desigur, pentru ca 
disciplina să poată îndeplini un ase
menea rol nu e suficientă nicicînd 
și niciunde prezența — neînsoțită de 
participare, punctualitatea — neîn- 
tovărășiță de inițiativă, de însușirea 
și folosirea metodelor științifice, de 
promovarea neîntreruptă a noului 
in gîndire și în activitate.

Aprofundind direcțiile principale 
ale dezvoltării vieții interne de 
partid. Tezele din aprilie insistă în
deosebi asupra adincirii continue a 
democrației de partid, concomitent 
cu întărirea disciplinei de partid, ca 
două laturi care se condiționează re
ciproc și se îmbină organic intr-un 
nroces unitar. „Trebuie să fie bine 
înțeles — subliniază secretarul ge
neral al partidului — că sistemul 
democratic pe care-I avem nu tre
buie să slăbească, să d5minueze in 
nici un fel ordinea, disciplina; dim
potrivă, presupune o creștere și mai 
puternică a spiritului de răspundere 
dc sus oină jos în fața partidului, a 
poporului. Aceasta, se poate spune, 
reprezintă o cerință dc importanță 
deosebită a democrației de partid, a 
democrației muncîtorești-revoluțlo- 
nare in generai".

Din această perspectivă, disciplina 
de partid are un înțeles mai larg, 
ea nu se reduce numai la respec
tarea normelor din viața internă a 
organizației de partid, ci și a tu
turor obligațiilor profesionale, a le
gilor statului, a regulilor de convie
țuire si comportare în societate. 
Obligatorie pentru toți comuniștii, 
indiferent de funcția pe care o de
țin în partid’sau în cadrul sistemu-

revoluționar
lui social, 
cumbă îndatoriri 
pentru activiștii 
cadre „in raport 
țiile pe care le 
noastră, dar și cu necesitatea creș
terii răspunderii personale a fiecă
rui activist de partid și de stat".

Lege fundamentală a partidului 
nostru, liant puternic al unității sale 
de nezdruncinat, izvor al forței și 
capacității sale de acțiune, disciplina 
de partid are o importanță hot.ărî- 
toare în îndeplinirea rolului condu
cător al Partidului Comunist Român 
in întreg sistemul social. Emanînd 
de la centrul vital al națiunii noas
tre socialiste, spiritul revoluționar al 
disciplinei conștiente, al răspun
derii și devotamentului — ca mod 
de acțiune al fiecărui colectiv și al 
fiecărui om — alcătuiește climatul 
fertil al. muncii fără preget și ini
țiativei creatoare pentru îndeplini
rea marilor sarcini ale actualei eta
pe de dezvoltare economico-socială 
a țării.

disciplina de partid in
și exigențe sporite 
de partid, pentru 
cu rolul și atribu- 
au în societatea

Intr-o hală imensă 
si bine luminată na
tura'.. mai multe gru
puri de oameni mon
tează trei gigantice 
mașini-unelte tolosin- 
du-se de macarale de 
diferite dimensiuni, a- 
păsind doar pe butoa
nele de pe tabloul de 
comandă si fixind apoi 
ușor, cu deosebită a- 
tenție. subansamble si 
piese noi. Două din 
aceste mașini sint a- 
proape gata. La una 
din ele. inginerul Sil- 
vian Bertea. sef de 
schimb pe secție, cu 
schifa desfășurată in 
fată, controlează, veri
fică si dă îndrumările 
de rigoare. „Este — 
ne spune el — un 
struna hidraulic semi
automat destinat pre
lucrării 
alamă, 
alături, 
nalizăm __ ___
zăm pentru întreprin
derea de rulmenți din 
Suceava".

După ceea ce 
vede aici, oricine 
puțea spune că 
aflăm intr-o unitate 
specializată în produ
cerea de mașini-uncl- 
te. Si. totuși, nu este 
așa. Aceaslă secvență 
de muncă a fost sur
prinsă la întreprinde
rea de rulmenți din 
municipiul Bîrlad. bine 
cunoscută pentru pro
dusele sale, de înaltă 
calitate și fiabilitate, 
in peste 70 de țări ale 
lumii, 
de noi. 
consiliului 
muncii.
Foarfecă, ne spune :

— tn timpul uneia 
din vizitele de lucru 
efectuate în întreprin
derea noastră, secre
tarul general al parH- 
duluf. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. 
ne-a felicitat pentru 
modul exemplar în 
care puternicul nostru 
detașament muncito
resc îsi onorează sar
cinile către beneficia

coliviilor din 
Ca si cel de 
pe care îl fi- 
azi, îl reali-

sc 
ar 
ne

Apropiindu-se 
președintele 

oamenilor 
^Constantin

tv
19,00
19.25

Gh. ATANASIU

viitor ale țăranilor, mun
citorilor, intelectualilor 
care, in acea toamnă a a- 
nului 1918, le-au mărturi
sit, le-au strins in adu
nările lor pe sate, pe co
mune, pe orașe, în întrea
ga Transilvanie. Pentru 
prima oară tricolorul 
scump flutura la aceste a- 
dunări care hotărau Unirea 
cu Țara în liniștea mu
zeului, privim drapelul 
purtat de țăranii, munci
torii și intelectualii Ineu
lui la Alba Iulia. Muzeo-

acea minunată zi de acum 
70 de ani.

— Eram tare hotăriți să 
facem Unirea — mărturi
sea el. Aveam tăria asta în 
suflet, ne născusem cu ea. 
Doream să nj fim propriii 
stăpîni în țara noastră 
strămoșească unită, cum a 
fost ea de la începuturi. 
Eram tînăr, 22 de ani 
vîrstă, dar în adunarea co
munei oamenii m-au- ales 
și pe mine in delegația 
care urma să voteze Unirea 
la Alba Iulia. Ne-au oprit

pe dată. Acolo, în gară, 
i-am intîlnit pe marinarii 
români care făcuseră răs
coală la Pola, in Adriati
ca. Valeriu Seredan, co
mandantul pe care și-l a- 
leseseră ei, mi-a întins 
drapelul lor. „Nu vă pu
teți duce la Marea Aduna
re de la Alba Iulia 
drapel — ne-a zis 
Luați-1 pe al nostru, 
dorința fierbinte de Unire 
l-am ridicat pe navele 
noastre. Prin el vom fi la 
Alba Iulia și noi !“ Am în-

fără 
el. 

Din

i „Ideea Unirii, o idee aflată mereu 
in conștiința și inimile noastre"• •

graful care ne însoțea ne 
spune că drapelul acesta a 
fost îndemn scump in răs
coala marinarilor români 
din flota austro-ungară la 
Pola, pe Adriatica, in fe
bruarie și octombrie 1918. 
Subofițerul Valeriu Serei 
dan. președintele 
tului de atunci al marina
rilor, i-a înminat 
lui Nicolae Valea, stegarul 
delegației Ineului, drape
lul. Dincolo de document 
— pentru că acest drapel 
este un document de ines
timabilă valoare, de adine 
grăitoare semnificație — 
dăinuie istoria făurită de 
oameni cu sufletul, cu via
ța lor.

Am avut prilejul să-t cu
noaștem pe Nicolae Valea, 
la Ineu, in casa lui. Am stat 
la masa lui, rugindu-1 să-și 
depene amintirile. Era fe
ricit că, în anul acesta, 
dacă puterile și sănătatpa 
îi vor permite, va merge 
din nou la Alba Iulia, la 
marea sărbătoare, să re
trăiască, din tot sufletul.

comite-

țăranu-

în gară niște rămășițe de 
jandarmi austro-ungari, 
ne-au luat steagul. Am 
plecat, totuși, spre Arad, 
cu trenul, cintind „Deș- 
teaptă-te române" și 
„Pe-al nostru steag e scris 
unire". Din toată Transil
vania se îndreptau, la fel, 
spre Alba Iulia delegații 
populare. Am coborît în 
gară, la Arad. Acolo am 
dat piept in piept cu alte 
rămășițe de trupe austro- 
ungare. Au întors mitralie
rele spre noi. Și au spus 
ofițerii : „Acum o să ve
deți voi ce unire cu Româ
nia vă dăm noi !“ Nu 
ne-am clintit din fața lor. 
Fără unire, noi acasă nu 
aveam ce căuta. Trecuse 
vremea însă cind se mai 
putea apăsa pe trăgaciul 
mitralierelor, fără sfială. 
Au sărit in sprijinul nos
tru muncitorii din gară ; 
un socialist din Arad, Du
mitru Savu, i-a luat la rost 
pe mercenarii aceia. între 
timp, a apărut, în fugă, și 
garda națională româneas
că, și a fost pace și liniște

fâșurat steagul sub căma
șă, nimeni să nu rni-1 mai 
poată lua decît dacă-mi 
lua viața. Mă întrebați 
cum a fost la Alba Iulia ? 
Se adunaseră maramure
șenii, și crișănenii, si bănă
țenii, și tot Ardealul. De" 
legați cu drept de vot pen
tru Unire încredințat de 
milioane de oameni erau 
1 228. Dar, lingă noi, aș- 
teptind pronunțarea, se 
strinsescră peste 100 000. 
Noi, cei de la Ineu, ne-am 
dus, mai intii, in cetate, 
să vedem temnița lui Ho
rea. Stăteau pe o dilmă, o 
ridicătură deasupra temni
ței, moții înarmați. Erau, 
așa, ca niște stane de pia
tră din munții lor. veniți 
la intîinirea cu loan Ursu 
din Albac. Și mi-au dat 
lacrimile. „Iată — îmi zi
ceam — visul lui Horea se 
împlinește A invins prin 
noi". Apoi s-au petrecut 
toate in bună regulă, s-a 
votat Unirea, cu mare 
solemnitate, așa cum se 
cuvenea, și i s-a adus la 
cunoștință poporului adu-

nat pe Cimpul lui Horea 
că avem țara noastră, una 
singură, România, de sine 
stătătoare, liberă. Acolo, 
pe Cimpul lui Horea, 
cimpul jertfelor date pen
tru izbinda Unirii, născută 
o dată eu nașterea noastră 
sub soare ! Și ochii noștri 
erau numai la drapel, la 
tricolor semnul scump al 
nației noastre, care astăzi 
flutură deasupra tuturor 
izbînziior noastre noi. 
Semn scump, are scris pe 
el toată istoria noastră de 
suferință și de glorie. De 
acqea cintecul lui )a de
venit imnul statului nos
tru
Nicolae Ceaușescu s-a gîn- 
dit la 
fletul 
rii. a 
sfîntă 
ține cu înflăcărare de co
munist, cu dor pentru li
bertatea și dreptatea aces
tui popor românesc.

Mărturii ale unui mo
ment înălțător al istoriei 
patriei noastre, la Arad, 
unul dintre marile centre 
industriale înfloritoare ale 
țării. în 
țăranii 
beri și 
lor, pe 
stesc cu 
tele 
ale 
care 
tera 
ren 
rațiilor de 
succed ne 
păstrîndu-l 
cindu-i libertatea, 
snțea. bogăția. Aradul, tina 
din fîntînlle istoriei noas
tre. in care sondăm cu 
griiă si cu pasiune pentru 
adevăr, punînd în lumină 
argumentele puternice ale 
viețuirii noastre sub soare.

socialist. Tovarășul

lucrul acesta, în su- 
lui mare, ideea uni- 

unitățti noastre, e 
și o apără și o sus-

care muncitorii, 
și intelectualii, li- 
stăpîni pe soarta 
viitorul lor. cin- 
adinc resnect fap- 
luntă și de voințăde

înaintașilor.. Mărturii 
rămîn neclintite in 11- 
;i în sniritul lor. me
rii In memoria eene- 

români care se 
acest pămînt, 
și împuterni- 

frumu-

Dlonlsie ȘINCAN
Tristan MIHUJA
corespondentul „Scînteii

rii interni si partenerii 
de peste hotare. Apre
ciind bunele rezultate 
obținute, conducătorul 
partidului si statului 
nostru a sta' de vorbă 
cu oamenii, a vizitat 
mai multe secții in 
care se realizează a- 
devărate bijuterii de 
rulmenți intr-o mare 
diversitate sortimen
tală și la nivel cali
tativ mondial. A reie
șit . că muncitorii, 
nicienii, inginerii 
tri sint capabili 
performanțe și 
mari, inclusiv să 
ducă mașim-unelte.

Au trecut de atunci 
cițiva ani. Îndemnul 
mobilizator al secreta
rului general al parti
dului a devenit pen
tru colectivul birlă- 
dean o. sarcină de cea 
mai mare răspundere 
și onoare, un prilej de 
n-și manifesta înalta 
profesipnalltate si mă
iestrie. ingeniozitatea 
și pasiunea pentru 
nou. abnegația revolu
ționară.

— Este adevărat — 
ni se destăinuic mais
trul Traian Hirnu, 
șeful unei formații dț 
lucru — ne aflam 
atunci într-o etapă su
perioară dotării iniții- 
le a întreprinderii si 
trebuiau realizate ma- 
Sini-unelte moderne, 
în cea mai mare parte 
automate, utilizînd e- 
lectronica. cele mai 
noi cuceriri științifici 
si tehnice. A trebuit, 
de aceea. în primul 
rind, să învățăm și 
iar să învățăm. Drept 
care a luat naștere 
aici secția de mașini- 
une’te speciale pentru 
pre'ucrarea meta'e'or 
prin așchiere. o ade
vărată fahrică in co
drul intr-pT'nderi'. A- 
cum realizăm anual 
paste 100 not masin'- 
unelte specifice fnbr- 
cațleî de rulmenți, atît 
pentru autodotară, cît 
și pentru întreprinde
rile din Alexandria si 
Ploiești, pentru nolle

Telejurnal
Aplicarea fermă a mecanismului 
economlco-financlar
Rolul familiei In societatea noas
tră , ......

19.45

20,05 Teatru TV (color). „Spre fericire" 
de Nelu tonescu. Premieră pe

teh- 
noș- 

de 
mal 

pro-

întreprinderi de profil 
din Suceava si Slatina.

Colectivul întreprin
derii din Bîrlad a rea
lizat pină acum strun
guri automate și semi
automate. mașini de 
superfinisat interior, 
linii automate pentru 
execuția coliviilor, in
stalații automate pen
tru forjarea inelelor 
de rulmenți, de strun- 
jire a inelelor, mașini 
automate de asamblat 
colivii, instalații pen
tru controlul calități, 
cu ajutorul ultrasune
telor si alte mașini de 
mare randament, cu 
un consum redus dc 
materie primă si ener
gie.

— Zilele acestea, am 
terminatde montat ți 
am pus in funcțiune o 
nouă l.nle automată 
pentru forjarea inele
lor de rulmenți — -.ie 
spune inginerul Gache 
Ch.rica. șeful secției 
mașini-unelte. Ea are 
o mare frecvență de 
piese pe minut si exe
cută cu o deosebită 
precizie camponeate 
ale produselor destina
te exportului Jintcm 
organizați în așa fel 
și dispunem de ase
menea condiții incit 
putem realiza în pre
zent o gamă largă de 
mașini-unelte specifi
ce fabricației de rul
menți.

Astăzi, făuritorii bțr- 
lădeni de rulmenți iși 
creează cu pricepere 
propriile mijloace de 
producție. O dovadă a 
calității deosebite a 
acestora este si aceea 
că ele au început să 
fie solicitate și la ex
port. Cu toții simt 
mindrla de proprietar, 
producător și bonef'- 
ciar cind 
mașini 
struite 
plină 
ne și 
află înscris „Fabricat 
la Î.R. Bîrlad. Româ
nia".

ne aceste 
si utilaje, con- 
prin munca lor 

de pasiu- 
răspundere. se

Petra NECULA

țară. Cu : Mitică Popescu, Raluca 
Penu. George Alexandru, Valeria 
Sltaru, Răzvan Popa, Mihal Ver- 
bițchi. stelian Nistor. Regia artis
tică : Olimpia Arghir

21,10 tnaltă răspundere patriotică, re
voluționară a tineretului pentru 
viitorul României

21,35 Din frumusețile patrlet (color). De 
la altitudinea 0 la 2 444 m

21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Succese ale gimnasticii românești

0 Campionatele balcanice de gim
nastică, desfășurate la Burgas, au 
fost dominate de sportivii români, 
clasați pe locul intii atit pe echipe, 
cit și la individual compus. De ase
menea, ei au cîștigat majoritatea 
probelor în concursul special pe apa
rate, La feminin, echipa României a 
realizat 196,70 puncte, fiind urmată 
de Bulgaria (193,25 p), Grecia (189,90 
p), Iugoslavia (179,15 p), Turcia
(136.70 p). La individual compus pe 
locul intii, la egalitate, cu cite 39,65 
puncte, s-au clasat româncele Ga
briela Potorac și Cristina Bontaș. in 
concursul masculin, selecționata 
României a cucerit titlul balcanic cu 
287,20 puncte, urmată de Bulgaria 
(284,70 p), Iugoslavia (269,55 p), Tur
cia (265,20 p), Grecia (260,15 p). La 
individual compus, in fruntea clasa
mentului s-au situat Marius 
(România) și Dimiter Tașkov (Bul
garia), ambii cu 58,25 puncte.

întrecerile concursului special pe 
aparate au prilejuit o nouă afirmare 
a sportivilor români, învingători in 
majoritatea probelor, după evoluții 
de inaltâ clasă, cu exerciții specta
culoasa, executate cu o tehnică bine 
cizelată. în competiția feminină, 
Cristina Bontaș a cîștigat la sărituri 
- (19,825 puncte) și la sol — (19,775), 
Gabriela Potorac s-a situat pe 
primul loc la birnă (19,875), iar 
Eugenia Popa a terminat victo
rioasă la paralele (19,900). La mascu
lin, Marius Tobă și-a adjudecat ti
tlul de campion balcanic la inele -i 
(19,500) și sol — (19,550), iar Adrian 
Gal a fost primul la paralele — 
(19,600).

Tobă

FOTBAL. Meciurile din etapa a 
12-a a campionatului diviziei A s-au 
incheiat cu următoarele rezultate : 
Steaua — Universitatea Cluj-Napoca 
5—0 (2—0), Victoria București — F.C. 
Inter Sibiu 5—3 (3—0), Oțelul — 
Rapid 2—0 (2—0), F.C. Farul — 
Sportul studențesc 3—0 (1—0), S.C. 
Bacău — F.C. Argeș 3—1 (2—0), 
Flacăra Moreni — F.C. Bihor 5—0 
(3—0), F.C.M. Brașov — Universita
tea Craiova 2—2 (1—1), Corvinul 
Hunedoara — Dinamo 1—2 (0—2),

0 în prima zl a concursului inter
național de gimnastică pentru „Cupa 
Chunichi", desfășurat în orașul ja
ponez Nagoya, sportiva noastră Da
niela Silivaș, triplă campioană olim
pică, s-a comportat remarcabil („la 
toate aparatele, ' ‘
și paralele" — 
dentul sportiv 
Nouă), ocupînd 
mentul general 
cu un total de , ______  ____
al doilea a revenit sovieticei Svetia- 
na Boginskaia (39,60 p).

în concursul special pe aparate 
din cadrul aceleiași competiții, tripla 
noastră campioană olimpică Daniela 
Silivaș a avut o prestație strălucită, 
situîndu-se pe locul I la toate cele 
4 aparate, pentru splendidul său 
exercițiu la sol ea obținind nota 
maximă : 10. La birnă, Silivaș a ob
ținut 9,950, la paralele — 9,975 și la 
sărituri — 9,950. Gimnasta sovietică 
Zvetlana Boginskaia, care a obținui, 
de asemenea, nota 10 la sol, s-a cla
sat pe locul 2 la sărituri (cu 9,937) 
și pe locul 3 la birnă (cu 9,800). Au
relia Dobre a ocupat locul 4 la să
rituri (cu 9,737) și, de asemenea, la 
paralele (cu 9.900). în competiția 
masculină, sovieticul Valeri Liukin 
(ocupantul primului loc la indivi
dual compus, cu 58,10 p) s-a clasat 
pe locul I la inele, paralele și bară 
fixă. La sol a cîșt’gat japonezul 
Vukio Iketani, la sărituri a termi
nat învingător Daisuke Nis’kawa 
(Japonia), iar la cal cu minere vie- . 
toria a revenit canadianului Curtis 
Hibbert. Marius Gherman (Româ
nia) a ocupat locul 2 la sol și locul 
4 la cal cu minere.

*
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Olt 3—0 
(0-0).

în clasament conduc Dinamo și 
Steaua (cu cite 24 puncte), urmate 
de Victoria București (17 puncte).

AUTOMOBILISM. Campionatul 
mondial de automobilism formula 1 
a fost cîștigat la actuala ediție de 
brazilianul Ayrton Senna (90 puncte), 
urmat in clasamentul final de fran- 
cesul Alain Prost (87 puncte) și 
austriacul Gerhard Berger (41

dar în special la soi 
apreciază coresoon- 
al agenției China 
locul. intii în cl'asa- 
individual compus,' 
39,65 puncte. Locul

Victorie craioveană
In C.C.E. la volei feminin
Sînt in toi Întrecerile pentru cu

pele europene intercluburi la jocuri 
sportive.

Duminică, ta Craiova s-a disputat 
manșa a doua din primul tur al 
Cupei campioanelor europene la vo
lei feminin. Echipa noastră campi
oană — Universitatea C.F.R. Cra
iova — a repurtat o victorie facilă, 
cu 3—0 (la 10, 1, 5) în fața formației 
albaneze Dinamo Tirana, pe care o 
învinsese cu același scor (3—0) și in 
prima manșă, în deplasare, cu o săp- 
tămină înainte.

Poate nu am fi consemnat mai pa 
larg această calificare, in turul doi, 
■i craiovencelor dacă ziarul nostru 
nu ar fi semnalat — cu cîtăva vreme 
în urmă — situația critică existentă 
la acest club, rămas peste vară și 
fără vreo cîteva jucătoare titulare, și 
fără ajutorul necesar al organelor 
sportive locale. Este de menționat 
că în Craiova voleibalfstică s-au 
strins rîndurile, s-au luat măsurile 
ce se cuveneau (mai bine mal tîr- 
ziu, decît...) și, iată, echipa a revenit 
ne îinia de plutire. Mirela Zamfir, 
toana Cotoranu, Liliana Popescu, 
Monica Sușman, Cristina Buzilă și 
Tanța Drăgoi, împreună cu antreno
rii Ion Constantinescu și Ad. Coto
ranu, au capacitatea (să sperăm că 
și condițiile) de a se exprima la ni
vel corespunzător și in viitoarele 
confruntări din C.C.E., fără Îndoială 
mult mai grele decît acestea din pri
mul tur. Așadar, spor in pregătiri 
și succes in continuare I (G. M.).

*
puncte). Ultima probă a competiției, 
„Marele premiu" al Australiei, s-a 
disputat pe circuitul de la Adelaide 
și a revenit lui Alain Prost („McLaren 
—Honda"), cu o medie orară de 
164,225 km. L-au urmat brazilienii 
Ayrton Senna („McLaren—Honda") 
și Nelson Piquet („Lotus—Honda").

RLGBI. La Split, in meci pentru 
campionatul european de rugbi 
(grupa B), echipa Belgiei a întrecut 
cu scorul de 31—4 (16—4) formația 
Iugoslaviei.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) ; Ploșnița — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Torquato Tasso — 18 ; (sala 

româ- 
artă din 
: Victor

Atelier) : Tezaure ale artei 
ueștl. Momente Istorice de 
Moldova de Nord. Prezintă 
Simion — 17,30 
0 Filarmonica „George 
(15 68 75, Ateneul Român) : 
de pian Ilinca Dumitrescu. 
SCHUMANN — 18 
0 Opera Română (13 18 57) : 
- 18 
® Teatrul de operetă 
5'Oievodul țiganilor — 18 
® Teatrul „Lucia S.turdza 
(sala Schitu Măguveanu, 
Trenurile mele “ . 
Icoanei, 11 95 44) : Hamlet 
fi Teatrul Foarte Mic 
Goethe mi-a spus — 19 
M Teatrul 
Capcană 
- 18 
0 Teatrul 
Maghevu) : Micul infern . , 
Studio) : Craii de Curtea Veche 
18.31)

Enescu"
Recital 

Program

Aida

(13 63 48) :

Bulandra" 
14 75 46) : 

18 ; (sala Grădina 
’ - 17

(14 09 05) :

de comedie (16 64 60) : 
pentru un bărbat singur

„Nottara" (59 31 03. sala
18 ; (sala

• Teatrul Ciulești (14 72 34, sala 
Majestic) : Să nu-țt taci prăvălie cu 
scară — 18 ; (foaier) : Pasărea mă
iastră — Maria Tânase — 18,30
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy) ; Dragoste la prima ve
dere — 18
• Teatru! „Ion Creangă" 
Turandot — 9 ; Nota zero
— 15,30
A Teatrul ___________ _____...____
Victoria) : Vitejii cetății Badc-Bade
— 10 ; Oul buclucaș ■ - - —

(50 26 55) : 
ta purtare

„Țăndărică" (15 23 77. sala

15 ; (sala Cos- 
monauților, 11 12 04) : Motanul în
călțat — 15
0 Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 18,30

cinema
• Muzica e viața mea : MIORIȚA 
(14 27 14) - 9; 11; 13; 15: 17; 19. GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13: 15; 17; 19 
0 Spectacol de gală cu filmul „Ewa" 
(R. P. Polonă) : STUDIO (59 53 15) 
— )9
0 Fiul stelelor — 8; 11 f 13. In fie
care zi ml-e dor de tine — 15 ; 17; 
19 : GRI VIȚA (17 08 58)

» Nelu i MUNCA (21 50 97) - 14,15; 
16,30; 19, DOINA (16 35 38) — 14,15; 
16,30; 19
• Poveste despre Degețel : DOINA
— 9; 10,30: 12
• Ilahul dintre dealuri : DACIA 
(53 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. COS
MOS (27 54 95) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19
• Strada chltariștilor : SCALA
(11 03 72) — 9; li; 13; 15; 17; 19. GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Sub semnul dragostei : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Vocație de detectiv : SALA MICA 
A PALATULUI - 17,15; 19,30, ARTA 
(21 31 36) — 9: >1: 13; 15; 17; 19
• Anul soarelui liniștit : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13: 15,15; 17,15; 19,15
• o anchetă ciudată : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Mesagerul invincibil : BUCUREȘTI 
(15 61 54) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Misiune specială : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Transport secret : AURORA
(.33 04 66) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
CULTURAL (83 50 13) — 8,45; 10,45;
13; 15; 17.15: 19.15
• Alo, aterizează străbunica: POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17: 19
• Dragonul alb : VIITORUL (10 «7 40)
— 15: 17; 19
• Gheata verde : MELODIA (li 13 49)
— 9; 11; 13: 15; 17; 19



INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat ziarelor kuweitiene „Al Seyassah" și „Arab Times"

„Fiecare țară, mică sau mare, poartă 
răspunderea pentru destinele păcii mondiale1* 

Intervenția reprezentantului român în plenara 
Adunării Generale a O.N.U.

(Urmare din pag. I)
conducere, de planificare, in care 
esențialul îl constituie rolul hotăritor 
al oamenilor muncii, al poporului în 
conducerea societății.

Noi am pornit și pornim de la 
faptul că socialismul îl construim cU 
oamenii și pentru oameni, de la 
teza științifică a construirii socia
lismului cu poporul și pentru popor. 
Considerăm că democrația muncito- 
rească-revoluționară, democrația so
cialistă constituie factorul hotăritor 
pentru participarea întregului popor 
la conducerea societății și pentru 
dezvoltarea cu succes in toate do
meniile !

în acest sens, desigur, considerăm 
că activitatea ce se desfășoară în 
diferite țări socialiste privind per
fecționarea activității de conducere 
economico-socială și în alte sectoare 
constituie o problemă care răspunde 
atîț necesităților generale, cit și 
cerințelor din fiecare țară și se 
realizează în condițiile concrete din 
aceste țări.

Noi, repet, considerăm că dezvol
tarea și perfecționarea formelor de 
organizare și planificare constituie o 
necesitate obiectivă, dar, în ce ne 
privește, am avut și avem în vedere 
ca toate acestea să nu afecteze in 
nici un fel principiile de bază ale 
Socialismului, ci, dimpotrivă, să 
consolideze principiile socialiste, să 
le dezvolte în noile condiții politice 
și economice.

Avem convingerea că socialismul 
reprezintă nu numai pentru statele 
noastre sau pentru un anumit 
număr de state, ci pentru întreaga 
omenire singura cale pentru realiza
rea unei societăți mai drepte, mai 
bune, în care oamenii să fie eu 
adevărat liberi să-și hotărască des
tinele așa cum doresc ei !

ÎNTREBARE : Diplomația
românească este legată de ma
rile transformări pe care le 
cunoaște Orientul Mijlociu, cele 
mai recente fiind, contactele 
României cu O.E.P. si Israelul, 
întreprinse in perioada care 
a pj-ecedat sistarea legăturilor 
Iordaniei cu Cisiordania și pre- 

. * darea către O.E.P. a intregii 
responsabilități politice asupra 
Malului de Vest. Vă rugăm să 
vă referiți la unele detalii ale 
eforturilor si concepției româ
nești despre care se spune că 
au constituit o bază prealabilă 
a. dialogului palestiniano-israe- 
lian. Credeți că este posibil ca 
O.E.P. să umple golul politic 
din teritoriile ocupate creat 
prin sistarea legăturilor Iorda
niei cu Cisiordania ? Care sint 
Șansele de angajare a Israelului 
si O.E.P. in negocieri bilaterale, 
sau sub egida unei conferințe 
internaționale de pace ? Ce 
opinii aveți despre diversele 
soluții propuse.. in vederea re
glementării situației din aceas
tă zonă ?

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat totdeauna pentru soluționarea 
politică a problemelor din Orientul 
Mijlociu. Am pornit de la faptul că 
trebuie să se pună Capăt ocupării 
teritoriilor arabe în urma războiului 
din 1967, să se asigure poporului 
palestinian autodeterminarea, inclu
siv dreptul la constituirea unui stat 
palestinian independent.

In decursul anilor, intr-adevăr, 
am acționat în acest spirit și am 
contribuit la realizarea unor pași in 
această direcție. Aș menționa, in 
mod deosebit, realizarea acordului 
dintre Egipt și Israel, căruia noi 
i-am acordat și îi acordăm o mare 
însemnătate pentru că — pe lingă 
faptul că a rezolvat o problemă im
portantă a Egiptului, eliberînd între
gul Sinai — a demonstrat, practic, 
că este posibilă o soluție politică, 
prin tratative, în problemele Orien
tului Mijlociu.

Fără îndoială, nu se pot aplica în 
mod mecanic soluțiile păcii dintre 
Egipt și Israel la problemele care 
mai sînt de soluționat în Orientul 
Mijlociu, dar calea rezolvării politice, 
prin tratative, rămine singura cale 
posibilă pentru o pace justă și trai
nică.

în condițiile actuale, aceasta pre
supune realizarea conferinței inter
naționale, la care să participe țările 
interesate — inclusiv O.E.P. — și, 
desigur, Israelul, precum și membrii 
permanenți ai Consiliului de Secu
ritate. După părerea noastră, orga
nizarea acestei conferințe, sub egida 
O.N.U.,- în actualele condiții, repree 
zintă singura cale care poate duce 
la o soluție justă a problemelor din 
Orientul Mijlociu. Ne-am pronunțat 
și ne pronunțăm în. continuare pen
tru o asemenea conferință și, în li
mita posibilităților noastre, am ac
ționat și acționăm în această direc
ție.

Schimbările care au intervenit, și, 
mai cu seamă, revolta palestinieni

r
E DE PRESA
scurt

ANIVERSARE. Partidul Comu
nist din Austria (P.C.A.) a marcat, 
printr-o amplă adunare organizată 
la Viena, împlinirea a 70 de ani 
de la fondarea sa. Președintele 
partidului, Franz Muhri, a declarat 
că P.C.A. va milita în continuare 
pentru o alianță cu toate forțele 
democratice și antimonopoliste îm
potriva înrăutățirii nivelului de 
trai al oamenilor muncii și împo
triva neofascismului și reacțiunii. 
Comuniștii austrieci — a spus el 
—• se pronunță pentru dezarmare, 
pace și eliminarea pericolului nu
clear.

AU FOST RETRASE toate na
vele militare belgiene din zona 
Golfului — a anunțat, oficial, la 
Bruxelles Ministerul Apărării al 
Belgiei. Belgia trimisese în regiu
ne, în septembrie anul trecut, două 
dragoare de mine și o navă de 
sprijin.

LA VIENA a avut loc, luni, o 
nouă rundă de consultări ale re

lor din teritoriile ocupate, au făcut 
să crească rolul O.E.P. și — indife
rent de rezervele pe care le mai au 
diferite cercuri sau forțe politice din 
Israel — O.E.P. rămine singurul in
terlocutor valabil pentru soluționa
rea problemei palestiniene.

Desigur, se pot avea în vedere 
multe variante. Este evident că prin 
colaborarea dintre O.E.P; și Iorda
nia, inclusiv realizarea în perspectivă 
a unei federații sau confederații — 
după cum s-a discutat și recent în
tre conducătorii Iordaniei și condu
cătorii palestinieni, cu participarea 
președintelui Mubarak —, se de
monstrează că aceasta este o cale 
foarte importantă și probabilă. De 
altfel, conducerea O.E.P. a afir
mat. nu o dată, că pentru parti
ciparea la conferința internațională 
pot fi avute în vedere soluții dife
rite, inclusiv participarea într-o 
delegație arabă comună. Dar, inde
pendent de aceste căutări, O.E.P. tre
buie să fie prezentă — și ea trebuie 
să-și asume răspunderea pentru so
luționarea problemei care va fi dis
cutată și hotărîtă. Nimeni nu poate 
hotărî și nu trebuie să aibă preten
ția să hotărască în numele palesti
nienilor și al O.E.P.

După părerea mea, există posibi
lități reale — și cred că anul viitor 
se vor putea asigura condițiile ne
cesare — pentru organizarea trata
tivelor în cadrul unei conferințe in
ternaționale. Vreau să vă spun însă 
deschis că o asemenea conferință 
internațională, în sine, nu rezolvă 
problema. Ea constituie un cadru 
pentru aceasta și, oricum, palestinie
nii, O.E.P. trebuie să-și asume răs
punderea și să trateze direct, în 
cadrul acestei conferințe, cu Israe
lul. Eventual cu participarea și a 
altora, dar este necesar ca O.E.P. 
să-și poată rezolva problemele în 
mod direct. Conferința oferă un ca
dru, oferă — și trebuie să ofere — 
garanții pentru soluțiile adoptate, 
pentru rezolvarea problemelor, dar 
noi nu sîntem partizanii unei confe
rințe care să hotărască în locul ce
lor interesați, pentru că aceasta ar fi 
o pace impusă și, ca orice soluție 
impusă de alții, o asemenea pace 
nu poate fi viabilă.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, România, dumneavoas
tră personal ați fost dintotdea- 
una apreciat pentru rolul deo
sebit de important pe care l-ați 
jucat în evoluția evenimentelor 
din Orientul Mijlociu. Po
poarele si conducătorii țărilor 
arabe privesc la președintele 
Ceausescu ca la o sursă a în
țelepciunii, ca la un om de. la 
care emană unele din cele mai 
realiste soluții pentru rezol
varea problemelor din Orientul 
Mijlociu. tn prezent, au avut, 
loc sau sint in curs de a avea 
loc o serie de evenimente im
portante — alegerile pentru 
Knesset-ul din Israel, sesiunea 
Consiliului Național Palestinian. 
Dar aceste evenimente coincid 
cu o nouă .etapă a războiului în 
Liban, și, in același timp, cu 
perspective bune pentru o pace 
trainică in regiunea Golfului. 
Care este opinia dumneavoas
tră, ' in lumina acestor conside
rente, privind evoluția posibilă 
a situației din această zonă ?

RĂSPUNS : Alegerile din Israel 
demonstrează că este necesar să se 
alungă la o soluție politică și cred 
că noul guvern israelian va Înțe
lege că este în interesul Israelului 
să meargă la o conferință interna
țională și La o soluție politică.

•în ce privește hotărîrile care ur
mează să fie adoptate de Consiliul 
Național Palestinian și' care' merg în 
direcția afirmării dreptului la auto
determinare, am declarat președin
telui O.E.P., Yasser Arafat, ' că 
România va sprijini orice opțiuni 
care vor fi considerate de O.E.P. că 
răspund intereselor poporului pales
tinian. Sigur că aceste hotărîri tre
buie să țină seama de necesitatea 
de a crea premise favorabile pen
tru negocieri, pentru o conferință 
internațională, pentru că numai așa 
vor răspunde intereselor poporului 
palestinian.

Am fost întotdeauna pentru o so
luție politică în ce privește războiul 
dintre Iran și Irak și salutăm Înce
tarea luptelor. Sperăm că se vor 
soluționa toate problemele prin tra
tative șl se va ajunge la o pace trai
nică, la relații de colaborare — ceea 
ce este' în interesul celor două po
poare, al tuturor popoarelor din 
Golf și, în general, al întregii ome
niri.

în ce privește situația din Liban, 
România s-a pronunțat și se pronun
ță pentru Întărirea unității și cola
borării tuturor forțelor politice liba
neze, pentru un Liban democratic, 
independent.

ÎNTREBARE : Ce opinii aveți, 
domnule președinte, despre

prezentanților țărilor membre ale 
Tratatului de la Varșovia și state
lor N.A.T.O. pentru elaborarea 
mandatului viitoarelor tratative 
privind forțele armate și arma
mentele convenționale în Europa 
de la Atlantic la Ural.

INSPECȚIE. în conformitate cu 
prevederile Tratatului sovieto- 
american cu privire la' eliminarea 
rachetelor nucleare cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune, în Italia 
a sosit, luni, un grup de inspectori 
sovietici. Vor fi vizitate bazele de 
rachete americane, amplasate pe 
teritoriul italian, de unde aceste 
arme urmează să fie demontate 
pentru a fi apoi distruse în S.U.A.

CUVÎNTARE. în cuvîntarea ros
tită la sărbătoarea săptămînalului 
„Realites", secretarul general al 
Partidului Muncii din Elveția, Jean 
Spielmann, s-a pronunțat în favoa
rea continuării neîntîrziate a pro
cesului de dezarmare nucleară. In 

nivelul real al destinderii, rea
lizată in ultimul timp ? Aborda
rea problemei palestiniene se 
înscrie în acest cadril ? Pină la 
ce limită se poate conta pe 
continuarea climatului de des
tindere internațională, despre 
care — in unele cercuri — se 
spune că este un început pen
tru redesenarea hărților mari
lor interese internaționale ?

RĂSPUNS: Noi considerăm că si
tuația internațională continuă să ’fie 
foarte complexă și se menține încă 
destul de gravă. Este adevărat, ș-au 
realizat anumiți păși în direcția des
tinderii — am în vedere în primul 
rjnd acordul dințre Uniunea Sovie
tică și Statele Unite ale Americii 
privind rachetele nucleare cu rază 
medie de acțiune, însă el, este un pas 
mic. Armele nucleare reprezintă, în 
continuare, un pericol fundamental 
pentru întreaga omenire. Din păca
te, experiențele nucleare continuă ; 
se produc noi arme nucleare și se 
discută modernizarea Celor existen
te. De aceea, trebuie să se înțeleagă 
bine că acordul privind rachetele 
nucleare cu rază medie de acțiune 
este numai un pas și că trebuie ac
ționat cu toată hotărîrea, de către 
toate statele, pentru realizarea acor-, 
dului de reducere a armelor nuclea
re strategice ale Uniunii Sovietice 
și Statelor Unite cu 50 la sută, pre
cum și pentru un acord general de 
oprire a experiențelor nucleare, de 
renunțare la modernizarea armelor 
nucleare existente, și la' așa-jisul 
„război al stelelor". Trebuie să se 
treacă la un acord general — cu 
participarea tuturor statelor nuclea
re, dar și a tuturor popoare
lor, inclusiv a celor neposesoare de 
asemenea arme — privind elimina
rea,. în mai multe etape, a tuturor 
armelor nucleare. In același timp, 
este necesar să se acționeze pen
tru eliminarea armelor chimice și 
a . altor arme de distrugere în 
masă — care sînt strîns legate însă 
de un acord general privind elimi
narea armelor nucleare —, precum 
și pentru realizarea unor acorduri 
necesare reducerii substanțiale, in- 
cepînd cu 20. pină la 50 la sută, a 
armelor convenționale și reducerea, 
în mod radical, a cheltuielilor mili
tare.

S-au obținut anumiți pași în solu
ționarea politică a unor conflicte — 
am vorbit de Iran-Irak, au loc tra
tative și în alte zone — dar, in ace
lași timp, continuă și amestecul în 
treburile interne și susținerea dife
ritelor forțe antiguvernamentale, in 
diferite țări. Mă refer, in primul 
rînd, la America Centrală.

Deci, pașii spre destindere — care 
sînt importanți — nu au determinat 
o ■ schimbare radicală in viața inter
națională. Sînt necesare eforturi 
susținute și de lungă durată pentru 
ca, realmente, să se obțină o schim
bare <și să se treacă la un curs nou, 
la o politică nouă în viața interna
țională. Ceea ce ș-a r.ealizaț demon
strează că o asemenea schimbare 
este posibilă. Dacă opinia publică, 
dacă toate popoarele își vor asuma 
răspunderea și vor acționa cu mai 
multă hotărîre, se poate determina 
o schimbare radicală, se poate asi
gura un nou curs — de colaborare, 
de pace — care constituie un fac
tor de importanță hotăritoare pen
tru dezvoltarea tuturor popoarelor; 
pentru independență națională, pen
tru lichidarea subdezvoltării, pentru 
o nouă ordine economică și politică 
internațională, pentru o lume mai 
dreaptă, mai bună. O lume in care 
fiecare popor, fiecare națiune să 
poată să-și aleagă în mod liber, fără 
amestec din afară, calea dezvoltării 
economico-sociale !

în legătură cu .faptul că se spune 
că am fi într-o perioadă de redese- 
nare a hărților marilor interese in
ternaționale, cred că îngrijorarea 
poate fi îndreptățită, dar posibilita
tea unei noi împărțiri a lumii nu are 
nici un fel de perspective. S-a 
schimbat raportul mondial de forțe. 
Azi popoarele înțeleg tot mai bine 
că reprezintă o forță în viața inter
națională — am în vedere țările mici 
și mijlocii, țările în curs de dezvol
tare, țările nealiniate. Dorința de 
independență și libertate a popoare
lor face și va face imposibilă, prac
tic, o nouă împărțire a sferelor de 
influență. De aceea trebuie să ac
ționăm pentru ca politica sferelor de 
influență să apună pentru totdeau
na ! Aceasta este în interesul unei 
adevărate politici noi, al unei gîn- 
diri noi, și numai pe această cale se 
poate asigura o pace trainică în în
treaga lume !

Aș dori, în încheiere, să mențio
nez bunele raporturi dintre Româ
nia și Kuweit și să exprim dorința 
noastră de a dezvolta relațiile dintre 
țările noastre, precum și cu alte țări 
din Golf. Doresc, totodată, să adre
sez cititorilor ziarelor dumneavoas
tră, poporului kuweitian prieten cele 
mai bune urări de succes, de 
bunăstare și de pace !

prezent, a spus el, trebuie să fie 
făcut totul pentru a se elimina 
pentru totdeauna pericolul unei ca
tastrofe nucleare. Totodată, J. 
Spielmann a relevat necesitatea gă
sirii unor soluții echitabile la pro
blemele economice și sociale cu 
care se văd confruntate țările în 
curs de dezvoltare.

DESEMNARE. Președintele Sta
tului Israel, Chaim Herzog, l-a 
însărcinat, luni, pe Yitzhak Sha
mir, liderul Blocului LIKUD, cu 
alcătuirea unui nou guvern, în 
urma alegerilor legislative de la 
1 noiembrie. Yitzhak Shamir a ob
ținut sprijinul a 63 din cei 120 de 
deputați ai Knesset-ului (parlamen
tul).

LA COSMODROMUL DE LA 
BAIKONUR au intrat în ultima 
fază pregătirile pentru lansarea 
sistemului racheto-cosmic „Ener- 
ghia-Buran“, fixat pentru 15 no
iembrie, transmite agenția T.A.S.S. 
Specialiștii sovietici au modificat 
agregatul rampei care a cauzat 
amînarea startului precedent, ast
fel incit să fie exclusă orice posi
bilitate de defecțiune.

CONFERINȚA. Istoria și conse
cințele anticomunismului în S.U.A. 
au constituit tema unei conferințe 
organizate de Universitatea Har
vard (S.U.A.), la care au luat parte

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
— în cadrul dezbaterilor din ședința 
plenară a Adunării Generale a 
O.N.U. la punctul „Dreptul popoare
lor la pace", reprezentantul perma
nent al țării noastre a. prezentat pe 
larg concepția României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la făurirea unei lumi a păcii și 
securității, a unei largi cooperări 
internaționale între toate popoarele, 
a afirmării și respectării indepen
denței și suveranității statelor, a 
dreptului fiecărui popor de a-și de
cide singur soarta, de a trăi in pace 
și a se putea dezvolta conform pro
priilor sale aspirații. In acest con
text, s-a, subliniat că salvgardarea 
păcii este principalul obiectiv al 
omenirii și că, în actualele condiții, 
fiecare țară, mică sau mare, poartă 
răspunderea pentru destinele păcii 
mondiale, poate și trebuie să con
tribuie activ la slăbirea încordării 
internaționale și la instaurarea unor 
relații de încredere intre popoare.

In continuare, reprezentantul ro
mân, evidențiind că țara noastră s-a. 
pronunțat constant în favoarea apă
rării dreptului popoarelor la pace și 
transformării acesteia într-o obliga
ție fundamentală a fiecărui stat, a 
arătat că România susține plenar 
nobilele idei reflectate în „Declara

„Nu armelor nucleare!"
Congresul național al mișcărilor antirăzboinice din Norvegia
OSLO 14 (Agerpres). — Sub deviza 

„Nu armelor nucleare !“, la Oslo 
s-a'U desfășurat lucrările Congresului 
național al mișcărilor antirăzboinice 
din Norvegia. într-o rezoluție se cere 
Stortingului (parlamentul) Norvegiei 
să organizeze dezbateri asupra pro
blemelor legate de incheierea acor
dului cu S.U.A. privind construirea 
in apele teritoriale norvegiene a 
unei baze pentru aprovizionarea 
portavioanelor americane. Rezoluția 
apreciază că un asemenea acord 
subminează bazele politicii țârii în

Securitatea internațională nu poate îi asigurată 
dccît prin înfăptuirea dezarmării
Rezoluție a congresului de la Hamburg 

al mișcării pentru pace din R.F.G.
BONN 14 (Agerpres). - N.A.T.O. 

trebuie să renunțe la politica de 
descurajare nucleară și la orice ac
țiune menită să submineze procesul 
de eliminare a rachetelor nucleare 
cu rază-medie de acțiune— se .arată 
intr-o rezoluție adoptată de partici- 
panții la un congres al mișcării pen
tru pace din R.F.G., desfășurat la 
Hamburg, sub deviza „Dezârmarea 
— alternativă politică pentru 
N.A.T.O." La această reuniune au 
luat parte reprezentanți social- 
democrați, ecologiști și comuniști, 
precum și ai mișcărilor pentru pace 
și ai sindicatelor. In rezoluție se 
apreciază, totodată, că pacea5 nu 
poate fi întărită cu ajutorul armar

Sesiunea extraordinară de la Alger 
a Consiliului National Palestinian

ALGER 14 (Agerpres). — La Alger; 
continuă lucrările sesiunii extraordi
nare a Consiliului Național Palesti
nian. Participanții dezbat situația 
din teritoriile ocupate de Israel și 
modalitățile de sprijinire a revoltei 
populației palestiniene din Cisiorda
nia și Gaza.

După cum s-a anunțat, parti
cipanții la sesiune, ale cărei Iu-, 
crări au început sîmbătă, au a- 
probat proiectul de agendă care 
prevede crearea a două comisii de: 
lucru : pentru revolta palestiniană și 
pentru politica generală. Un prim 
document prezentat participanților 
este consacrat măsurilor in sprijinul 
revoltei populare din teritoriile ocu
pate și in vederea garantării conti
nuării acesteia pină la crearea unui 
stat palestinian. Un al doilea docu
ment se referă la activitățile poli
tice ale Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, la ultimele evoluții 
survenite pe plan arab și internațio
nal, precum și la rezultatele revoltei 
populare din teritoriile ocupate.

Luînd cuvîntul la deschiderea se
siunii, Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P.,. a 
subliniat că liderii palestinieni s-au 
întrunit la Alger pentru a examina, 
între altele, căile și mijloacele de in
tensificare a revoltei populației pa
lestiniene împotriva ocupației israe- 
liene.

★
Autoritățile israeliene de ocupație 

au interzis duminică difuzarea zia
relor palestiniene care apar în Ieru
salimul de est. Măsura are ca scop 
cenzurarea articolelor și comentari-

peste o mie de oameni de știință, 
scriitori, oameni politici și sindi
caliști. Numeroși participanți au 
condamnat anticomunismul, arătind 
că cercurile domingnte din S.U.A. 
etichetează drept comunism tot 
ceea ce contravine orînduirii capi
taliste, utilizînd această concepție 
pentru justificarea intensificării 
înarmărilor. Bernard Lown, copre
ședinte al mișcării „Medicii lumii 
pentru preîntîmpinarea unui război 
nuclear", și-a exprimat speranța 
„că se va reuși ruperea tăcerii cu 
privire la această periculoasă or
bire națională și se vor risipi aces
te mituri dureroase". Președintele 
Partidului Comunist din S.U.A., 
Gus Hall, a relevat că anticomu
nismul este utilizat în prezent de 
către forțele de dreapta pentru o- 
primarea forțelor democratice și 
înveninarea climatului politic.

MANIFESTAȚIE LA SEUL. Cir
ca 40 000 de oameni ai muncii, stu- 
denți și reprezentanți ai cercurilor 
opoziției au participat la o amplă 
manifestație organizată la Seul, 
cerînd democratizarea vieții socia
le, condiții mai bune de muncă, de 
trai și învățătură. Forțele poliției 
au intervenit cu brutalitate, în în
cercarea de a bloca marșul de
monstranților spre centrul orașu
lui. Au fost operate numeroase a- 
restări. 

ția privind dreptul popoarelor la 
pace", adoptată de Adunarea Gene
rală la 12 noiembrie 1984, care ex
primă convingerea că in epoca nu
cleară instaurarea unei păci traini
ce reprezintă prima condiție pentru 
■ocrotirea civilizației umane și con
tinuarea vieții pe Pămînt. Această 
poziție‘este bazată pe adeyârul axio
matic că pacea constituie valoarea 
supremă a omenirii. Menținerea și 
consolidarea păcii presupun eforturi 
neprecupețite din partea tuturor 
statelor, indiferent de sistemul lor 
social-politic.

De asemenea, - reprezentantul ro
mân a evocat pe larg propunerile 
din ultimii ani ale României, adop
tate prin consens de Adunarea Ge
nerală a O.N.U., menite să ducă Ia 
instaurarea și întărirea unui, climat 
de pace trainică pe planeta noastră.

*
Adunarea Generală, a O.N.U. a 

început examinarea problemei pro
movării unei zone a păcii și coope
rării in Atlanticul de Sud. In pro
iectul de rezoluție înaintat Adună
rii Generale se adresează o chema
re tuturor statelor de a se abține 
de la orice acțiune care ar putea 
agrava situația sau crea o stare de 
tensiune sau conflicte in regiune.

domeniul nuclear și al bazelor mili
tare străine, care interzice ampla
sarea pe teritoriul norvegian, pe 
timp de pace, a armelor nucleare și 
bazelor militare străine. Planurile 
S.U.A. și ale N.A.T.O. de a spori 
efectivul de rachete de croazieră in 
apele limitrofe Norvegiei — in re
giunea din nordul Atlanticului — 
provoacă îngrijorarea deosebită a 
opiniei publice norvegiene — au ară
tat în intervențiile lor delegații la 
Congresul național al militanților 
pentru pace.

mentelor și că securitatea interna
țională hu poate ti asigurată decît 
prin decizii politice, prin înfăptuirea 
dezarmării.

în orașul vest-german Hamburg 
au început lucrările sesiunii de 
toamnă a Adunării Atlanticului de 
Nord, la care participă circa 190 de 
parlamentari din 16 țări ale N.A.T.O. 
în centrul- atenției dezbaterilor se 
află probleme privind strategia, op
țiunile militare și politice ale țări
lor membre, ca și unele probleme 
ale dezarmării și controlului asupra 
armamentelor, atît în domeniul ar
melor' nucleare, cit și al călbr ifori- 
venționale.

ilor referitoare la sesiunea extraor
dinară de la Alger a Consiliului Na
țional Palestinian. Totodată, a fost 
interzisă, sub amenințarea unei pe
depse de 5 ani închisoare, arborarea 
drapelului palestinian.

Cisiordania și Gaza — teritorii de
clarate închise timp de patru zile, 
începind de simbătă — au fost scena 
unor noi ciocniri între demonstranții 
palestinieni și forțele de ocupație. O 
persoană a fost ucisă și cinci au fost 
rănite in Cisiordania in timpul re
presaliilor trupelor israelienfe.

(Agerpres)

- (din ACTUALITATEA POLITICĂ')....-.............. -
CANADA:

Opfiuni sub semnul incertitudinilor
„Furtunile s-au întețit asupra Ca

nadei" — scria ziarul „The Globe 
and Mail", referindu-se nu atit la 
fenomenele meteorologice, cit la pro
blemele de natură economică și so
cială acumulate in ultimii ani și 
care marchează viața politică a țării.

Semnificativă pentru tensiunea 
existentă este disputa generată de 
acordul încheiat recent de guvernul 
canadian, condus de premierul Brian 
Mulroney, cu Statele Unite ale A- 
mericii privind „liberalizarea comer
țului" între cele două țări. împotriva 
acestui acord s-au ridicat puternice 
proteste, avertizîndu-se că un comerț 
lipsit , de restricții cu S.U.A. „ar 
aduce Canada la statutul de colonie 
a Statelor Unite", după cum s-a ex
primat liderul Partidului Liberal, 
John Turner. La rîndul său, condu
cătorul Partidului Nou Democratic, 
Edward Brbadbent, apreciază că a- 
cordul canadianp-american echiva
lează cu „o vînzare totală a intere
selor Canadei". Răspunzînd acestor 
critici, preipierul Mulroney a arătat 
că guvernul a decis încheierea unui 
astfel de acord datorită tendințelor 
protecționiste tot mai puternice ale 
Washingtonului, care loveau serios 
interesele Canadei, țară al cărei co
merț exterior este îndreptat spre 
S.U.A. în proporție de 80 la sută. In 
plus, din S.U.A. provin 75 la sută 
din importurile canadiene.

în cercuri largi ale opiniei publice 
canadiene, „o uniune comercială și 
vamală" între Canada . și S.U.A. — 
cum prevede acordul — este conside
rată ca deosebit de periculoasă pen
tru suveranitatea și independența ță
rii, deoarece, după cum s-a arătat în 
cadrul dezbaterilor din parlamentul 
canadian, este vorba de asocierea 
între „o putere mijlocie și una tu
telară". Intr-adevăr, Canada este un 
stat mijlociu, deși ca suprafață re
prezintă a doua țară ca mărime din 
lume, întinzîndu-se „a mari usque 
ad mare" (de la o mare la alta), așa 
cum stă înscris pe stema statului. Cu 
cei 25 milioane de locuitori ai săi și 
cu economia pe care o are, ea nu se 
poate însă confrunta pe plan eco
nomic cu vecinul de la sud, întrucît

ZIUA NAȚIONALĂ A BELGIEI

Maiestății Sale BAUDOUIN
Regele belgienilor

BRUXELLES
Aniversarea Zilei naționale a Regatului Belgiei îmi oferă plăcutul prilej 

de a vă adresa urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul 
belgian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Țară europeană de dimensiuni 
medii, Belgia a fost favorizată de 
așezarea sa la confluența principa
lelor căi de comunicație, terestre 
și navale, ceea ce a stimulat dez
voltarea unor industrii specifice și 
statornicirea unei vaste rețele de 
schimburi comerciale. Vocația con
structivă a poporului belgian, efor
turile sale perseverente au asigurat 
țării un loc important in comunita
tea națiunilor continentului nostru. 
Concomitent cu restructurarea ra
murilor tradiționale ale industriei, 
îndeosebi siderurgia și domeniile 
aferente, în ultimul timp s-au dez
voltat sectoare noi, moderne, ale 
căror produse sînt in mare parte 
destinate exportului.

Poporul belgian — greu încercat 
în ambele războaie mondiale — 
este profund interesat, ca și cele
lalte națiuni europene. în asigura
rea păcii și securității pe continent 
și în întreaga lume. în acest spirit,

Cu prilejul Zilei naționale a Bel
giei, luni după-amiază a avut loc în 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, în 
cadrul căreia au fost prezentate im
presii de călătorie din această țară 
și a fost vizionat un program de fil
me belgiene.

încheierea lucrărilor Conferinței naționale 
a Partidului Comunist Francez

PARIS 14 (Agerpres). — In loca
litatea Nanterre, din apropierea Pa
risului, s-au încheiat lucrările Con
ferinței naționale a Partidului Co
munist Francez. Circa 1 000 de- dele
gați din toate federațiile departa
mentale ale P.C.F. au dezbătut pro
bleme legate de situația actuală din 
Franța și sarcinile ce stau în fața 
partidului în perioada următoare. In

Conferința națională a P.S. Francez
PARIS 14 (Agerpres). — La Epinay 

s-au încheiat lucrările Conferinței 
naționale a Partidului Socialist. Fran
cez, în cadrul căreia delegații au dez
bătut probleme referitoare la stra
tegia P.S.F. în vederea alegerilor 
municipale ce se vor desfășura in

GENEVA

Negocieri cvadripartite privind reglementarea 
situației din sud-vestul Africii

GENEVA 14 (Agerpres). — Actua
la rundă de negocieri cvadripartite 
in vederea reglementării situației din 
sud-vestul Africii a intrat luni în a 
patra zi. Au avut loc întilniri neofi
ciale între delegații. După .cum se 
știe, convorbirile au loc între Ango

Rezultatele alegerilor pentru cele două camere 
ale Congresului S.U.A.

WASHINGTON (Agerpres). - La 
Washington au fost date publicității 
rezultatele alegerilor pentru cel 
de-al 101-lea Congres al S.U.A. (în 
calcul nu sînt luate rezultatele de
finitive ale alegerilor pentru Senat 
din statul Florida). In Senat, care 
numără 100 de membri, âu fost re
înnoite 33 de mandate, tn prezent, 
democraților le revin 55 de mandate 
(54 în precedenta legislatură), iar re

„economia Statelor Unite este de 
zece ori mai puternică" — cum ține 
să precizeze ziarul american „The 
New York Times". „Tot ceea ce s-a 
realizat in domeniul economic in 
ultimul secol — se arăta în cadrul 
dezbaterilor din Senatul canadian — 
riscă să dispară, puțind fi ușor în
ghițit de marile monopoluri ameri
cane".

Astfel se explică faptul că deși 
Camera reprezentanților a parlamen
tului canadian, unde Partidul Pro
gresist Conservator al premierului 
Mulroney deține majoritatea absolută, 
a aprobat acordul încheiat cu S.U.A., 
acesta a fost blocat de Senatul ca
nadian, ceea ce se consideră a fi o 
serioasă înfrîijgere pentru primul- 
ministru.

Motive de preocupare oferă și 
„dosarele" economic și social aflate 
pe agenda guvernului Mulroney. Re
ducerea ritmului de creștere econo
mică. a făcut ca șomajul să se men
țină la cote ridicate. Astfel, potrivit 
datelor difuzate de Biroul canadian 
de statistică, la sfîrșitul lunii octom
brie numărul celor fără un loc țle 
muncă era de 963 000, ceea ce repre
zintă 7,9 la sută din totalul popu
lației active. în unele provincii, rata 
șomajului este de peste 13 la sută 
din forța de muncă. Cei mai puter
nic loviți sînt tinerii, numărul lor în 
totalul șomerilor fiind mai mare de 
jumătate. La aceasta a contribuit șt 
adîncirea procesului de lichidare a 
firmelor mici și mijlocii, în condi
țiile unei intensificări a concurenței 
companiilor americane.

îrtcercînd să îndrepte situația, pri- 
mul-ministru a recurs, în luna sep
tembrie, la o „miniremaniere" gu
vernamentală. „Modificările aduse — 
scria ziarul «Le Monde» — arată că 
este vorba și de reechilibrarea pon
derii fiecărei provincii în cadrul ca
binetului".

Pe acest fundal, șeful guvernului 
a hotărît să devanseze data alegeri
lor generale pentru 21 noiembrie 
(mandatul său ar fi expirat în sep
tembrie 1989). In cadrul campaniei 
electorale, problemele care au reve
nit adesea au fost tocmai cele refe
ritoare la acordul comercial canadia- 

Belgia se pronunță și acționează cu 
consecvență pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru măsuri eficien
te de dezarmare și sporirea încre
derii între state.

Acesta este cadrul în care au 
evoluat și evoluează tradiționalele 
relații de prietenie româno-belgie- 
ne. Ele au fost stimulate de con
tactele și convorbirile Ia nivel înalt 
prilejuite de vizita oficială in 1972 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în Belgia, urmată în 
1976 de vizita oficială a regelui 
Baudouin și reginei Fabiola in țara 
noastră. Este o apreciere unanim 
împărtășită ca există condiții reale 
pentru extinderea și amplificarea 
relațiilor prietenești româno-belgie- 
ne, pentru creșterea . schimburilor 
economice, tehnlco-științifice. cul
turale șl în alte domenii, in inte
resul reciproc, al cauzei păcii, secu
rității și colaborării internaționale.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, un numeros 
public.

Au fost de față Jan Koninckx, 
ambasadorul Belgiei la București, 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

încheierea lucrărilor a luat cuvîntul 
secretarul general ai partidului, 
Georges Marchais, care a relevat, 
printre altele, că P.C.F. joacă un rol 
tot mai important în societatea fran
ceză, iar o confirmare a acestui fapt 
o constituie primirea în rîndurile 
partidului, de la începutul anului, a 
60 000 de noi membri.

Franța, în primăvara anului viitor; 
La încheierea lucrărilor a fost re
afirmată dorința P.S.F. privind uni
tatea stîngii, precum și necesitatea 
de a se acționa pentru alianțe cu 
centriștii la viitoarele alegeri muni
cipale — informează agenția Efe.

la. Cuba și R.S.A., cu participarea 
S.U.A.

Reprezentanții fiecăreia din cele 
patru delegații șl-âu exprimat „op
timismul cu privire la convocarea 
uhei sesiuni plenare" a tratativelor, 
transmite agenția Efe.

publicanilor 45 (46 în alegerile ante
rioare). în Camera Reprezentanților, 
care numără 435 de membri, rezul
tatele șînt următoarele : democrați 
— 260 (258 anterior) ; republicani 175 
(anterior, 177). In ce privește repar
tizarea posturilor de guvernator, din
tre care 12 au fost aleși la 8 noiem
brie, in cele 50 de state ale S.U.A. 
situația este următoarea : democrați 
28 (27) ; republicani — 22 (23).

no-american, ca și dificultățile eco- . 
nomico-sociale.

Un fapt notabil — evidențiat în 
’ comentariile de presă — a fost și 
acela al „revenirii" șefului Partidului 
Liberal, de opoziție, asupra atitudinii 
sale privind acordul canadiano-ame- 
rican. Inițial, el ceruse „anularea" 
tratatului încheiat cu S.U.A. ; acum, 
sub presiunea cercurilor de afaceri 
canadiene, interesate in extinderea 
comerțului cu Statele Unite, John 
Turner a declarat că tratatul, pre
văzut șă intre în vigoare in luna ia
nuarie, nu va mai fi anulat în cazul 
venirii la putere a partidului său, f 
inslștînd doar pentru „renegocierea 
unora din clauze". „Această revenire
— șcrie «Le Monde» — n-a fost de 
natură să-i amelioreze imaginea în 
rindurile membrilor partidului, 
care-1 învinuiesc pe Turner de inde
cizie și lipsă de autoritate". Ziarul 
„The N6w York Times" ține să pre
cizeze că tratatul privind liberaliza
rea comerțului cu S.U.A. nu este o 
problemă ușor de trecut prin filiera 
votului. „Canadienii — scrie ziarul
— au respins în mai multe rînduri 
acordurile menite să ducă la inte
grarea economiei lor cu cea a Sta
telor Unite. In 1911, cînd liberalii au 
încheiat un asemenea acord, ei au 
suferit în alegeri o răsunătoare în- 
frîngere".

Dar, așa cum transmite agenția 
Efe, pe lingă acordul canadiano- 
american, în programul Partidului 
Progresist Conservator al primului- 
mihisj.ru Mulroney există și alte 
„probleme spinoase", printre care și 
aceea a sporirii cheltuielilor mili
tare. „Sondajele de opinie — arată 
agenția — indică fapthl că 70 lă Sută 
din canadieni se opun majorării de 
către guvern a bugetului militar, 
majorare care prevede construirea 
unei flote militare de 10—12 subma
rine nucleare, al căror cost se ridică 
la 6 400 milioane dolari S.U.A.".

Evident, asupra tuturor acestor 
probleme urmează să-și spună cu
vîntul hotăritor. la 21 noiembrie, cei 
aproape 17 milioane de alegători 
canadieni.

Nicolae PLOPEANU
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