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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
primul ministru al Canadei, Pierre Elliott Trudeau, 

va face o vizită oficială in țara noastră
La invitația tovarășului Nicolae Socialiste România, primul ministru va face o vizită oficială in România 

Ceausescu, președintele Republicii al Canadei. Pierre Elliott Trudeau, . la începutul lunii februarie a.o.
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N PROGRAM CARE STIMULEAZĂ PRICEPEREA
1 SPIRITUL GOSPODĂRESC Al TĂKANIJIUI 
E A PRODUCE MAI MEII PE LOTCI PERSONAL,

IN GOSPODĂRIA INDIVIDUALA
Adresez întregii țărănimi chemarea ele a face totul pentru rea

lizarea programului de creștere a producției și de contractare a 
unei cantități cit mai mari de produse agricole, vegetale și animale, 
pentru a contribui la dezvoltarea generală a țării, la înfăptuirea 
Programului partidului!

Iîn presa de ieri s-a dat publici
tății Programul unic de creștere a 
producției agricole în gospodăriile 

personale ale membrilor cooperati
velor agricole de producție și în 
gospodăriile producătorilor particu
lari. Esența acestui program, așa 
cum a fost definită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea 
dă. lucru de la Sinaia, este să se 
asigure deplina valorificare a po
tențialului productiv al pămîntului 
și, .pe această bază, sporirea pro
ducției agricole atît în sectorul so
cialist, cit și în gospodăriile popu
lației, astfel incit să crească con
tribuția acestor gospodării la reali
zarea programului de autoaprovi- 
zionare și a fondului de stat de 
produse agroalimentare. la satisfa
cerea altor nevoi ale economiei 
naționale.

Lectura acestui important pro
gram pune cu pregnanță în evidență 
că, deși gospodăriile populației au 
in folosință sau proprietate o su
prafață însemnată și dețin o pon
dere importantă din efectivele de 
animale, totuși, contribuția lor la 
realizarea autoaprovizionării și a 

(fondului de stat nu este încă la 
nivelul potențialului de care dis
pun. Dovada cea mai concludentă

a acestor posibilități o constituie 
însăși experiența unui mare număr 
de producători din toate județele 
țării, care din gospodăriile perso
nale iși asigură necesarul de con
sum propriu, livrînd in același 
timp la fondul de autoaprovizio- 
nare și la fondul de stat cantități 
mari de legume, fructe, sfeclă de 
zahăr, floarea-soarelui, cartofi,- 
lapte, carne, lină și ouă.

Programul prevede un ansamblu 
de măsuri care stimulează pricepe
rea și spiritul gospodăresc al țăra
nilor cooperatori și cu gospodărie 
particulară ip creșterea producției 
vegetale și animale. în acest sens, 
reține atenția că statul acordă un 
sprijin puternic sporirii producției 
agricole in gospodăriile populației, 
concretizat în executarea mecani
zată' a principalelor lucrări agrico
le, asigurarea de semințe, substanțe 
chimice, de reproducători de rasă, 
asistență sanitar-veterinară etc. 
Totodată, statul cointeresează pro
ducătorii agricoli să contracteze și 
să livreze lâ fondul de autoaprovi- 
zionare și la fondul de stat canti
tăți cit mai mari de produse agri
cole, acordind prețuri avantajoase, 
prime de producție, credite, avan
suri și alte avantaje. Prezintă o

NICOLAE
mare însemnătate faptul că pri
mele de producție, precum și can
titățile de furaje se acordă dife
rențiat, in funcție de produs și in 
mod progresiv în raport cu canti
tățile livrate la hectar sau numărul 
de animale ori cantitățile de pro
duse animaliere livrate statului.

întemeindu-se pe cerința dezvol
tării schimbului echitabil de produ
se intre sat și oraș și. strins legat 
de aceasta, pe răspunderea care 
revine țărănimii de a asigura buna 
aprovizionare a populației și alte 
necesități ale economiei naționale, 
programul prevede îndatoririle, 
obligațiile ferme pe care le au toți 
deținătorii de terenuri de a cultiva 
integral și cu randament sporit 
tqate suprafețele și de a crește un 
număr cit mai .mare de animale, de 
a contracta și livra cantități sporite 
de produse vegetale și anima
le. Ceea ce presupune înțe
legerea deplină a acestor înda
toriri și obligații de toți cooperato
rii și țăranii cu gospodărie particu
lară, de toți cei ce dețin terenuri 
agricole. Ceea ce presupune un 
sprijin mai puternic din partea 
consiliilor populare și a orga
nelor agricole pentru buna fo
losire a pămîntului, pentru crește-

CEAUȘESCU
rea producției vegetale și animale, 
în acest sens, consiliilor populare 
le revine obligația de a stabili, 
pentru fiecare gospodărie, planurile 
de cultură și de creștere a anima
lelor, sarcinile de contractare, de 
a urmări realizarea riguroasă a 
acestor planuri și sarcini, asigurînd 
tot sprijinul necesar pentru înde
plinirea lor.

înfăptuirea Programului unic 
pune sarcini deosebite in fața 
organelor și organizațiilor de 
partid. Ele sint chemate să 
treacă de îndată la organizarea 
unor largi dezbateri in fiecare co
mună, pentru cunoașterea și însu
șirea temeinică, de către fiecare 
locuitor, a îndatoririlor pe care le 
are in legătură cu creșterea produc
ției' agricole vegetale și animale, a 
drepturilor și obligațiilor legate de 
contractarea și predarea produselor 
agricole la fondul de autoaprovizio- 
nare și la fondul de stat. Totodată, 
organele șt organizațiile de partid 
au datoria să acționeze cu stăruin
ță pentru înfăptuirea neabătută a 
sarcinilor ce revin producătorilor 
agricdli, consiliilor populare și uni
tăților agricole, astfel ca fiecare 
să-și îndeplinească în mod exem
plar obligațiile ce .ii revin.

GOSPODĂRIA SĂTEANULUI - 
MAI PRODUCTIVĂ, MAI BOGATĂ, 

cu o contribuție mai mare la dezvoltarea 
economiei și buna aprovizionare a populației
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PILONII PE CARE SE SPRIJINĂ

NOILE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE

ORGANIZARE, COLABORA
PERFECTIONAREA TEHNOLOGUL©
Față în față două mari șantiere, din 

și stilul de lucru al constructorilor

1

Caracteristica esențială a activității desfășurate, în acest început 
de an. pe un număr foarte mare de șantiere de investiții productive 
o constituie munca bine ' organizată și susținută a constructorilor și 
mentorilor. sprijiniți îndeaproape in eforturile lor de către benefi
ciarii de investiții, proiectanții și furnizorii de utilaje tehnologice. Am 
definit, dealtfel, condiția principală pentru reușita eforturilor depuse 
pe șantiere : colaborarea strinsă și activă intre to ti factorii angajați 
in procesul de realizare a investițiilor, hotărirea lor comună, materia
lizată prin măsuri prompte si eficiente, de a asigura evoluția, in ritm 
susținut a lucrărilor. Evident, acolo unde această cerință majoră este 
bine înțeleasă și respectată cu strictețe, rezultatele pozitive nu se lasă 
prea mult așteptate, iar ignorarea acestei necesități poate compromite 
serios eforturile consacrate punerii in funcțiune la termen a noilor 
obiective și capacități productive. Ancheta de astăzi, efectuată pe șan
tiere din județele Buzău și Tulcca, este edificatoare in această privință.

Pe șantierul Filaturii J
Oportunitatea investiției, 

Făcind parte din cadrul întreprin
derii „Textila" Buzău, filatura de 
bumbac, aflată acum în construcție, 
va asigura ca întreaga unitate să 
devină integrată. Efectele economi
ce ? Cheltuielile materiale, totale și 
de transport vor fi reduse în pro
cesul de producție cu peste 30 la 
sută. O precizare : de la început, 
lucrările au înregistrat ritmuri in 
continuă creștere. Constructorul, 
Tmswul de construcții industriale 
București, s-a angajat să predea be
neficiarului noua capacitate cu cel 
puțin o lună mai devreme față de 
termenul planificat, care este 30 
iunie a.c.

Stadiul și ritmul lucrărilor.
■ „Realizarea acestui angajament —

■ ne precizează dirigintele șantierului.

de bumbac din Buzău
inginerul Mihai Fetic — ne preo
cupă și pe noi, beneficiarul investi
ției. Pe lingă comandamentele săp- 
tăminale. în care analizăm împreu
nă stadiile fizice de execuție, ținind

Buzău și Tulcea, 
și beneficiarilor

o strinsă legătură cu Centrala indus
triei bumbacului, am reușit să asi
gurăm contractarea integrală a utila
jelor și instalațiilor. Mai bine de 
jumătate au și .sosit, iar de la sfir- 
șitul anului trecut am constituit o 
echipă de mohtori formată din 15 
lăcătuși mecanici și 2 maiștri, care 
lucrează la instalația de pregătire, 
prepararea materiei prime și așeza
rea pe poziții, a celor 38 de mașini 
de cardat. în aprilie, cind vor sosi 
și .cele 60 de mașini de filat, vom 
forma incă o echipă de montori, 
care va lucra în două schimburi, 
pentru a asigura intrarea in probe 
tehnologice a obiectivului cu cel 
puțin 40 de zile mai devreme.

Pe șantier, așa cum aveam să con
statăm. cei 118 constructori din trus
tul amintit, la care se adaugă lucră
torii Trustului de izolații pentru
(Continuare în pag. a V-a)

„Lucrările de construcții si o par
te din cele dă montaj de utilaje sint 
avansate, asigurind premise certe 
intrării in funcțiune in acest an a 
Centralei electrice de termoficare 
II pe lignit din Holboca. Pe scur.t, 
noul obiectiv va incepe să livreze 
sistemului energetic hațional, cu un 
prim grup de 50 MW, energie elec
trică și, totodată, va asigura termo- 
flcarea noilor cartiere din muni
cipiul Iași" — ne spune șeful șan
tierului, Ovidiu Drăgan.

Eșalonat, vor fi puse in funcțiu-

ne si celelalte două grupuri, tot de 
cile 50 MW. stadiile fizice ale lu
crărilor de construcții inscriindu-se 
in graficele de execuție. „Prin 
organizarea riguroasă a lucrărilor 
de construcții-montaj vom pune in 
funcțiune la termen noul obiectiv" 
— ne-a mai precizat interlocutorul.

In fotografie : echipa de con
structori condusă de Mihai Olaru 
lucrează la montarea prefabricate
lor stației electrice pentru servicii 
comune.

Foto-text : E. Dichiseanu

în vasta 
toarea operă 
secretarului
Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitor al 
României socialiste și al 
culturii noastre umanist- 
socialisțe, problemele ar
tei și culturii, finalitatea 
lor instructiv-educativă 
ocupă un loc central, pri
mind răspunsuri esențiale 
din perspectiva unei atot
cuprinzătoare viziuni fi
lozofice, care solicită in
teresul cititorilor de pre
tutindeni. Geniul creator 
al secretarului general al 
partidului, profunda sa 
dragoste și grijă pentru 
destinele poporului nos-. 
tru și ale culturii națio
nale s-au manifestat 

■ priț-jti-o atenție deose
bită acordată problemelor 
ideologice ■ și estetice- -ale 
creației
Cultura ...__ ...____
listă din România a be
neficiat din plin și bene
ficiază in 
profunda 
gindire a 
cele mai
nulități politice ale lumii 
contemporane. Odată cu 
întreaga noastră cultură, 
critica literară a primit 
un ajutor neprecupețit, 
profund creator, prin stu
dierea orientărilor secre
tarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. din tezaurul 
cărora ne vom referi 
acum și aici Ia un sin
gur aspect : raportul din
tre realitatea obiectivă și 
creația literară. E una
nim recunoscut făptui că 
istoria noastră contem
porană e alcătuită din 
evenimente de răscruce, 
din fapte mărețe, din mu

stății revoluționare care

Și jmpună- 
teoreticâ a 
general al

literar-ărtistice. 
umanist-socia-

continuare de 
și luminoasa 
uneia dintre 

ilustre perso-

au schimbat radical 
structura societății, edifi
ci nd o lume nouă, mai 
bună și mai dreaptă, plă
mădind în toiul luptei re
voluționare un om nou, 
cu o înaltă conștiință so
cialistă și un cuprinzător 
orizont de cultură. Ase
menea evenimente și rea
lități constituie substanța 
creației noastre literar- 
artistice, bogăția și ori- ■ 
ginalitatea ei. care o dis
ting. in concertul cultu
rii universale, ca o viziu-

popoare, ci de o modali
tate stilistică de a subli
nia această identitate a 
creatorului cu realitățile 
patriei sale.

Patru decenii de mă
reață 
scurs 
1944.
poporul român o epocă 
de împliniri fără prece
dent.. de întruchipare a 
unor visuri și năzuințe 
multiseculare, o epocă de 
înfăptuiri grandioase care 
au făcut din România

istorie, cite s-au 
de la 23 August 
reprezintă pentru

Ion Dodu BĂLAN

ne proprie asupra lumii 
și vieții, a omului și va
lorilor' fundamentale de 
ordin . istoric,, social-poli
tic, etic și estetic. Tot ce 
s-a creat mai valoros in 
arta noastră umanist-so- 
cialistă este, expresia le
găturii strinse, indisolubi
le cu istoria națională, cu 
felul de a fi. de a simți 
și gindi al poporului ro
mân. cu idealurile sale de 
viață.

Marile teme, ginduri și 
sentimente ale epocii 
noastre socialiste au fost 
și marile teme ale crea
ției. De fapt, aceasta este 
o constantă tematică a li
teraturii române din toa
te-timpurile, pătrunzător 
exprimată de I.L. Cara- 
giale, parcă- în numele 
tuturor scriitorilor de la 
noi : „Eu nu scriu decit 
din viața noastră și pen
tru viața noastră, căci 
alta nu cunosc si nici nu 
mă interesează".

E. firește, vorba aici 
nu de un dezinteres aro
gant fată de viata altor

patriarhală o țară socia
listă cu o economie ce se 
dezvoltă vertiginos, o țară 
.liberă si suverană, cu un 
popor demn și eroic, sti
mat și apreciat în întrea
ga lume. O asemenea 
epocă revoluționară pli
nă de semnificații majo
re a fost reflectată cu 
pasiune și talent in ne
numărate opere literare, 
de la poeziile imnice, de 
bună calitate, pină la 
marile poeme. ‘ nuvele, 
opere dramatice, reporta
je și romane frescă . .sau 
de analiză psihologică. în 
acest răstimp istoric,, și 
mai ales in ultimele două 
decenii, cite au trecut de 
la Congresul al IX-lea a.l 
partidului, de cind in 
fruntea partidului si sta
tului se află tovarășul 
N icolae Ceaușescu. 
porul nostru, 
ducerea 
schimbat 
si 
nar 
că 
rezolvat principial si pen
tru totdeauna problema

po- 
sub con- 

partidului. a 
din temelii 

in chip revoluțio- 
structura economi

si socială a tării, a

națională, asigurind o de
mocrație reală pentru 
toți fiii patriei, o dezvol
tare armonioasă a țării, 
accesul real al tuturora 
la binefacerile culturii și 
ale civilizației. Cu o înal
tă conștiință revoluționa
ră și spirit militant, cu 
trudă stăruitoare și șțiin- 
tă inaltă, urmind cu ho- 
tărire și devotament po
litica științifică a Parti
dului Comunist Român, 
exemplul insuflețitor al 
secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. întregul nos
tru popor — români, 
maghiari, germani, sirbi 
și de alte naționalități — 
este 
epoci 
spirat 
găția, 
tâtea .
bile in toate domeniile 
artei. în acest context 
social-istoric au. înflorit 
știința și cultura, ne-am 
afirmat identitatea pro
prie. s-au afirmat perso
nalități creatoare de ta
lie mondială, s-a- impus 
tot mai mult în societate 
un nou model uman, de 
constructor priceput al 
socialismului, de patriot 
înflăcărat și militant co
munist pentru fericirea 
omului, un om nou pe ; 
care multi creatori l-au 
descoperit sub halatul al
bastru al muncitorului, 
sub cel alb al medicului 
din spitale' și al cercetă
torului din laboratoare, 
sub uniformele școlare 
sau militare, sub admira
bilul și străvechiul nos
tru port popular, căci 
omul nou se naște in toa
te straturile și clasele 
sociale.

autorul unei. noi 
istorice, care a in
și inspiră prin bo- 
ineditul și diversi- 
ei opere remarca -

(Continuare 
in pag. a IV-a)

125 DE AN! W LA FORMAREA STATULUI NĂTfâNM 
ROMÂN PRIN UNIREA MOLDOVEI CU .MUNTENIA .

Cu demnitate și patriotism, in slujba 
împlinirii idealului suprem al Unirii

24 Ianuarie, zi intrață in conștiința 
poporului român ca zi a Unirii, zi a 
solidarității naționale, se îngemănea
ză strins, deopotrivă, cu numele lui 
Alexandru Ioan Cuza; devenit un 
simbol al voinței poporului român de 
unire, de propășire, de demnitate.

Cuza s-a dovedit la inălțimca aș
teptărilor pe care națiunea noastră 
le pusese in el, alegindu-1 să-i fie 
cirmuitor. Urările ce-i fuseseră adre
sate de Mihail Kogălniceanu in ce
lebrul discurs din 5/17 ianuarie 1859 
se dovediseră de bun augur: „Ale- 
gindu-te pre tine domn in toată tara 
noastră — i-a spus, atunci Mihail Ko
gălniceanu — noi am voit să arătăm 
lumii ceea c<> toată tara dorește : la 
legi nouă, om nou... Fii... omul epo
că!, fă ca legea să înlocuiască arbi- 
trariul ; fă ca legea să fie tare ; iar 
Tu, Măria ta, ca domn, fii bun și 
blind, fii bun, mai ales pentru aceia 
pentru care mai toți' domnii trecuți 
au fost nepăsători sau- răi... Fă... ca 
domnia ta să fie cu totul de pace și 
de dreptate... Fii simplu, Măria ta,' 
fii bun, fii Domn cetățean ; urechea 
ta să fie pururea deschisă la adevăr 
și închisă la minciună și lingușire". 
Alesul țării de 'la 5 și 24 ianuarie, 
căruia i-a revenit sarcina de a .prive
ghea organizarea statului modern ro
mân, de a făuri unirea deplihă, a 
dovedit dinamism, destoinicie și inte
ligență. „El ă avut însușirea — scria 
N. Iorga la a 50-a aniversare a Uni
rii' Principatelor — de a întrebuința 
fiecare clipă care trece, ca să nu se 
piardă nici-un singur prilej prielnic 
și a întrebuințat mijloacele sale pro
prii, ‘ mijloacele unei generații în
tregi, a întrebuințat tot sprijinul ce-i 
putea veni din afară- ca să întemeieze 
un adevărat neam într-o țară ade
vărată".

Abia apărut pe harta continentului 
european, statul național român tre

buia să-și afirme vitalitatea, să-și 
justifice existența. Actul istoric de 
la 24 Ianuarie 1859 trebuia confirmat 
in fața puterilor europene ca irever
sibil, ca definitiv, iar Principatele 
Unite să-și dobindcască in contextul

european locul ce li se cuvenea. în 
întreaga sa domnie, Cuza a împletit 
acțiunile desfășurate pe plan intern, 
unde s-a împlinit un vast program 
de reforme, menit să clădească 
România modernă, cu o îndrăzneață 
politică externă prin care a afirmat 
drepturile iînărului stat național și a 
pregătit cucerirea unei poziții de de
plină independență.

Pentru ca activitatea de politică 
externă a Principatelor Unite să nu 
fie afectată de instabilitate politică 
și guvernamentală, generată de pre

vederile politice restrictive ale Con
venției de la Paris (7/19 august 1858). 
Cuza a concentrat in miinile sale ac
tivitatea de politică externă, rezol- 
vind in mod direct prin cabinetul 
princiar problemele esențiale. Meri
tele lui in această privință Sipt'mari; 
el a știut să dovedească o deosebită 
pricepere și o fermitate care a stiruit 
legitima admirație nu numai a con
temporanilor săi români, dar și a 
străinilor care l-au cunoscut. Consu
lii străini, chiar rău-voitori domnito
rului, au trebuit să recunoască cali
tățile sale de conducător, tactul și 
abilitatea sa politică, demnitatea ■ pe 
care o manifesta in orice împreju
rare. „Prin-gura lui ■ — scria N. Ior
ga, care a făcut, socotesc, cel mai 
frumos portret moral al lui Alexan
dru Ioan Cuza — nu mai vorbea un 
om, ci, cum se cuvine pentru un stă- 
pînțtor de oameni, un neam întreg, 
întruparea națiunii era el in gînd și 
grai. Cel dinții fior de mîndrie l-a 
avut generația de atunci cind s-au 
auzit cuvintele mîndre'cu care el vor
bea turcilor, cabinetelor europene, 
proclamând o Românie mândră".

După ce, în septembrie 1859. actul 
istoric de la 24 Ianuarie a căpătat 
recunoașterea oficială a Europei, 
timp de peste doi ani. Alexandru 
Ioan Cuza a depus neobosite silința 
și a acționat ferm pentru desăvir- 
șirea unirii prin obținerea recunoaș
terii din partea puterilor garante a 
unirii politico-administrative. Hotărî- 
tor in realizarea acestei noi etape pe 
drumul înfăptuirii unității politice 
depline a națiunii române a fost me
moriul pe care domnitorul l-a înain
tat puterilor garante în 1860, pledînd 
energic pentru desăvirșirea Unirii 
Principatelor. „Îndoita alegere — 
scria, cu acest prilej, plin de mîndrie,
(Continuare în pag. a IV-a)
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MM PRODUCTItfA, MAI BOGAIfi, 

cu o contribuție mai mare 
la dezvoltarea economiei 

și buna aprovizionare a populației
Trecerea la aplicarea fermă a măsurilor prevăzute în PROGRAMUL UNIC DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI AGRICOLE 
ÎN GOSPODĂRIILE PERSONALE ALE MEMBRILOR COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE Șl GOSPODĂRIILE 
PRODUCĂTORILOR PARTICULARI, îndatorire patriotică, obligație a tuturor locuitorilor de ia sate, a tuturor 

organelor agricole, consiliilor populare și organizațiilor de partid
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PREVEDERI
DIN PROGRAMUL UNIC

o

® Folosirea completă, protejarea și ameliora
rea fondului funciar constituie o obligație de prim 
ordin a organelor de stat, o îndatorire primordială 
a deținătorilor de terenuri cu orice titlu, a tuturor 
cetățenilor patriei noastre.

© Toți locuitorii din mediul rural și urban care 
dețin terenuri agricole au obligația, potrivit legii, 
să le cultive, să crească animale și păsări, în ve
derea obținerii produselor agricole, animale și 
vegetale, necesare acoperirii nevoilor proprii de 
consum, contractării și predării unor cantități spo
rite de produse pentru fondul de autoaprovizio- 
nare și pentru fondul de stat.

© Deținătorii de terenuri care nu le cultivă, nu 
cresc animale și păsări pierd dreptul de folosință 
asupra acestora, terenurile urmînd a fi atribuite 
unităților agricole socialiste sau chiar unor pro
ducători agricoli particulari care își asumă obli
gația de a asigura cultivarea lor în bune condiții 
și de a obține recoltele prevăzute în planurile de 
cultură.

© în cadrul sistemului unic de contractări și 
achiziții, se vor stabili atît pentru gospodăriile ță
ranilor cooperatori, cît și pentru cele ale țăranilor 
din zonele necooperativizate, obligații ferme de 
contractare și vînzare la fondul de autoaprovizio- 
nare și la fondul de stat a unor produse agricole, 
precum și obligația unităților socialiste cu atri
buții în acest domeniu de a prelua întreaga canti
tate de produse oferite de aceste gospodării, de 
a plăti prețurile stabilite și de a acorda alte avan
taje de natură a stimula creșterea producțiilor 
agricole.

© Țăranii cooperatori și cei din zonele necoo- 
perativizate vor beneficia, pe baza contractelor 
încheiate, pentru predarea produselor vegetale și 
animate, de prețuri avantajoase, prime în raport 
cu cantitățile predate, credite, scutiri de Impozite 
și taxe și alte avantaje.

G Planurile de cultură și de creștere a anima
lelor și păsărilor, precum și planurile obligațiilor 
de contractare șl predare a produselor agricole la 
fondul de autoaprovlzionare și la fondul de stat 
se supun dezbaterilor adunărilor generale ale lo- 
'cuâtoritor din comune și devin obligatorii pentru 
toți focuitorii din mediul rural după adoptarea lor 
de către consiliile populare.

© Consiliile populare răspund de întreaga ac
tivitate de producție agricolă din raza lor de acti
vitate șl au datoria să sprijine gospodăriile popu
lației și să le controleze în realizarea integrală a 
planurilor de cultură și de creștere a animalelor 
și a planurilor de contractare și predare a produ
selor agricole.

© Organele și organizațiile de partid vor lua 
măsuri pentru dezbaterea largă în fiecare comună 
a sarcinilor ce revin producătorilor agricoli din 
Programul unic de creștere a producției agricole 
în gospodăriile populației, pentru cunoașterea și 
însușirea temeinică, de către fiecare locuitor a 
îndatoririlor pe care le are în legătură cu crește
rea producției agricole animale și vegetale, a 
dropsurilor și obligațiilor legate de contractarea și 
predarea produselor agricole la fondul de auto- 
aprovizlonar® și la fondul de stat.

V

Muncesc mult, dar cîștig mult și am 

și bucuria că fac ceva folositor pentru țară

Consiliul popular sprijină pe toți gospodarii

și, garantăm, rezultatele vor fi și mai bune

Satul Fiscău, din comuna Aluniș, jude
țul Mureș, are mulți țărani cu gos
podărie particulară buni crescători de 
animale. Am îndrăgit această ocupație 

muncind de mic împreună cu părinții, iar 
copiii mei, care lucrează cu noi la îngrijirea 
animalelor, continuă această tradiție.

Am fost foarte fericit cînd, în luna sep
tembrie, toamna trecută, participînd la expo
ziția „Tirg de taurine" din județul Mureș, 
alături de alți crescători din cuprinsul jude
țului, mi-a strîns mina și m-a felicitat cel 
mai' iubit fiu al poporului nostru, secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Angajamentul luat atunci de a 
crește mai multe animale și a vinde mai 
multe produse statului . l-am îndeplinit cu 
cinste. îh gospodăria mea cresc 24 de bovine, 
doi cai, 38 de oi, patru porci și 50 de familii 
de albine. Angajamentul de a livra pînă la 
sfirșiiul anului trecut 25 000 litri lapte de la 
cele 10 vaci l-am depășit, vinzînd, în total, 
28 616 litri lapte, precum și patru tăurași și 
două juninci. Toate gospodăriile sătenilor au 
posibilități să producă și să contracteze mai 
mult. Pentru acest an, eu am contractat cu 
statul, pînă acum, 30 000 litri de lapte, patru 
tăurași și două juninci, 38 kg de lînă, 30 kg 
caș și un porc. Veniturile mari obținute de 
pe urma produselor contractate și vindute 
statului sînt un îndemn pentru a ne strădui 
să obținem mai mult lapte, carne și lînă.

Socotesc că sînt binevenite măsurile stabi
lite în Programul unic de creștere a 
ției agricole, care prevăd obligații

produc- 
ferme

Comuna Izvoarele are o bui 
in sprijinirea țăranilor cooperatori 
pentru creșterea de animale în gospo
dăriile proprii și valorificarea acestora 

prin contracte ferme cu statul. La noi, țăra
nul care n-are în bătătură animale și păsări 
sau produce doar pentru consumul lui nu se 
poate numi țăran. Din comuna noastră, 
Izvoarele, nici un țăran nu pleacă la oraș cu 
lada de roșii ori cu pasărea său cu ce-i pri
sosește în gospodărie. El îșl valorifică sur
plusul de produse prin organizațiile speciali
zate. în anul trecut, locuitorii comunei noas
tre au contractat și au livrat la fondul de 
stat 900 de oi și miei, 290 de porci grași, 
4 500 hl de lapte, 12 tone de came de pasăre 

__ ____ _ r_____ r„. __________________ r,_ și 9 000 kg de lînă, realizing cu mult peste 
baza contractărilor cu statul. Fiindcă locuim sarcinile planificate^:De.«pildă. Ion Ceaușu a 
la munte, unde nu- putem asigura furajele contractat și- a livrat 20 de oi, 2 000 litri
proteice trebuincioase și trebuie să depunem lapte, doi porci, 40Q .kg lină, lQ/kg carne de
tniiltă muncă pentru-' â -produce’ o cantitate ~ *>- -■- — T
mai mare de lapte, ni se pare binevenită 
prevederea din program de a putea cumpăra 
la prețurile prevăzute de lege o cantitate 
mai mare de furaje concentrate. Cine con
tractează peste 2 500 1 lapte de fiecare vacă 
va putea beneficia de 20 kg furaje concen
trate la fiecare sută de litri de lapte, stimu
lent foarte puternic pentru crescătorii de 
animale. Așa e bine, așa e drept să fie.

pentru creșterea unui anumit număr de ani
male și păsări pentru a asigura pe deplin 
consumul propriu și a contracta mai mult cu 
statul. Eu am gospodăria pe o coamă de deal, 
la poale de munte, unde principalul nutreț 
pentru hrana animalelor este iarba pășunilor 
și tinetelor. De aceea, pe fiecare porțiune de 
fîneață transport cu căruța și sania întreaga 
cantitate de gunoi de grajd rezultat de la 
animale. Pot spune că nimic nu se pierde, 
tot ceea ce provine de la animale are va
loare. Noi, cei cu gospodării mai dezvoltate, 
care creștem un număr de animale mai 
mare, cei ce livrăm statului cantități sporite 
de lapte și animale cu o greutate mare, apre
ciem din toată inima noile măsuri pentru 
creșterea producției și veniturilor noastre pe

Mihai ȘAGĂU
țăran cu gospodărie particulară, 
comuna Aluniș, județul Mureș

Avem condiții să producem mai mult,

să contractăm mai mult I

Împreună cu mai mulți cetățeni din sa
tul nostru am discutat gospodărește 
Programul unic aprobat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., cin- 

tărind și chibzuind modul în care se stimu
lează creșterea producției vegetale și animale 
în gospodăriile membrilor cooperatori, pentru 
a satisface atit consumul propriu, cit și pen
tru a spori contribuția noastră la realizarea 
autoaprovizionării și formarea fondului de 
stat.

Eu și soția sintem cooperatori și avem în 
folosință un lot de 30 de ari. Iată cum l-am 
cultivat în anul trecut : 5 ari cu legume și 
pepeni, 2 ari cu sfeclă de zahăr, 3 ari cu floa- 
rea-soarelui, 4 ari cu vie și 16 ari cu porumb 
pe care am cultivat intercalat și fasole. Pro
dusele realizate ne ajung atit pentru consu
mul propriu, dar să și livrăm la fondul de 
6tat, prin contract, un porc de 130 kilograme, 
450 litri lapte de vacă, 80 litri lapte de oaie, 
16 kg lină, 3 miei, 150 kg struguri, 300 de ouă 
și 50 kg de porumb boabe. Pe produsele con
tractate și livrate la fondul de stat am primit 
aproape 10 000 lei.

La ora actuală avem în gospodărie o vacă 
și o vițică, pe care o ținem pentru prăsilă, și 
8 oi. Consiliul popular comunal venind în 
sprijinul nostru, al gospodarilor care am con
tractat și livrat cantități importante de lapte,

va con-

carne și lină, ne-a dat din suprafața de izlaz, 
ce a fost însămințată cu lucerna, 6 ari și 
15 ari cu porumb siloz din cultura a doua.

Pentru anul acesta familia mea 
tracta și livra la fondul de stat un porc,
4 miei, 20 kg de lină, 500 litri lapte de vacă, 
100 litri dd lapte de oaie, 400 de ouă, 10 kg 
carne de pasăre, 200 kg de porumb și 200 kg 
struguri. Spre deosebire de alți ani, loturile 
ce le avem în folosință au fost arate din 
toamnă, arătură bună, adîncă și, așa cum se 
prevede în Programul unic de creștere a pro
ducției agricole în gospodăriile populației, 
vom primi soiuri de semințe de mare pro
ductivitate, substanțe pentru combaterea 
dăunătorilor. Avem, așadar, condiții să reali
zăm producții și mai bune și, pe această bază, 
să valorificăm la stat în afara cantităților 
contractate iniițial și alte produse vegetale și 

' animale. Trebuie să trecem hotărît la muncă 
în primul rînd noi cei care deținem Ioturile 
în folosință personală, dar și toți cei care 
trebuie să ne sprijine pentru a mări mult 
producția — și poate fi mult mărită — spo
rind astfel cantitățile de produse contractate.

Gheorghe DRĂGHICI
țăran cooperator din satul Crăsanii 
de Sus, comuna Balaciu, județul 
Ialomița

nu bani mulți cu muncă puțină I

Am în proprietate, în comuna Sadu, 
din județul Sibiu, unde locuiesc, 3 ha 
de pămînt, din care jumătate este 
arabil, iar jumătate fîneață.

Comuna noastră fiind așezată sub poalele 
munților, recolta de grîu este foarte mică. 
Dar statul ne asigură în fiecare zi peste 
1 000 kg de pîine. Pămintul îl folosesc, in 
.principal, pentru a produce furaje și a crește 
animale. Acum am in ograda mea 4 bovine, 
5 porci, 25 de oi și multe păsări. Rostul din-' 
totdeauna al țăranului a fost să producă nu 
numai pentru consumul lui, ci și pentru apro
vizionarea întregii populații, pentru ca 
schimbul dintre oraș și sat, așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să fie echitabil, 
pe măsura posibilităților fiecăruia. Eu am va
lorificat la stat, incepind din anul 1955 și 
pînă în prezent, in fiecare an, cite un porc, 
predat la o greutate de peste 160 kg. In anul 
1983 a fost ceva mai mic, de numai 153 kg. 
Am predat cite 1 000 litri de lapte, cite un 
tăuraș, în jur de 1 000 de ouă, 2 500 kg de 
cartofi, lapte de oaie și alte produse.

Pentru acest an am contractat un porc, 
2 tăurași, 1 000 de litri de lapte, 1 000 de ouă, 
3 000 kg de cartofi și alte produse din gos
podăria mea. Acesta este nivelul participării 
pînă acum, a mea și a celor din comună. Dar 
măsurile stabilite, care se vor aplica de acum 
incolo, trebuie să ne determine pe toți să ob
ținem producții mai mari, și asta depinde in

primul rind de noi, dar și de sprijinul consi
liilor populare pentru a spori contribuția 
noastră, pentru a încheia contracte cel puțin 
la nivelul prevederilor din Programul unic.

Acestea sînt deci îndatoririle și obligațiile 
noastre. Trebuie să facem însă așa cum a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, și cum se 
subliniază și în Programul unic, ca absolut 
toți locuitorii de la sate să înțeleagă aceste 
îndatoriri și obligații. Pentru că unii în loc să 
folosească finul, celelalte furaje pe care le 
obțin de pe pămintul lor, pentru a produce 
carne și lapte, le vînd la prețuri piperate. 
Mai direct spus, încearcă să obțină venituri 
mari cu muncă mai puțină, numai și numai 
că dețin o anumită suprafață de pămînt. 
Curțile lor și acareturile sînt aproape goale, 
își asigură produse doar pentru consumul lor, 
sau ce le prisosește vînd numai la piață. In 
schimb cumpără de la oraș mărfuri indus
triale și altele, fără a oferi nimic pentru 
aprovizionarea populației. De aceea, consider 
că este binevenită prevederea din Programul 
unic ca toți cei ce dețin pămînt să-l folo
sească cum trebuie, să crească animale, să-și 
asigure astfel consumul propriu și să poată 
valorifica la 6tat cantități sporite de carne, 
lapte, lină, ouă și alte produse.

loan DRĂGHICI
țăran cu gospodărie particulară 
din comuna Sadu, județul Sibiu

omuna Izvoarele are o bună experiență cători de animale. Anul trecut am organizat 
cu crescătorii de animale echipe care strin- 
geau în urma „Gloriilor" pleava de grîu, un 
furaj deosebit de valoros care în alți ani 
rămînea pe cîmp printre paie. Oamenii și-au 
strîns această pleavă care în amestec cu cele
lalte furaje dă rezultate bune. Imediat după 
seceriș am eliberat terenul cu atelajele și 
am însămînțat în miriște porumb cultură 
dublă v pe o suprafață de 250 hectare, asta 
numai pentru furajele gospodarilor. Anul 
acesta vom dubla suprafețele.

Și consiliul popular a semănat 
dublă porumb pe o suprafață de 
pentru ferma proprie. Ferma 
popular are 225 de oi de rasă și, în prezent, 
efectivul s-a mărit cu 62 de mieluțe, 25 de 
scroafe, 12 vaci cu lapte de la-.care am obți
nut pînă Jn prezent 8 viței, 500 găini ouătoa- 
re, 480 rațe, 150 curci-matcă, 120 giște și 33 
familii'de albine date în grijă școlii. Dealt
fel, toate activitățile din fermă și de la cele
lalte sectoare de prestări servicii au adus 
anul trecut un venit net de 3,5 milioane lei, 
oferind consiliului popular posibilitatea să 
se autofinanțeze de zece ani.

în aceste zile ne pregătim și am luat 
toate măsurile pentru ca din 1 februarie să 
efectuăm recensămîntul animalelor. De la 
ultimul recensămint am avut o evidență lu
nară a creșterii efectivelor și am putea pre
limina oină acum o creștere cu 350 de bovi
ne. 1 000 de oi. 20 000 păsări și 150 familii de 
albine. Toate aceste efective sînt în afară de 
ceea ce am livrat la fondul de stat.

Noile măsuri luate de conducerea partidu
lui pentru creșterea mai puternică a produc
ției agricole în gospodăriile populației ne gă
sește bine pregătiți, cu o experiență bună 
și ne mobilizează pentru a face un salt cali
tativ- în toate domeniile de activitate.

pasăre. De asemenea. Ion Beizadea' ă" con
tractat 15 miei și oi, 1 500 litri lapte, 150 kg 
lină de calitatea I, un porc și un bou.

Pînă în prezent s-au contractat pentru 
acest an 70 de porci, 62 capete tineret bovin, 
10 capete bovine adulte, 1 500 hl lapte, o 
tonă carne de pasăre, 250 oi, 3 000 kg lină 
și acțiunea continuă pentru a spori cantități
le contractate la nivelul sarcinilor ce ne re
vin din Programul unic. Pentru aceasta, con
siliul popular comunal, împreună cu condu
cerile cooperativelor agricole de producție 
sprijină 'pe cei ce încheie contracte. In afara 
izlazului comunal, care, trebuie să recunoaș
tem, este destul de mic față de tradiția noas
tră de crescători de animale, dar pe care 
l-am împărțit judicios, în funcție de numă
rul gospodarilor și de cantitatea de produse 
contractate, am împărțit pe familii pășunile 
de pe marginea pădurilor, a șanțurilor, stuful 
din bălți și frunzariile din pădure. Ajutorul 
cel mai substanțial îl dăm crescătorilor de 
animale prin acordarea de teren pentru obți
nerea in cultură dublă a furajelor necesare. 
Acest fapt i-a determinat pe multi gospodari 
să revină la vechea lor îndeletnicire de eres-

în cultură
50 hectare 
consiliului

Stelian C1U1ACU 
primarul comunei Izvoarele, 
județul Giurgiu

Cadrele de conducere din comună

să dea cel mai bun exemplu!

Dîmbovicioara este o comună necoope- 
rativizată din județul Argeș ale cărei 
gospodării se află așezate la poalele 
masivului Piatra Craiului. Terenul e 

atit de înclinat incit se spune că cei care 
cultivă dovleci trebuie să-i lege cu sfoară 
■pentru a nu se rostogoli. Locuitorii celor trei 
sate — Ciocahu, Podul Dîmboviței și Dimbo- 
vicioara — posedă 57 hectare teren arabil și 
800 hectare finețe, la care se adaugă 360 hec
tare izlazuri comunale. Pe aceste terenuri, 
așa cum sînt ele, dar bine lucrate, ei cultivă 
cartofi și cresc acum 1 522 bovine, 2 703 ovine, 
551 porcine și 4 500 păsări.

Anul trecut s-aiu livrat de fiecare oaie cite 
94 litri de lapte, iar pe ansamblul comunei — 
3 000 kg lînă, în loc de 2 600 kg cit era pre
văzut, și 56 tone carne, în loc de 27 tone con
tractate inițial.

Cel mai bun argument pentru a-i convinge 
pe toți cetățen.i că este posibil să producem 
și să contractăm mai mult este exemplul 
nostru, al celor din conducerea comunei. Pri
marul comunei. Ion Gh. Ancu, ă. livrat pe

bază de contract un porc în greutate de 
140 kg, 1 000 litri lapte, ouă și carne de pa
săre ; Eugen Pitea, secretar adjunct cu pro
blemele de propagandă — un porc de 110 kg, 
trei kg lină, 10 kg came pasăre, iar eu — un 
tăuraș de 380 kg, un porc de peste 120 kg,1 
1 000 litri lapte de vacă, 10 kg lînă și 400 ouă. 
Dintre deputății care au livrat cantități mari 
de produse îi amintim pe Ion I. Cioacă, 
Gheorghe Voicu și Georgeta Benga,

Acum, în lumina sarcinilor cuprinse în cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
măsurilor prevăzute în Programul unic, tre
cem imediat la reevaluarea tuturor posibili
tăților de creștere a producției agricole vege
tale și animale, continuind acțiunea de con
tractare în scopul sporirii cantităților de pro
duse contractate,, corespunzător sarcinilor 
stabilite în program.

Ion OCHI
vicepreședinte al Consiliului popular 
comunal Dîmbovicioara, județul Argeș

Prin munca noastră, cu sprijinul organelor

agricole, să îmbunătățim pășunile de munte!

Țăranii cu gospodărie particulară din 
comuna noastră, așezată la poalele 
munților Țibleșului, se străduiesc să 
lucreze cu dragoste pămintul, să 

crească animale mai multe și să contracteze 
cu statul cantități mai mari de produse agri
cole. Ei cresc 2 340 bovine, peste 11 000 oi și 
aproape 1 800 porci și anul trecut au vîndut 
statului pe bază de contract 177 tonte carne 
și 5 500 hl lapte.

Eu dețin o suprafață de 6 ha de pămînt, 
din care mai puțin de 1,4 ha arabil. Cresc 
7 bovine, 3 porci și 20 de oi. înțelegind că 
este de datoria mea ca cetățean, ca om care 
ține la mîndria lui de țăran să contribui cu 
tot ce pot la realizarea fondului de stat, la 
asigurarea produselor necesare celor care lu
crează la orașe, în fabrici și uzine, anul tre
cut am contractat și vindut statului 4 bovine 
în greutate de aproape 1 800 kg, doi porci in 
greutate totală de 316 kg, zece miei, peste 
3 000 litri lapte de vacă, aproape 100 kg caș 
de oaie, alte produse în valoare de peste 
50 000 lei. în acest an"am contractat să vind 
statului cinci viței, doi porci, 3 000 litri lapte, 
zece miei, lînă, fructe, cartofi și alte produse 
agricole. Mi-am propus încă din acest an să 
cresc mai multe bovine și oi de rasă mai

bună pentru a obține mai multă carne, lapte 
și lină.

Comitetul comunal de partid și consiliul 
popular comunal au hotărît să mobilizeze pe 
toți cetățenii la acțiunea de curățite și ferti
lizare a pășunilor, să determine pe fiecare 
țăran să crească animale în raport cu supra
fața de pămînt pe care o deține. Este o mun
că de convingere necesară, pentru că și la noi 
mai sînt oameni care nu cresc deloc animale, 
în același timp ne-am gîndit să organizăm 
mai bine pășunatul în zona de munte, să cul
tivăm mai mult trifoi, să acordăm o atenție 
mai mare culturii inului pentru fuior, care la 
noi crește bine pe teren gunoit și dacă avem 
semințe bune.

Doresc să fac o propunere : să fim spriji
niți pentru executarea lucrărilor de îmbună
tățiri funciare în zonele de deal și munte, 
deoarece și in aceste zone sirit mari supra
fețe de teren care necesită asemenea lucrări' 
îndeosebi de combatere a eroziunii solului, 
fenomen care diminuează mult potențialul 
pajiștilor și fincțelor naturale.

Emil RAUS
țăran cu gospodărie particulară, 
comuna Zagra, 
județul Bistrița-Năsăud
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Orașele și comunele patriei noastre au devenit mai înfloritoare și asigură 
condiții tot mai bune de muncă și de viață pentru toți cetățenii patriei. Orice om 
de bună credință nu poate să nu constate marile transformări realizate într-o 
perioadă istorică foarte scurtă, importantele progrese obținute în dezvoltarea 
economico-socială, în transformarea pe o bază nouă a tuturor localităților patriei 
noastre, demne de epoca construcției socialismului și înaintării spre comunism I

N3COLAE CEAUȘESCU
A construi înseamnă a intra 

intr-o relație de lucru cu viito
rul... Nu mai știu cine a făcut 
această observație — dar nu mă 
pot împiedica să nu observ 
exactitatea ei și eleganța formu
lării, acum cind am în față da
tele privind sistematizare^ teri
toriului, dezvoltarea economico- 
socială a teritoriului tării. Fie
care zidire — de la casa pe care 
un sătean o ridică fiului său in 
curtea părintească și pină la 
platforma industrială din mar
ginea unui municipiu, platformă 
pe care in final vor lucra zeci 
de mii de oameni — fiecare zi
dire este un drum pe teritoriul 
timpului ce va veni, o parcelă 
de viitor anexată prezentului 
pentru că mîine vom trăi așa 
cum gindim și cum făptuim as
tăzi — in primul rind și mai cu 
seamă cum construim.

— Relația cu viitorul despre 
care vorbiți — comentează tova
rășul Romeo Dragomirescu, 
vicepreședinte al .Comitetu
lui pentru problemele consiliilor 
populare — este, in cazul siste
matizării, etapizată, fiecare eta
pă insemnînd o pătrundere și 
mai profundă pe teritoriul tim-

pului din fața noastră. Etapele 
s-ar numi investigare, previziu
ne, proiectare, edificare — re- 
prezentind fiecare un proces 
deschis, vast, etapele fiind, toa
te, intercondiționate. în fond, 
este vorba de o parcurgere a 
prezentului avind sub ochi harta 
viitorului. România are șansa is
torică de a dispune de un pro
gram științific, clar, ordonat, 
care pune în ecuație potențialul 
uman și material al tării cu o- 
biectivele strategice ale dezvol
tării și tendințele revoluției 
tehnico-știintifice. Este meritul 
istoric al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a fi elaborat con
cepția despre dezvoltarea locali
tăților patriei, strategia sistema
tizării teritoriului, a orașelor și 
satelor. îi datorăm secretarului 
general al partidului faptul, de 
o excepțională însemnătate, că 
în clipa de fată dispunem de un 
program unitar, științific al dez
voltării, că vasta operă de con
strucție este pe deplin corelată 
cu celelalte obiective ale edifi
cării și progresului patriei, că la 
opera de sistematizare a terito
riului prezidează o concepție de 
un înalt nivel științific.

După Congresul al IX-lea 
al partidului — o vastă 

și dinamică operă

larea deplină a întregului pro
gram de dezvoltare, de distribui
re a noilor investiții in teritoriu 
in raport .cu nevoile populației. 
Regăsim și aici umanismul con
secvent al politicii partidului 
nostru, al secretarului său gene
ral. care subordonează totul o- 
mului, bunăstării șale materiale 
și spirituale. Construim pentru 
om; dezvoltarea este un proces 
complex,.al cărui inceput și a 
cărui finalitate este Omul, bine
le și fericirea sa. Edificăm plat
forme industriale ’și noi locali
tăți și noi cartiere nu ca un scop 
in sine, ci avem un țel înalt care 
este educarea omului, creșterea 
gradului de civilizație pentru 
toți cei ce muncesc. Un oraș este 
un organism complex; in clipa 
de față sînt stabilite, pentru toa
te zonele funcționale : zona in
dustrială, de depozitare, de lo
cuit. de agrement., dotările ci
vice. culturale, rețeaua majoiță 
de circulație și de dotări edili
tare. Este vorba de circa 180 de 
zone și platforme industriale și 
circa 280 de cartiere de locuințe. 
Toate acestea presupun, impli
cit, dezvoltarea rețelelor de co
municație, energetice, edilitare 
— dar, mai ales, raționalizarea 
lor care se realizează etapizat.. 
Important, cum spuneam, este 
faptul că totul se realizează in
tr-o concepție unitară, profund 
științifică, profund realistă: este 
concepția tovarășului N 
Ceaușescu. ,și. pa
la modul cel mai 
voltarea României 
rane.

(Un titlu din „Sclnteia", acum 
trei ani, de reținut pentru 
pregnanța e.vprlmării : „Si din 
nou ne vom întreba : ce a fost 
oare pe aceste locuri 7“ Siste
matizarea și urbanizarea ne pun 
la încercare, tot mai des, memo
ria. Oriunde'— la Deva ca și la 
Pașcani, la Pitești sau la Clu.i- 
Napoca. la lași, la Slobozia, la 
Timișoara, la... dar unde nu ? 
Concepția partidului, a secreta
rului său general, se materiali
zează in splendide zidiri, in fie
care an, in fiecare zi, redimen- 
sionind peisajul).

— Locuințele — reia tovară
șul Cezar Lăzărescu — sint. ca 
să spun așa; „partea vizibilă"
arhitecturii. Istoria lor este is
toria orihduirii noastre. Mereu 
mai multe, ' mai confortabile, 
mai funcționale — locuințele 
sint o parte însemnată a dezvol
tării. în toți acești ani. școala 
românească de arhitectură a 

.primit, impulsuri benefice. Ar- 
hitecți și constructori ducem 
bătălia pentru a se construi mai 
frumos si mai eficient, pentru 
a individualiza localitățile si 
cartierele, pentru a acorda un 
grad sporit de confort locuințe
lor: avem conștiința că mai da
torăm incă mult concetățenilor 
noștri — de astăzi și din viitor. 
Arhitectura s-a dezvoltat „in 
mers". S-a construit imens, nu 
este nevoie s-o mai spun :

actualmente, circa trei sfer
turi din populația țării locu
iește in case construite după 
23 August 1944. In 1985 va 
mai exista in orașe doar 6 
la sută din suprafața locali- 
vă construită inainte de 23 
August 1944.

(L-am intrebat pe 
dacă a fost de față 
zerele au pus la 
copilăriei noastre.

— Am fost. Si 
'Ești sentimental ?

—‘Tu nu ?
...Ei, ușor nu 
eu vedeam 
il aveam 
anii ce vor

mutte case vechi, necorespunză
toare, se vor duce. Este noua 
etapă cind se construiește in ve
chiul perimetru al orașelor... $i 
din nou ne vom întreba : ce a 
fost oare pe aceste locuri ?).

...Cind vom contempla un oraș 
nou, un cartier răsărit peste 
noapte, cind vom locui intr-un 
apartament confortabil sau vom 
admira o salbă de localități ar
monios înșirate vom ști că avem 
in fata ochilor mai mult decit 
piatră și sticlă, mai mult chiar 
decit o construcție : vedem o 
idee, admirăm o concepție. Este 
viziunea despre dezvoltarea 
României a partidului nostru co
munist, a secretarului său gene
ral. Este o demonstrație, incă 
una, a adevărului că pentru co
muniștii români omul este mă
sura tuturor lucrurilor.
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FILE DE ISTORIE

in capitah atriei. Una din numeroasele întîlniri de lucru in cadrul cărora secretarul general al partidului analizează machetele 
unor noi și spectaculoase transformări urbanistice

în căutarea apartamentului
2000000...cu numărul

V-ați gindit vreodată Că exis
tă evenimente de mari dimen
siuni care trec neobservate, ne

cut printre noi. dar... in ce lună, 
in ce zi 7 Este vorba de faptul 
că

i ?

de sistematizare și urbanizare
Sint vii în mintea noastră, a 

tuturor, nenumăratele dialoguri 
de lucru ale secretarului general 
al partidului, in-toate județele 
tării, in fața machetelor ce pre
figurează. dezvoltarea munici
piului sau orașului respectiv. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
dezbate . proiectele cu cei ce 
muncesc, ascultă atent explica
țiile, cere precizări; in cele dim 
urmă, decizia este luată... Și 
peste un an, doi, trei, bulevarde 
largi, platforme industriale, pie
țe și edificii publice materiali
zează ceea ce a fost, la un mo
ment dat, 
voință de a 
noi culmi de 
tie.

Propunem 
voastră un mic calcul : menți- 
nind ritmul construcției de lo
cuințe la nivelul primului cinci
nal, am fi avut nevoie de 220 de 
ani (ipotetici) p'entru a ajunge 
la situația de astăzi ; cincinalul 
1966—1970 (primul de după isto
ricul Congres al IX-lea al parti
dului) a deschis procesul de ur
banizare intensă care marchea
ză epoca noastră. După cîtiva 
ani, in 1972. Conferința Naționa
lă a partidului adoptă, din ini
țiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Directivele cu privi
re la sistematizarea teritoriului, 
a orașelor și satelor, in care se 
subliniază de la bun inceput ur
mătorul adevăr axiomatic : 
„Construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, progre
sul general al țării sint indiso
lubil legate de organizarea și 
sistematizarea judicioasă a te
ritoriului. a orașelor și satelor, 
care creează condiții pentru re
partizarea echilibrată a forțelor 
de producție pe întreg cuprinsul 
patriei-, dezvoltarea armonioasă 
a diferitelor zone și localități".

o idee și o imensă 
duce România pe 
progres și civiliza-

atenției dumnea-

Directivele trasează cadrul in 
care va avea loc sistematizarea 
teritorială si a Idcalitătilor.

— înainte de orice — ne spu
ne tovarășul Cezar Lăzărescu, 
președintele Uniunii arhltecți- 
ior — se cuvine să subliniem 
strînsa corelare intre sistemati
zare și progresul general al tă
rii. Ea tine seama de profilul 
determinat 
necesitatea 
echilibrate 
teritoriu a 
ție; sistematizarea tine 
de relațiile dintre localități, de 
corelarea dezvoltării orașelor și 
satelor cu a zonelor in care se 
află. Ca un exemplu : sînt efec
tuate studiile unor sisteme de 
localități (Valea Jiului. Valea 
Prahovei. Litoralul. Delta) care 
iși propun crearea unui ansam
blu armonios, functional. în cli
pa de fată sînt definitivate și 
aprobate schitele de sistemati
zare ale județelor, ale localități
lor urbane și ale localităților ru
rale ce au perspective deosebi
te de dezvoltare în viitorul a- 
propiat.

— Ce ne rezervă viitorul 7
— Ținînd seama de repartiza

rea forțelor de producție pe te
ritoriu. de zonare, de procesele 
demografice și sociale, va spori 
rolul, economic și social al ora
șelor, mici și mijlocii, urmărin- 
du-se ca localitățile mari, in
clusiv Bucureștiul, să rămină la 
actualul număr de locuitori; se 
vor intensifica legăturile dintre 
orașe și sate, fiecare localitate 
urbană fiind un fel de „centru 
de gravitație" pentru un număr 
de comune din jur. Se preconi
zează ca pină in 1990 in fiecare 
județ să existe 14—15 localități 
urbane. Pină atunci, problema 
locuințelor va fi practic rezol
vată.

al fiecărei zone, de 
repartizării cit mai 
și mai omogene pe 
forțelor de produc- 

seama

Concepție unitară, 
de perspectivă privind 

dezvoltarea 
tuturor localităților patriei

<

— Caracteristica principală a 
proceselor de sistematizare și

urbanizare — reia tovarășul Ro
meo Dragomirescu — este core-

Dar 
cum

In

a

Un concludentSe construiește modern, se construiește 
Bacăuexemplu

meu 
buldo- 

casa

cu asta. 7

■ nu mi-a j 

n bulevardul, 
pe machetă... 
or veni, tot

fost 1 
așa

tot mai

știute 7 Evenimente in cinstea 
cărora -nu sună sirenele, nu poc
nesc dopurile sticlelor de șam
panie 7 Și totuși... ele sint clipe 
de seamă ale anului, ale fiecă
ruia dintre 
eveniment 
avut loc in 
încheiat; Și 
ca neștiut, 
semnat nici măcar cit solstițiul 
de vară. Deși semnificațiile sale 
depășesc cu mult cadrul unui 
singur an. Și, mai mult decit 
atit, chiar acum, în ianuarie 
1984, știm că ora aureolată a 
unei mari victorii — vom vorbi 
imediat despre ea — s-a petre-

noi. Un asemenea 
ieșit din comun a 

cursul anului rec'ent 
a trecut printre noi 
necunoscut, necon-

în anul 1983, cel de-al treilea 
an al cincinalului, a fost dat 
in folosință apartamentul cu 
numărul 2 000 000 (două mi
lioane) din totalul aparta
mentelor construite din fon
durile statului în România 
după Congresul al IX-lea al 
partidului.

Scriind despre construcția de 
locuințe in 
orice ziarist 
dreptate, să 
dinainte de 
unde află, bunăoară : Arena, SI1 
mai 1936 : „Casa număr n-are, 
e prea neînsemnata. Citeva șipci

anii socialismului, 
este tentat, pe bună 
facă apel la presa 

23 August 1944. De

înfipte în pămînt, împletite cu 
nuiele, bătute cu lut... Locuința 
lui Nicolae Ionescu, muncitor 
hamal". Sau Dimineața, 5 no
iembrie, același an : „Virsta 7 
Cel mai mare are 12 ani. uce
nic. Cel mai mic are 2 și jumă
tate. Opt copii intre 2 și 12 ani... 
Familia locuiește in str. Doamna 
Ghica nr. 52 (frumoasa arteră 
din cartierul Colentina de azi — 
n.ns.) nu intr-un bordei sau ma
gazie, ci pur și simplu intr-o 
groapă". Cazuri — poate zice ci
neva (mă gândesc, mai cu sea
mă, la pitițqrii ,'șub !<0 dgsenil....... 
Cazuri ■'! Iată ce. scria revista , 
Socioloazd;iȘțârh.M eash|l, nr.JytȘșg/i r 
1939 : „O-ăhichâță făcută Ia sate 
stabilește existența a peste 
40 000 de bordeie, peste 660 000 
case cu o singură cameră in care 
locuiește întreaga familie, peste 
600 000 case fără ferestre mobile, 
circa 1.000 000 locuințe fără la
trină". Acestea nu erau „cazupi".

Să venim mai aproape? de zi
lele noastre și, mai ales, să nu 
uităm : căutăm locuința cu nu
mărul 2 000 000 — care s-a năs
cut in 1983. Să consemnăm doar 
că după 23 August primii ani au 
fost eonsâcrați, aproape în.tota
litate, refacerii, reconstrucției, 
în cincinalul 1951—1955 au fost 
construite 46 355 de apartamente 
din fondurile statului, întreprin
derilor și ale organizațiilor coo
peratiste și obștești. Mult, pu
țin 7 Imens — in raport cu anii 
ce trecuseră; in raport cu anii 
ce au urmat, iată situația : in 
două cincinale (1951—1960) s-au 
construit 140 543 de apartamen
te; multe — dar- cu 45 761 mai 
puține decit intr-un singur an 
ulterior, 1980 ! Sau, să socotim 
altfel : „producția de case" a 
primului cincinal a fost depăși
tă in 1981, deci intr-un singur 
an, numai prin ceea ce s-a con
struit la Bacău. Brașov, Bucu
rești și Constanța.

Cu multi ani in urmă, între
prinderea județeană de con- 
strucții-montaj Sibiu, nou în
ființată, a plecat la drum cu un 
inventar din care cităm : 20 de 
roabe de lemn, un cazan de fiert 
bitum, 5 greble, 2 autocamioane 
(elementul de departe cel mai 
spectaculos din dotare). Dezvol
tarea întreprinderii a tinut pa
sul cu dezvoltarea întregii in
dustrii de construcții a tării, ea 
fiind astăzi o unitate puternică 
printre realizările căreia, după 
1965, se numără noul Sibiu, noul 
Mediaș, noua Agnita — și mul
te altele, dintre care un titlu de 
mindrie il constituie și cele 400 
de apartamente construite la... 
Zimnicea. Astăzi (întreprinde
rea sibiană fiind doa/ un exem
plu dintre multe altele), indus
tria construcțiilor de locuințe 
este o ramură importantă a e- 
cor.omiei naționale;, termenul 
„fabrică de case" a intrat in vo
cabularul nostru curent.

Congresul al IX-lea al parti
dului, piatră de'hotar in istoria 
nouă a tării, reprezintă un eve
niment de răscruce și in.opera 
de edificare a noului peisaj ur
ban .Și rural.

— în concepția secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, construcția

de locuințe este o parte dihtr-un 
sistem și dintr-un proces care 
vizează valorificarea deplină a 
potențialului uman și material 
al patriei, realizarea unui echi
libru perfect intre mediu, socie
tate și individ, asigurarea inte
reselor majore, prezente și de 
perspectivă, ale țării. Programul 
de urbanizare este doar unul

dintre programele care își află 
sorgintea in gindirea științifică, 
revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu! Putem spu- 
ne pe drept cuvint că, in anii 
care au urmat Congresului al 
IX-lea' al partidului. România 
s-a mutat in casă nouă — sub
liniază tovarășul Romeo Dra
gomirescu.

Nume-simbol pentru tot 
ceea ce înălță in cu mintea 

și cu brațele noastre
in intervalulîntr-adevăr,

1Ș66—1982. în tara noastră s-ău 
dat în folosință 1 913 536 de a- 
ipartamente din fondurile sta
tului. Ani în care s-au con
struit tot atitea locuințe cite 
s-ar fi construit in circa 220 de 
ani dacă ritmul din primul cin
cinal ar fi rămas neschimbat ! 
Cu mențiunea că pentru unele 
zone ritmurile au fost cu mult 
mai ridicate : în județul Sălaj, 
de pildă, in 1980 s-au construit 
de 53 de ori mai multe aparta
mente decit in 1965. in Covasna 
de 16 ori. in Bistriia-Năsăud de 
30 de ori.

Să adăugăm celor 1 913 536 de 
apartamente de mai sus jumă
tate dintre cele construite in 
anul 1965. adică circa 25 500 
(Congresul partidului a avut loc 
in iulie). La 1 ianuarie 1983, 
deci, aproximativ 1 940 000 de 
locuințe noi fuseseră date in 
folosință după cel de-al IX-lea 
Congres. Planul pe 1983 a pre
văzut darea in folosință a 180 000 
de apartamente. Deci, cindva, 
intr-o zi a anului de curind în
cheiat, o familie s-a mutat 
în apartamentul cu numărul 
2 000 000. Să încercăm s-o iden
tificăm.

înainte de toate, unde s-o 
căutăm 7 îhtr-unul din cartiere
le noi ale Capitalei — poate 7 
Fiecare (Titan, Drumul Taberei 
și celelalte) are 100 000—200 000 
de locuitori, tot atit cit un mu
nicipiu dintre cele mai mari ale 
tării. Care, la rindul lor, au și 
ele cartiere inexistente in 1965 
sau aflate atunci în zorii exis
tentei lor. Iată, au apărut car
tiere noi. bulevarde, plete cu 
nume evocind realitățile funda
mentale ale vieții noastre, via
ta noastră de fiecare zi : Piața 
Revoluției, cartierul Republica, 
bulevardul Constructorilor, al 
Metalurgiei., cartierul Unirea, in 
mai multe 
23 August, 
prilejuiesc, 
rarea- unor 
trecutul de
Dacia. Stefan cel Mare, Mihai 
Viteazul. Tudor. Vladimirescu, 
Cuza Vodă... în prezentul con
tinuu al noilor zidiri, istoria 
.milenară, istoria celor 40 de ani 
de construcție socialistă vibrea
ză emoționant.

— Un cartier nou — ne spu
ne tovarășul Cezar Lăzărescu.

localități cartierul 
Alte cartiere noi 

cotidian, rememo- 
pagini glorioase, din 
luptă al poporului :

— înseamnă, pentru cei care il 
locuiesc, un nou stil de viată, 
un nou mod de existentă. Prin 
locuința propriu-zisă, 
străzi, echipament tehnic, 
rețeaua de dotări comerciale, 
prin școli, spitale, săli de spec
tacol, intr-un cuvint, prin tot 
ceea ce el reprezintă, cartierul 
nou înseamnă un salt calitativ 
pentru locuitorii săi.

Deci... căutăm apartamentul 
cu numărul 2 000 000 intr-b loca- 
liate nouă (chiar dacă numele 
ei este atestat documentar de 
500, de 800 sau de 1 800 de ani). 
Unde 7 Poate in noile centre 
Rovinari. Motru. Mătăsari, 
Turceni, Bilteni, unde, doar 
in actualul cincinal, s-au dat in 
folosință peste 4 000 de aparta
mente. școli, policlinici, creșe și 
grădinițe (și unde, pină in 1986, 
se vor mai da 10 000)... Poate 
că apartamentul cu numărul 
2 000 000 s-a înregistrat la în
ceputul lui august, cind in ju
dețul Argeș a fost dat in folo
sință cel de-al 2 000-lea apar
tament al anului (coincidență : 
la fel și in județul Galați), iar 
în județul Bacău apartamentul 
cu numărul 2 100... Poate că este 
unul dintre cele 11 000 de apar
tamente ce se construiesc in cin
cinalul de față in județul Su
ceava ; dar dacă este un aparta
ment din mediul rural 7 în sa
tele Bărăganului, ca și in atitea 
alte sate de pe întreg cuprinsul 
tării, au apărut blocuri de apar
tamente...

...Apartamentul cu numărul 
2 000 000, oricare ar fi el. oriun
de s-ar afla, a fost dat in folo
sință in 1983. Stimați cititori 
care ați trăit bucuria de a păși 
pragul unei locuințe noi in anul 
ce s-a scurs, chibzulti o clipă : 
s-ar putea să fie casa dumnea
voastră ! Gîndiți-vă o clipă la 
acest „amănunt" !

...Iar în finalul acestor 
duri, cuprinzind poate 
multe cifre, supunem incă una 
meditației dumneavoastră :

intre 1966 și 1980, fondurile 
investite în construcția de lo
cuințe au depășit 180 de mi
liarde de lei - adică mai 
mult decit totalul investițiilor 
in întreaga economie națio
nală in deceniul 1951-1960 !

prin 
prin

rin- 
prea

Georcje-Radu 
CHIROViCI

Doar două dintre nenumăratele mărturii ale dezvoltării urbanistice pe care un fotoreporter nu le-ar fi putut fixa pe peliculă inainte de 1965 : la Pitești și la Tîrgu Mureș
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Marile idealuri
ale poporului permanențe

ale scrisului românesc
In întreaga sa istorie, scrisul ro

mânesc a fost unul dintre mijloa
cele care au asigurat unitatea de 
gind și de structură sufletească a 
poporului român. Păstrarea unită
ții de cuget și de rostire constituie 
obiectivul central al întregului 
efort al cronicarilor și scriitorilor, 
premisa pe care se întemeiază 
idefea cărții ca drum spre „învăță
tură” si spre dezvoltarea capacită
ții de „înțelegere” a evenimentelor 
și faptelor oamenilor. înainte de a 
se realiza 1859. si pe baze moder
ne, prima unitate politică a ro
mânilor. în cultură si în literatu
ră unitatea spirituală a fiintat 
neîntrerupt, cărturarii considerîn- 
du-se întotdeauna români, scrisul 
lor îmbrățiSînd interesele întregii 
țări.

Sînt cunoscute vederile înaintate 
ale cronicarilor despre originea, 
vechimea si continuitatea români
lor. rolul istoriei ca . factor de uni
tate națională. în această lucidă 
înțelegere a istoriei ca mijloc de 
afirmare a individualității poporu
lui român, a originii, continuității 
și unității sale si a drepturilor le
gitime care decurg din aceste evi
dente. Dimitrie Cantemir, spiritul 
secolului al XVIII-lea. prima mare 
personalitate enciclopedică a cul
turii noastre, extrăgea datoria sacră 
ce revenea contemporanilor si ur
mașilor pentru a reînvia exem
plul glorios al strămoșilor, concre- 
tizind-o într-un îndemn mobiliza
tor : „Bate-te pentru moșie !“.

Toți acești ctitori de cultură na
țională. chlnuiți de sentimentul că 
„a lăsa iarăși nescris, cu mare 
ocară înfundat neamul acesta de o 
seamă de scriitori, este inimii du
rere”. pentru care slujirea devotată 
a poporului căruia aparțin consti
tuie suprema îndatorire, transmit 
pilda lor de dăruire si de trudă 
nepregetată generației de spirite 
luminate, de apostoli ai reînvierii 
noastre naționale, reprezentată la 
granița dintre cele două secole, al 
XVII-lea si al XVIII-lea. de ceea 
ce istoriografia noastră va denumi 
cu respect si admirație. „Școala ar
deleană”. Scriitori savanti. spriji
niți în gîndirea și activitatea lor 
de mișcările reformatoare care fră- 
mîntau viata politică a Europei 
timpului, corifeii „Scolii ardelene” 
inaugurează în cultura românească 
tipul cărturarului tribun, integrat 
cu.ajntreaga sa personalitate în 
lupta pentru emanciparea socială 
61 națională a poporului român.

Identificarea Idealurilor omului 
de cultură cu cele ale națiunii con
stituie. astfel, trăsătura distinctivă 
a epocii de pedagogie literară si de 
educație națională reprezentată de 
mari personalități. învestite cu vo
cație de ctitori, cum au fost Ion 
Heliade-Rădulescu. Gheorghe Asa- 
chi. Gheorghe Barit. Mihail Ko- 
gălniceanu, Vasile Alecsandri ș.a. 
Toate actele lor de importantă 
structurală pentru întreaga noastră 
dezvoltare ulterioară — înființarea 
scolii, presei, teatrului, moderniza-

Al. HANȚA
/

rea gramaticii, a genurilor si spe
ciilor literare, diversificarea teme
lor si a formelor expresive ale ac
tivității creatoare — conțin în sub
stanța lor exigentele perspectivei, 
urmăresc deliberat emanciparea 
politică și culturală a întregii na
țiuni române. Elogiul Unirii si dez
baterea căilor si a mijloacelor ne
cesare înfăptuirii ei fac obiectul nu 
numai al expunerilor generale — 
lit.erare. politice, istorice, folclori
ce. sociologice, ci pătrund în sub
stanța însăși a operelor literare, 
acestea transformîndu-se. prin He-

liade, Cîrlova. Kogălniceanu. Ne- 
gruzzi și mai ales Bolintineanu. 
Alexandrescu. Bolliac. Alecsandri 
și Andrei Mureșanu. in adevărate 
manifeste unioniste. îndemnînd pe 
români să se unească în „gînduri 
și în simțiri”, „acum ori niciodată”, 

.în îndoita alegere a lui Alexan-' 
dru loan Cuza ca domn al Princi
patelor Unite în ianuarie 1859. li
teratura română vede încoronarea 
propriilor sale eforturi si năzuințe. 
Se realizau practic vechi visuri si 
se răsplăteau jertfe. în memoria 
celor care încheiau actul funda
mental al nașterii statului român 
modern stăruiau, fără îndoială, fi
gurile marilor domnitori martiri. 
Mihai Viteazul, Constantin Brânco* 
veanu. Grigore Ghica, celebrați cu 
pietate în cronicile noastre, exem
plul scriitorilor morți departe de 
tară sau doborîti de mizerie mate
rială și fizică, precum Dimitrie 
Cantemir. Gheorghe Șincai. Nicolae 
Bălcescu, Budai-Deleanu si. fără 
îndoială, trăiau bucuria împlinirii 
crezurilor întregii lor vieți Kogăl
niceanu, Alecsandri. Bolintineanu. 
Bolliac, Alexandrescu s.a.

Reformele sociale. Unirea si in
dependenta națională sint deci 
obiectivele care, transpuse în ima
gini emotionant-mobilizatoare. îm
prumută trăsăturile distinctive unei 
întregi epoci din dezvoltarea lite
raturii noastre, si. se poate spune, 
ele rămîn ca o viziune, generală 
asupra rostului scrisului românesc 
dintotdeauna. de ieri si de azi. 
Faptul că procesul de modernizare 
a spiritualității românești coincide 
cu cel al renașterii si. afirmării 
multilaterale a conștiinței de sine 
a poporului român i-a asigurat . 
acesteia un mare ecou în epocă, 
funcții militante, capacitatea de a 
influența conștiințe si de a deter
mina atitudini, recunoștința poste
rității.

Desigur, o recunoștință ce îmbra
că azi chipul operelor literare in
spirate din munca si viata poporu
lui. din marile transformări pe care 
le-a cunoscut societatea româneas
că în anii socialismului. Avem o 
literatură bogată si diversă, ani
mată de idealurile națiunii noas
tre. de viul sentiment al unității ce 
caracterizează munca si împliniri
le tuturor fiilor tării. Acesta este 
drumul unei literaturi cu adevărat 
originale, patriotice, militante. Li
teratura noastră si-a dobindit pro
pria sa identitate, caracterul natio
nal și popular reflectînd cu vigoare, 
în spiritul adevărului, viața celor 
multi, sentimentele si aspirațiile 
lor. confirmind certitudinea că. 
fără o Românie unită si indepen
dentă. cum remarca G. Călines- 
cu. nu poate exista literatura ro- 

. mână. Acest sentiment al solidari
tății naționale, materializat în in
teresul arătat de scrisul românesc 
în toată existenta sa istorică valo
rilor spirituale, realităților umane 
autohtone, adevărul că ..literatura 
noastră are nevoie de unire si nu 
de dezbinare” — cum în mod feri
cit atrăgea atenția. în 1840. Kogăl- 
niceanu. nu a fost o manifestare 
de conjunctură, ci o permanentă 
căreia i s-au subordonat toate in
teresele personale, toate eforturile 
creatoare.

Spiritul constructiv, situat sub 
semnul armoniei în diversitatea 
împlinirilor literare contemporane 
— este, poate, cea mai luminoasă 
moștenire pe care literatura româ
nă de azi. 
o continuă 
ficiază de 
oriqntăfilor 
secretarul

datorind-o înaintașilor, 
cu strălucire. Ea bene- 
orizonturile clare ale 
generoase Șg .

general al partidului, 
tovarășul, jyi.țpl.ae Ceaușesc^,, }$-a 
formulat'-în numeroase ocazii-:'o 
creație strîns legată de popor, ac
cesibilă maselor, mobilizînd la 
fapte cutezătoare și promovînd 
încrederea în destinul luminos al 
patriei. Poporul, oamenii muncii 
strîns uniți sub flamura acelorași 
idealuri, făuritorii tuturor valori
lor civilizației noastre socialiste — 
aceștia sînt eroii literaturii con
temporane. cei care dau poemelor 
si romanelor de azi substanță idea
tică și prospețime stilistică, precum 
si șansa de a dura în timp.

general al

0 concepție profund novatoare 
revoluționară, militantă

(Urmare din pag. I) de ea. A fi modem și in pas cu vre
mea nu înseamnă a fugi de viața 
reală» „căci »— scria Liviu Rebreanu, 
cu uriașa lui experiență literară — 
modernismul adevărat nu cere în
străinare de realitățile naționale, ci 
tocmai înțelegere mai pătrunzătoare, 
adincirea și valorificarea originalită
ții acestei realități. Literatura fără 
țară nu există cum nu există plantă 
fără pămint”. Literatura fără țară, 
fără ca să aparțină organic unui po
por, fără ca să se inspire din istoria 
și viața poporului din care face par
te autorul — și din realitățile țării — 
e vorba, firește, de totalitatea ei, nu 
de excepții — nu poate fi decit’ arti
ficială și fadă, lipsită de vigoare și 
autenticitate, falsă și neplăcută, pre
cum o floare de hîrtie. Marii, noștri 
creatori, legați cu trup și suflet de 
viața poporului, „suflet in sufletul 
neamului lor”, pe care ni-i propune 
cu ațita elocvență și prețuire ca mo
dele demne de urmat și dezvoltat se
cretarul general al partidului nostru, 
au. transformat țara într-un cin tec 
răscolitor, într-o operă nepieritoare. 
E evident pentru oricine că sub pana 
lui Alecsandirl, Eminescu, Coșbuc, 
Goga, Arghezi și Blaga, a lui Băl- 
cescu, Alecu Russo, Iorga, Sadoveanu 
și Rebreanu și a atîtor valori de pri
mă mărime ale culturii noastre, o 
țară, o istorie și povestea unui popor 
întreg de o mane distincție sufleteas
că au devenit substanța unei litera
turi profund naționale și, tocmai de 
aceea, parte integrantă a fondului de 
aur al valorilor universale. Fiii aces
tei patrii române, înfrumusețată și 
îmbogățită cu fiecare an al revoluției 
noastre socialiste, constructori price- 
puți al societății socialiste, făuritorii 
noii istorii au constituit prototipurile 
celor mai reprezentativi eroi ai ro
manelor,. nuvelelor, pieselor de tea
tru, filmelor, operelor plastice și mu
zicale ale colturi! noastre uman ist- 
socialiste, ai eroilor model, capabili 
să educe, să modeleze conștiința so
cialistă a oamenilor. De asemenea e- 
roi bogați sufletește, cu o conștiință 
revoluționară înaintată, cu un vast 
orizont de cultură, capabili să-și 
pună probleme complexe și compli
cate, să se zbată pentru rezolvarea 
lor, cu chipul luminat 
umanismului socialist, 
și arta noastră nevoie, 
mâți de un puternic 
spirit militant, revoluționar, cu care 
să dorească a fi asemănători cititorii.

Firește, gama umană de personaje 
este, practic, inepuizabilă, ca și via
ța. De aceea, operele literare, roma
nele, piesele de teatru, scenariile de 
film cuprind o varietate atît de mare 
de pensotnaje. Problema e ca tot < 
este esențial șl important, definitoriu 
pentru societatea noastră — așa cum 
subliniază mereu secretarul general 
al partidului — viața poporului, 
chipul oamenilor muncii, gîndurile și 
sentimentele constructorilor socialis
mului să-și'-afle locul central in arta 
și in literatura contemporană. Sub 
semnul uno- semenea generoase o- 
rientări, al unei concepții umanist- 
revoluționare cu privire la rolul mili
tant și misiunea patriotică a creației 
artistice iși așază talentul, munca lor 
creatorii României socialiste..toPjai'.’ȚD.;!), ,i N ■» 4 . . .. • < , .....

Portretul lui Alexandru loan Cuza 
de Costache Agafiței

Cu demnitate și patriotism
(Urmare din pag. I) .
Cuza — a fost rezultatul unei miș
cări naționale ; ea a fost întemeiată 
pe încrederea pe care o inspirau 
compatrioților mei convingerile mele 
bine cunoscute"., Fermitatea domni
torului Principatelor Unite a de
terminat pină la urmă Poarta să ce
deze. „Ni s-a părut atît de lămurit 
— mărturisea marele vizir unui di
plomat — posibilitatea de a se în
făptui Unirea fără concursul nostru... 
incit ni s-a părut mai înțelept să ate
nuăm primejdiile, reglementind-o 
printr-o înțelegere". Consulului Aus
triei, Cuza i se adresa răspicat : „Ne 
trebuie Unirea ; dacă nu ne-o vor 
acorda puterile, vom fi siliți să ne-o 
dobîndim singuri".

Cînd a sosit la București firmanul 
prin care desâvirșirea Unirii era 
recunoscută, Cuza declara deputați- 
lor că „înalta misiune de a realiza 
ideea Unirii Principatelor" fusese în
deplinită și ținea să precizeze, la 
24 ianuarie 1862, afirmînd drepturile 
autonome ale țării, că „Unirea va fi 
așa precum România o va simți șl o 
va dori". Upirea era — adăuga el 
„singura stare ce poate să asigure 
viitorul nostru și să ne permită de a 
da țării organizarea ce o așteaptă 
de atît de mult timp".

Alexandru Ioan Cuza a pregătit 
viitoarea cucerire a neatîrnării atît 
pe plan diplomatic, cit și militar. în 
1859, el scria lui Vasile Alecsandri : 
„Ca domn sînt convins de necesitatea 
de a acționa cu vigoare șt hotărit a 
trage tot profitul pentru fericirea și 
independența poporului meu... A trăi 
respectat sau a muri regretat — 
adăuga el — iată, dragul meu Alec
sandri, deviza mea și de asemenea 
ambiția mea".

Politica externă promovată de Al. î. 
Cuza a fost coroborată strîns cu îm
plinirea unui întreg program de în
făptuiri pe plan intern. Dubla ale
gere a fost în mod firesc punctul de 
plecare pentru ansamblul reforme
lor care au cuprins în rețeaua lor 
viața social-economică, politică și 
culturală. Reformele au avut, pe de 
o parte, menirea de a unifica, de a 
suda cele două țări, de a servi ca 
temei de organizare unitară noului 
stat, și pe de altă parte, ele au avut 
un aspect de democratizare — în li
mitele orînduirii capitaliste — și au 
contribuit la înlăturarea sechelelor 
feudale ; ele au transformat cele 
două țări într-un stat național mo
dern. în perspectiva istorică, refor
mele din vremea Iui Cuza, de la cele 
mărunte la cele majore, apar ca 
avînd o însemnătate tot atît de mare 
ca și actul propriu-zis al Unirii.

Principala reformă realizată de 
Alexandru loan Cuza in prima parte 
a domniei a fost aceea a unificării 
politico-administrative, a creării sta
tului unificat pe plan administrativ, 
masurile unificatoare din anii 1859— 
1862 creînd premisele necesare pen- 
trii a se trece la : reformele fuh- _
damentâle pe cafe le aștepta țară, "'secretarului său general, tovarășul • ---- ........ . . Nicolae Ceaușescu — evocînd actul

unirii din 1859 și opera lui Cuza și 
cinstind memoria lui, ne facem o 
scumpă datorie față de cel care, cu . 
un curaj consecvent, cu un viu simț 
al celei mai înalte datorii, a slujit tă
rii, a contribuit la întărirea ei, cîști- 
gînd un întreg șir de lupte diploma
tice duse contra celor care încercau 
să frîneze acțiunile declanșate pen
tru împlinirea idealurilor naționale. 
Victoriile lui au pregătit și netezit 
drumul pentru înfăptuirile de mai 
tîrziu — obținerea independenței de 
stat' și desâvirșirea unității statale.

re alta, a făcut totodată să crească șl 
nemulțumirile celor ale căror privi
legii fuseseră restrînse. „Un mize
rabil complot militar”, de fapt poli- 
tico-militar, avea să înlăture de pe 
tron pe popularul domnitor și să-1 
îndepărteze de țara pe care și-o do
rise liberă și înfloritoare. în exilul 
său, el a știut să arate aceeași dem
nitate și înalt patriotism ca și atunci 
cînd era pe tron. „N-a venit de la 
el — scria N. Iorga — nici-o pro
testare, nici-o plîngere, nici o ațî- 
țare pe care le disprețuia deopotri
vă... O dată ambasadorul francez din 
Viena s-a oferit să ajute întoarcerea 
lui pe tron. Cu indignare, Cuza a res
pins sprijinul străin".

Iubit de popor fără rezerve, din 
toată inima, pentru lupta lui nestră
mutată consacrată binelui țării, pen
tru felul său de a se cufunda bucuros 
în rindurile norodului ca să afle, ca 
să îndrepte, ca să pedepsească și să 
mingîie, Cuza Vodă a intrat incă din 
timpul vieții în domeniul legendei. 
Alături de numele lui Ștefan cel 
Mare și al lui Mihai Viteazul, cel al 
lui Cuza este dintre numele de voie
vozi români cel mai des asociat idei
lor ce definesc adevăratul spirit pro
priu poporului român — viteaz, drept, 
bun, iertător, prietenos, ager la 
minte.

Noi, cei de azi — cetățeni ai unei 
patrii libere, independente, ai unei 
țări cu mărețe îrifăptuiff socialiste, 
strîns uniți în jurul partidului, al

Sub conducerea partidului, po
porul român și-a înfăptuit noua 
istorie. „Poporul — în care tineretul 
are un rol de seamă — oamenii 
muncii — spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in cuvîntarea la Consfă
tuirea de lucru pe problemele mun
cii organizatorice și politico-educa
tive din 2—3 august 1983 — sînt 
cei care au realizat tot ceea ce am 
obținut 
patriei 
trebuie 
teatru, 
ratură, 
creației artistice ! Pe ei trebuie să-i 
prezentăm”. O cerință estetică plină 
de patriotism, de forță mobilizatoare, 
de stimă pentru făuritorii istoriei 
contemporane, care are în ea destule 
evenimente mărețe, destule fapte 
eroice și conflicte puternice, destui 
oameni minunați, demni de 'a consti
tui substanța creației literar-artistice 
și de a fi eroii operelor acestei epoci. 
Izvorul reației noastre — ne-a 
atras nu o dată atenția secretarul 
general al partidului — trebuie să 
fie viața în toată complexitatea și 
dialectica ei, cu toate contradicțiile 
care-i asigură devenirea, cu lupta 
acerbă dintre nou și vechi, cu oa
meni adevărați, oameni care gîndesc. 
muncesc, cu bucurii și necazuri. îm
pliniri și decepții, cu frămîntări și 
limpeziri sufletești care-i dau frumu
sețea și măreția noțiunii de om. Cu 
o excepțională forță de pătrundere în 
specificul artei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cerind creației eroi-mo- 
dele, cum au cerut toți marii gindi- 
tori ai artei, precizează, cu un mare 
beneficiu pentru artă, că eroul epocii 
socialiste nu este un supraom. El are . 
și calități, și defecte, ca orice ființă 
omenească. Oamenii cu gînduri nod 
și îndrăznețe, cu sufletul lor frămîn- 
tat și bogat, cu problemele lor reale 
și întrebările lor mereu inedite — ei 
trebuie să fie eroii creației literar- 
artistice valoroase și durabile care să 
ne placă nouă, să ne reprezinte și să 
placă și altora. Personaje pulverizate 
în vorbe goale, chipuri uscate, de 
ceară sau fantoșe de oneretă, figurile' 
de la periferia realităților socialiste, 
complicate artificial și puse să se 
frămînte, chipurile, sufletește, în fața 
unor conflicte false, nereprezentative 
pentru viața noastră, oameni mă
runți, vulgari, fără orizont ideologic, 
fără principii etice, nu pot fi eroi de 
mare și autentică literatură 
artă, în genere.

Constructorii socialismului 
o dialectică proprie, complexă, a gin- 
dului. a sensibilității, a devenirii fi
inței umane pe cane arta se cade să 
o urmărească și s-o reflecte, dacă 
vrea să fie eficace, să educe și să mo
deleze conștiințele, să nu-și trădeze 
menirea și rațiunea ei de a fi. Nu 
mai încape nici o îndoială că reflec
tarea în creație a vieții poporului, a 
universului uman socialist — bineîn
țeles cu talent și, dacă natura vrea, 
și cu geniu, constituie o condiție e- 
eențială a originalității artei noastre, 
a interesului pe care oamenii de la 
noi șl din alte, țări îl manifestă față

in dezvoltarea socialistă a 
noastre. Ei sînt eroii care 
să-și aibă locul în film, în 
în poezie, in artă, in lite- 

în pictură, în toate domeniile

de iradierile 
au literatura 
De eroi ani- 
patriotism și

eroi de 
sau de

trăiesc

în 1863 s-a înfăptuit legea seculari
zării averilor mănăstirești, în 1864— 
legea rurală care a desființat rela
țiile feudale în agricultură și a îm
proprietărit peste 400 000 familii de 
țărani cu locuri de muncă, iar a- 
proape alți 60 000 săteni cu locuri de 
casă și de grădină.

Reformele realizate in cel șapte 
ani de domnie ai lui Alexandru loan 
Cuza, in special reforma agrară, i-au 
creat o mare popularitate în rîndu- 
rile celor multi, ale oropsitilor de 
veacuri, ale țărănimii dezrobite. A- 
ceastă reformă, mai mult decit orica-

Azi, în orașul natal al lui Cuza '6

UNIRE-N CUGET ȘI SIMȚIRI<■■■

dragostei deTriplu simbol al 
țară, expoziția anuală a artiștilor 
plastici ieșeni omagiază — în trei 
spații vaste, la Academia nouă, ga
leriile „Ștefan Dimitrescu” și să
lile „Victoria” — vechimea, conti
nuitatea și unitatea existentei noas
tre statale.

Semnificații noi se adaugă celor 
care încarcă de secole aceste 
locuri. Unitatea s-a realizat in 
trepte succesive ale istoriei. De la 
înălțimea ei de astăzi arta poate 
privi și interpreta cald, recapitula
tiv istoria trecută, o poate proiecta 
pe cea viitoare.

Mai jos de Universitatea „Ale
xandru loan Cuza”. domn al Unirii 
de la 1859. coltul străzii este ocu
pat de o veche casă Kogălniceanu, 
unde s-a scris manifestul „Daciei 
literare” și. poate, prefața la cursul 
de istorie a românilor. Peste drum 
stă mărturie „casa Berthelot”, unde 
s-au prezentat după 1916 volunta
rii transilvăneni să depună jură- 
mîntul de credință, să ceară cite o 
armă pentru apărarea tării. Printre 
ei. Octavian Goga și Liviu Rebrea
nu. Generalul Prezan le-a răspuns 
că „fiecare din condeiele lor valora 
cit o baterie de artilerie grea” 
le-a ordonat politicos să lucreze 
foaia de front „România”. Aici, 
imediata apropiere, s-a ridicat 
ultimii ani noua clădire a Acade
miei, arhitectură a geometriilor 
simbolice transferate, prin stilizare, 
din satele noastre de lemn, tradi
ționale. in beton si piatră. Aici se 
făurește în continuare istorie, aici 
s-au așezat între vitrinele de cris
tal. ale arh. E. Porumbescu. docu
mente istorice și literare, stampe, 
exemplare princeps și facsimile 
din perioada Unirii de la 1 600. a 
Unirii de la 1859. a Unirii de la 
1918, fată în fată cu imaginile 
create, pe această temă, de unii 
dintre cei mai de seamă artiști 
plastici. Ne emoționează documen
tele istorice si gravurile pragheze 
ale lui Egidius Sadeler. care-1 re
prezintă falnic pe Mihai Vodă Vi
teazul. așa cum era în epocă. Pa
ginile din Algemeine Weltgeschi- 
chte, 1788, de L. A. Gebhardi. sint 
un ecou al faptelor prin care ro
mânii iși reafirmă dreptul la o 
unitate teritorială strămoșească. 
Portretul, pe fundal roșu. în alburi 
imaculate, al celui care a scris 
„Istoria românilor sub Mihai Vodă 
Viteazul”, chipul lui Nicolae Băl
cescu in momentul cînd rostește 
„România există, orbi sint cei ce nu 
o văd” este evocat de prestigiosul 
pictor Ion Pacea. în pandant cu 
Memoriul lui Mihai Viteazul către 
ducele de Toscana, se află lucrarea, 
voit naivă. „Mihai Viteazul în 
preajma Iașiului”, unde eroul este 
proiectat pe un peisaj simbolic de 
Costache Agafiței. Moment de me
ditație si de retrospectivă istorică.

si 
la 
in 
în

asupra la-Școala ardeleană stăruie 
trinității limbii române, redescope
rind originile, geneza 
nostru și primele sale 
statale, dacice, de care au pomenit 
anterior cronicarii. Adrian Podo- 
leanu în lucrarea „Străbunii” im
pune printr-o caldă vibrație. Vic
toria Alex-iu reînvie culorile în 
„Mărturii vechi”, apoi' 
Popa-Brădean îl evocă 
pe „Burebista” într-o 
nobil-monumentală, dominata de 
amintirea alb-griului frescelor.

poporului 
formațiuni

Angela 
patetic 

manieră

obiectiv. „Atacul de la Mărășești” 
este parcă reconstituit din glia în 
care s-au topit eroii. în interpreta
rea lui Nicolae Velea.

Triplul simbol al unității se în
cheie cu „Firul roșu al istoriei de 
luptă” pe care clasa muncitoare il 
înscrie prin începuturile de la Iași: 
„Primii socialiști români”, de Mir
cea Ispir. și-1 încheie prin apoteo
za „Cintării României”, orgă sola
ră compusă, in stil popular, de Di- 
mitrie Gavrilean. De la grafica 
nervoasă a lui Dan Hatmanu la

pentru a adăuga valori de frumu
sețe și interpretare patriei contem
porane. Panoul central este domi
nat de lucrări semnate .de Dimi
trie Gavrilean, Liviu Suhar și Val. 
Gheorghiu, autori ai unor 
rabile compoziții alegorice 
vind tara, intr-un nobil 
nearhaic. Corneliu lonesCu 
firmă discret calitățile poetice ale 
paletei prin rafinamentul unei 
„Compoziții in albastru”, ca un 
contrapunct de lumină pură după 
tensiunea „peisajelor” în griuri

admi- 
proslă- 
limbaj 

îsi rea-

ÎNSEMNĂRI DE LA „ANUALA ARTELOR PLASTICE" DIN IAȘI

Despre civilizația bimilenară a al
cătuirilor statale de pe teritoriul 
nostru vorbesc frumos, legendar 
„Apărătorii de glie”, arcași cu miș
cări admirabil cadențate de picto
rul Liviu Suhar. iar grupul monu
mental „întemeietori de neam” este 
solemn ritmat într-una din primele 
lucrări remarcabile ale tinărului 
Bogdan Bârlean.

Oscar Han a semnat, cu multi ani 
In urmă, un bust al lui „Ștefan 
cel Mare” de un adevăr si o fru
musețe care se cer turnate în bronz. 
Lucrarea princeps. în ghips, face 
aici, în expoziție, o legătură logi
că si istorică intre „Decebal” al 
lui VI. Florea. foarte reușit din 
profil, și 
bronz 
simbol al unității noastre monoliti
ce de acum. Un „Ștefan cel Mare” 
pictat pe foită de aur ca vechile 
icoane bizantine, cu veșmint bogat 
de purpură, brodat cu aur. sma
ralde și safire, este semnat de 
Grigore Popovici, rafinat meșter 
al genului.

Pictorii urmăresc marile teme ale 
istoriei naționale, ca si poeții ge
nerației bardului de la Mircești. 
cel care a cîntat încă din deceniul 
4 „Hora Unirii”, iar în deceniul 8 
a scris balada eroică „Peneș 
Curcanul”. Silvia Cambir aminteș
te spiritul republican si „carbonar” 
al generației de la 1840 în culori 
dramatice. Mihai Rusu. ieșean prin 
obîrșie. construiește în plină lu
mină forme „legere” pentru cava- 
leria care aleargă sub tricolor spre 
„Cucerirea independenței”. Ion 
Neagoe. pictor de mare forță. în 
portrete componistice, caracterizea
ză bărbătesc fiecare fizionomie din 
vălmășagul bătăliei la „Asediul 
Plevnei”. De la fotografia de epo
că Liviu Suhar ajunge la simbolul 
exprimat cu mijloace realiste în 
pictura „Drapelul Regimentului 13 
Dorobanți”. în timp ce N. Mantu 
pare să fie de față la „Șarja de la 
Prunaru” cu atenția unui reporter

„Președlntele” elogiat în 
de Iftimie Bîrleanu. ca

calmul admirabil al cromaticii ar
monizate in suprafețe mari, care se 
autoluminează. sub penelul lui 
Corneliu Ionescu. valorile plastice 
fac memorabilă grafia documente
lor literare și a desenelor din 
epocă.

La galeria „Ștefan Dimitrescu” 
suita imaginilor a fost gindită ca 
„o istorie rezumată a unității pri
me de sub Burebista” — cap sculptat 
de Iftimie Bârleanu. „Jurămintul 
dacilor” fiind reconstituit simplu 
Si. impresionant de Gh. Maftei. în
tr-o compoziție picturală bine do
cumentată. „Incintele dacice”, ad
mirabile compoziții cu obiecte si 
geometrii arhaice, ca si „Casele din 
Bucovina”, semnate de Bogdan 
Bârlean creează atmosfera speci
fică spațiului culturii sătești, la 
care se adaugă firesc grupul de ta
blouri ale „obiceiurilor” unice la 
români. Toate aceste lucrări, de ți
nută estetică exemplară, dau va
loare ridicată demersului plastic 
prin semnăturile pictorilor Liviu 
Suhar si Dimitrie Gavrilean. Aces
tui talentat 
și tripticul 
Mare”, care 
dalul sălii.
lează chipul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Bogăția simbolurilor, 
care dialoghează cu publicul, cu
prinde „Ceahlăul” sadovenian că
ruia Costache Agafiței îi închină 
florile din toate anotimpurile anu
lui. Graficienii Ecaterina Popp- 
Petrovici cu „Pietre de hotar”, fru
moasă familie țărănească. Const. 
Radinschi privind cu emoție „Ru- 
ginoasa” Iui Alexandru loan Cuza, 
Paul Papastopol cu 3 evocări ala 
„Iașilor din perioada Unirii”, lu
crările altor tineri se grupează în 
jurul emblematicului ..Mihai Emi- 
nescu”.
valoare 
nești.

Toți 
adaugă 
se reunesc si în

colorate de Adrian Podoleanu, cu 
aprinderi de crepuscul în Delta 
Dunării. Iașiul are un mare poet al 
culorii în Ionel Gânju, evocator al 
unității. însufletitor exemplu pen? 
tru vecinii de atelier Valeriu Gon- 
ceariuc, autor de strălucitoare noc
turne și Alex. Ichim. un componist 
de mare inventivitate si virtuozita
te. chiar cînd iși alege tema grea a 
„Tricolor“-ului. în „Alegoria” lui 
j, Bartos sînt personificate ță
rile românești cu o tlnută demnă 
de monumental. Printre peisajele 
traditional-calde. pline de lirism 
patriotic ale Vioricăi Bălan și cele 
ferm construite ale lui Petre Bu- 
zatov. strălucesc si vibrează în 
succesiunea straturilor de tempera 
gravă expresiile portretelor lui Ion 
Neagoe.

Un grup valoros de tineri iși 
afirmă prezența foarte diversă,

bine marcată prin stil 
Const. Tofan, preocupat 
calitatea monotonală a 
Gabriela Agafiței 
în detalii de mare finețe a compo
ziției tematice. Ion Vînăr. Florica 
Prevenda, Sorina Vasilescu. cu 
preocupări convingătoare in armo
nizarea suprafețelor de culoare, 
cînd compun scene de gen si de ac
țiune. cu eroi contemporani. Sur
prinde plăcut maturitatea gîndirii 
și forța detaliului în forme minu
țios elaborate a „meditațiilor asu
pra istoriei” prezente la - debutan
tul Traian Mocanu.

Dintre graficieni. Dragos Pătras- 
cu. un reputat meșter al peniței în 
tuș. și Agneta Covrig se remarcă 
prin lucrări in care fantezia com
pozițională, gestul poetic larg, 
bine susținut simt puse in slujba 
apărării păcii. Peisaj arhaic de ți
nută coloristică aparte, amintind 
ceramica neolitică, la Ecaterina 
Popp-Petrovici și peisaj urban, fil
trat de geometriile bunului gust la 
Ion Petrovici. investigare psiholo
gică a personajelor la Grig Beje- 
naru sînt calități dobindite cu trudă 
și care lărgesc paleta acestei reu
șite expoziții.

O expoziție în cane gestul artis
tic sg împlinește intr-un emoțio
nant 
timp, 
ideal 
care 
marele său conducător, făuresc în 
strinsă unitate dimensiuni eroice 
patriei noastre socialiste.

personal : 
de muzi- 

peisajului. 
desen subțire.

omagiu adus celor ce, . prin 
au făurit Unirea, supremul 
național, precum și celor 
azi, urmînd partidul, pe

Radu NEGRU

In holul primăriei 
din
care 
s-a 
Unirii' 
loan Cuza, 
de epocă imortalizea
ză imaginea de altă 
dată a orașului. Văzind 
acea Imagine și altele 
expuse în holul primă
riei, am vrut să știm 
care este rostul lor.

— In fiecare dimi
neață cînd urcăm scă
rile, ne spune prima
rul municipiului, tova
rășul Vicol Panainte, 
aceste imagini dar și 
altele de acum 40 de 
ani și chiar mai noi 
ne amintesc de trepte
le pe care le-am stră
bătut de-a lungul tim
pului. Ele sintetizea
ză dacă vreți istoria 
orașului nostru, mar
tor și participant 
atitea memorabile 
venlmente. Aici a 
xistat, după cum 
știe, o puternică miș
care revoluționară pa
șoptistă și unionistă, 
în actul de adeziune a 
locuitorilor acestui ți
nut la măreața idee se 
arăta, de exemplu : 
„de veacuri întregi 
românii visează și do
resc această unire in
tr-un singur trup și 
familie. Strămoșii noș
tri și părinții noștri au 

. aruncat în 
pămintului 
mîntuitoare a
Unirea voim. Unirea 
cerem, acesta 
singurul și netăgădui
tul mijloc de a asigura 
viitoarea înaintare po
litică, intelectuală și 
materială 
lor”.

Lucru 
confirmat de întreaga 
sa evoluție ulterioară. 
Tot de pe aceste me
leaguri, care intraseră 

\^in istorie cu citeva se-

Bîrlad, oraș in - 
la 29 martie 1820 
născut „Domnul

— Alexandru 
o stampă

la 
e- 
e- 
se

brazdele 
sămința 

Unirii.
fiind

a români-
adevărat si

cote înainte prin ma
rea victorie a lui Ște
fan cel Mare de la 
Podu înalt, au plecat 
în 1877 vitejii doro
banți care s-au acope
rit de glorie în lupta 
pentru independență 
națională, un alt mo
ment pregătit temeinic 
de Unirea Principate
lor Române.

Cum apare astăzi o- 
rașul natal al lui Ale
xandru loan Cuza? 
Revoluția socialistă a 
imprimat localității 
ritmuri impetuoase de 
dezvoltare economică 
și socială, iar oameni
lor săi le-'a oferit șan
sa mult visată a împli
nirii multilaterale a 
personalității. „Primul 
pilon al industrializă
rii a fost puternica 
întreprindere de rul
menți care a luat fiin
ță acum peste 3 dece
nii, iar printre intîii 
săi muncitori m-am 
numărat și eu. mărtu
risea cu mîndrie nedi
simulată maistrul Au
rel Chlru, Erou al 
Muncii Socialiste. Au 
urmat apoi, in ultime
le cincinale, întreprin
derile de confecții, de 
ulei, de elemente pne
umatice și aparate de 
măsură, de materiale 
abrazive, de vigonia și 
altele. Peste 6 miliar
de lei 
prezent 
ducțiel 
acestui 
mutat 
la propriu, și la figu
rat. Pentru că s-a ri
dicat pe verticală, dar 
.s-a mutat și in alt 
timp în evul nostru 
socialist".

Pentru cei 80 000 de 
locuitori ai modernu
lui municipiu, dintre 
care mai mult de 
20 000 învață, s-au 
construit 14 000 aparta-

reprezintă in 
valoarea pro- 
industriale a 

oraș care s-a 
pe înălțime ți

mente, jumătate din 
populație locuind in 
case noi. Trei licee, cu 
îndelungă și glorioasă 
tradiție, un teatru de 
stat, o casă de cultură, 
un modern spital, toa
te in edificii noi, sint 
puse la dispoziția pu
ternicului detașanțent 
muncitoresc birlădean. 
Orașul din care s-a 
ridicat alesul întregii 
națiuni de la 24 ianua
rie 1859 este cunoscut 
astăzi prin produsele 
sale și realizările deo
sebite, în peste 80 de 
țări ale lumii.

Omagiind istoricul 
act al Unirii și birlă- 
denii, alături de între
gul popor, aduc în a- 
celași timp, prin fap
tele și gindurile lor, 
prinos de mulțumire 
și recunoștință parti
dului, conducătorului 
său 'încercat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
pentru înțelepciunea, 
clarviziunea și fermi
tatea cu care conduc 
țara pe drumul socia
lismului, al bunăstării 
și fericirii, 
în anii 
Bîrladul 
înflorind și trăind o 
veritabilă tinerețe. Sau 
cum scria inspirat și 
exact un poet din a- 
ceste plaiuri : „La nu
mele patriei, moștenit 
din străbuni / Apărat 
și înălțat spre azur / 
De miinile d 
tori și țărani / Ca 
minunată floare. / 
turăm azi pentru 
deauna / Numele 
ședintelul Ceaușescu / 
Nume cald și drag și 
pur / Și-1 subliniem cu 
soare”.

Pentru» că 
socialismului 
a renăscut

muncl- 
pe o 
Ală- 
tot- 
pre-

Pelm NEC7JLA 
corespondentul 
„Scînteii" ■y

î-
•u

componist îi aparține 
intitulat „Unirea cea 
domină alegoric fun- 
pe care se profi-

gîndit de Mircea Ispir ca 
unificatoare a liricii româ-

acești artiști, la care se 
alții, din toate generațiile, 

sala ..Victoria”

: • ■ .

1

«as

O imagine a noilor construcții ale Birladulul de azi

aga»
....
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Domnului SIAKA STEVENS
Secretar general al Partidului Congresul Întregului Popor

■ din Sierra Leone
Realegerea dumneavoastră ca secretar general al Partidului Congresul 

întregului Popor îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa călduroase felici
tări, precum și urări de succes in îndeplinirea sarcinilor ce vă revin in 
această funcție de înaltă răspundere pentru înfăptuirea aspirațiilor de 
independență națională, progres social-economic și pace ale poporului prie
ten din Sierra Leone.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Plenara lărgită a Consiliului Silviculturii
în zilele de 18 și 19 ianuarie s-au 

desfășurat în Capitală lucrările ple
narei lărgite a Consiliului Silvicul
turii, organism larg reprezentativ, 
creat din inițiativa și sub îndrumarea 
nemijlocită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La lucrări au luat pairte, ca invi
tați, inspectori-șefi și adjuncți ai in
spectoratelor silvice județene, șefi ai 
ocoalelor silvice, directori și ingineri 
șefi ai întreprinderilor pentru îmbu
nătățirea și exploatarea pajiștilor, 
cadre din invățămîntul silvic și cer
cetarea științifică, precum și repre
zentanți ai unor ministere și institu
ții centrale.

în spiritul orientărilor și indicații
lor conducătorului partidului și sta
tului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pant.icipanții la lucrările plenarei au 
analizat, cu exigență și înaltă răs
pundere, realizările obținute în acest 
important sector al economiei națio
nale in anul recent încheiat, precum 
și măsurile ce se impun a fi luate 
pentru înfăptuirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor ce revin silvi
culturii in 1984 din planul de stat și 
programele speciale. Evidențiind 
căile și modalitățile concrete pentru 
lichidarea unor neajunsuri ce s-au 
manifestat în 1983, vorbitorii au sub
liniat principalele direcții de acțiune 
pentru îmbunătățirea continuă a 
muncii, sporirea eficienței întregii 
activități economice, creșterea mai 
susținută a aportului acestei ramuri 
la dezvoltarea economiei naționale.

Consiliul Silviculturii, Întrunit în plenară lărgită, în aceste zile de 
început de an. cînd în întreaga tară oamenii muncii sînt puternic anga
jați în înfăptuirea exemplară a marilor obiective economico-sociale ale 
planului pe 1981, a supus unei temeinice analize activitatea desfășurată 
și rezultatele obținute în silvicultură în anul 1983 și a adoptat măsuri 
care să conducă la realizarea neabătută a sarcinilor ce ne revin din 
hotărîrile Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, 
a prețioaselor orientări și indicații pe care ni Ie-ati dat dumneavoastră, 
mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. a prevederilor pla
nului de stat pe acest an și pe întregul cincinal.

într-o atmosferă vibrantă, plenara a dat glas sentimentelor de 
fierbinte dragoste și nețărmurită recunoștință ale tuturor oamenilor 
muncii din silvicultură față de dumneavoastră, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit conducățor al partidului și al pa
triei, de a cărui gîndire clarvăzătoare și acțiune neobosită, pilduitoare sint 
' gate izbînzile fără precedent obținute de poporul român în anii con- 

uctiei socialismului.
Participanții la plenară au exprimat și de această dală via lor recu

noștință pentru grija deosebită ce o purtați dezvoltării, conservării si fo
losirii raționale a fondului silvic al țării, pentru constituirea cu un an 
în urmă, din inițiativa dumneavoastră, a Consiliului Silviculturii, ca or
gan de conducere cu caracter. reprezentativ, care răspunde de înfăptuirea 
politicii partidului si statului nostru în domeniul silviculturii. Anul care 
a trecut a demonstrat pe deplin necesitatea și justețea acestei măsuri, 
noul organism oferind largi posibilități pentru dezbaterea problemelor 
silviculturii cu toți oamenii muncii din această ramură, pentru unirea 
forțelor in vederea înfăptuirii sarcinilor de plan ce nc-au revenit.

Evidentiindu-se realizările obținute în 1983 și sarcinile ce revin aces
tui sector în acest an, în telegramă se subliniază, în continuare :

Desprinzînd învățămintele necesare din activitatea desfășurată pină 
acum, precum și din lipsurile manifestate, Consiliul Silviculturii, minis
terul vor acționa neabătut pentru îmbunătățirea stilului si metodelor de 
muncă, întărirea ordinii și disciplinei, pentru așezarea întregii activități 
pe principiile autofinanțării și autogestiunii, întăririi și perfecționării nou
lui mecanism economico-financiar.

Ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom 
munci fără preget, pe baza indicațiilor pe care ni le-ați dat, pentru a 
ridica pe o treaptă calitativ superioară întreaga activitate din silvicultură, 
pentru a întimpina cu noi realizări mărețele evenimente din acest an — 
aniversarea a 40 de ani de la revoluția de eliberare socială si națională, 
antifascistă și antiimperialistă si Congresul al XIII-lca al partidului.

Plenara, exprimînd adeziunea deplină a tuturor celor ce muncesc în 
silvicultură la întreaga politică internă și externă a partidului si statului 
nostru, dă o înaltă apreciere inițiativelor și propunerilor pe care le-ati 
formulat dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind 
înlăturarea pericolului nuclear, reluarea cursului spre destindere, men- 

■’erea si consolidarea păcii, neobositei și vibrantei chemări la rațiune si 
■ponsabilitate adresate tuturor celor care pot și trebuie să determine 

statornicirea in lume a unui climat de pace, înțelegere si colaborare între 
popoare.

Cu prilejul apropiatei aniversări a peste 50 de ani de activitate revo
luționară si a zilei dumneavoastră de naștere, Consiliul Silviculturii, in 
numele tuturor oamenilor muncii din această importantă ramură a eco
nomiei naționale, vă adresează, mult stimate si iubite tovarășe secretar 
general, cele mai calde felicitări, urări de sănătate, viată îndelungată si 
putere de muncă, spre binele patriei socialiste, al întregului nostru popor.

Plenara Consiliului Asociației generale a vînătorilor 
și pescarilor sportivi

în Capitală a avut loc. joi. Ple
nara Consiliului Asociației generale 
a vinătorilor și pescarilor sportivi.

Plenara a analizat activitatea des
fășurată de membrii asociației în ve
derea aplicării politicii partidului și 
statului nostru privind .conservarea, 
ocrotirea.și dezvoltarea faunei cine
getice si piscicole a țării, pentru 
creșterea eficientei economice a acti
vității de vinătoare și pescuit spor

Raportînd modul în care au înfăptuit sarcinile ce au fost încredințate 
asociației, în telegramă se arată că au fost scoase, totodată, în evidentă 
neajunsurile ce s-au manifestat, stabilindu-se măsuri menite să ducă, în 
viitorul apropiat, Ia îmbunătățirea activității A.G.V.P.S., la punerea mai 
eficientă în valoare. în folosul întregului popor, a bogatelor resurse cine
getice si piscicole de care dispune tara noastră. în numele membrilor 
A.G.V.P.S.. s-a exprimat angajamentul de a se intîmpina cu noi succese 
cea. de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială si națională, 
antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 și cel de-al XIII-lca 
Congres al Partidului Comunist Român.

Folosind prilejul apropiatei aniversări a peste cinci decenii de acti
vitate revoluționară și a zilei dumneavoastră de naștere — se spune in 
încheierea telegramei — toți cei peste 250 000 de membri ai asociației 
noastre, împreună cu întregul popor, își exprimă din nou dragostea 
fierbinte și profundul devotament fată de patrie si partid, fată de dum
neavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai bun si mai iubit fiu al 
poporului nostru, exemplu de pasiune si dăruire revoluționară, de abnega
ție și eroism pentru progresul si fericirea întregii națiuni socialiste, pen
tru apărarea idealurilor de pace, libertate si bunăstare a tuturor popoare
lor lumii, pentru instaurarea unui climat de securitate, ințelegere si coo
perare între națiuni.

Spre binele si prosperitatea României de azi si de mîine. vă adresăm, 
din toată inima, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. urări de viață 
lungă, multă sănătate și fericire, dumneavoastră și familiei dumneavoas
tră, impreună cu tradiționalul „La mulți ani !“.

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30; (sala Atelier) : Harap 
Alb — 19; (sala Batlștei) : Idolul și 
Ion Anapoda — 20.
© Filarmonica ,,George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Carmen Moral 
(Peru). Solist : Iosif Ion Prunner — 
19; (saja Studio) : Ciclcl „Laureați ai 
concursurilor internaționale". Simona 
Sc&A-’naș — pian — 17,30.
® Opera. Română (13 18 57) : Nunta Iui 
Figaro — 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : La 
Calul bălan — 19.
© Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 4G) : 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Cabala bigoților — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani 
— 19. 

în acest sens, au fost formulate nu
meroase propuneri pentru aducerea 
la îndeplinire a prevederilor însorise 
in „Programul național pentru con
servarea și dezvoltarea fondului fo
restier in perioada 1976—2010“, a altor 
programe menite să conducă la creș
terea eficienței economice a fondului 
forestier.

Au fost dezbătute, de asemenea, 
probleme privind ameliorarea pajiș
tilor naturale și amenajarea păduri
lor pășunabile, gospodărirea judici-' 
oasă a fondurilor de vinătoaire și 
ridicarea gradului de amenajare și 
dotare a acestora, valorificarea inte
grală și superioară a produselor pă
durii, dezvoltarea alblnăritului, a se
riciculturii, valorificarea plantelor 
medicinale și aromatice, antrenarea 
personalului silvic la acțiunile de 
creștere a animalelor în scopul satis
facerii nevoilor proprii de consum și 
contractării cu statul a unor cantități 
sporite de produse animale.

Plenara a adoptat raportul și pro
gramele supuse dezbaterii.

în cadrul lucrărilor a luat cuvin- 
tul tovarășul Gheorghe Stoica, secre
tar al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Silviculturii.

într-o atmosferă entuziastă, de pu
ternică angajare patriotică, pairtici- 
panții la plenară au adoptat o tele
gramă adresată tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, in care se spune : 

tiv. și au fost adoptate. în acest sens, 
programe de măsuri pe anul 1984.

La lucrări a participat tovarășul 
Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al 
P.C.R.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm. participanții au adoptat 
o telegramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 19,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 19,30; (sala 
Sudio) : Trăsura la scară — 19.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pericle — 19.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sint al 
dv. — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere 
— 19.
© Teatrul „Ion Vasilescu“ (12 27 45) : 
Paradis de ocazie — 19,30.
© Teatrul „Ioiț Creangă" (50 26 55) : 
Și dacă se învirtește — 10; Vremea 
dragostei — 18.
O Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Punguța cu doi bani — 10.
© Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 19,30.

Cronica zilei
Joi s-au semnat, la București, 

Protocolul privind livrările reciproce 
de mărfuri dintre Republica Socia
listă România și Republica Demo
crată Germană pe anul 1984 și Pro
tocolul privind cooperarea econo
mică dintre cele două țări pe terțe 
piețe.

(Agerpres)

tv
15,00 Telex
15,05 Politehnica TV. Consultații pen

tru admiterea în invățămîntul su
perior tehnic. Fizică : Dinamica

15.20 Ecran de vacanță. Desene animate
15.30 Viața culturală
15,45 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
15,55 Dialogul orchestrelor
16,00 Emisiune în limba germană
16.30 închiderea programului
20.00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20,35 Cîntece pentru dumneavoastră
20.50 Cadran mondial
21,15 Campionatele europene de patinaj 

artistic de la Budapesta (color). 
Rezumat înregistrat

21.50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 20 ianuarie, ora 20 — 23 ia
nuarie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
in general umedă, îndeosebi în vestul 
și nordul țării. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. Vor cădea precipitații lo
cale sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare mai ales în prima parte a in
tervalului. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări locale în pri
mele zile predominînd clin sectorul su
dic, apoi din sectorul nord-vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 5 și plus 5 grade, iar cele maxi
me între minus 2 și plus 8 grade, izolat 
mai ridicate. Ceață locală dimineața și 
seara. In București : Vremea va fi 
schimbătoare. Cerul va fi mai mult no
ros la începutul intervalului, cînd va 
ploua, apoi va deveni variabil. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 1 și plus 3 grade, iar cele maxi
me între 3 și 6 grade. Ceață slabă dimi
neața și seara. (Otilia Diaconu, meteo
rolog de serviciu).

INVESTmiLE - IN FJMffllE LA TERMENELE PLANIFICATE!
(Urmare din pag. I)
lucrări industriale și Trustului de 
instalații-montaj din București, des
fășoară o activitate susținută. Ma
joritatea lucrărilor sint in avans 
substanțial față de grafice, cu ex
cepția acoperișului Ia hala princi
pală și de la depozitul de produse 
finite, întîrziate din cauza unor 
dereglări în aprovizionarea cu 
bitum și carton asfaltat.

— Am luat măsuri pentru supli
mentarea forțelor la aceste lucrări, 
ne spune maistrul Constantin 
Comșa, astfel incit pînă la 10 aprilie 
să le finalizăm. La aceeași dată 
ne-am propus să terminăm și re
țeaua de canale tehnologice și par
doselile, pentru a crea front de lu- 

...pru montorilor de utilaje în secțiile 
bataj și carde.

Deși au existat zile în care ploaia 
a împiedicat efectuarea lucrărilor de 
hidroizolații, șeful lotului de con
structori, maistrul Vasile Iordachc, 
a luat de fiecare dată măsura ca 
muncitorii din acest sector să fie 
repartizați la executarea altor lu
crări — canale tehnologice și ten-

Pe platforma Combinatului metalurgic din Tulcea
Oportunitatea noilor ca

pacități PreZent> Pe fluxul teh“ 
nologic de obținere a feroaliajelor la 
Combinatul metalurgic Tulcea rezul
tă anual peste 30 000 tone praf de bio
xid de siliciu și aproximativ 15 000 
tone de praf cu conținut de man- 
gan, la care se adaugă 200 000 tone 
de zgură.

Importanța lor ? „Odată recupera
te, aceste resurse «folosibile, pentru 
că atit praful, cit și zgura rezultate 
in procesul de producție intră in a- 
ceastă categorie, ne-ar permite să 
economisim anual zeci de mii de tone 
de minereu de mangan, adus din im
port. ne precizează tovarășul Ismail 
Remet, specialist in combinat. De 
asemenea, praful de siliciu recuperat 
poate înlocui, in alte unități meta-. 
lurgice, unele materii prime care 
acum sînt importate. Pe scurt, com
binatul nostru ar economisi anual a- 
proape 100 milioane lei". Argument 
suficient pentru ca specialiști din 
combinat, impreună cu cei din in
stitutul de proiectare ..IPROMET" 
din București să ia decizia de a 
realiza două instalații — pentru recu
perarea zgurii și, respectiv, a pra
fului.

Dar pe platforma aceluiași com
binat s-a mai constatat că, prin re
cuperarea căldurii gazelor arse, la 
secția nr. 2 de feroaliaje, se poate 
asigura o economie anuală de 75 000 
tone combustibil convențional, echi
valent cu energia necesară termo- 
ficării tuturor apartamentelor din 
orașul Tulcea. Iată, deci, rațiunea 
construirii celei de-a treia capaci
tăți.

Stadiul lucrărilor. Toate cele 
trei instalații sînt. din diferite mo
tive. restante de anul trecut. E ade
vărat. lucrările la instalația de re
cuperare a zgurii se găsesc, acum, 
intr-un stadiu destul de avansat. 
Consolare destul de palidă, dacă ți
nem seama că aceasta trebuia să in
tre in funcțiune in urmă cu peste un 
trimestru. Râminerile în urmă sînt 
însă și mai mari in cazul celei de-a 
doua instalații — pentru recupera- 

• rea prafului — investiție pe care

0 Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59): Bună seara, domnule Wilde 
— 19,30.

cinema
© Miezul fierbinte al pîinii : VICTO
RIA (16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 
18; 20, GRIVIȚA (17 08 58) — 8,45; 12,30; 
14,15; 16; 18; 20.
© Dragostea și revoluția : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, FLAMURA (85 77 12) —
8,15; 12; 14; 16; 18: 20.
© Povestea călătoriilor : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, ARTA (21 31 86) — 9; 11; 13,15.
© Vraciul : ARTA — 15,30; 19.
© De dragul tău, Anca : COTROCENI 
(49 48 48) — 15 17,15; 19,30, MUNCA
(21 50 97) — 15,30; 17,30; 19,30.
© O lebădă iarna: FLACARA (20 33 40) 
— 15; 17; 19.

dedicate Unirii
BUCUREȘTI. în cadrul manifes

tărilor dedicate aniversării mare
lui act al Unirii din 1859, Consiliul 
politic al Ministerului de Interne a 
organizat, joi după-amiază, un 
simpozion cu tema „125 de ani de 
la formarea statului național român 
modern prin Unirea Moldovei cu 
Muntenia", la care au participat 
cadre din garnizoana București.

După cuvintul de deschidere, au 
fost prezentate comunicările : „U- 
nirea — dominantă a istoriei po
porului român" ; „Concepția tova
rășului Nicolae Ceaușescu despre 
lupta poporului român pentru uni
tate. libertate și independență" ; 
„Unirea în conștiința europeană".

Manifestarea a fost urmată de un 
spectacol omagial, la care și-au dat 
concursul artiști ai Teatrului Na
tional „I. L. Caragiale". Onerei 
Române, formației artistice „Ciocir- 
lia“, precum și artiști amatori ai 
unităților Ministerului de Interne 
din Capitală, laureați ai Festivalu
lui național „Cintarea României".

DOLJ. La Muzeul Olteniei din 
Craiova s-a deschis expoziția 
„125 de ani de la făurirea statului 
național român modern", care în
mănunchează documente și foto
grafii inedite referitoare la lupta 
seculară a poporului nostru — cu 
accent pe contribuția locuitorilor 
din Craiova — pentru înfăptuirea 
actului istoric de la 24 Ianuarie 
1859. La Galeriile „Arta" s-a verni
sat expoziția „Pictura în colecțiile 
particulare din municipiul Cra
iova", unde expun lucrări va
loroase 17 colecționari de artă, 
întreprinderea cinematografică a 
inițiat un ciclu de filme și întîl- 
niri cu activiști de partid pe tema 
„Comuniștii — continuatori ai 
luptei peniru libertate și unitate 
națională", ce s-au organizat în 
localitățile suburbane ale Craio- 
vei. (Nicolae Băbălău).

MARAMUREȘ. Consiliul jude
țean al organizației pionierilor Ma
ramureș a organizat în sala Tea
trului dramatic din Baia Mare un

cuieli exterioare la hala principală. 
„Filatura de bumbac este o lucrare 
complexă, care implică eforturi sus
ținute din partea tuturor și, mai 
ales, un permanent spirit de echipă, 
precum și o strinsă colaborare cu 
beneficiarul, ține să precizeze mais
trul. Angajamentul de a pune în 
funcțiune acest obiectiv cu cel puțin 
30 de zile mai devreme este privit 
cu toată atenția și responsabilitatea 
de fiecare constructor, indiferent de 
trustul din care face parte".

în contextul eforturilor conjugate 
ale constructorului și beneficiarului, 
se cuvine să menționăm și grija 
deosebită acordată asigurării între
gului necesar de forță de muncă, 
„în cadrul liceului industrial nr. 8 
și al școlii profesionale pe care le 
patronăm — ne spune inginerul 
Gheorghe Constantincscn, directo
rul întreprinderii „Textila" — 
ne-am pregătit 192 de. tinere cadre. 
De asemenea, 20 de muncitori și 
muncitoare urmează cursurile de 
ajutor de maiștri organizate la fila
turile de bumbac din Focșani și 
Sf. Gheorghe.

constructorii și-au propus să o fi
nalizeze abia peste șase luni.

Răspunderea pentru această situa
ție necorespunzătoare revine, în pri
mul rind. beneficiarului de investi
ții. Soluționind cu întirziere și greu
tate o serie de probleme-cheie, a- 
cesta a fost primul care a favorizat 
apariția și persistența restanțelor ac
tuale. Oare, sarcina asigurării utila
jelor, pentru că despre ele este vor
ba in special, nu intră în atribuțiile 
sale directe ? Atunci care ar putea 
fi explicația superficialității cu care 
este tratată și rezolvată această pro
blemă 7 Din păcate, nici constructo
rul — Trustul de construcții indus
triale din Brăila — n-a dovedit mai 
multă răspundere, adaptîndu-se cu 
„promptitudine" acestui stil inefi
cient de lucru, imprimat de condu
cerea combinatului metalurgic. Ast
fel, datorită faptului că nu s-au asi
gurat la timp benzile transportoare, 
in ultimele luni, constructorul a slă
bit ritmul de lucru, cu toate că mai 
are de montat o macara, de realizat 
instalația de sfărîmare și lucrările la 
liniile de rulare a vagoneților. Or, 
la acest punct de lucru nu am în- 
tilnit nici un constructor. Necontrac- 
tarea la timp a utilajelor pentru sta
ția de compresoare și turnul de bri- 
chetare a determinat alt șir de în- 
tirzieri în evoluția lucrărilor. Utila
jele au început să sosească pe șan
tier. dar, în ritmul în care se lu
crează, în momentul de față, cu nu

Deci, două șantiere, două stiluri de muncă total diferite, așa cum 
diferite sint si rezultatele înregistrate pînă acum. Faptele sînt atit de 
grăitoare, incit comentariile par de prisos. într-adevăr. preocuparea 
pentru întărirea permanentă a colaborării dintre constructori, benefi
ciari, proiectând și furnizorii de utilaje, răspunderea solidară cu care 
este privită orice problemă ivită sau dificultate intimpinată. hotărîrea 
fermă de a o soluționa rapid, printr-un stăruitor efort comun, și-au 
demonstrat pe deplin multiplele valențe pozitive. Iar prima dintre ele 
constă in scurtarea apreciabilă a duratelor de execuție, asigurarea unor 
condiții certe pentru punerea mai rapidă în funcțiune a noilor obiec
tive si capacități. Așa trebuie procedat in toate situațiile, pe toate șan
tierele de investiții ! Nimic nu poate justifica expectativa, lipsa de in
teres cu care un.ul sau altul dintre factorii menționați își tratează pro
priile obligații, clar stabilite.

Cristian ANTONESCU 
Stelian CHIPER 
N’eculai AM1HULESEI

© Secvențe : TIMPURI NOI (15 61 10) 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Afacerea Pigot : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, EX
CELSIOR (65 49 45) — 8; 10; 12; 16; 
18,15; 20,15, GLORIA (47 46 75) — 8,30; 
10,15; 14,15; 16,15; 18,30; 20,30.
© Program de vacanță — 9,30; 11,30; 
13,30; 17,30; Brigada diverse în alertă
— 15,15; 19,15 : DOINA (16 35 38).
© Gară pentru doi : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20, CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45. 
© Capturați-i Ia barieră LIRA 
(317171) — 15,30; 17.30; 19,30.
0 Relații de familie : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
© îndrăgostit la propria dorință : 
UNION (13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,45; 18; 20, DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 Fără panică, vă rog : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
© Urgent, secret î FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17.30; 19,30.
0 Călărețul cu calul de aur : LUCEA

spectacol de muzică si poezie pa
triotică închinat zilei de 24 Ia
nuarie. Omagiul artistic a fost 
rostit pe scenă de purtători ai cra
vatelor roșii cu tricolor din De- 
sești. Ieud, Vadu Izei, Mireșu 
Mare și Baia Mare. în sală se 
aflau și participanții din 15 județe 
la tabăra republicană de la 
Baia Mare a activului pionieresc. 
(Gheorghe Susa).

SIBIU. „125 de ani de la for
marea statului național român prin 
unirea Munteniei cu Moldova la 24 
ianuarie 1859“ este ..genericul sim
pozionului organizat la Sibiu și 
Mediaș de cabinetul județean pen
tru activitate ideologică și politico- 
educativă in colaborare cu institu
tul de invățămînt superior si in
spectoratul școlar județean. Cu 
prilejul simpozionului, la Casa ar
tei din Sibiu a fost vernisată ex
poziția omagială organizată de mu
zeul Brukenthal. (Nicolae Brujan).

PRAHOVA. Sub genericul „Ar
tiștii plastici prahoveni omagiază 
Unirea", la galeriile de artă ale 
fondului plastic din Ploiești 8-a 
vernisat o expoziție unde sînt ex
puse peste 30 lucrări în ulei, de 
grafică și sculptură. La Casa de 
cultură a sindicatelor din Ploiești 
a avut loc un recital de poezie 
patriotică dedicat Unirii și intiiu- 

s lat „Vatră mîndră de eroi" susținut 
de un grup de recitatori ploieșteni, 
laureați ai festivalului „Cîntarea 
Ro.mâniei“. (Constantin Căpraru).

TELEORMAN, Sub generice ca 
„Sintem un neam și o țară". „Uniți 
în cuget și simțiri". „Eroi au fost, 
eroi sînt încă", la casele de cultură 
din orașele Turnu Măgurele, Zim- 
nicea si Videle au avut loc ample 
spectacole susținute de artiști ama
tori din localitățile respective. La 
Casa de cultură a sindicatelor din 
municipiul Alexandria a fost orga
nizat un ciclu de expuneri avînd 
drept temă „Unirea — idealul se
cular al poporului român". (Stan 
Ștefan). (

__________ ___________ y

mai 5—6 oameni, care mai mult se 
plimbă decît muncesc, este greu de 
spus că lucrările vor fi terminate 
cu rapiditate.

Am lăsat la urmă instalația pen
tru recuperarea căldurii gazelor arse 
de la cuptoarele de feroaliaje, deoa
rece lucrările de construcții-montaj 
au fost începute exact la data cînd 
acest obiectiv trebuia pus în func
țiune. Mai grav e faptul că. nici 
acum, lucrările nu se desfășoară in
tr-un ritm corespunzător. Cei 10 dul
gheri și cîțiva fierar-betoniști repar
tizați să lucreze aici abia au reușit 
să realizeze o treime din fundațiile 
de la rețeaua termică. De răspundere 
nu pot fi absolviți nici proiectanții 
și nici beneficiarul. Omisiunile din 
documentația de execuție, faptul că 
și acum lipsesc circa 20 la sută din 
proiecte au grevat serios asupra mo
dului de organizare și desfășurare’ a 
lucrărilor.

Cîteva precizări. In îata Up" 
sei de coordonare dintre principalii 
factori angajați în realizarea celor 
trei instalații — proiectant, benefi
ciar și constructor — a răspunderii 
scăzute cu care este tratată proble
ma respectării graficelor de lucru 
stabilite in comun pe acest șantier 
se impune o analiză temeinică a stă
rilor de lucruri actuale. Cu partici
parea conducerii celor două ministe
re — Ministerul Industriei Metalur
gice și Ministerul Construcțiilor In
dustriale — chemate să adopte mă
suri energice și cuprinzătoare pen
tru redresarea rapidă a situației ac
tuale.

în esență, proiectantul are datoria 
să termine elaborarea întregii docu
mentații de execuție pînă la sfîrși- 
tul acestei luni, așa cum dealtfel s-a 
și angajat, promovînd cu hotărire, 
pe scară largă, soluții constructive 
și tehnologice modeme, de eficiență 
certă. Beneficiarul de investiții 
este chemat să urmărească îndea
proape activitatea proieotanților, sâ 
o impulsioneze dacă este nevoie și, 
mai ales, să asigure livrarea ritmi
că. la termenele stabilite, a tuturor 
utilajelor tehnologice. Răspunderea 
cea mai mare pentru realizarea ra
pidă a lucrărilor revine insă con
structorilor. .Pentru a pune in func
țiune în luna iulie instalațiile de re
cuperare a zgurii și prafului de fero
aliaje — ne spunea ing. Nicolae Ba- 
sarab, directorul grupului de șantie
re. vom suplimenta forțele de pe a- 
cest șantier cu încă 150 de construc
tori. în cel mai scurt timp vom a- 
duce încă două formații de dulgheri, 
iar numărul fierar-betoniștilor se va 
dubla".

Luăm notă de acest nou angaja
ment și vom reveni peste puțin timp 
pentru a vedea modul în care se ma
terializează.

FĂRUL (15 87 67) — 9; 11.I3-; 13,30;
15,45; 18; 20.
0 Strada Hanovra î SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 8; 12; 14; 16; 18; 20, 
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Naufragiul : BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 19,45.
© O afacere murdară : FLOREASCA 
(33 29 71) — 8,30; 10,15; 14; 16; 18; 20, 
TOMIS (21 49 46) — 8,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,15, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Omul păianjen se întoarce : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.
© Atenție la gafe : PACEA (60 30 85)
— 10; 15,30; 17,30; 19,30.
0 Lanțul amintirilor : AURORA
(35 04 66) — 9; 12,15; 15,45; 19.
© Capcană neobișnuită : MIORIȚA 
(14 27 14) — 10,15; 12,15: 14,15; 16,15;
18,15; 20,15, COSMOS (27 54 95) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.

TELEGRAME EXTERNE

paris = Convorbiri româno-franceze
PARIS 19 — Trimisul Agerpres, 

Constantin Oprică, transmite : Tova
rășul Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, care efectuea
ză o vizită în Franța, a avut o intîl- 
nire cu Laurent Fabius, ministrul 
industriei și al cercetării științifice.

Vicepreședintele Consiliului de Stat 
și ministrul francez au dat o apre
ciere pozitivă cooperării dintre cele 
două țări in domeniile industrial și 
tehnico-științific. S-au examinat po
sibilitățile pe care economiile Româ
niei și Franței le oferă pentru adin- 
cirea și diversificarea cooperării în 
viitor, îndeosebi în domeniile aviați
ei, automobilelor, electronicii, precum 
și in privința conlucrării pe terțe 
piețe.

în această perspectivă, s-a stabilit 
ca la apropiata sesiune a Comisiei 
mixte guvernamentale de cooperare 
economică, științifică și tehnică ro- 
mâno-franceză să se convină proiec
te concrete in domeniile menționate.

A fost reafirmată dorința comună 
pentru dezvoltarea și diversificarea, 
continuă a cooperării pe multiple 
planuri dintre cele două țări, apre- 
ciindu-se reciproc că aceasta este de 
natură să conf :e soliditate relațiilor- 
bilaterale, să sigure întărirea per
manentă a tradiționalei prietenii 
româno-franceze.

„Este exclusă posibilitatea instalării unor rachete
americane cu rază medie de acțiune pe teritoriul Turciei

— declară premierul Turcjut Ozal
ANKARA 19 (Agerpres). — Este 

total exclusă posibilitatea instalării 
unor rachete americane cu rază me
die de acțiune pe teritoriul Turciei, 
a declarat premierul acestei țări, 
Turgut Ozal.

Rezoluții
a

(Agerpres). — în ca-RABAT 19
drul celei de-a IV-a Conferințe la 
nivel înalt a Organizației Conferin
ței Islamice (O.C.I.). de la Casa
blanca. au fost adoptate rezoluțiile 
politice referitoare la situația din 
Orientul Mijlociu, la conflictul din
tre Iran și Irak și la alte proble
me aflate in 
— transmite 
presă M.A.P.

atenția participanților 
agenția marocană de 
Proiectele documente-

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
Asasinarea președintelui Universității americane din Beirut
BEIRUT 19 (Agerpres). — După 

cum informează agențiile internațio
nale de presă, persoane necunoscute 
l-au asasinat în capitala libaneză pe 
prof. Malcolm Kerr, președintele 
Universității americane din Beirut.

Asasinatul a fost condamnat de 
primul ministru Shafic Al-Wazzan, 
de li'deruT Partidului Socialist Pro-' 
gresist. Wălid Joumblatt. și de lide
rul mișcării politico-militare „Amal", 
Nabih Berri. Fostul prim-ministru 
Saeb Salam, lider sunit. a estimat că 
„gradul de anarhie la Beirut a atins 
paroxismul".

Asasinatul a fost revendicat de o

Vaccinarea antirujeolică
După cum comunică Ministerul 

Sănătății. în perioada 1—5 februarie 
1984 în întreaga țară se efectuează 
vaccinarea antirujeolică a copiilor 
născuți între 1 decembrie 1982-30 a- 
prilie 1983 și a celor care au fost 
omiși de la vaccinările din campa
niile anterioare (anii 1979—1983).

0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT

ACTUALITATEA LA AUTOMOBILISM
Sîmbătă, 21 ianuarie, la ora 17, în 

amfiteatrul hotelului Parc (Piața 
Scînteii) va avea loc festivitatea de 
premiere a automobiliștilor și kar- 
tiștilor fruntași in sezonul 1983.

Calendarul competițional intern pe 
1984 cuprinde la automobilism nume
roase raliuri și concursuri de viteză 
pe circuit și în coastă, iar la karting 
întreceri ale campionatelor de vite
ză și anduranță. în cadrul competi
ției naționale „Daciada" vor avea 
loc la automobilism un concurs de 
îndemmare, Raliul femeii. Raliul au
tomobilelor de epocă. Raliul econo
miei. Raliul studențesc (toate cu 
etape intermediare și cu etapă finală 
pe țară).

Biroul federației de automobilism 
și karting a definitivat lotul auto
mobiliștilor ce vor participa la „Ra
liul iarna rusă", ce se desfășoară la 
Tallin, in zilele de 11 și 12 februarie

În cîteva rînduri
0 Partidele disputate miercuri in 

cadrul turneului internațional de 
fotbal de la Guayaquil (Ecuador) 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Ecuador — Polonia 1—1 (0—0) ; 
Selecționata din Chile — Selecțio
nata divizionară a României 2—1 
(2—1) — golul formației române a 
fost înscris de Țicleanu.

e în runda a 9-a a turneului in
ternațional feminin de șah de la 
Jaice (Iugoslavia), Margareta Mu- 
reșan a remizat cu Dana Nuțu, re
zultatul de egalitate fiind consemnat 
și în partidele Veroczy — Gaprin- 
dașvili și Pihailici — Macek. Parti
dele Aleksandria — Nikolin, Mar- 
kovici — Erenska, Petrovici — 
Szmacinska și Fischdick — Maksi- 
movici s-au întrerupt.

în clasament conduce Nana Alek
sandria (U.R.S.S.), cu 6,5 puncte (1), 
urmată de Zsuzsa Veroczy (Ungaria) 
— 6,5 puncte, Hana Erenska (Polo
nia) — 5,5 puncte (1), Nona Gaprin- 
dașvili (U.R.S.S.) — 5,5 puncte, Mar
gareta Mureșan (România) — 5
puncte, Gisela Fischdick (R. F. Ger
mania) — 4,5 puncte (1), Gordana 
Markovici (Iugoslavia) — 4 puncte 
(1), Dana Nuțu (România) — 4 
puncte etc.

® Președintele Comitetului inter
național olimpic, J. A. Samaranch, a 
primit la Lausanne delegația spor
tivă a R.P. Chineze condusă de Li 
Meng Hua, președintele Comisiei de 
stat pentru cultură fizică și sport. 
Cu acest prilej a avut loc un schimb

Ministrul francez al industriei șl 
cercetării a ținut să sublinieze că 
bunele relații dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Francois Mitterrand, Îndelungatele 
raporturi dintre poporul român și po
porul francez constituie garanția 
dezvoltării permanente a cooperării 
complexe dintre Franța și România.

întîlnirea și convorbirile s-au des
fășurat intr-o atmosferă de deplină 
înțelegere, de prietenie,

★ i
Vicepreședintele Consiliului de Stat 

s-a întîlnit, în aceeași zi, cu Bernard 
Hanon. președinte director-general al 
companiei „Renault", cu alți mem
bri ai conducerii firmei. în cadrul 
convorbirii care a avut -loc cu acest 
prilej s-au examinat rezultatele obți
nute în cooperarea dintre compania 
„Renault" și industria românească 
de automobile, precum șt posibilită
țile de dezvoltare în viitor a relațiilor 
bilaterale, pe baze reciproc avanta
joase, in concordanță cu acordurile 
și programele stabilite.

La intilniri au participat Ion Stan- 
ciu, adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, și Dumitru Aninoiu, 
ambasadorul țării noastre ia Paris.

Premierul turc a subliniat, tot
odată, că ar fi mult mai bine dacă 
s-ar opri> cursa înarmărilor și toate 
țările și-ar uni eforturile pentru dez
voltare, prin utilizarea resurselor eli
berate ca urmare a diminuării chel
tuielilor militare.

lor respective fuseseră elaborate de 
miniștrii afacerilor externe ai țări
lor mem-bre ale organizației, cu pri
lejul ' '
lutia 
cere, 
bune
să intensifice eforturile în vederea 
ajungerii la o soluționare iustă șl 
onorabilă a conflictului dintre cele 
două țări.

reuniunilor pregătitoare. Rezo- 
i-n problema irakiano-iraniană 
între altele, comitetului de 
oficii al O.C.I., să continue și

organizație autointitulată „Islamic 
Jihad".

Agenția Reuter informează că. joî. 
situația a fost calmă la Beirut. Șco
lile si universitățile din capitală au 
fost închise. în memoria președin
telui Universității americane 'difl'-J 
Beirut, asasinat 7miercari de persoane 
necunoscute: ' ' ' '

Pe de altă parte, postul de radio 
national libanez a relatat că trei 
persoane civile au fost ucise și alte 
opt rănite in timpul' unor lupte din
tre milițiile rivale în zona locali
tății Halba, din provincia Akkar, din 
nordul țării.

La această imunizare sînt invitați 
să se prezinte la dispensarele medi
cale cu copiii din grupa de vîrstă 
arătată mai sus atit localnicii, cit și 
familiile cu domiciliul flotant sau 
cei care în intervalul respectiv se 
află ocazional în alte localități decît 
cea de domiciliu.

a.c. Cele 5 echipaje românești pen
tru raliul amintit sint alcătuite ast
fel : L, Balint — C. Zărnescu. Șt, Va
sile — Ov. Scobai, Gh. Urdea — Dan 
Amărică (toți de la I.A. Dacia — Pi
tești), M. Costinean — Gh. Barbu 
(de la I.P.A. Sibiu) și FI. Mateescu 
— M. Panaite (Unirea tricolor Bucu
rești).

Dintre întrecerile internaționale la 
care vor fi prezenți automobiliștii 
noștri menționăm : Raliul Nisipurile 
dc aur (12—13 mai. la Albena — Bul
garia), Raliul Dunării — Dacia (22— 
24 iunie. Sibiu), Raliul Poloniei (6—8 
iulie), Raliul Bosforului (28—30 iu
lie. la Istanbul). Raliul Acropole 
(28 mai — 2 iunie). Raliul Skoda 
(14—15 iulie, în Cehoslovacia). Ra
liul Iugoslaviei (14—16 septembrie), 
precum și concursurile de viteză pe 
circuit de la Most, Riga, Schleitz, 
Albena.

de vederi privind probleme olimpica 
și ale mișcării sportive internațio
nale.

Totodată, președintele C.I.O. a 
anunțat că forul olimpic va acorda 
patronajul său maratonului popular 
ce va avea loc anul acesta la Beijing, 
precum și al concursului de artă cu 
subiecte din sport programat în 
1985,

0 La Miercurea-Ciuc s-au desfășu
rat Campionatele naționale de patinaj 
viteză pentru juniori, la masculin 
victoria revenind lui Nicolae Sandu 
(Petrolul Ploiești) cu 184,102 puncte. 
Poliatlonul junioarelor a revenit Ga- 
brielei Voina .(Tractorul Brașov), cu 
199,416 puncte.

în întrecerea juniorilor II. Orlan
do Cristea (Triumf București) a sta
bilit un nou record național la 500 
m, cu timpul de 41”8/10.

0 Joi, în etapa a 18-a a campio
natului național masculin de handbal 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : (grupa locurilor 1—6) : Dina
mo București — Dinamo Brașov 28— 
25 ; Steaua București — Indepen
dența Carpați Mirșa 32—22 ; H. C. 
Minaur Baia Mare — Constructorul 
Arad 34—23 ; (grupa 7—12) : Politeh
nica Timișoara — Constructorul Ora
dea 29—23 ; Minerul Cavnic — Trac
torul Brașov 26—24.

în clasament continuă să conducă 
Steaua, cu 53 puncte, urmată de Di
namo — 49 puncte și H.C. Minaur — 
45 puncte.

(Agerpres)
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tLucrările Conferinței de la
I

A

Preocupare neabătută pentru extinderea

;.<

colaborării și prieteniei cu toate statele lumii
„Participind activ la viața internațională, la eforturile pen

tru pace și destindere în întreaga lume, România acordă o 
atenție deosebită și acționează susținut pentru dezvoltarea re
lațiilor sale cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare și 
nealiniate, cu statele capitaliste, cu toate țările lumii.”

NICOLAE CEAUȘESCU
i i Una din trăsăturile fundamentale 
s I ele politicii externe românești, care

de încredere și securitate și
STOCKHOLM Î9. - .Trimisul

Conferința de la Stockholm oferă statelor participante o șansă importantă 
pe' calea spre îmbunătățirea climatului politic de pe continent și in lume, 
pentru sporirea încrederii, in interesul cooperării. Aceasta a fost uno 
dintre ideile susținute cu prioritate de șefii de delegații care au luat 
cuvintul în continuarea lucrărilor Conferinței pentru măsuri de încredere 
și securitate și pentru dezarmare în Europa, ce se desfășoară la Stockholm. 
Deși au propus măsuri diferite pentru ieșirea din această situație și au 
explicat în mod nuanțat cauzele care ou dus la actuala încordare de 
pe continent, vorbitorii au exprimat voința fermă a popoarelor de a se 
'întreprinde măsuri concrete, hotărîte in direcția destinderii, a dezarmării. 
S-a relevat că actuala conferință, ca parte integrantă a C.S.C.E., trebuie 
să dea un nou impuls procesului început Ia Helsinki.

Agerpres, Victor Martalogu, transmite :

Stockholm pentru măsuri pentru dezarmare în Europa
Primul ministru al Suediei a primit pe ministrul

de externe al României
STOCKHOLM 19 (Agerpres). — 

Primul ministru al Suediei, Olof 
Palme, l-a primit, joi'pe tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe al României, care participă . 
la lucrările Conferinței pentru mă
suri de încredere și. securitate și 
pentru dezarmare ce se desfășoară 
în capitala suedeză.

Cu acest prilej, ministrul de ex
terne român a transmis primului mi
nistru suedez un salut din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. președin
tele Republicii Socialiste România.

Mulțumind, primul ministru a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune sentimente 
și urări.

In cursul întrevederii a fost evoca
tă convorbirea pe care președintele 
Republicii Socialiste România a

avut-o cu primul ministru suedez cu 
prilejul vizitei de stat, pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, impreună cu 
tovarășa Elena. .Ceaușescu. a efec
tuat-o în Suedia in noiembrie 1980.

De ambele părți ■' a fost exprimată 
dorința dezvoltării: relațiilor româno- 
suedeze. Primul ministru suedez a 
subliniat importanța vizitei pe care 
ministrul de externe al țării sale o 
va efectua lâ București.

.In cadrul aceleiași convorbiri au 
fost evocate probțeme aflate in a- 
tenția Conferinței, pentru măsuri de 
încredere și ..securitate și pentru 
dezarmare și cu privire la probleme 
ale .păcii și colaborării în Europa și 
in lume.
'întâlnirea s-a desfășurat intr-o at

mosferă destinsă,' prietenească.

în cuvintul său, ministrul de ex
terne al Republicii Irlanda. Peter 
Barry, a arătat că țara sa, asemenea 
celorlalte state participante, mari 
sau mici, membre sau nu ale unor 
alianțe economice ori politice, este 
vital interesată să nu izbucnească 
din nou un război in Europa.

„După părerea delegației mele, a 
spus el, dacă dorim ca această con
ferință să fie fructuoasă, să contri
buie la edificarea securității și în
crederii in Europa, trebuie să dove
dim dorință do a analiza in mod se
rios si detașat. diritensiunile actualei 
situații militare și ale impasului po
litic din Europa, in scopul de a de
păși impreună momentul dificil care . 
ne amenință*:,

Vorbitorul a menționat importan
ta. pentru succesul actualei confe
rințe, a reluării dialogului dintre 
U.R.S.S. si S.U.A.. -eliminindu-se ac
tualele atitudini de neîncredere și 
confruntare reciprocă și prevenin- 
du-se o deteriorare si mai mare a 
relațiilor lor politice. El a sugerat 
reluarea negocierilor întrerupte la 
Geneva, pen tint ă se obține astfel o 
reducere substanțială a armelor nu
cleare. precum ș? a celor conven
ționale lâ cei mai'redus nivel- po- 
sibi 1.

Ministrul dc externe al Canadei, 
Allan MacEachen, a subliniat in cu
vintul său că actuala conferință de 
la Stockholm are loc intr-un mo
ment in care dialogul Est-Vest asu
pra securității a fost redus la . un 
ansamblu dc declarații discordan
te. Negocierile esențiale de care 
fuseseră legate multe speranțe 
au fost rupte, suspendate sau între
rupte. în aceste condiții, rezultatele 
concrete pe care le așteptăm par 
mai indoielnice și mai dificile. El a 
arătat că trebuie recunoscute .inuti
litatea unei polemici acerbe și nece
sitatea restabilirii dialogului, care 
trebuie nu numai reluat, cl și adin- 
cit. Vorbitorul a. exprimat regretul 
pentru întreruperea negocierilor din
tre S.U.A. și U.R.S.S., precum și con
vingerea că dialogul permanent și 
căutarea constructivă a unor acor
duri echitabile și verificabile de con
trol al înarmărilor oferă cele mai 
bune posibilități de a evita riscurile 
unui conflict, militar.- El a arătat că 
interesele legitime ale statelor în 
materie de securitate trebuie respec
tate, cu strictețe, expiriniincj. părerea 
că securitatea se poate întemeia' pe 
un - echilibru', al forțelor la nivelul 
cel mai. scăzut posibil. Participanții 
trebuie să se aplece cu răbdare și 
seriozitate asupra sarcinii dificile de 
găsire a mijloacelor pentru înlătu
rarea tendinței de eliminare a dia
logului internațional. în incheiere, 
vorbitorul a subliniat necesitatea 
unei abordări serioase, concrete, a- 
mănunțite în cadrul negocierilor.

Relevînd că situația internațională 
s-a agravat in . mod , deosebit. • Petăr 
Mladcnov, ministrul dc externe al 
R.P. Bulgaria, a spus că dacă nu se 
va produce o cotitură in situația ac
tuală, există pericolul ca procesul 
confruntării militare în Europa să se 
agraveze și să dobindească un carac
ter permanent.

Conferința de la Stockholm dobân
dește o semnificație politică deose
bită, a continuat vorbitorul, adăugind 
că necesitatea imperioasă de a im
pulsiona destinderea trebuie să ducă 
la un dialog politic constructiv intre 

. țările participante, să creeze o at
mosferă de incredere, să diminueze 
riscul de .confruntare militară în Eu
ropa. El a subliniat necesitatea ca in 
cadrul conferinței să fie dezbătută 
problema încheierii unui tratat de 
nerecurgere reciprocă la forța mili
tară și de menținere a relațiilor 
pașnice intre statele participante la 
Tratatul de .la Varșovia și țările' 
membră ale N.A.T.O.

Referindu-se la problema transfor
mării Balcanilor intr-o zonă fără 
arme nucleare, vorbitorul a subli
niat : Avem motive să considerăm că 
există șanse de transpunere in fapt 
a acestei inițiative de o însemnătate 
excepțională.

Ministrul bulgar s-a referit, de 
asemenea, la necesitatea unor trata
tive privind eliberarea Europei de 
armele chimice, precum și a redu
cerii armelor convenționale.

Nu se poate crea un mecanism 
privind măsuri de incredere și secu
ritate numai în domeniul militar. De 
aceea, privim Conferința

Stockholm în primul rind sub aspect 
politic, și nu numai sub aspect teh- 
nico-militar, a arătat in încheiere 
ministrul bulgar.

în intervenția sa, ministrul de ex
terne al Austriei, Erwin Lane, a 
subliniat necesitatea ca măsurile de 
edificare a încrederii și securității 
să fie dublate de măsuri de dezar
mare. al căror principal obiectiv este 
reducerea riscului de război. Dimi
nuarea pericolului unor atacuri-sur- 
priză și al izbucnirii războiului con
stituie probleme, de cea mai măre 
urgență, in acest moment dc tensi
une politică și militară sporită. Aus
tria consideră 'nu numai dezirabilă, 
dar și absolut necesară realizarea 
unui acord asupra unui sistem coe
rent și. cuprinzător de măsuri de în
credere. care să fie semnificative din 
punct de vedere militar, obligatorii 
din punct de vedere politic, cores
punzător verificabile și aplicabile la 
întreaga Europă.

Organizată la scurt timp după în
ceperea amplasării rachetelor ame
ricane in Europa occidentală și în
treruperea negocierilor de la Geneva 
si Viena. Conferința de la Stockholm 
a devenit centrul atenției opiniei 
publice, ea constituind singurul for 
de negociere în care aspectele mi
litare ale relațiilor Est-Vest sint dis
cutate cu unele șanse de succes — 
a declarat, ministrul de externe aus
triac. . Negocierile — acum suspen
date — dintre S.U.A. și U.R.S.S. nu 
pot fi înlocuite de Conferința de la 
Stockholm, a subliniat el în înche
iere.

Conferința de la Stockholm, a 
apreciat ministrul de externe ai 
Italiei, Giulio Andreotti, se situează 
în mod firesc in cadrul C.S.C.E.,

internaționale, al recunoașterii drep
tului 
așa 
orice

La 
laltc 
cu perseverență principiile 
egalități in drepturi, respectului, in
dependenței și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile in
terne, avantajului reciproc, neutiliză- 
rii forței sau 
in întreaga 
țională. țara 
tiv pentru 
principii in 
te statele lumii.
mai astfel se poate ajunge la întro
narea unor relații in consens deplin 
cu interesele tuturor popoarelor, ale 
destinderii, securității și păcii.

cel mai înalt nivel, participind per
sonal la Încheierea . unor documente 
oficiale de importanță Capitală pen
tru stimularea raporturilor bilate
rale, conducătorul partidului și sta
tului a deschis cimp larg conlucrării 
cur popoarele unor, vaste regiuni ale 
globului. Ponderea țărilor în curs 
de dezvoltare in comerțul exterior 
românesc a crescut de la 4.9 la sută 
în 1964 la aproape 30 la sută în 1982. 
într-o serie de state ca Egipt, Ma
roc, Siria, Nigeria, Pakistan etc. au 
fost construite prin cooperare cu 
România zeci de obiective economi
ce care joacă un rol de frunte in 
valorificarea resurselor naționale și 
accelerarea progresului economico- 
social. în același timp, s-a intensi
ficat colaborarea in sfera relațiilor 
internaționale, România 
,{Grupului celor 77“, 
aparținind mișcării dc 
regăsi'ndu-se alături in eforturile de 
democratizare a relațiilor mondiale, 
de așezare a acestora pe temelia 
egalității și dreptății, de lichidare a 
decalajelor între țările 
rile sărace, de făurire 
economice.

Poziția principială, 
largă deschidere proprii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu își găsesc reflec
tarea și în modul in care- este pri
vită colaborarea cu țările capitaliste 
dezvoltate. în concepția președin
telui țării, deosebirile de sisteme, de 
căi de dezvoltare nu trebuie in nici 
un fel să fie invocate pentru a afec
ta colaborarea intre state. Trăim în
tr-o. lume în care conlucrarea intre 
țări cu sisteme sociale diferite, cu 
concepții 
rite este 
omenirii, 
obiectivă 
el mare

. acest, imperativ, subliniat consecvent 
de secretarul general al partidului, 
țara noastră întreține raporturi de 
conlucrare - cu țările capitaliste dez
voltate, raporturi care își găsesc, ex
presie în promovarea .schimburilor 
de Vizite Ia cele mai diverse nive
luri, în dezvoltarea largă a colabo
rării economice, in intensificarea 
schimburilor științifice, culturale, 
artistice ele.

Un rol hotărîtor în continua ex
tindere și aprofundare a relațiilor 
României cu statele socialiste, cu 
țările în curs de .dezvoltare, cu toa
te statele lumii l-a avut promovarea 
cu consecventă de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a metodei dia
logului la cel mai înalt nivel. In 
cadrul istoricelor sale solii ale păcii 
și colaborării întreprinse peste ho
tare, ca și cu prilejul convorbirilor 
purtate la București cu șefi ele stat 
și guvern de pe toate continentele 
au fost încheiate acorduri și înțele
geri de cea mai mare insemnătate, 
care, au deschis ample perspective 
conlucrării bilaterale pe cele mai 
diverse planuri.

sacru al popoarelor de a trăi 
cum o doresc, la adăpost de 
presiuni și amestec din afară, 
baza raporturilor sale cu cele- 
statc ale lumii România așază 

deplinei

a adus țării noastre un imens pres
tigiu și numeroși prieteni pe toate 
meridianele globului, o constituie 
preocuparea permanentă, statornică 
și principială de a amplifica con
tinuu conlucrarea cu toate statele 
lumii, indiferent de sistemul lor po
litic sau social. în promovarea aces
tei orientări programatice rolul de
terminant revine secretarului gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a elaborat o concepție unitară, 
atotcuprinzătoare și de amplă per
spectivă privind intensificarea con
tinuă a relațiilor de prietenie și con
lucrare tovărășească cu țările socia
liste, a colaborării cu țările in curs 
de dezvoltare, extinderea legăturilor 
cu țările dezvoltate în spiritul 
coexistenței pașnice. Această con
cepție, reafirmată cu consecvență în 
întreaga perioadă ce a- urmat Con
gresului al IX-lea al P.C.R., și-a 
.găsit materializare' prin amplifi
carea fără precedent a legăturilor 
internaționale ale României. Astăzi 

i țara noastră întreține relații diplo- 
I matice cu 139 de state, față de 67 
i în 1965, și raporturi economice cu 
■ peste 150 de țări de pe toate 
i tinentele.
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Pe drumul trasat
Congresul al IX-lea.
acest cadru general al politicif 
externe, România situează, ferm pe 
primul plan întărirea continuă a 
prieteniei și dezvoltarea colaborării 
cu toate țările socialiste, țări ală
turi de care construiește noua orin
duire și de care se simte apropiată 
prin comunitatea de țeluri și ideo-' 
logie. Un moment calitativ superior 
în dezvoltarea relațiilor cu țările 
respective l-au reprezentat anii de 
cînd in fruntea partidului și a sta- 

' tolui se află tovarășul.......NUoiae 
Ceaușescu. în persoana tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prjeicniâ, co
laborarea fructuoasă dintre statele 
socialiste au avut întotdeauna un 
militant neobosit, un susținător 
consecvent, prodigioasa sa activitate 
in acest domeniu fiind izvorîtă din 
grija și acțiunea revoluționară pen
tru interesele fundamentale ale po
porului român, ale tuturor popoare
lor din țările socialiste, ale socia
lismului în general.

Rodnicia acestor orientări își gă
sește expresie in îmbogățirea și di
versificarea continuă a relațiilor 
României cu țările socialiste, în ri
dicarea an de an a nivelului co- 

' laborării în toate domeniile. în repe
tate rinduri, președintele României 

; a arătat necesitatea ca raporturile 
dintre țările socialiste să se consti- 

i tuie intr-un model de respect re- 
i ciproc și de colaborare reciproc 
! avantajoasă, să ofere un exemplu 

de relații pentru toate statele lumii. 
: Astfel, este semnificativ faptul că ih 
: anul, care a trecut jumătate din 

schimburile comerciale ale României 
i s-au realizat cu țările socialiste și 

că printre primii 10 parteneri co- 
' merciali ai țării noastre s-au aflat 

șase țări socialiste, locul întîi fiind 
ocupat de U.R.S.S. în același. timp, 

i România acordă o atenție deosebită 
I perfecționării activității în cadrul 

C.A.E.R. pentru a asigura soluțio
narea unor probleme ale construirii 

î noii orinduiri, dezvoltarea armoni
oasă a tuturor țărilor membre.

O evoluție mereu ascendentă au 
înregiisteat, de asemenea, relațiile cu 
țările în curs de dezvoltare ~ țări 
cu care România, care a cunoscut și 
ea mult timp dominația străină, are 
multe interese și aspirații comune, 

: pornind de Ia necesitatea lichidării 
consecințelor trecutului de împilare, 
accelerării ritmului dezvoltării eco
nomice. Și in acest domeniu un rol 
determinant l-a avut și il are to
varășul Nicolae Ceaușescu. Promo- 
vînd un sistem larg de. contacte la

și țările 
ca și statele 

nealiniere

bogate și ță- 
a noii ordini

spiritul de

despre viață și lume dife-, 
esențială pentru viitorul 

constituie o necesitate' 
pentru fiecare popor, fie 

sau mic. Pornind de la

Principiile egalității și res
pectului reciproc — baza 
trainică a colaborării.
șind pe scurt tabloul relațiilor ex
terne ale țării noastre, evoluția lor 
mereu ascendentă in ultimele două 
decenii, se cuvine a fi subliniat fap
tul că nu poate fi vorba în nici un 
caz de „trei politici**, Separate, in 
funcție de specificul celor trei cate
gorii de state amintite, ci de o sin
gură politică externă unitară, poli
tica României socialiste, care por
nește de la realitățile lumii de azi 
și este in deplină concordanță cu 
interesele și aspirațiile de pace ale 
poporului român, ale tuturor po
poarelor lumii. Inițiatorul și promo
torul acestei orientări profund știin
țifice este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care in cuvintările și 
luările de poziție oficiale, in întrea
ga sa activitate practică s-a dovedit 
un apărător consecvent șl un adept 
înflăcărat al respectării legalității

SITUAȚIA DIN SALVADOR. Forțele Insurgente salvadoriene au ocupat 
localitatea Comapala, din departamental Chalatenango, situată la 82 km 
nord de San Salvador — transmite agenția Prensa Latina, citind postul 
de radio Farabundo Marti. După ocuparea localității, insurgenții au or
ganizat un amplu miting în cursul căruia au fost prezentate succesele 
obținute pe plan militar și politico-diplomatic de către Forțele Frontului 
Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) din Salvador, pre
cum și obiectivele sale de viitor.
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„PLANUL DE LA QUITO**. Mi
nistrul de externe dominican. Jose 
Augusto Vega, a anunțat că „Pla
nul de acțiune*1 adoptat la Confe
rința economică ' latino-americană 
la nivel înalt de la Quito urmează 
să fie pus imediat în aplicare. El 
a relevat hotărîrea participanților 
și a organismelor regionale de re
sort de a traduce neintirziat in 
viață programul de măsuri adop
tat, care se referă la căile și mij
loacele concrete de conlucrare in 
vederea depășirii actualelor difi
cultăți din economiile naționale 
latino-americane și caraibiene.

nența noului guvern al țării, sub 
denumirea de Consiliul Executiv 
Federal. Dintre cei 18 membri ai 
cabinetului, 11 sint civili. Minis
tru al afacerilor externe a> fost 
desemnat Ibrahim Nabari.

CAMERA DEPUTAȚILOR A 
ITALIEI a hotărit ridicarea imuni
tății parlamentare lui Giorgio A1- 
mirante, secretar national al parti
dului neofascist Mișcarea Socialis
tă Italiană — Dreapta Națională, 
acuzat de acțiuni teroriste comise 
in anul 1972 și soldate cu moartea 
a trei polițiști.

RATA INFLAȚIEI ÎN PORTU
GALIA a fost in 1983 de 25,5 la

amenințării cu forța : 
sa activitate . initernâ- 
noastră militează ac- 
generalizamea acestor 

raporturile dintre toa- 
subliniind că nu

Geneva, el a subli- 
continuă să creadă 

reluării unor trata-

convenind asupra 
simple, a continuat 
trebuie să eludăm, 

au o importantă

Pe toate meridianele, înal
tă prețuire, admirație, res
pect C8 rezu^a‘ al' traducerii în 
viață a tuturor acestor principii, al 
respectării lor neabătute, țara noas
tră întreține astăzi relații bune cu 
state ale lumii de pe toate continen
tele, iar politica promovată de Româ
nia și de președintele ei se bucura de 
cea mai inaltă apreciere pe toate me
ridianele globului. Nu o dată, șefi de 
stat și de guvern, personalități de 
cele mai diverse orientări au ținut 
să releve cu admirație principiali
tatea și consecventa acesteia, faptul 
că România oferă un exemplu de 
conlucrare rodnică cu tqate statele, 
indiferent de grupările sau organi
zațiile din care ele fac parte, de 
regimul lor politic. Ța>ra noastră con
sideră că deosebirii!! de ordin ideolo
gic nu trebuie să fie transferate pe 
planul relațiilor dintre state, să 
afecteze dezvoltarea acestora, după 
cum nici deosebirile de orânduire 
nu trebuie să ducă la reștringerea 
legăturilor, la reținere și izolare. 
Așa se explică de ce România, cîști- 
gindu-.și pretutindeni respect și 
simpatie, întreține relații bune de 
colaborare eu toate statele, indiferent 
de forma de organizare politică a 
acestora. Cheia acestei, aprecieri una
nime o constituie tocmai promovarea 
consecventă a unui sistem de relații 
interstatale care poartă amprenta 
gindiirii creatoare, novatoare a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

Fără îndoială, dincolo de deosebi
rile' legate de natura orânduirii so
ciale, de stadiul de dezvoltare, de 
apartenența sau neapartenența la 
alianțele militare etc. există intre 
statele lumii interese fundamentale, 
cum ar fi apărarea păcii, eliminarea 
primejdiei nucleare care amenință 
soarta întregii planete, crearea unui 
climat care să asigure 
•pașnică 
glasul 
chemat 
acestor 
poarele 
să acționeze în comun.
astfel perspectiva făuririi unei lumi 
mai bune și mai drepte — o lume 
a conlucrării și înțelegerii, care ane 
in tovarășul Nicolae Ceaușescu unul 
dintre promotorii cei mai -înflăcărați, 
recunoscut pretutindeni ca o perso
nalitate politică de prim rang a vre
murilor noastre, unanim prețuit și 
respectat pentru contribuțiile sale 
inestimabile la înfăptuirea țelurilor 
și aspirațiilor celor mai nobile ale în
tregii umanități.

Potrivit politicii sale tradiționale 
de dezvoltare continuă a raporturi
lor cu toate statele lumii, indiferent 
de sistemul lor politic sau social, 
România va acționa și în viitor, așa 
cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și în Mesajul de Anul 
Nou, pentru amplificarea continuă 
a relațiilor sale externe, convinsă 
că aceasta răspunde pe deplin inte
reselor vitale ale poporului român, 
cauzei păcii și înțelegerii in Întrea
ga lume.

Vorbitorul a subliniat că Polonia 
sprijină inițiativele privind crearea 
unei zone denuciearizate in nordul 
Europei, cuprinzi.nd și regiunea Mării 
Baltice, și este gata să ia parte la 
discuții în această problemă.

Referindu-se la tratativele sovieto- 
americane de la 
niat că țara sa 
în posibilitatea 
tive autentice.

Discutind și 
unor probleme 
vorbitorul, nu
problemele care 
principială .pentru viitorul continen
tului nostru. Printre acestea se află 
problema constituirii de zone denu
ciearizate și eliminarea completă din 
Europa, a armei nucleare, problema 
limitării armamentelor clasice, limi
tarea cheltuielilor militare și înde
părtarea din Europa â armei chimi
ce. Aceste probleme, a adăugat el. 
trebuie să se afle in permanentă in 
centrul atenției noastre.

Ministrul polonez a arătat că ac
tuala reuniune oferă o șansă si con-

IDEI MAJORE EVIDENȚIATE
ÎN CADRUL DEZBATERILOR GENERALE :

e

Cerința cea mai stringentă - oprirea escaladării 
racheto-nucleare, reluarea negocierilor de la Geneva 
0 reală securitate se poate întemeia pe un echilibru 
ai forțelor la un nivel tot mai scăzut
Crearea de zone denuciearizate în Balcani și în alte 
regiuni, ale Europei - contribuție importantă la afir
marea destinderii și păcii pe continent și în întreaga 
lume

dezvoltarea 
a tuturor națiunilor. Prin 
președintelui ei, România a 
și cheamă ca. in numele 

mari obiective, statele și po- 
să-și concentreze eforturile, 

deschizind

Nicolae N. LUPU

sută, in comparație cu 22,4 in 1982, 
a anunțat Institutul național de 
statistică din Lisabona. S-a preci
zat că in 1983 creșterea anuală a 
costului vieții a fost cea mai ridi
cată de după 1977, an in care 
prețurile au fost majorate cu 25,8 
la sută.

PLENARA. La Ciudad de Pana
ma s-a desfășurat plenara C.C. 
al Partidului Poporului consacrată 
alegerilor generale care vor avea 
Ioc in cursul acestui an. Plenara 
a hotărit convocârca unei confe
rințe naționale la 18 februarie 
pentru a propune candidații parti
dului pentru posturile de pre
ședinte și vicepreședinte al repu
blicii.

SESIUNEA CONSILIULUI SU
PREM AL POPORULUI AL R.D.P. 
YEMEN, in cursul căreia s-a apro
bat planul de dezvoltare social- 
economică a țării și bugetul de stat 
pe anul 1984, și-a încheiat lucră
rile la Aden.

STATISTICA REVELATOARE. 
Jumătate din numărul celor care 
se sinucid in Marea Britanie sint 
șomeri, relevă un studiu publicat 
de revista 
ty“. Pe de 
cizează că 
nele care

britanică „New Socie- 
altă parte, revista pre- 
40 la sută din persoa- 

in fața organelor

de • la

de justiție pentru infracțiuni nu 
un loc de muncă. în prezent, 
Marea Britanie rata șomajului este 
de 12,8 la sută din totalul' popu
lației apte de muncă.

PRODUSUL NAȚIONAL BRUT 
AL PAKISTANULUI a înregistrat 
un spor de 6,5 la sută in anul finan
ciar 1982—1983. comparativ cu 5.4 la 
sută, in perioada precedentă — re
levă datele cuprinse in raportul 
anual al Băncii de stat pakistaneze. 
Situația balanței de plăți a cunos
cut o ameliorare notabilă — se ara
tă in raport — înregistrlndu-se un 
deficit de 435 milioane de dolari, 
adică mai puțin de o treime din cel 
consemnat in anul financiar 1981— 
1983 (1,5 miliarde de dolari).

GUVERNUL MILITAR URU
GUAYAN a declarat „ilegal1* și a 
interzis Consiliul intersindical al 
muncitorilor, organizator al gre
vei generale, la care au participat 
un mare număr de oameni ai 
muncii din întreaga țară.

au 
in

DESEMNARE. Președintele Co
lumbiei, Belisario Betancour, a 
desemnat in funcția de ministru 
al apărării pe generalul Gustavo 
Matamoros Dacosta, care il înlo
cuiește in acest post pe generalul 
Fernando Landăzabal. care și-a pre
zentat miercuri demisia.

CONSILIUL MILITAR SUPREM 
DIN NIGERIA a aprobat compo-
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avînd sarcina de a-i aprofunda preo
cupările in direcția soluționării as
pectelor militare ale securității.' El a 
exprimat dorința unei angajări serioa
se din partea tuturor participanților. 
pentru a se dovedi astfel că elemen
tele care unesc statele europene smt 
mai importante decit cele care le se
pară. în acest fel, conferința se poate 
dovedi fructuoasă și poate constitui 
un precedent pentru alte reuniuni și 
întruniri internaționale prevăzute de 
documentul de la Madrid, .

Ministrul de externe italian a de
clarat, de asemenea, că este necesar 
să se reia cit mai curind posibil dia
logul Est-Vest asupra aspectelor 
esențiale ale securității și stabilității, 
care ar servi interesele tuturor.. Ori
ginile tensiunilor' actuale trebuie 
căutate in dificultatea crescindă de 
comunicație și intr-o criză de încre
dere reciprocă. Dacă in acest dome
niu se vor înregistra progrese, atunci 
lucrările Conferinței de la Stockholm 
vor avea o influență considerabilă 
asupra altor aspecte ale relațiilor, in- 
tereuropene. in special asupra nego
cierilor. referitoare la dezarmare.

în continuare, vorbitorul a rea
mintit că trebuie să se tină seama 
în negocierile dc dezarmare de am
plele mișcări pentru pace din Vest 
și Est — expresie a respingerii cres- 
cinde a logicii ce leagă securitatea 
de puterea distructivă a arsenalelor 
militare. în incheiere, el a arătat că 
măsurile de încredere' și securitate 
ce vor trebui identificate șj adop
tate trebuie să reprezinte un pro
gres fată de cele prevăzute in Actul 
final de la Helsinki, fiind necesar 
să aibă tin conținut semnificativ atit 
politic, cit și militar.

Ministrul de externe al Maltei, 
Alex Sceberras Trigona, a reamintit 
cit de mici au fost progresele reali
zate după semnarea Actului final de 
la Helsinki atit pe plan european, cit 
și in lume, că in Mediterana nu s-au 
aplicat nici măcar acele măsuri li
mitate care au fost experimentate pe 
continent. Riscul confruntării mili
tare este mai mare decit inainte, atit 
pe continent, cit și in Mediterana.

Referindu-se la diferitele sugestii 
și propuneri' făcute de miniștrii de 
externe, vorbitorul a subliniat că 
toate trebuie examinate pe baza va
lorii lor intrinsece, și nu din unghiul 
dă vedere al unor atitudini polari
zate. Apoi, propunerile și discuțiile 
trebuie să vizeze in cele din urmă 
negocierile de dezarmare. In privința 
noilor rachete nucleare instalate in 
Europa, ministrul de externe maltez 
a spus : Ne simțim amenințați nu 
numai pentru că in mijlocul nostru 
se află acum arme care nu existau 
anterior, dar și pentru că sosirea lor 
poate crea presiuni și contrapresiuni 
ce duc la sporirea încordării in re
giune și afectează exercitarea legiti
mă a suveranității naționale.

în discursul său, Ștefan Olszowski, 
ministrul de externe al R.P. Polone, 
și-a exprimat speranța că la 
Stockholm vor fi examinate măsuri 
eficiente pentru imbunătățirea ac
tualului climat din Europa. Confe
rința de la Stockholm, a opinat el, 
ar trebui să conducă, pe de o parte, 
la elaborarea de metode care să mic
șoreze riscul unei confruntări mili
tare in Europa, și. pe de altă parte, la 
sporirea eficientei principiului nere- 
curgerii Ia forță in relațiile dintre 
statele participante la procesul ge- 
neral-european început la Helsinki.

stituie un instrument pentru o 
schimbare pe continent.

Conferința de la Stockholm, a spus 
ministrul de externe al Belgiei, Lco 
Tindemans, reprezintă un element in
tegrant și nedisociabil al procesului 
mai larg al C.S.C.E. Urmărirea obiec
tivelor vizind creșterea încrederii și 
securității, precum ș'i dezarmarea In 
Europa constituie un proiect vast 
și nobil, dar acesta nu este decît un 
mijloc — între alte mijloace — de a 
contribui la dezvoltarea destinderii, 
a dialogului politic, a cooperării in 
toate domeniile, așa cum prevede 
Actul final de la Helsinki — a apre
ciat vorbitorul. în concepția Belgiei 
— a adăugat el — negocierile majore 
asupra controlului armamentelor, a 
căror întrerupere afectează conside
rabil atmosfera internațională, tre
buie reluate cit mai curind posibil, 
ținindu-se seama de interesele legiti
me de securitate ale fiecărei părți și _ 
ele trebuie să permită reducerea ar- ‘ 
melor nucleare ale S.U.A. și U.R.S.S. 
la un nivel echilibrat și cit mai mic 
posibil. Ministrul de externe belgian 
a subliniat că actuala conferință nu 
se poate substitui negocierilor direc
te, recent întrerupte.

In pofida deosebirilor de sistem 
politic, economic și social, ca și a 
orientărilor diferite legate de secu
ritate, statele reprezentate Ia Confe-, 
rința de la Stockholm au in comun 
interesul vital de a evita conflictele 
armate — a spus, in cuvintul său, 
ministrul de externe al Norvegiei, 
Svenn Stray. Reducerea armamente
lor și forțelor armate ar diminua po
vara economică reprezentată de 
cheltuielile militare, ar restringe ca
pacitatea de agresiune și, prin aceas
ta, ar reduce motivele de suspiciune 
dintre state. Norvegia urmărește 
realizarea unui echilibru pe baza re
ducerii controlate a armamentelor, și 
nu prin înarmări.

în continuare, ministrul de externe 
norvegian a menționat o serie de 
măsuri care ar trebui să se soldeze 
cu reducerea pericolului unor atacuri- 
surpriză. cu diminuarea posibilității 
de a folosi puterea militară pentru 
exercitarea de presiuni politice, eu 
reducerea riscului de interpretări 
sau concluzii eronate ce pot conduce 
la crearea de situații periculoase. în 
încheiere, vorbitorul a avertizat că 
speranțele legate de Conferința de la 
Stockholm trebuie să fie realiste, in- 
trucît ea nu poate rezolva toate as
pectele dificile din relațiile Est-Vest.

Ministrul de externe al Spaniei, 
Fernando Moran, a subliniat in cu
vintul său necesitatea de a acționa 
pentru promovarea cauzei comune a 
securității, care constituie obiectivul 
Conferinței de la Stockholm, cit și 
aspirația tuturor popoarelor din Eu
ropa. Acest obiectiv este cu atit mai 
urgent cu cit situația internațională 
nu poate fi cituși de puțin calificată 
ca satisfăcătoare. în această conjunc
tură, puțin liniștitoare. Conferința de 
la Stockholm trebuie să-și depășeas
că obiectivul imediat și să declan
șeze noi eforturi pentru crearea unei 
ambianțe generale mai bune, pentru 
eliminarea îngrijorării care ne apasă 
in prezent, pentru restabilirea dialo
gului, eliminarea distanțelor care ne 
separă și deschiderea canalelor de 
comunicare. Ca parte integrantă a 
C.S.C.E., Conferința de la Stockholm 
trebuie să dea un nou impuls pro
cesului început la Helsinki. Ea tre
buie să se soldeze cu adoptarea unui 
ansamblu de măsuri care să sporeas
că încrederea si securitatea. Dar a-

cestea trebuie urmate de alte mă
suri. pentru limitarea înarmărilor și 
dezarmare. Nu putem accepta ca spo
rirea neîncetată a înarmărilor să se 
transforme intr-un fenomen irever- , 
sibil, a spus ministrul de externe 
spaniol, adăugind că procesul 
C.S.C.E. va fi considerat incomplet 
dacă nu va duce la adoptarea de mă
suri efective de reducere a arma
mentelor, răspunzând exigențelor 
elementare de securitate și reflec- 
tind .aspirațiile tuturor popoarelor.

Ministrul de externe 
Hans Van Den Brock, 
necesitatea imperioasă- că ... ___
conferință, să ofere un nou și eficient 
impuls pentru imbunătățirea rela
țiilor internaționale, pentru sporirea 
securității. în vederea depășirii ac
tualului impas sint necesare noi 
eforturi asupra unui larg evantai de 
probleme, un dialog cuprinzător, a 
subliniat, vorbitorul, arătind că astăzi 
este mai necesar decit oricînd să se 
facă uz în mod efectiv și echilibrat 
de posibilitățile existente în cadrul 
procesului C.S.C.E.. să se aplice an
gajamentele și să se folosească toate 
canalele de comunicare pe care le 
oferă.

Vorbitorul a exprimat speranța că 
actuala conferință. va impulsion 
va inspira reluarea și cn.ntimi. 
activității în alte foruri, intrucit 
însăși nu poate ține locul și 
poate prelua obiectivele unor nego
cieri cum sint cele de la Geneva și 
Viena. El s-a pronunțat pentru an
gajarea unor eforturi concrete în 
negocieri, intrucit „secmitatea în
Europa nu-și poate permite să piar
dă timpul**. |

Exprimînd regretul pentru deterio- I 
rarea relațiilor Est-Vest, precum și 
speranța reluării dialogului, pre
ședintele Confederației Elvețiene șî 
șeful Departamentului Federal al 
Afacerilor Externe, Jean Pierre 
Aubert,'a subliniat că este in intere
sul real al Europei ca echilibrul de 
forțe să fie stabilit la cel mai scăzut 
nivel posibil.

Vorbitorul a reamintit necesitatea, 
prevăzută in Actul final de la Hel
sinki, ca lucrările acestei conferim 
care se inscrie in activitățile C.S.C.I 
să se desfășoare intre cele 35 de st: 
te. suverane și independente, și r. 
intre blocuri.

Suedia va contribui activ la efortu
rile de edificare a unui sistem dura
bil de măsuri de incredere și s<“m- 
ritate. a arătat ministrul sued 
afacerilor externe, Lennart 
stroem, exprimînd speranța că prim 
fază a conferinței va pune bazek 
pentru următoarea etapă a conferin
ței, cea consacrată dezarmării. '

Europa trăiește sub amenințarea 
distrugerii totale. Sint, deci, impe
rios necesare măsuri pentru îîedu- 
cerea riscului de conflict in această 
parte a lumii. Securitatea Europei 
nu se poate întemeia, pe termen 
lung, pe ■ descurajarea nucleară. ^Tre
buie să edificăm securitatea im
preună, peste frontierele alianțelor, 
ceea ce presupune incredere recipro
că, iar Conferința de la Stockholm se 
impune să fie privită din această 
perspectivă — a subliniat vorbitorul.

în intervenția sa, ministrul de ex
terne al R.F. Germania, Habs-Die- > 
irich Genscher, a afirmat că actuala 
situație internațională trezește o în
grijorare profundă și trebuie acțio
nat de. o asemenea manieră incit 
evoluția vieții internaționale săi nu 
Lasă de sub controlul statelor. In 
acest fel va fi posibil să realizăm un 
nou inceput in relațiile Est-Vest. EI 
a exprimat speranța că se va ac
ționa in favoarea cauzei păcii intr-un 
mod hotărit, sobru și responsabil. 
Dialogul trebuie reluat de acolo de 
unde a fosț întrerupt, cooperarea 

■trebuie dezvoltată și găsite noi mij
loace pentru depășirea obstacolelor 
existente. O condiție prealabilă im
portantă pentru succesul Conferinței 
de la Stockholm o constituie recu
noașterea reciprocă a intereselor le
gitime de securitate.

Ministrul vest-german a opinat că 
obiectivul etapelor viitoare ale con
ferinței tgebuie să vizeze reducerea 
armelor convenționale și a trupelor 
din Europa, pentru realizarea 
echilibru la 
sibil.

Ministrul 
Ghcorghios 
primat profunda îngrijorare in legă
tură cu faptul -că toate negocierile' 

, majore de dezarmare se află in im
pas și nu există pentru moment 
perspectiva reluării lor. că in pre
zent cursa înarmărilor continuă 
nestăvilită, mai ales in domeniul nu
clear, a relevat : această conferință, 
oricît de îndelungate și dificile s-ar 
dovedi negocierile sale, nu consti
tuie decît începutul unui proces al 
cărui obiectiv final rămine realizarea 
dezarmării in Europa, dînd astfel 
expresie deplină îndatoririi sta
telor de a se abține de la folosirea, 
forței sau amenințarea cu folosirea^ 
ei. Participanții la Conferința de la 
Stockholm nu trebuie să precupe
țească nici un efort pentru reali
zarea măsurilor de încredere,și secu
ritate propuse care, prin amploarea 
și natura lor. trebuie nu numai să re
ducă riscul confruntării militare în 
Europa, dar să constituie și o puter
nică și durabilă infrastructură de 
pace.

al
a

Olandei, 
subliniat 

actuala '

'i

cel mai scăzut

de externe al 
lacovou, după

unui 
nivel po-

Ciprului,
ce a ex-
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