
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Islamice Iran

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, joi dimineața, pe Ah
mad Ajallooeian, ambasadorul Repu

blicii Islamice Iran la București, in 
vizită de rămas bun, cu ocazia în
cheierii misiunii acestuia în țara 
noastră.

Cu acest prilej, a avut loc • con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.
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în lumina orientărilor formulate la Congresul al XIII-lea de

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

PATRIOTISMUL 
REVOLUȚIONAR SOCIALIST 

- forță a progresului 
multilateral al țării

Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
XIII-lea al partidului se află pe 
masa de lucru a țării, întregul po
por văzînd in ideile și orientările 
pe care le încorporează programul 
său de muncă pentru anii ce vin, 
direcțiile de acțiune menite să 
asigure urcarea unor trepte noi pe 
calea progresului social-economic. 
Viziunea larg cuprinzătoare ce stă 
la temelia acestui strălucit docu
ment este ilustrată de abordarea, 
in ansamblul său, a problematicii 
ample și complexe a edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării patriei spre 
comunism — de la cea privind 
dezvoltarea forțelor de producție 
și perfecționarea relațiilor sociale 
și pînă la cea legată de activitatea 
de formare a profilului moral-po
litic al omului nou, constructor 
conștient și devotat al orânduirii 
socialiste. în acest cadru, stăruind 
asupra trăsăturilor moral-politice 
proprii omului zilelor noastre, se 
așază pe prim plan patriotismul 
revoluționar socialist, înțeles ca o 
valoare supremă a orînduirii noas
tre, ca temelie și condiție esenția
lă a împlinirii personalității 
umane.

„în întreaga activitate politîco- 
educativă de formare a omului 
nou — se spune în Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — trebuie să punem pe 
prim plan dezvoltarea patriotis
mului revoluționar socialist, a dra
gostei față de patrie, a răspunde
rii și atașamentului față de popor, 
față de cuceririle sale revoluțio
nare, a hotărîrii de a lupta și a 
munci pentru făurirea socialismu
lui și comunismului, pentru ridi
carea continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a poporului, 
pentru apărarea cuceririlor revo
luționare, a independenței și su
veranității României'*.

Prin asemenea aprecieri, Rapor
tul prezentat de secretarul general 
al partidului la marele forum co
munist se situează firesc în conti
nuitatea concepției afirmate cu 
putere după Congresul al IX-lea 
al partidului, potrivit căreia dra
gostea de patrie, atașamentul față 
de marile valori naționale, hotă- 
rîrea de a acționa neabătut pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului, pentru mersul îna
inte al țării — caracteristici de 
esență ale patriotismului socialist 
revoluționar — constituie o impor
tantă forță de progres, de întărire 
a unității și coeziunii poporului, 
de implicare activă, nemijlocită a 
fiecărui cetățean în opera de dez
voltare social-economică a patriei.

în această viziune, patriotismul 
reprezintă o nesecată sursă de tă
rie, iubirea de țară potențînd ini
țiativa cetățenească, răspunderea 
civică, contribuind la înțelegerea 
marilor imperative ale fiecărui 
moment, la depășirea greutăților 
și obstacolelor.

în concepția secretarului gene
ral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fi patriot 
înseamnă înainte de toate să-ți 
iubești patria in care te-ai născut, 
poporul din rîndurile căruia te-ai 
ridicat ; înseamnă a fi profund 
atașat marilor idealuri sub sem
nul cărora a stat mereu munca, 
viața și lupta generațiilor de ieri 
și de astăzi, hotărîrea de a încor
pora în ființa proprie, ca pe un 
dat fundamental, asemenea aspi
rații, purtîndu-le mai departe prin 
vreme. A fi patriot înseamnă a 
cunoaște și a prețui trecutul na
țional, de-a lungul căruia s-a 
plămădit însuși felul de a fi, a 
gîndi și a simți al poporului nos
tru, pe înaintașii care au purtat 
grele lupte pentru apărarea gliei 
străbune, a ființei de neam, dove- 
dindu-se mai puternici decît orice 
vitregii ale vremurilor, purtind 
spfe împlinire, prin muncă, prin 
statornicie, prin unire, torța ma
rilor și legitimelor noastre idea
luri sociale și naționale. A cinsti 
istoria noastră zbuciumată și eroi
că, a venera marile fapte ale îna
intașilor, a simți mereu aproape 
de „inimă, de cuget căldura atașa-, 
mentului lor față de marile valori 
ale unui popor — limba, pămîntul 
patriei, ființa neamului, libertatea 
și dreptatea socială, unitatea și 
neatîrnarea națională — a le răs
punde astăzi prin fapte pe aceeași 
măsură reprezintă însăși substan
ța patriotismului revoluționar so
cialist.

Patriotismul autentic este in pri
mul rînd un patriotism al faptei ; 
cel care își suflecă mînecile, care 
pune umărul, care își încordează 
puterile minții și ale brațelor, care 
întreprinde, care realizează ceva, 
cel care cutează, cel care îndrăz
nește, care nu așteaptă să-i cadă 
totul de-a gata este patriot în 
cel mai înalt înțeles al cuvintului. 
Patrioți în sensul cel mai înalt al 
cuvintului au fost marii noștri 
voievozi care, în înfruntările 
veacurilor, au strins Intr-un mă
nunchi tare puterile neamului, 
spre a apăra ființa patriei. Pa- 
trioți în sensul cel mai deplin al 
cuvintului au fost cei mulți, țăra
nii și orășenii, ce-au alcătuit me
reu temelia țării, cei care și-au
(Continuare în pag. a IlI-a)

Au îndeplinit planul pe 4 ani 
ai actualului cincinal

26 UNITĂȚI ECONOMICE 
DIN JUDEȚUL SIBIU

Prin susținute preocupări pri
vind accentuarea laturilor calita
tive ale activității economice, pro
movarea progresului tehnic și o 
mai bună organizare a muncii, 28 
de unități economice din județul 
Sibiu au îndeplinit înainte de ter
men sarcinile de plan pe 4 ani ai 
cincinalului la producția-marfă in
dustrială. Potrivit calculelor esti
mative, pînă la finele anului, co
lectivele de oameni ai muncii din 
aceste unități fruntașe în întrecere 
— între care întreprinderea me
canică Mîrșa, Automecanica Me
diaș, „Carbosin" din Copșa Mică, 
întreprinderea „13 Decembrie", în
treprinderea de utilaje și piese de 
schimb — vor livra peste prevederi 
autobasculante, mașini și utilaje 
pentru diferite ramuri ale econo
miei naționale, produse chimice și 
altele în valoare de peste 1,8 mi
liarde lei. (Nicolae Brujan, cores
pondentul „Scinteii).

16 UNITĂȚI ECONOMICE 
DIN JUDEȚUL VÎLCEA

Răspunzînd cu noi și remarcabile 
fapte de muncă mobilizatoarelor 
orientări și îndemnuri cuprinse în 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
XIII-lea al partidului, colectivele 
de muncă din 16 întreprinderi ale 
județului Vîlcea anunță îndeplini
rea sarcinilor ce le-au revenit la 
producția-marfă pe primii patru 
ani ai cincinalului. Intre unitățile

care și-au onorat înainte de ter
men sarcinile la acest important 
indicator se numără întreprinderea 
forestieră de exploatare și trans
port Rm. Vîlcea, Antrepriza de 
construcții hidroenergetice Olt- 
superior, întreprinderea antrepriză 
de construcții-montaj Rm. Vîlcea. 
Potrivit angajamentului asumat de 
colectivele din aceste întreprinderi, 
pînă la sfîrșitul acestui an Vor mai 
fi realizate peste prevederi însem
nate cantități de produse chimice, 
mobilier, echipament hidraulic, 
panouri din prefabricate și alte 
produse solicitate de economia na
țională și la export în valoare de 
peste 250 milioane lei. (Ion Stanciu, 
corespondentul „Scînteii").

15 UNITĂȚI ECONOMICE 
DIN JUDEȚUL TULCEA

Colectivele din 15 unități econo
mice din județul Tulcea au reali
zat prevederile de plan la produc
ția-marfă industrială pe patru ani 
ai cincinalului. Pînă la sfîrșitul 
anului, în aceste unități se va rea
liza o producție suplimentară în 
valoare de peste 200 milioane lei, 
reprezentînd concentrate de plumb, 
zinc și cupru, pirită cupriferă, 
utilaje tehnologice, nave fluviale, 
confecții-textile. în rîndul unități
lor fruntașe figurează exploatările 
miniere Altîn-Tepe și Mahmudia — 
Somova, întreprinderea de confec
ții Tuicea, întreprinderea de re
parații nave și utilaje tehnologice. 
(Neculai Amihulesei, coresponden
tul „Scînteii").

GALAȚI : Producție fizica peste prevederi

Transpunînd in viață hotărîrile 
Congresului al XIII-lea al parti
dului, oamenii muncii din indus
tria județului Galați acționează cu 
dăruire și abnegație pentru înde
plinirea sarcinilor de plan pe 
acest an. O expresie a răspunderii 
cu care se muncește o constituie 
faptul că industria gălățeană. a 
realizat în perioada care a trecut 
din acest an o producție-marfă in
dustrială în valoare de 639 milioa
ne lei. Au fost livrate peste pre

vederile planului 60 000 tone fontă, 
3 300 tone oțel, aproape 13 000 tone 
laminate finite pline, 6 600 tone 
profile formate la rece, produse 
ale industriei electrotehnice in va
loare de 23 milioane lei, 1 200 tone 
utilaj tehnologic pentru metalur
gie, produse ale industriei alimen
tare și ușoare. Toate aceste sporuri 
au fost realizate pe seama crește
rii productivității muncii (Dan 
Plăcșu, corespondentul „Scînteii").

Centrale electrice și de termoficare
Pe platforma Industrială a mu

nicipiului Slatina a început con
struirea unei centrale electrice și 
de termoficare ce va funcționa pe 
bază de cărbune inferior. Noul 
obiectiv va dispune de trei cazane 
cu cite o capacitate de 420 tone 
abur pe oră și de două grupuri 
energetice, avînd fiecare o putere 
instalată de 50 MW, de alte insta
lații și echipamente de mare com
plexitate tehnică, asigurînd com
pletarea necesarului de energie e- 
lectrică și termică și de apă indus
trială al unităților economice de 
pe platforma menționată, precum 
și al celui de apă caldă pentru 
consumul urban.

Un obiectiv energetic similar se 
construiește în apropierea Combi
natului petrochimic și a Uzinei e- 
lectrice din Pitești. Noua centrală 
va fi dotată cu 4 cazane de cîte 
420 tone abur pe oră și cu 4 gru
puri energetice avînd fiecare o pu
tere instalată de 50 MW. Utilizînd 
drept combustibil lignitul provenit 
de la unitățile) întreprinderii mini
ere din Cîmpulung și de la exploa
tările din bazinele carbonifere ale 
Olteniei, viitorul obiectiv termo- 
energetic va produce 1 206 milioane 
kWh energie electrică și 4,4 mili
oane Gcal energie termică.

(Agerpres)

PENTRU VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A MATERIILOR PRIME Șl A RESURSELOR ENERGETICE

Tehnologia modernă de înlocuire a hidrocarburilor cu cărbune 
- extinsă in cit mai multe unităti economice!J

Creșterea ponderii cărbunilor șl, îndeosebi, a lig- 
niților inferiori în balanța energetică a țării repre
zintă un obiectiv economic de o deosebită importan
ță, subliniat din nou, cu pregnanță, în Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului.

înlocuirea hidrocarburilor cu combustibili solizi este, 
se înțelege, o acțiune de mare amploare, care ne
cesită atît intensificarea eforturilor specialiștilor din 
domeniul concepției, proiectării și construcției de echi

pamente energetice, cit șl o mare receptivitate din 
partea unităților economice în asimilarea și aplicarea 
rezultatelor cercetării. Subliniem acest lucru, întrucit 
cercetarea științifică românească a elaborat - chiar 
cu o anumită prioritate pe plan mondial — o so
luție originală, deosebit de eficientă pentru valorifi
carea cărbunilor inferiori. Dar să dăm cuvîntul faptelor 
pentru a vedea ce s-a realizat și ce mai trebuie făcut 
in acest domeniu.

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul articolului 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. - Se convoacă Marea Adunare Națională în a Xl-a sesiune a 

celei de-a Vlll-a legislaturi in ziua de 12 decembrie 1984, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

DECRET PREZIDENȚIAL
pentru convocarea Camerei legislative a consiliilor populare 

In temeiul articolului 14 din Legea nr. 5/1975 privind Congresul, Camera le
gislativă și conferințele consiliilor populare,

Președintele Republicii Socialiste România decretează : 
Articol unic. — Se convoacă Camera legislativă a consiliilor populare în ziua 

de 11 decembrie 1984.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Vibrează puternic în întreaga ființă a țării ecoul 
lucrărilor Congresului al XIII-lea al partidului. 
Literele de aur ale programului de mare perspec
tivă privind dezvoltarea economico-socială a patriei 
noastre prind viață, sînt însuflețite de faptele 
oamenilor. Acum este ora înaltelor performanțe : 
România de azi — harnică, cutezătoare făurește 
prin muncă eroică România de mîine <— mai bogată, 
mai frumoasă, mai puternică. Una dintre temeliile 
acestei înalte zidiri este și metalurgia. Oțelul. Oțel 
pentru giganticele construcții de mii de tone și 
pentru aparatele de mare finețe, comensurînd mi
croni ; oțel pentru producția de energie nucleară 
și de asemenea oțel pentru producția de pîine. Cu 
cele 655 kg oțel produse în prezent pentru fiecare 
locuitor al tării. România se situează în rîndul sta

telor cu o puternică Industrie metalurgică. Așa cum 
prevăd documentele celui de-al XIII-lea Congres 
al partidului — Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și Directivele — această putere va spori: 
pînă in 1990 producția de oțel va ajunge la 20—20,5 
milioane tone, de laminate la 15—15,4 milioane tone, 
cea de țevi din oțel la 2,2 milioane tone. Obiective 
majore constituie și laturile calitative : producția 
de oțel de calitate urmează să crească cu cel 
puțin 35 la sută, a oțelurilor aliate și înalt aliate 
cu peste 30 la sută.

Un program mobilizator — de înaltă forță și efi
ciență economică. Un program care a și început să 
fie înfăptuit. Astăzi — un popas intr-un puternic 
centru metalurgic al țării, cu vechi tradiții și noi 
împliniri ; Cîmpia Turzii.

ARDEREA CĂRBUNILOR 
IN STRAT FLUIDIZAT - O 
SOLUȚIE DE MARE EFI
CIENȚĂ PENTRU ÎNLOCUI
REA HIDROCARBURILOR. 
Cu mal bine de doi ani în urmă (vezi 
„Scînteia" din 29 octombrie 1982), în- 
tr-o anchetă pe această temă era 
prezentată o cercetare de mare va
loare, finalizată printr-o tehnologie 
și prin instalații de înalt randament 
concepute și realizate de specialiști 
din Institutul de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică pentru echi
pament energetic (I.C.S.I.T.E.E.) din 
București. Era vorba de instalațiile 
de ardere a cărbunelui în strat flui
dizat, mai pe scurt de cazanele A.S.F.

Revenim acum asupra acestui 
Bubiect, deoarece tehnologia elabora
tă cu mai bine de doi ani in urmă 
prezintă mari avantaje față de solu
țiile clasice, folosite la actualele ca
zane de abur și apă fierbinte cu 
combustibil solid. Iată numai cîteva 
dintre ele : 1. Poate folosi cărbunele 
din oricare bazin minier al țării, in

clusiv praful de cărbune inutilizabil 
la celelalte tipuri de cazane. 2. Are 
un randament de ardere superior — 
peste 80 la sută — ceea ce echiva
lează cu însemnate economii de căr
bune (la o unitate de 10 tone abur 
pe oră se reduce consumul anual cu 
peste 4 000 tone cărbune provenit din 
bazinul Olteniei). 3. Greutatea caza- 
nelor este mai mică cu 50 la sută, 
obținîndu-se deci și importante eco
nomii de metal, materiale refracta
re, beton și materiale de construcții. 
4. Structura cazanelor este mai sim
plă și, ca urmare, au o mai mare fia
bilitate și siguranță in exploatare.

Sînt suficiente argumente care 
pledează în favoarea extinderii teh
nologiei de ardere a cărbunilor în 
strat fluidizat pentru obținerea apei 
fierbinți sau a aburului tehnologic 
necesare unor procese industriale ori 
pentru încălzirea locuințelor, a spa
țiilor social-administrative etc.

CAZANELE A.S.F.-APRE
CIATE ÎN ȚARĂ Șl PESTE 
HOTARE. Avînd în vedere că în

urmă cu doi ani nu exista nici un 
cazan de acest tip omologat și că, 
deși la Combinatul de utilaj greu 
din Cluj-Napoca exista documenta
ția de execuție pentru o întreagă 
gamă de asemenea instalații (cazane 
de 1,6; 3; 5 și 10 Gcal pe oră), nu 
se înregistra totuși nici o comandă 
din partea întreprinderilor — este fi
resc să ne întrebăm : care este situa
ția realizării acestor instalații de ar
dere în momentul de față? „Inter
venția ziarului de acum doi ani a 
fost deosebit de oportună — ne spu
ne dr. ing. Ion Nistor, șeful co
lectivului de cercetători de la 
I.C.S.I.T.E.E. care a conceput noile 
tipuri de cazane. în momentul de 
față sînt omologate cazanele de apă 
fierbinte cu capacități de 1,6 Gcal 
pe oră și de 10 Gcal pe oră, care 
funcționează la întreprinderea mi
nieră Motru. De curînd, a mai fost 
omologat un cazan de 10 Gcal 
pe oră, montat — împreună cu alte 
două de aceeași capacitate — la în
treprinderea de spirt și drojdie din 
comuna Bragadiru. Pentru cazanele 
de 3 și. 5 Gcal pe oră nu mai este

nevoie de omologare, ci doar de 
efectuarea unor măsurători de per
formanță. Deosebit de important 
este însă faptul că aceste instalații 
au început să stîrnească interesul 
proiectanților și al specialiștilor din 
unitățile industriale, dovadă fiind 
numărul mare de comenzi pe care 
le-a primit Combinatul de utilaj 
greu din Cluj-Napoca".

Intr-adevăr, la combinatul clujean 
consemnăm un fapt îmbucurător : 
pînă în prezent, au fost reali
zate și livrate beneficiarilor peste 90 
de cazane A.S.F. de diverse capaci
tăți, pentru apă fierbinte și abur, iar 
alte 26 sînt în execuție. „Nici unuia 
dintre produsele noastre nu i s-a dus 
vestea atît de repede ca instalațiilor 
de ardere în strat fluidizat — ne 
spune tovarășul Gheorghe Pardi, 
directorul combinatului. Și nu numai 
în țară. Am primit solicitări de co
laborare în domeniul construcției de 
cazane A.S.F. și de la firme din Ce
hoslovacia, Bulgaria, R.D.G. și al
tele".

Interesul pentru aceste instalații 
este justificat. Puține țări în lume 
au reușit să realizeze asemenea ca
zane, dar și în aceste cazuri folosin- 
du-se cărbuni de calitate mult mai 
bună, cu puteri calorice de 3—4 ori 
mai mari decît are lignitul din țara 
noastră. Cazanele care utilizează lig
nit de calitate inferioară, cu putere 
calorică de pînă la 1200 Kcal pe kg, 
sînt o prioritate exclusiv româneas
că. Dealtfel, printr-un Decret al Con
siliului de Stat, în nomenclatorul ca
zanelor tipizate, care funcționează pe

Vlaicu RADU
(Continuare în pag. a Ii-a)

S-a întîmplaț ca un ope
rator al Cinematografiei să 
se afle la Cîmpia Turzii 
atunci, în acea istorică zi 
de 11 iunie 1948. Aspectele 
surprinse de el pe peliculă, 
în amiaza de vară, au de
venit imagini simbol : ele 
au fost reluate de multe 
ori pe marele șl pe micul 
ecran, se află in muzee, 
devenind, în conștiința 
noastră, sinonime cu ac
tul revoluționar al națio
nalizării. Ridicat pe o 
scară, un muncitor dă jos 
vechea firmă a „Societății 
Anonime", urmind a o 
înălța pe cea nouă : „In
dustria sîrmei — Cîmpia 
Turzii".

Secvențele care au pre
cedat acest moment de is
torie nu mai sînt înregis
trate decît pe pelicula me
moriei. Iată, citeva din 
ele ne sînt evocate de bă- 
trinul laminorist Alexan
dru Berar, om la peste 80 
de ani :

— Fabrica de sîrmă s-a 
pus in mișcare la 16 iulie 
1921, dar eu pot spune că 
am lucrat la ea încă din 
toamna lui 1919. Atunci, 
in acel timp al roadelor 
puține și sărace, am tăiat 
tuleile de porumb șl am 
pus primele temelii, apoi 
am făcut laminorul și 
după aceea am lucrat la 
el. Trudă grea, pînă la 14 
ore pe zi. Lucrapn mai a- 
les cu puterea brațelor : 
luam hașpa, adică vîrtel- 
nița de 50—60 de kile pe 
piept și o învîrteam cu 
mina pînă istoveam depă- 
nînd sîrma. Altele sint 
astăzi rosturile pe la noi ;

muncitorul e stăpîn șl se 
lucră mai ales cu ăutefea 
minții.

Discutăm cu Eroul Mun
cii Socialiste Gligor Urs, 
directorul combinatului me
talurgic.

— Alexandru Berar a 
curățat de tuleie terenul 
pe care s-a construit fa-

înlocultă tn 1978 cu o alta : 
combinatul metalurgic. Și 
asta pentru că vechea de
numire nu mai corespun
dea, fusese depășită. Desi
gur, se continuă tradițio
nala îndeletnicire a pro
ducerii sîrmei, care nu-i 
defel o treabă ușoară, mai 
ales că nu-i vorba de 
sîrmă pentru gard sau de

La ora 
înaltelor 

performante
brica. Am putea spune că 
el face parte din genera
ția întemeietorilor. Cum 
să denumim generația care 
a urmat, generația dum
neavoastră ?

— Trebuie să pornim 
neapărat de la o realitate 
a cărei simplă afirmare 
spune extraordinar de 
mult : astăzi la Cîmpia 
Turzii se produce tot atît 
oțel cit in toată România 
anului naționalizării. Și nu 
orice fel de oțel, ci oțeluri 
speciale, aliate și înalt a- 
liate. Iată că intre timp, 
firma pusă in 1948 a trebuit 
și ea să fie dată jos, fiind

întins rufe... Astăzi, sîrma 
alcătuiește sistemul nervos 
al complicatelor aparate 
și utilaje, face parte din 
structura de rezistență a 
celor mai importante con
strucții. La Cîmpia Turzii 
se produce sîrmă in nume
roase sortimente unicat pe 
țară, multe la cel mai înalt 
nivel calitativ pe plan 
mondial. Dar pe lingă sîr
mă — și nu în ultimul 
rînd — producem oțel la
minat și oțel calibrat, elec
trozi și fluxuri de sudură, 
cabluri din oțel și cabluri 
electrice și multe altele.

— Așadar, putem vorbi

despre generația dezvol
tării ?

— A dezvoltării, da, dar 
ar fi prea puțin. Aș mai 
adăuga calificativul înaltei 
calități și pe cel al spiri
tului revoluționar în ac
țiune. Dar cel mai nime
rit ar fi s-e numim „Ge
nerația Epocii Ceaușescu". 
Este o definire atotcuprin
zătoare.
. Alexandru Berar, tatăl, 
ridica pe piept „hașpa de 
50—69 de kile". Inginerul 
Alexandru Berar, fiul, are 
astăzi la îndemînă calcula
toarele electronice :

— To-tul s-a schimbat : 
șl felul vieții, și munca, și 
rînduiala ei. Numai dra
gostea de meserie a ră
mas statornică. Sîntem la 
tata 12 copii. Pe 8 dintre 
noi, băieți și fete, ne-a 
adus, rînd pe rînd, să 
lucrăm aici. Aici, „la sîr
mă". La rîndul nostru, noi, 
frații și surorile, am în
ceput să ne aducem copiii 
pe măsură ce se fac mari. 
Deocamdată tata mai are 
și 4 nepoți care lucrează 
a-ici, unde ei a pus pri
mele temelii. în eurind vor 
fi și alții și vor fi și stră
nepoții.

Puternice dinastii și tra
diții muncitorești, ștafete 
ale simțului datoriei, ale 
spiritului de răspundere. 
Are deplin temei Ionel 
Butilcă, secretarul comi
tetului de partid, să ne 
spună :

Gh. ATANASJU
(Continuare in pag. a Ilî-a)

Astăzi, la Cîmpia Turzii se produce tot atît oțel cit In toată România anului naționalizării, In fotografie : o zi de 
muncă obișnuită la laminorul de sîrmă 
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UN EMINENT OM DE STAT 
ȘI PATRIOT ÎNFLĂCĂRAT

Se Împlinesc o sută de ani de la 
nașterea eminentului om de stat, pa
triota! inflăsărat, dr. Petru Groza, 
personalitate de seamă a vieții poli
tice românești, militant democrat, 
care, in momente hotăritoare ale is
toriei României, și-a împletit pro
priul destin eu cel al poporului ro
mân.

Născut la 7 decembrie 1884, în co
muna Băcla, din județul Hunedoara, 
Petru Groza a crescut și s-a format 
in condițiile amplificării luptei de 
eliberare socială și națională, fiind 
animat de dorința și hotărîrea ne
strămutate de înfăptuire, pe pămin- 
tal patriei, a aspirațiilor pentru care 
au luptat și s-au jertfit numeroase 
generații de înaintași. Dăruit cu 
toată puterea gîndukii și a faptei 
sale, tnoă din anii tinereții, unor 
asemenea idealuri politice. Petru 
©roza avea să se numere, mb me
morabila zi de 1 Decembrie 1918, 
printre participant!! activi la isto
rica Adunare Națională de la Alba 
I” li a, care, dînd glas voinței și as
pirațiilor de veacuri ale tuturor ro
mânilor, avea să proclame istoricul 
act al unirii Transilvaniei eu Româ
nia, ce a dus la făurirea statului na
tional unitar român. Numele său a 
figurat printre cele ale eternităților 
Marelui Sfat Național constituit cu 
acel prilej.

Dr. Patru Groza a avut un rol Im
portant ta viața politică a României, 
atît ta anii dinaintea cotai de-al doi
lea război mondial, eît și în perioada 
postbelică. El a adus o contribuție 
deosebită la întărirea alianței și uni
tății de luptă a elasei muncitoare și 
țărănimii muncitoare pentru elibe
rarea de exploatare și asuprire, pen
tru cucerirea de drepturi și libertăți 
democratice. Animat de vii simță
minte patriotice, Petru Groza s-a 
încadrat cu Însuflețire ta viața po
lities a României, a militat de pe 
pozjțH democratice și s-a oonsacrat 
slujirii neabătute a idealurilor de 
libertate și dreptate socială și na
țională ale maselor populare, îndeo
sebi ale țărănimii. De pe aceste 
poziții, dr. Petru Groaa a devenit, în 
anul 1938, președlnteio Frontului plu
garilor — organizație de masă de
mocratică a țărănimii — în fruntea 
căreia s-a aflat timp de două de
cenii.

Dr. Petru Groza s-a nomărat prin
tre inițiatorii semnării, în 1935, la 
Băcla, apoi și la Țebea, a unor impor
tante acorduri de luptă inițiate de 
P.C.R„ acorduri la care — alături de 
Frontul plugarilor — au aderat Blo
cul democratic, organizația oameni
lor muncii maghiari din România 
(MADOSZ), Partidul socialist, or
ganizații locale ale Partidului so
cial-democrat etc. împreună, aceste 
organizații au determinat succesul 
răsunător al forțelor democrate ta 
alegerile parlamentare parțiale din 
februarie 1936. în județele Hunedoa
ra și Mehedinți.

Dr. Petru Groea s-a ridicat ea 
toată hotărîrea împotriva fascismului 
și războiului, a militat activ ta rîn- 
dul forțelor celor mai înaintate, or
ganizate și conduse de Partidul Co
munist Român, pentru răsturnarea 
guvernatei de dictatură fascistă și 
eliberarea țării, pentru cucerirea de 
către poporul nostru a dreptului 
sacra de a-și hotărî singur destinele. 
Asemenea tuturor oonștiimțelor lucide 
ale țării, el a văzut ta pericolul 
fascist o gravă amenințare la adresa 
independenței și integrității poporu
lui român, a păcii în Europa și în 
Întreaga lume. Aprectind că Jasois- 
mul propagă ura intre naționalitățile 
conlocuitoare, conform principiilor 
rasiste", dr. Petru Groza îi califica, 
in 1986, pe fasciști ea antinaționali, 
„deoarece stau alături de Germania 
șl Ungaria, țări revizioniste, care 
vor schimbarea granițelor tării noas
tre". Adine convină da necesitatea 
luptei antifasciste, el oensideca că 
prin unirea forțelor democratice ta- 

tr-w» front popular se va realiza 
„adevărata apărare a națiunii noas
tre".

Aderind la platforma de luptă a 
Partidului Comunist Român, dr. 
Petru Groza a militat neabătut pen
tru apărarea integrității teritoriale, a 
independenței și suveranității patriei, 
grav primejduite de fascism, s-a ri
dicat împotriva odiosului dictat im
perialist de la Vieae, din 30 august 
1940, care rupea samavolnic din 
trupul țării Transilvania de nord, a 
acționat ca hotărire pentru afirma
rea drepturilor istorice ale poporului 
nostru de a trăi liber și unit in vatra 
strămoșească. în arta grei ai dicta
turii militaro-fasciste, el și-a adus 
contribuția la resfltearea, în 1943, a 
Frontului Patriotic AafihîMarist și a
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altor coaliții ale forțelor democratice, 
antifasciste, antihitleriste. Ca urmare 
a activității sale antifasciste, în pe
rioada războiului, dr. Petru Groza a 
cunoseut prigoana regimului de dic
tatură militaro-fascistă, culrninînd cu 
arestarea și întemnițarea sa.

Revoluția de eliberare socială șl 
națională, antifascistă și antiimperia- 
Mstă, de la 23 August 1944, inițiată, 
•cganizată și eondusă la victorie de 
către Partidul Comunist Român, 
avea să-1 găseaseă firesc pe dr. Petru 
Groza ancorat adine în evenimentele 
cruciale pe care le trăia Remania. 
Văztad ta acest aaoment isteric în
ceputul unui nou destin al patriei, 
el a participat activ la iwpta mase
lor populare, conduse de partid, pen
tru înfăptuirea marilor transformări 
revoluționare, democratice din viața 
țării, pentru Nchidarea Vechilor rin- 
duieli burghezo-moșierești și trans
formarea socialistă a patriei.

Sub presiunea luptei revoluționare 
a maselor, a marilor bătălii de clasă 
declanșate de partid in această peri
oadă, la 6 martie 194B lupta pen
tru cucerirea puterii politice a fost 
decisă în favoarea forțelor de
mocratice ale țării, fiind instau
rat primul guvern reveiuționar-de- 
moorat, eu pronunțat caracter 
muneitoresc-țărănesc din istoria 
României, guvern prezidat de dr. 
Petru Groza.

Referindu-se la acest eveniment de 
seamă din istoria României, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu sublinia : „Victo
ria istorică de la 8 Martie a fost re
zultatul luptelor revoluționare ale 
maselor largi populare, desfășurate 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, pentru lichidarea vechii pu
teri burghezo-moșierești și făurirea 
unei noi orinduiri sociale. Astfel, 
constituirea guvernului Groza nu a 
reprezentat o simplă schimbare de 
guvern, ci o schimbare a însuși regi
mului politic din țara noastră : in
staurarea puterii revoluționar-demo- 
cratice a muncitorilor și țăranilor. 
Odată cu formarea guvernului 
Groza, România a pășit pe calea 
unor profunde transformări revotu- 
ționar-democratice. care au cuprins 
întreaga viață economică și socială 
a țării".

Principala preocupare a guvernu
lui dr. Petru Groza, instaurat la 
6 martie, a fost mobilizarea largă a 
forțelor și energiilor întregului popor 
în lupta pentru zdrobirea deplină și 
definitivă a fascismului ; dînd 
viață chemării partidului comunist 
„Totul pentru front, totul pentru 
Victorie !“, guvernul dr. Petru Groza 
a desfășurat o intensă și susținută 
activitate de organizare și unire a 
eforturilor națiunii în vederea spri
jinirii frontului antihitlerist, în tran
șeele căruia au luptat cu eroism și 
au dat grele jertfe de singe sute și 
sute de mii de ostași români, alături 
de armatele sovietice, pentru elibe
rarea Ardealului de sub ocupația 
hitleristo-horthystă — fapt împlinit 
la sfîrșitui lunii octombrie 1944 — și, 
apoi, pentru eliberarea Ungariei, Ce
hoslovaciei și Austriei, pină la victo
ria finală asupra Germaniei fasciste. 
La puține zile de la venirea sa la 
putere, guvernul dr. Petru Groza a 
reușit să reinstaureze autoritatea ro
mânească asupra întregului teritoriu 
al Transilvaniei.

Acționînd mal mult de 12 ani în 
fruntea guvernului și statului, dr. 
Petru Groza a adus o contribuție 
importantă la înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului, de con
strucție socialistă, de ridicare a po
porului la o viață nouă, liberă și 
demnă. Odată cu asumarea puterii 
politice in societate, Partidul Comu
nist Român a trecut cu toată hotă- 

rîrea la soluționarea, în spiritul 
marxism-leninismului, a problemei 
naționale, asigurind deplina egalitate 
în drepturi a tuturor cetățenilor ță
rii, condiții egale de afirmare în 
toate domeniile, ceea ce a dus la în
tărirea continuă a prieteniei și fră
ției dintre toți fiii patriei, fără deo
sebire de naționalitate. Pentru în
făptuirea acestei politici a militat, 
încă de la instaurarea sa, guvernul 
Petru Groza.

întreaga sa activitate, strînseîe 
sale legături cu poporul, cu partidul 
clasei muncitoare i-au dat lui Petru 
Groza putința să vadă limpede că 
numai sub conducerea partidului re
voluționar pot fi asigurate propăși
rea și înflorirea țării, că numai pe 
calea socialismului poporul român 
poate ajunge la un viitor luminos. 
Aceasta era cea mai importantă 
concluzie a bogatei sale experiențe 
politice, concluzie pe care o împăr
tășea în permanență, pentru a cărei 
realizare în practică a militat cu 
pasiune și perseverență.

Adversar neîmpăcat a! planurilor 
Imperialiste de înrobire a popoare
lor, de amestec în treburile interne 
ale altor țări, de ațîțare a psihozei 
„războiului rece", dr. Petru Groza 
a adus contribuții deosebite la în
făptuirea, în acei ani, a politicii ex
terne a României, militînd neobosit 
pentru întărirea prieteniei și colabo
rării dintre țara noastră și celelalte 
țări socialiste, pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare cu toate ță
rile, pentru salvgardarea păcii în 
lume.

în persoana Iul Petru Groza, clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea, partidul nostru revoluționar au 
avut un mare și credincios prieten 
și tovarăș de luptă. Legăturile sale 
trainice, de strînsă conlucrare cu 
toate forțele înaintate, patriotice ale 
țării, sub conducerea Partidului Co
munist Român, au reprezentat un 
simbol al unității de voință și ac
țiune care sudează intr-un tot de 
nezdruncinat întregul nostru popor 
în munca și lupta pentru înfăptui
rea neabătută in viață a politicii 
partidului de construcție socialistă. 
Prin întreaga sa viață și activitate, 
prin devotamentul cu care a slujit 
țara și poporul, dr. Petru Groza 
rămlne în amintirea poporului nos
tru ca o figură luminoasă de luptător 
înflăcărat pentru libertatea, progre
sul și înflorirea patriei, pentru întă
rirea prieteniei și colaborării cu ță
rile socialiste, pentru pace și con
lucrare cu toate națiunile lumii.

Idealurile care au însuflețit acti
vitatea și viața dr. Petru Groza își 
află strălucită împlinire în realită
țile României socialiste de astăzi, în 
Înfăptuirile istorice obținute de po
porul român, sub conducerea parti
dului, cu deosebire In anii ce au 
urmat Congresului al IX-lea al parti
dului, cea mai rodnică perioadă, 
bogată în mărețe realizări, de cînd 
In fruntea partidului și statului nos- 
stru se află cel mai iubit fiu al 
partidului și poporului, patriotul și 
revoluționarul înflăcărat, personali
tate proeminentă a vieții politice 
internaționale, tovarășul Nicolae 
Ceadșeseu;

Prin ampla sa dezvoltare Social- 
economică, prin luminoasele înfăp
tuiri socialiste. România de astăzi se 
Înfățișează lumii ca o țară puter
nică, liberă, independentă, în care 
toți fiii patriei, fără deosebire de 
naționalitate, întregul popor, strîns 
uniți în jurul partidului, al secreta
rului său general, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privesc cu încredere viitorul, hotărîți 
să înfăptuiască exemplar mărețele 
obiective stabilite de Congresul al 
XIII-lea pentru progresul și bună
starea întregii națiuni, spre gloria, 
demnitatea și strălucirea României 
socialiste.
Prof. univ. dr. Gh. I. IONITA

ÎNDATORIRE PATRIOTICĂ, O SARCINĂ DE MARE

RĂSPUNDERE A FIECĂREI UNITĂTI AGRICOLE
*

întreaga cantitate de porumb contractată
- livrată integral si neintirziat!

BOTOȘANI; Multe unități dau 
un bun exemplu

Pină joi dimineața, opt din cele 
14 consilii agroindustriale din ju
dețul Botoșani au îndeplinit și de
pășit sarcinile de livrare a porum
bului la fondul de stat. Unitățile 
agricole din consiliile agroindus
triale Săveni, Cîndești, Riplceni, 
Havîrna, Frumușica și altele au 
transportat și livrat suplimentar la 
fondul de stat cantități de porumb 
cuprinse între 450 și 1 900 tone. 
Dealtfel, așa cum rezultă din da
tele centralizate la direcția agricolă 
județeană, pină acum, 45 din cele 
100 de cooperative agricole exis
tente în județ au depășit substan
țial sarcinile contractuale la fon
dul de stat și fondul pentru nu
trețuri combinate. în mod deose
bit se remarcă unitățile agricole 
din orașul Dorohoi și din comu
nele Roma, Flămînzi, Concești, 
Mileanca, Ripiceni, Știubieni.

Se cuvine relevat că, în ultimele 
zile, în județ s-a desfășurat o ac
țiune temeinic organizată pentru 
intensificarea transportului po
rumbului la bazele de recepție. O 
acțiune absolut necesară, deoarece, 
cu o săptămînă în urmă, livrarea 
porumbului la fondul de stat și la 
cel de nutrețuri combinate era 
foarte întîrziată. Comandamentul 
județean pentru agricultură a ana
lizat cu răspundere această situa
ție și, ca atare, cu sprijinul orga
nelor și organizațiilor de partid, a 
luat măsuri pentru mobilizarea de 
forțe sporite la depănușarea po
rumbului de pe unele suprafețe, 
precum și pentru înlăturarea unor 
dereglări din activitatea de trans
port.

Lunf dimineața, la C.A.P. Vlr- 
ful Cîmpului mai erau de depă- 
nușat știuleți de porumb de pe 
aproape 100 hectare. Joi, cînd am

La baza de recepție unde livreazâ 
porumbul cooperativele agricole 
din zona Poiana Mare, județul Dolj 

revenit în această unitate, întrea
ga producție era depănușată, iar 
cantitățile contractate fuseseră li
vrate la baza de recepție. „Timp 
de trei zile, toți locuitorii comu
nei au lucrat la depănușat și în
cărcarea știuleților în mijloacele 
de transport — ne spune Amălia 
Rotaru, primarul comunei. După 
ce au fost făcute calculele privind 
producția obținută, cooperatorii au 
hotărît să livreze suplimentar la 
fondul de stat 164 tone porumb, 
iar la fondul pentru nutrețuri 
combinate 38 tone. Și aceasta, con
comitent cu încheierea arăturilor 
adinei pe cele 879 hectare". La fel 
s-a procedat și în comunele Hli- 
piceni, Todireni, Curtești și Mihăi- 
leni, unde in ultimele 3—4 zile s-a 
lucrat intens la depănușarea po
rumbului și au fost livrate canti
tăți mari la fondul de stat.

La depănușarea și transportul 
porumbului la bazele de recepție 
au fost mobilizați, totodată, nu
meroși oameni ai muncii din uni
tățile economice și instituțiile ju
dețului. Lucrători de la întreprin
derea textilă „Moldova", „Integra
ta de in", „Electrocontact", între
prinderea de sticlărie și porțelan 
din Dorohoi, filaturile de bumbac

CONSTANȚA: La producții superioare, 
livrări suplimentare

Acum, cînd întreaga recoltă de 
porumb se află în magazii, coope
ratorii din multe unități agricole 
din județul Constanța și-au făcut 
socotelile și, pe baza producțiilor 
mari obținute la această cultură, 
au suplimentat contractele de li
vrare la fondul de stat, obținind 
pe această cale importante veni
turi. „Pe primul loc în această pri
vință se află cooperativele agri
cole din consiliul unic agroindus
trial Cogealac — ne spune tovară
șul Ion Negulici, director al în
treprinderii pentru contractarea, 
achiziționarea și păstrarea produ
selor agricole. Aceste unități și-au 
depășit producția de porumb cu 
2 500—3 000 kg la hectar, recoltă 
care le-a permis să livreze la fon
dul de stat 19 589 tone porumb, 
față de 7 928 tone cit se prevăzuse 
inițial in contracte. Cooperativele 
agricole Rîmnic și Cogealac, de 
exemplu, au livrat la fondul de 
stat cantități de porumb de trei 
ori mai mari decit au contractat, 
iar cooperativa agricolă Fîntînele 
— o cantitate dublă față de con
tractul inițial". Numărul unităților 
agricole care și-au suplimentat 
substanțial livrările la fondul de 
stat este mult mai mare, ele aflin- 
du-se practic în toate zonele ju
dețului. Bunăoară, unitățile din 
consiliul agroindustrial Cobadin 
au dat la fondul de stat 11 295 tone, 
față de 6 376 tone cit se prevăzuse 
in contracte. Din această zonă, cele 
mai mari cantități au fost livrate 
suplimentar de cooperativele agri
cole Ciocîrlia de Jos — 1015 tone 
și Cobadin — 1373 tone.

în prezent, se transportă canti
tăți apreciabile de porumb destina
te fondului de nutrețuri combina- 

din Darabani și Flămînzi, împreu
nă cu cei din alte 32 de unități 
economice și instituții, au depănu
șat porumbul de pe o suprafață de 
aproape 3 000 hectare și au trans
portat știuleții în bazele de recep
ție. Totodată, din diferite unități 
economice orășenești, îndeosebi 
din sectoarele de gospodărie co
munală și de întreținere a drumu
rilor au fost puse la dispoziția 
unităților agricole pentru a trans
porta porumbul din cîmp peste 50 
de tractoare cu remorci. Drept ur
mare, cantitățile de porumb livra
te au sporit în fiecare zi.

Rezultatele acțiunii intreprinse 
sînt, fără îndoială, bune. Totuși, 
pe ansamblul județului, sarcinile 
de livrare la fondul de stat au 
fost îndeplinite, pină în seara zilei 
de 5 decembrie, numai în propor
ție de 71 la sută, iar cele la fon
dul de nutrețuri combinate — de 40 
la sută. Cele mai mari restanțe se 
înregistrează in unitățile agricole 
din consiliile agroindustriale Stău- 
ceni, Coțușca, Dingeni și Draga- 
iina. Este necesar ca organele ju
dețene de partid și de stat să ac
ționeze energic pentru ca și uni
tățile agricole din aceste consilii 
agroindustriale să-și îndeplinească 
integral obligațiile contractuale, 
astfel incit această acțiune să se 
încheie în cel mai scurt timp.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scinteii"

te. La întreprinderea pentru pro
ducerea nutrețurilor combinate 
Lumina, unde livrează porumb 70 
de unități agricole din zonă cu 
sector zootehnic dezvoltat, zilnic se 
primesc sute de tone. Activitatea 
de descărcare și de depozitare a 
producției este bine organizată. Și 
aici, ca urmare a producțiilor bune 
obținute, numeroase unități au 
transportat cantități suplimentare 
de porumb pentru nutreț. între 
acestea se numără întreprinderea 
agricolă de stat Mihail Kogălnicea- 
nu și cooperativele agricole Poiana, 
Ovidiu, Castelu, Lumina, Năvo
dari, Slbioara și altele. Cu toate 
acestea, pină în prezent, la această 
întreprindere fondul de porumb 
pentru nutreț nu a fost realizat 
decit în proporție de 90 la sută. Șl 
aceasta din cauză că unele unități 
agricole întîrzie transportul. Ne 
referim îndeosebi la cooperative
le agricole Nuntași, Piatra, Valu lui 
Traian, Tariverde, la întreprinde
rile ' ăgricote de Stat Tîrgușor și".Cogealac. ’ .t;’.-.-.ii.''< <i-n

Pe ansambhtl Județului Insă, u- 
nitățile agricole a'U livrat? pină în 
seara zilei de 5 decembrie, numai 
77 la sută din cantitățile de porumb 
contractate la fondul de stat și 
ceva mai mult de jumătate din 
cantitățile prevăzute Ia fondul de 
nutrețuri combinate. Pornind de 
la înțelegerea cu cea mai mare răs
pundere a cerințelor majore ale 
economiei naționale, este absolut 
necesar ca, oriunde mai sînt can
tități de livrat, conducerile unită
ților agricole, cu sprijinul orga
nizațiilor de partid, să intensifice 
transportul porumbului, spre a-și 
îndeplini integral sarcinile prevă
zute la fondul de stat și Ia fondul 
de nutrețuri combinate. (M. George)

r (Urmare din pag. I)

în ultimii trei ani, eomunistul 
Gheorghe Leucă, mecanicul-șef 
al minerattecului „Blaj", s-a situat 
consecutiv pe locul I în întrecerea 
socialistă pe flota maritimă româ
nească. în același timp, echipajul a- 
celuieși mineralier a urcat in clasa
mentul sutelor de catarge românești 
de pe locul III ta 1981, pe locul II 
in 1932 și pe locul I in 1983, loc pe 
care este hotărît să-l păstreze și în 
acest an. Hotărire argumentată și 
de faptul că «tapajul acestui mine
ralier ace în componența sa un nu
măr însemnat de comuniști, care 
s-au angajat să răspundă primii prin 
fapte chemării adresate de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretarul gene
rai al partidutei, de la tribuna Con
gresului, de a încheia anul aoesta și 
întregul cincinal cu rezultate cit mai 
bune.

îl Întreb pe Gheorghe Leucă dacă 
există vreo legătură tatre consec
vența eu care activitatea lui profe
sională a Întrunit cel mal mare punc
taj in întreveroa socialistă și ascen
siunea întregul ui echipaj pe treapta 
cea mai Înaltă a podiumului frunta
șilor in muncă. Der el, in mod neaș
teptat, iși începe răspunsul cu o is
torie de prin 1977. „Vedeți, dintr-o 
experiență de 31 de ani de naviga
ție, m-nm convins că noi, românii, 
po oricare meridian sau paralelă a 
globului ne-am afla, sintem priviți 
cu m»lt interes. Mai ales ta ultimele 
două deceniu de rind țara noastră a 
ctmoecut o dezvoltare fără precedent 
și un mare prestigiu în Lume, ea ur
mare a vizitelor făcute de președin
tele țării noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ta diferite țări ale lumii. 
Care pentra noi au Însemnat de fie
care dată deschiderea de drumuri 
noi pe ape in activitatea de comerț 
exterior și de cooperare internațio
nală. Sentimentele acestea se referă 
atlt la noi, ca ființe umane, la măr
furile pe care le transportăm, și 
chiar la nava pe care flutură tricolo
rul românesc. Iată de ce, ta 197*1, 
ciad la Șantierul naval din Galați 
s-a pus chila primului mineralier 
de 55 000 tdw care s-n con ateu! t a- 
colo, iar eu nm fost delegat ca diri
ginte de lucrări în calitate de viitor 
mecanie-țef al navei, ml-am pus in 
gtnd să fac tot ce este posibil ca 
,.Blaj“ să fie eea mai bună navă din 
flota românească. Sigur, nu de mine 
depindeau in primul rind performan
țele primei nave de mare tonaj, care

se construia la Getați. Dar în calita
tea noastră, a tuturor, de producă
tori de bunuri materiale, de‘pro
prietari și beneficiari, exigențele lu
crului bine făcut nu trebuie să cu
noască nici un rabat. Din acest punct 
de vedere, am fost gind la fiind cu 
navaiiștii gălățenl, «are se aflau ta 
competiție, la același tip de nave, cu 
cei oonstănțenl, ce le-o luaseră îna
inte prin lansarea. tocă din 
1975, a „Tomistata". Așa că a fost • 
colaborare șt o cooperare ta idei și 
ambiții, pe cinste, iar marșul de pro
be in mare a fota tul marș de triumf 

4-fr face datoria cînd e greu, 
proba de maturitate a unui colectiv

al navaliștilor gălățeni șl al indus
triei românești constructoare de ma
șini".

Asta rm înseamnă că meritul lo
cului fruntaș în întrecerea socialistă 
ocupat de Gheorghe Leucă și de e- 
chi pajul de pe nava „Blaj" aparține 
constructorilor, pentru că «avele ur
mătoare, în virtutea progresului teh
nic, al perfecționărilor aduse, au fost 
și moi bune. ȘL la «rina armei, de 
ce performanțele acestea n-a« fost 
obținute ta primii ani, cînd nava era 
nouă, ci tocmai în ultimii? întreba
rea nu-l surprinde pe acest experi
mentat „Lup de mare". Dimpotrivă, 
„între navă și echipaj există întot
deauna o legătură de suflet. Nava- 
Mștii gălățeni puseseră temelie so
lidă acestei legături. La celălalt ca
păt ne aflăm noi, echipajul. Lui îi 
aparțin intr-adevăr suecesole obținu
te in ultim® ani, dar pină să ajun
gem aici a trebuit rttol In Hi să lu
crăm eu noi înșine, să «e formăm 
fiecare în parte și să ne consolidăm 
ca un colectiv tachegnt, pentru că, 
ja fel ea și nava, majoritatea mem
brilor lui erau tineri, proaspeți ab
solvenți ai școlilor și institutului de 
specialitate. Or, mai mult decit în 
oricare altă meserie, din punct de 
vedere profesional, navigatorii tre

buie să știe tot și de toate. Să nu 
ajungă niciodată să spună că nu se 
poate.

îi cerem tovarășului Gheorghe 
Leucă să concretizeze cele spuse cu 
o intîmplare mai puțin obișnuită din 
activitatea colectivului. Și aflăm că 
au fost atît de multe incit nu le mai 
ține minte pe toate. Ceea ce știe si
gur e că toate au fost trecute cu 
bine, devenind adevărate victorii ale 
colectivului cu care se mîndrește fie
care dintre ei. Tocmai de aceea op
tează pentru un fapt care demons
trează atît eforturile celor de la com

partimentul punte, cît și ale celor 
din sala mașinilor.

...Era în 1981. Anut cînd echipajul 
înregistra primele succese de pres
tigiu pe flotă, în întrecerea socialis
tă. Navigau spre Florida pentru un 
transport de fosfat pentru industria 
noastră de îngrășăminte chimice 
cînd, în apropiere de coasta Mexicu
lui, s-a primit, prin T.F.F., vestea u- 
nui ciclon care le tăia calea. O pri
mă soluție, la îndemîna oricui, ar fi 
fost aceea de a schimba ruta de 
mers pentru a-1 ocoli, cu prețul unui 
consum sporit de combustibil. S-a 
optat pentru cea de-a doua, de a aș
tepta trecerea ciclonului și de a 
merge apoi în spatele lui, în sigu
ranță. în mod cu totul neașteptat 
insă, exact în acele ore de așteptare, 
a fost depistat un zgomot ciudat la 
motorul principal. După mai multe 
testări au ajuns la concluzia că se 
spărsese cămașa unui cilindru șl că 
fără repararea motorului nu puteau 
continua drumul. Pentru o astfel de 
intervenție însă era necesară ando- 
carea sau măcar staționarea la an
coră. Adincimea oceanului era insă 
de 809 de metri și ancora nu ajun
gea la fund. Soluția comandantului 
a fost de a merge in derivă, guver- 
nînd nava eătre tm punct de pe har

tă unde o stîncă reducea adincimea 
pină la lungimea lanțurilor de an
coră. După două zile și două nopți 
de veghe totală a celor de pe punte, 
cu răbdarea și nervii încordați la 
maximunț, oceanul îi adusese la 
punctul căutat A venit acum rîndu! 
celor de la compartimentul mașinilor 
să-și facă datoria. Printr-un efort 
colectiv de 18 ore, în care oamenii 
răspundeau comenzilor ca degetele 
de la o mină, în plin ocean, motorul 
a fost demontat, a fost înlocuit ci
lindrul și pistonul care se fisurase 
și nava și-a continuat apoi drumul 

în condiții normale. O astfel de ope
rație ar fi durat intr-un șantier na
val, cu așteptările de rigoare, cel 
puțin două săptămîni de andocare și 
cel puțin 200 000 de lei valută forte. 
Ei n-au cheltuit decît neodihna. Dar 
în acele 18 ore strungarul Nicolae 
Caraghete, motoriștii Florea Mămă- 
ligan și Nicolae Radu, toți și fiecare 
în parte, au dovedit încă o dată că 
nu există lucru care să le depășeas
că competența și ambiția de a le 
face. Dealtfel, lecția efectuării re
parațiilor cu mijloacele bordului o 
știu cu toții atît de bine incit, de 
fiecare dată, cînd nava intră în șan
tier pentru intervențiile planificate, 
timpul de staționare în doc este re
dus la jumătate și chiar la sfert. 
Restul lucrărilor intră în grija ofițe
rilor mecanici Pompillu Brindușă și 
Florea Simion care, împreună cu cei
lalți membri ai compartimentului de 
la mașini, iau Ja mină" motoarele 
auxiliare, instalațiile frigorifice, tu
bulatura și celelalte componente 
care au nevoie de intervenții. în fe
lul acesta costul reparației este re
dus proporțional cu efortul propriu 
depus, iar timpul de staționare re
dus este convertit anual intr-un vo
iaj in plus pe care nava îl efectuea

ză cu combustibil economisit prin 
respectarea vitezei optime de mers 
și stabilirea celor mai drepte rute.

După relatarea acestor fapte reve
nim totuși asupra expresiei de „e- 
chipaj ca școală a muncii", folosită 
de interlocutor.

— Care este liantul și cine sînt 
profesorii acestei școli 7

Comuniștii — răspunde Gheorghe 
Leucă. Ei sînt și una și alta. Exem
plul lor personal, modul lor de gin- 
dire și. comportare, oriunde s-ar afla, 
contaminează, electrizează, mobili
zează oamenii. Vă spun asta nu ca o 
expresie obișnuită, ci cu acoperirea 
unei experiențe îndelungate de 
secretar al biroului organizației 
de partid. Iar acum, cînd la 
Congresul al XIII-lea al partidului 
s-a stabilit o creștere substanțială a 
comerțului nostru exterior, atît în 
anul viitor, cît și în cincinalul 1986— 
1990, înțelegerea de către toți a răs
punderilor ce ne revin pentru reali
zarea acestei sarcini reprezintă o 
probă de maturitate. Proba datoriei 
față de partidul care conduce desti
nele țării, față de țara însăși. Așa 
am înțeles și înțeleg chemarea de a 
munci cum ne-a cerut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, de la tribuna Con
gresului. Și nu numai eu, ci întregul 
echipaj.

— Vorbiți mereu la plural, în nu
mele colectivului, al răspunderilor 
lui.

— Nici nu se poate altfel. Munca 
unui echipaj este în exclusivitate 
colectivă.

...Cu cîtva timp in urmă, minera
lierul „Blaj" s-a întors din cel de-al 
40-lea voiaj. La capătul căruia echi
pajul a raportat realizarea unul 
transport de’ minereu de fier din 
Venezuela în bune condiții, cu o e- 
conomie de 17 tone combustibil. Tot 
în timpul acestui voiaj a avut loc, la 
bordul navei, adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri. In cadrul 
acesteia, comuniștii i-au reînnoit lui 
Gheorghe Leucă mandatul de secre
tar al biroului organizației de partid. 
Fiindcă a muncit bine. Fiindcă un 
asemenea om în fruntea unui colec
tiv înseamnă mult înseamnă certi
tudinea reușitei pe orice drum te-ai 
afla. Chiar și pe drumul greu, plin 
mereu de neprevăzut, al mării.

Georțje MIHAESCU 
corespondentul „Scinteii"

....... —- —-..................... 

bază de cărbune pentru producerea 
de abur și apă fierbinte, este cuprin
să întreaga gamă de cazane A.S.F. 
Este încă o dovadă a competitivității 
acestor echipamente atît din punctul 
de vedere al avantajelor energetice, 
cît și al eficienței investițiilor făcute.

Șl TOTUȘI, MII DE INSTA
LAȘI CONTINUĂ SA FO
LOSEASCĂ DREPT COM
BUSTIBIL PETROLUL Șl GA
ZELE NATURALE. Desigur, este 
încurajator faptul că, la ora actuală, 
combinatul din Cluj-Napoca este so
licitat de unele unități economice să 
realizeze instalații de ardere a căr
bunelui în strat fluidizat Situația 
actuală nu o putem aprecia însă de
cît ca un început. Și aceasta, deoarece 
ponderea cărbunelui în producerea 
energiei termice este încă foarte 
mică pe ansamblul economiei națio
nale. Există încă mii de instalații de 
ardere — cazane mai mici sau mai 
mari — care consumă petrol și gaze 
naturale pentru a produce apă fier
binte sau abur tehnologic. Șl aceasta 
în condițiile în care cazanele A.S.F., 
echipamente energetice moderne, 
bine concepute, pot folosi cu bune 
rezultate cărbunele inferior și pot în
locui deci instalațiile care utilizează 
hidrocarburi. Specialiștii de la Com
binatul de utilaj greu din Cluj-Na
poca apreciază că dispun de o capa
citate mult mai mare de fabricație a 
acestor echipamente decît cererile 
primite. Totodată, tehnologia de fa
bricație a fost modernizată, astfel că 
instalațiile de mare capacitate pot fi 
realizate în doar patru luni, față de 
șase luni cît prevedea vechiul ciclu 
de producție.

Ca atare, este mai mult decît ne
cesar ca factorii de decizie, cadrele 
de conducere din multe Întreprinderi, 
instituții, consilii populare să chib- 
zuiască cu răspundere și să ia mă
surile ce se cuvin pentru trecerea la 
utilizarea cărbunelui in centralele 

Este cît se poate de evident câ toate aceste echipamente, a căror 
realizare se înscrie în prevederile Directivelor celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, contribuie nemijlocit la accelerarea procesului de 
folosire a cărbunilor inferiori și de disponibilizare a hidrocarburilor utili
zate drept combustibil. Interesele economiei naționale impun o preocu
pare mai susținută din partea conducerilor de întreprinderi, instituții 
și a consiliilor populare, pentru înlocuirea vechilor tipuri de Instalații și 
folosirea pe scară cît mai largă a cazonelor cu ardere în strat fluidi
zat a cărbunelui.

termice. Dealtfel, analizind situația 
comenzilor primite de Combinatul de 
utilaj greu din Ciuj-Napoca pentru 
cazane A.S.F., se constată că toate a- 
ceste echipamente sînt destinate u- 
nor întreprinderi noi sau anumitor 
extinderi de capacități existente, 
pentru care de la început s-a prevă
zut dotarea centralelor termice cu 
cazane pe cărbune. Prea puține soli
citări s-au primit însă pentru reali
zarea unor instalații care să înlocu
iască actualele cazane care funcțio
nează pe bază de hidrocarburi. De 
fapt, cele mai multe comenzi s-au 
primit din partea unor unități din 
cadrul industriei alimentare, îndeo
sebi pentru dotarea noilor fabrici de 
zahăr. Prea puține comenzi au fost 
făcute însă de unitățile din industria 
construcțiilor de mașini, industria u- 
șoară, industria materialelor de con
strucții, industria locală și altele. 
Or, tocmai în întreprinderile din 
aceste sectoare, necesarul de apă 
caldă sau abur se poate asigura cu 
cazane de capacități mici șl mijlocii, 
sub 10 Gcal pe oră, care să ardă 
cărbuni în strat fluidizat.

PRAFUL DE CĂRBUNE 
POATE FI SI EL VALORIFI
CAT. Cazanele A.S.F. prezintă ma
rele avantaj că pot arde și cărbune 
praf. Tocmai de aceea, instalarea lor 
în actualele centrale termice, func- 
ționînd în paralel cu cazanele obiș
nuite, echipate cu grătar, ar rezolva 
mult discutata problemă a prafului 
de cărbune. „în fiecare lună sintem 
nevoiți să returnăm la Ișalnița peste 
1000 tone de cărbune praf, pe care 
cele cinci cazane G.I.R. (grătar in
vers răsturnat) din dotare nu îl pot 
arde — ne spune inginerul Ion Du- 
țescti, energeticul-șef al întreprin
derii de spirt și drojdie Bragadiru. 
Atunci cînd am comandat trei ca
zane A.S.F., am făcut-o și pentru a 
rezolva definitiv problema prafului 
de cărbune. în curind le vom pune 
în funcțiune. Dealtfel, pe unul din
tre ele s-au făcut probele de omolo
gare. Primele rezultate sînt promiță
toare".
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în lumina orientărilor formulate la Congresul al XIII-lea de

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

PATRIOTISMUL
REVOLUȚIONAR SOCIALIST

- forță a progresului 
multilateral al țării

Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
XIII-lea al partidului se află pe 
masa de lucru a țării, întregul po
por văzînd în ideile și orientările 
pe care le încorporează programul 
său de muncă pentru anii ce vin, 
direcțiile de acțiune menite să 
asigure urcarea unor trepte noi pe 
calea progresului social-economic. 
Viziunea larg cuprinzătoare ce stă 
la temelia acestui strălucit docu
ment este ilustrată de abordarea, 
in ansamblul său, a problematicii 
ample și complexe a edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării patriei spre 
comunism — de la cea privind 
dezvoltarea forțelor de producție 
și perfecționarea relațiilor sociale 
și pînă la cea legată de activitatea 
de formare a profilului moral-po
litic al omului nou, constructor 
conștient și devotat al orinduirii 
socialiste. In acest cadru, stăruind 
asupra trăsăturilor moral-politice 
proprii omului zilelor noastre, se 
așază pe prim plan patriotismul 
revoluționar socialist, înțeles ca o 
valoare supremă a orînduirii noas
tre, ca temelie și condiție esenția
lă a împlinirii personalității 
umane.

„In întreaga activitate politico- 
educativă de formare a omului 
nou — se spune in Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — trebuie să punem pe 
prim pian dezvoltarea patriotis
mului revoluționar socialist, a dra
gostei fată de patrie, a răspunde
rii și atașamentului față de popor, 
față de cuceririle sale revoluțio
nare, a hotăririi de a lupta și a 
munci pentru făurirea socialismu
lui și comunismului, pentru ridi
carea continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a poporului, 
pentru apărarea cuceririlor revo
luționare, a independenței și su
veranității României**.

Prin asemenea aprecieri, Rapor
tul prezentat de secretarul general 
al partidului la marele forum co
munist se situează firesc în conti
nuitatea concepției afirmate cu 
putere după Congresul al IX-lea 
al partidului, potrivit căreia dra
gostea de patrie, atașamentul față 
de marile valori naționale, hotă- 
rîrea de a acționa neabătut pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului, pentru mersul îna
inte al țării — caracteristici de 
esență ale patriotismului socialist 
revoluționar — constituie o impor
tantă forță de progres, de întărire 
a unității și coeziunii poporului, 
de implicare activă, nemijlocită a 
fiecărui cetățean în opera de dez
voltare social-economică a patriei.

în această viziune, patriotismul 
reprezintă o nesecată sursă de tă
rie, iubirea de țară potențînd ini
țiativa cetățenească, răspunderea 
civică, contribuind la înțelegerea 
marilor imperative ale fiecărui 
moment, la depășirea greutăților 
și obstacolelor.

In concepția secretarului gene
ral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fi patriot 
înseamnă înainte de toate să-ți 
iubești patria in care te-ai născut, 
poporul din rîndurile căruia te-ai 
ridicat ; înseamnă a fi profund 
atașat marilor idealuri sub sem
nul cărora a stat mereu munca, 
viața și lupta generațiilor de ieri 
și de astăzi, hotărîrea de a încor
pora în ființa proprie, ca pe un 
dat fundamental, asemenea aspi
rații, purtîndu-le mai departe prin 
vreme. A fi patriot înseamnă a 
cunoaște și a prețui trecutul na
țional, de-a lungul căruia s-a 
plămădit însuși felul de a fi, a 
gîndi și a simți al poporului nos
tru, pe înaintașii care au purtat 
grele lupte pentru apărarea gliei 
străbune, a ființei de neam, dove- 
dindu-se mai puternici decît orice 
vitregii ale vremurilor, purtînd 
spre împlinire, prin muncă, prin 
statornicie, prin unire, torța ma
rilor și legitimelor noastre idea
luri sociale și naționale. A cinsti 
istoria noastră zbuciumată și eroi
că, a venera marile fapte ale îna
intașilor, a simți mereu aproape 
de jnimă, de cuget pâldura atașa
mentului lor față de marile valori 
ale unui popor — limba, pămintul 
patriei, ființa neamului, libertatea 
și dreptatea socială, unitatea și 
neatîrnarea națională — a le răs
punde astăzi prin fapte pe aceeași 
măsură reprezintă însăși substan
ța patriotismului revoluționar so
cialist.

Patriotismul autentic este în pri
mul rînd un patriotism al faptei ; 
cel care își suflecă mînecile. care 
pune umărul, care își încordează 
puterile minții și ale brațelor, care 
întreprinde, care realizează ceva, 
cel care cutează, cel care îndrăz
nește, care nu așteaptă să-i cadă 
totul de-a gata este patriot în 
cel mai inalt înțeles al cuvîntului. 
Patrioți în sensul cel mai înalt al 
cuvîntului au fost marii noștri 
voievozi care, în înfruntările 
veacurilor, au strins Intr-un mă
nunchi tare puterile neamului, 
spre a apăra ființa patriei. Pa
trioți in sensul cel mai deplin al 
cuvîntului au fost cei mulți, țăra
nii și orășenii, ce-au alcătuit me
reu temelia țării, cei care și-au
(Continuare în pag. a Ill-a)

Au îndeplinit planul pe 4 ani
ai actualului cincinal

26 UNITĂȚI ECONOMICE 
DIN JUDEȚUL SIBIU

Prin susținute preocupări pri
vind accentuarea laturilor calita
tive ale activității economice, pro
movarea progresului tehnic și o 
mai bună organizare a muncii, 26 
de unități economice din județul 
Sibiu au îndeplinit înainte de ter
men sarcinile de plan pe 4 ani ai 
cincinalului la producția-marfă in
dustrială. Potrivit calculelor esti
mative, pînă la finele anului, co
lectivele de oameni ai muncii din 
aceste unități fruntașe în întrecere 
— între care întreprinderea me
canică Mîrșa, Automecanica Me
diaș, „Carbosin** din Copșa MUă, 
întreprinderea „13 Decembrie", în
treprinderea de utilaje și piese de 
schimb — vor livra peste prevederi 
autobasculante, mașini și utilaje 
pentru diferite ramuri ale econo
miei naționale, produse chimice și 
altele în valoare de peste 1,8 mi
liarde lei. (Nicolae Brujan, cores
pondentul „Scinteii).

16 UNITĂȚI ECONOMICE 
DIN JUDEȚUL VÎLCEA

Răspunzînd cu noi și remarcabile 
fapte de muncă mobilizatoarelor 
orientări și îndemnuri cuprinse în 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
XIII-lea al partidului, colectivele 
de muncă din 16 întreprinderi ale 
județului Vîlcea anunță îndeplini
rea sarcinilor ce le-au revenit la 
producția-marfă pe primii patru 
ani ai cincinalului. Intre unitățile

GALAȚI : Producție

Transpunind in viață hotărîrile 
Congresului al XIII-lea al parti
dului, oamenii muncii din indus
tria județului Galati acționează cu 
dăruire și abnegație pentru înde
plinirea sarcinilor de plan pe 
acest an. O expresie a răspunderii 
cu care se muncește o constituie 
faptul că industria gălățeană, a 
realizat în perioada care a trecut 
din acest an o producție-marfă in
dustrială în valoare de 639 milioa
ne lei. Au fost livrate peste pre

care și-au onorat înainte de ter
men sarcinile la acest important 
indicator se numără întreprinderea 
forestieră de exploatare și trans
port Rm. Vîlcea, Antrepriza de 
construcții hidroenergetice Olt- 
superior, întreprinderea antrepriză 
de construcții-montaj Rm. Vîlcea. 
Potrivit angajamentului asumat de 
colectivele din aceste întreprinderi, 
pînă la sfîrșitul acestui an vor mai 
fi realizate peste prevederi însem
nate cantități de produse chimice, 
mobilier, echipament hidraulic, 
panouri din prefabricate și alte 
produse solicitate de economia na
țională și la export în valoare de 
peste 250 milioane lei. (Ion Stanciu, 
corespondentul „Scînteii").

15 UNITĂȚI ECONOMICE 
DIN JUDEȚUL TULCEA

Colectivele din 15 unități econo
mice din județul Tulcea au reali
zat prevederile de plan la produc- 
ția-marfă industrială pe patru ani 
ai cincinalului. Pînă la sfîrșitul 
anului, în aceste unități se va rea
liza o producție suplimentară în 
valoare de peste 200 milioane Iei, 
reprezentînd concentrate de plumb, 
zinc și cupru, pirită cupriferă, 
utilaje tehnologice, nave fluviale, 
confecții-textile. în rîndul unități
lor fruntașe figurează exploatările 
miniere Altîn-Tepe și Mahmudia — 
Somova, întreprinderea de confec
ții Tulcea, întreprinderea de re
parații nave și utilaje tehnologice. 
(Neculai Amihulesei, coresponden
tul „Scinteii").

fizică peste prevederi

vederile planului 60 000 tone fontă, 
3 300 tone oțel, aproape 13 000 tone 
laminate finite pline, 6 600 tone 
profile formate la rece, produce 
ale industriei electrotehnice in va
loare de 23 milioane lei, 1 200 tone 
utilaj tehnologic pentru metalur
gie, produse ale industriei alimen
tare și ușoare. Toate aceste sporuri 
au fost realizate pe seama crește
rii productivității muncii (Dan 
Plăeșu, corespondentul „Scînteii").

Centrale electrice și de termoficare
Pe platforma Industrială a mu

nicipiului Slatina a început con
struirea unei centrale electrice și 
de termoficare ce va funcționa pe 
bază de cărbune inferior. Noul 
obiectiv va dispune de trei cazane 
cu cite o capacitate de 420 tone 
abur pe oră și de două grupuri 
energetice, avînd fiecare o putere 
instalată de 50 MW, de alte insta
lații și echipamente de mare com
plexitate tehnică, asigurînd com
pletarea necesarului de energie e- 
lectrică și termică și de apă indus
trială al unităților economice de 
pe platforma menționată, precum 
și al celui de apă caldă pentru 
consumul urban.

Un obiectiv energetic similar se 
construiește în apropierea Combi
natului petrochimic și a Uzinei e- 
Iectrice din Pitești. Noua centrală 
va fi dotată cu 4 cazane de cite 
420 tone abur pe oră și cu 4 gru
puri energetice avînd fiecare o pu
tere instalată de 50 MW. Utilizînd 
drept combustibil lignitul provenit 
de la unitățife întreprinderii mini
ere din Cîmpulung și de la exploa
tările din bazinele carbonifere ale 
Olteniei, viitorul obiectiv termo- 
energetic va produce 1 206 milioane 
kWh energie electrică și 4,4 mili
oane Gcal energie termică.

(Agerpres)

PENTRU VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A MATERIILOR PRIME Șl A RESURSELOR ENERGETICE

Tehnologia modernă de înlocuire a hidrocarburilor cu cărbune 
- extinsă în cit mai multe unități economice!

Creșterea ponderii cărbunilor șl, îndeosebi, a lig- 
niților inferiori în balanța energetică a țării repre
zintă un obiectiv economic de o deosebită importan
ță, subliniat din nou, cu pregnanță, în Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului.

înlocuirea hidrocarburilor cu combustibili solizi este, 
se înțelege, o acțiune de mare amploare, care ne
cesită atît intensificarea eforturilor specialiștilor din 
domeniul concepției, proiectării și construcției de echi

pamente energetice, cit șl o mare receptivitate din 
partea unităților economice în asimilarea și aplicarea 
rezultatelor cercetării. Subliniem acest lucru, întrucit 
cercetarea științifică românească a elaborat — chiar 
cu o anumită prioritate pe plan mondial — o so
luție originală, deosebit de eficientă pentru valorifi
carea cărbunilor inferiori. Dar să dăm cuvîntul faptelor 
pentru a vedea ce s-a realizat și ce mai trebuie făcut 
in acest domeniu.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Islamice Iran

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, joi dimineața, pe Ah
mad Ajallooeian, ambasadorul Repu

blicii Islamice Iran la București,- în 
vizită de rămas bun, cu ocazia în
cheierii misiunii acestuia în țara 
noastră.

Cu acest prilej, a avut loc • con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul articolului 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. - Se convoacă Marea Adunare Națională în a Xl-a sesiune a 

celei de-a Vlll-a legislaturi in ziua de 12 decembrie 1984, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

DECRET PREZIDENȚIAL
pentru convocarea Camerei legislative a consiliilor populare 

In temeiul articolului 14 din Legea nr. 5/1975 privind Congresul, Camera le
gislativă și conferințele consiliilor populare,

Președintele Republicii Socialiste România decretează: 
Articol unic. — Se convoacă Camera legislativă a consiliilor populare în ziua 

de 11 decembrie 1984.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Vibrează puternic în întreaga ființă a țării ecoul 
lucrărilor Congresului al XIII-lea al partidului. 
Literele de aur ale programului de mare perspec
tivă privind dezvoltarea economico-socială a patriei 
noastre prind viață, sînt însuflețite de faptele 
oamenilor. Acum este ora înaltelor performanțe : 
România de azi — harnică, cutezătoare făurește 
prin muncă eroică România de mîine r— mai bogată, 
mai frumoasă, mai puternică. Una dintre temeliile 
acestei înalte zidiri este și metalurgia. Oțelul. Oțel 
pentru giganticele construcții de mii de tone și 
pentru aparatele de mare finețe, comensurînd mi
croni ; oțel pentru producția de energie nucleară 
și de asemenea oțel pentru producția de pîine. Cu 
cele 655 kg oțel produse în prezent pentru fiecare 
locuitor al tării. România se situează în rîndul sta

telor cu o puternică industrie metalurgică. Așa cum 
prevăd documentele celui de-al XIII-lea Congres 
al partidului — Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și Directivele — această putere va spori: 
pînă în 1990 producția de «țel va ajunge la 20—20,5 
milioane tone, de laminate la 15—15,4 milioane tone, 
cea de țevi din oțel la 2,2 milioane tone. Obiective 
majore constituie și laturile calitative : producția 
de oțel de calitate urmează să crească cu cel 
puțin 35 ia sută, a oțelurilor aliate și inalt aliate 
cu peste 30 Ia sută.

Un program mobilizator — de înaltă forță și efi
ciență economică. Un program care a și început să 
fie înfăptuit. Astăzi — un popas intr-un puternic 
centru metalurgic al țării, cu vechi tradiții și noi 
împliniri : Cîmpia Tix*zii.

ARDEREA CĂRBUNILOR 
IN STRAT FLUIDIZAT - O 
SOLUȚIE DE MARE EFI
CIENȚĂ PENTRU ÎNLOCUI
REA HIDROCARBURILOR. 
Cu mai bine de doi ani in urmă (vezi 
„Scinteia" din 29 octombrie 1982), în- 
tr-o anchetă pe această temă era 
prezentată o cercetare de mare va
loare, finalizată printr-o tehnologie 
și prin instalații de înalt randament 
concepute și realizate de specialiști 
din Institutul de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică pentru echi
pament energetic (I.C.S.I.T.E.E.) din 
București. Era vorba de instalațiile 
de ardere a cărbunelui în strat flui
dizat, mai pe scurt de cazanele A.S.F.

Revenim acum asupra acestui 
subiect, deoarece tehnologia elabora
tă cu mai bine de doi ani în urmă 
prezintă mari avantaje față de solu
țiile clasice, folosite la actualele ca
zane de abur și apă fierbinte cu 
combustibil solid. Iată numai cîteva 
dintre ele : 1. Poate folosi cărbunele 
din oricare bazin minier al țării, in

clusiv praful de cărbune Inutilizabil 
la celelalte tipuri de cazane. 2. Are 
un randament de ardere superior — 
peste 80 la sută — ceea ce echiva
lează cu însemnate economii de căr
bune (la o unitate de 10 tone abur 
pe oră se reduce consumul anual cu 
peste 4 000 tone cărbune provenit din 
bazinul Olteniei). 3. Greutatea caza- 
nelor este mai mică cu 50 la sută, 
obținîndu-se deci și importante eco
nomii de metal, materiale refracta
re, beton și materiale de construcții. 
4. Structura cazanelor este mai sim
plă și, ca urmare, au o mai mare fia
bilitate și siguranță în exploatare.

Sînt suficiente argumente care 
pledează în favoarea extinderii teh
nologiei de ardere a cărbunilor în 
strat fluidizat pentru obținerea apei 
fierbinți sau a aburului tehnologic 
necesare unor procese industriale ori 
pentru încălzirea locuințelor, a spa
țiilor social-administrative etc.

CAZANELE A.S.F.-APRE
CIATE IN ȚARĂ Șl PESTE 
HOTARE. Avînd In vedete că în

urmă cu doi ani nu exista nici un 
cazan de acest tip omologat și că, 
deși la Combinatul de utilaj greu 
din Cluj-Napoca exista documenta
ția de execuție pentru o întreagă 
gamă de asemenea instalații (cazane 
de 1,6; 3; 5 și 10 Gcal pe oră), nu 
se înregistra totuși nici o comandă 
din partea întreprinderilor — este fi
resc să ne întrebăm : care este situa
ția realizării acestor instalații de ar
dere în momentul de față? „Inter
venția ziarului de acum doi ani a 
fost deosebit de oportună — ne spu
ne dr. ing. Ion Nistor, șeful co
lectivului de cercetători de la 
I.C.S.I.T.E.E. care a conceput noile 
tipuri de cazane. în momentul de 
față sînt omologate cazanele de apă 
fierbinte cu capacități de 1,6 Gcal 
pe oră și de 10 Gcal pe oră, care 
funcționează Ia întreprinderea mi
nieră Motru. De curînd, a mai fost 
omologat un cazan de 10 Gcal 
pe oră, montat — împreună cu alte 
două de aceeași capacitate — la în
treprinderea de spirt și drojdie din 
comuna Bragadiru. Pentru cazanele 
de 3 și. 5 Gcal pe oră nu mai este

nevoie de omologare, ci doar de 
efectuarea unor măsurători de per
formanță. Deosebit de important 
este insă faptul că aceste instalații 
au început să stîrnească interesul 
proiectanților și al specialiștilor din 
unitățile industriale, dovadă fiind 
numărul mare de comenzi pe care 
le-a primit Combinatul de utilaj 
greu din Cluj-Napoca".

într-adevăr, la combinatul clujean 
consemnăm un fapt îmbucurător : 
pînă în prezent, au fost reali
zate și livrate beneficiarilor peste 90 
de cazane A.S.F. de diverse capaci
tăți, pentru apă fierbinte și abur, iar 
alte 26 sînt în execuție. „Nici unuia 
dintre produsele noastre nu i s-a dus 
vestea atît de repede ca instalațiilor 
de ardere în strat fluidizat — ne 
spune tovarășul Gheorghe Pardi, 
directorul combinatului. Și nu numai 
în țară. Am primit solicitări de co
laborare în domeniul construcției de 
cazane A.S.F. și de la firme din Ce
hoslovacia, Bulgaria, R.D.G. și al
tele".

Interesul pentru aceste instalații 
este justificat. Puține țări în lume 
au reușit să realizeze asemenea ca
zane, dar și în aceste cazuri folosin- 
du-se cărbuni de calitate mult mai 
bună, cu puteri calorice de 3—4 ori 
mai mari decît are lignitul din țara 
noastră. Cazanele care utilizează lig
nit de calitate inferioară, cu putere 
calorică de pînă la 1200 Kcal pe kg, 
sînt o prioritate exclusiv româneas
că. Dealtfel, printr-un Decret al Con
siliului de Stat, în nomenclatorul ca
zanelor tipizate, care funcționează pe

Vlalcu RADU
(Continuare in pag. a Il-a)

S-a tntîmplat ca un ope
rator al Cinematografiei să 
se afle la Cîmpia Turzii 
atunci, in acea istorică zi 
de 11 iunie 1948. Aspectele 
surprinse de el pe peliculă, 
în amiaza de vară, au de
venit imagini simbol : ele 
au fost reluate de multe 
ori pe marele și pe micul 
ecran, se află in muzee, 
devenind, în conștiința 
noastră, sinonime cu ac
tul revoluționar al națio
nalizării. Ridicat pe o 
scară, un muncitor dă jos 
vechea firmă a „Societății 
Anonime", ttrmind a o 
înălța pe cea nouă : „In
dustria sirmei — Cîmpia 
Turzii".

Secvențele care au pre
cedat acest moment de is
torie nu mai sînt înregis
trate decît pe pelicula me
moriei. Iată, cîteva din 
ele ne sînt evocate de bă- 
trinui îaminoriât Alexan
dru Berar, om la peste 80 
de ani :

— Fabrica de strmă s-a 
pus în mișcare la 16 iulie 
1921, dar eu pot spune că 
am lucrat la ea încă din 
toamna lui 1919. Atunci, 
in acel timp al roadelor 
puține și sărace, am tăiat 
tuleile de porumb și am 
pus primele temelii, apoi 
am făcut laminorul și 
după aceea am lucrat la 
el. Trudă grea, pînă la 14 
ore pe zi. Lucram mai a- 
les cu puterea brațelor : 
luam hașpa, adică vârtel
nița de 50—60 de kile pe 
piept și o invîrteam cu 
mina pînă istoveam depă- 
nind sirma. Altele sint 
astăzi rosturile pe la noi ;

muncitorul e stăpîn și se 
lucră mai ales cu puterea 
minții.

Discutăm cu Eroul Mun
cii Socialiste Gligor Urs, 
directorul combinatului me
talurgic.

— Alexandru Berar a 
curățat de tuleie terenul 
pe care s-a construit fa

înlocuită tn 1978 cu o alta : 
combinatul metalurgic. Și 
asta pentru că vechea de
numire nu mai corespun
dea, fusese depășită. Desi
gur, se_ continuă tradițio
nala îndeletnicire a pro
ducerii sirmei, care nu-i 
defel o treabă ușoară, mai 
ales că nu-i vorba de 
sîrmă pentru gard sau de

La ora 
înaltelor 

performanțe
brica. Am putea spune că 
el face parte din genera
ția întemeietorilor. Cum 
să denumim generația care 
a urmat, generația dum
neavoastră ?

— Trebuie să pornim 
neapărat de la o realitate 
a cărei simplă afirmare 
spune extraordinar de 
mult : astăzi la Cîmpia 
Turzii se produce tot atît 
oțel cît în toată România 
anului naționalizării. Și nu 
orice fel de oțel, ci oțeluri 
speciale, aliate și înalt a- 
liate. Iată că intre timp, 
firma pusă în 1948 a trebuit 
și ea să fie dată jos, fiind

Întins rufe... Astăzi, sirma 
alcătuiește sistemul nervos 
al complicatelor aparate 
și utilaje, face parte din 
structura de rezistență a 
celor mai importante con
strucții. La Cîmpia Turzii 
se produce sîrmă in nume
roase sortimente unicat pe 
țară, multe la cel mai înalt 
nivel calitativ pe plan 
mondial. Dar pe lingă sîr
mă — și nu în ultimul 
rînd — producem oțel la
minat și oțel calibrat, elec
trozi și fluxuri de sudură, 
cabluri din oțel și cabluri 
electrice și multe altele.

— Așadar, putem vorbi

despre generația dezvol
tării ?

— A dezvoltării, da, dar 
ar fi prea puțin. Aș mai 
adăuga calificativul înaltei 
calități și pe cel al spiri
tului revoluționar în ac
țiune. Dar cel mai nime
rit ar fi s-e numim „Ge
nerația Epocii Ceaușescu". 
Este o definire atotcuprin
zătoare.
, Alexandru Berar, tatăl, 
ridica pe piept „hașpa de 
50—60 de kile". Inginerul 
Alexandru Berar, fiul, are 
astăzi la îndemină calcula
toarele electronice :

— Totul s-a schimbat : 
și felul vieții, și munca, și 
rînduiala ei. Numai dra
gostea de meserie a ră
mas statornică. Sîntem la 
tata 12 copii. Pe 8 dintre 
noi, băieți și fete, ne-a 
adus, rînd pe rind, să 
lucrăm aici. Ai-ci, „la sîr
mă". La rîndul nostru, noi, 
frații și surorile, am 'în
ceput să ne aducem copiii 
pe măsură ce se fac mari. 
Deocamdată tata mai are 
și 4 nepoți care luorează 
aici, unde el a pus pri
mele temelii. în curînd vor 
fi și alții și vor fi și stră
nepoții.

Puternice dinastii și tra
diții muncitorești, ștafete 
ale simțului datoriei, ale 
spiritului de răspundere. 
Are deplin temei Ionel 
Butilcă, secretarul comi
tetului de partid, să ne 
spună :

Gh. ATANASTU
(Continuare in pag. a IlI-a)

Astăzi, la Cîmpia Turzii se produce tot atit oțel cit in toată România anului naționalizării, !n fotografie : o zi de 
muncă obișnuită la laminorul de sirmă 
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UN EMINENT OM DE STAT
ȘI PATRIOT ÎNFLĂCĂRAT

Se Împlinesc o sutâ de ani de la 
nașterea eminentului om de stat, pa
triotul înflăcărat, dr. Petru Groza, 
personalitate de seamă a vieții poli
tice românești, militant democrat, 
care, în momente hotărîtoare ale is
toriei României, și-a împletit pro
priul destin eu eel al poporului ro
mân.

Născut la 7 decembrie 1884, în co
muna Băcia, «lin județul Hunedoara, 
Petru Groza a crescut și s-a format 
In condițiile amplificării luptei de 
eliberare socială și națională, fiind 
animat de dorința și hotărîrea ne
strămutate de înfăptuire, pe pămin- 
tul patriei, a aspirațiilor pentru care 
au luptat și s-au jertfit numeroase 
generații de înaintași. Dăruit cu 
toată puterea gînduJui și a faptei 
sale, Inoă dtn anii tinereții, unor 
asemenea idealuri politice. Petru 
©roza avea să se numere, ta me
morabila zi de 1 Decembrie 1918, 
printre partiotpantii activi la isto
rica Adunare Națională «le la Alba 
Infim care, dind glas voinței și as
pirațiilor de veacuri ale tuturor ro
mânilor, avea să proclame istoricul 
act al unirii Transilvaniei eu Româ
nia, ce a dus la făurirea statului na
țional unitar român. Numele său a 
figurat printre eele ale deputatilor 
Marelui Sfat Național constituit cu 
acel prilej.

Dr. Petru Groza a avui un rol im
portant in viața politică a României, 
atit în anii dinaintea cehii de-al doi
lea război mondial, cit și în perioada 
postbelică. El a adus o contribuție 
deosebită la întărirea alianței și uni
tății de luptă a elasei muncitoare și 
țărănimii muncitoare pentru elibe
rarea de exploatare și asuprire, pen
tru cucerirea de drepturi șl libertăți 
democratica. Animat de vii simță
minte patriotice. Petru Groza s-a 
încadrat cu Însuflețire în viața po
lities a României, a militat de pe 
poziții democratice și s-a oonsacrat 
slujirii neabătute a idealurilor de 
libertate și dreptate socială și na
țională ale maselor populare, îndeo
sebi ale țărănimii. De pe aceste 
poziții, dr. Petru Groza a devenit, în 
anul 193A, președintele Frontului plu
garilor — organizație de masă de
mocratică a țărănimii — in fruntea 
căreia s-a aflat timp de două de
cenii.

Dr. Petru Groza s-a msmărat prin- 
tre inițiatorii semnării, în 1935, la 
Băeia, apoi și la Țsbea, a unor impor
tante acorduri de luptă inițiate de 
P.C.R, acorduri la care — alături de 
Frontifl plugarilor — au aderat Blo
cul democratic, organizația oameni
lor muncii maghiari din România 
(MADOSZ), Partidul socialist, or
ganizații locale ale Partidului so
cial-democrat etc. împreună, aceste 
organizații au determinat succesul 
răsunător al forțelor democrate în 
alegerile parlamentare parțiale din 
februarie 1986. în județele Hunedoa
ra și Mehedinți.

Dr. Petru Groaa s-a ridicat cu 
toată hotărîrea împotriva fascismului 
și răaboiutai, a militat activ în rîn- 
dul forțelor celor mai înaintate, or
ganizate și conduse de Partidul Co
munist Român, pentru răsturnarea 
gttvernutai de dictatură fascistă și 
eliberarea țării, pentru cucerirea de 
către poporul nostru a dreptului 
sacra de a-șl hotărî singur destinele. 
Asemenea tuturor oonștiințelor lucide 
ale țării, el a văzut in pericolul 
fascist o gravă amenințare la adresa 
indepemdenței și integrității poporu
lui român, a păcii în Europa și în 
întreaga hune. Apreciind că „fascis
mul propagă ura intre naționalitățile 
conlocuitoare, conform principiilor 
rasiste", dr. Petru Groza îi califica, 
în 1966, pe fasciști ea antinaționali, 
„deoarece stau alături de Germania 
și Ungaria, țări revizioniste, care 
vor schimbarea granițelor țării noas
tre". Adine convină da necesitatea 
luptei antifasciste, el considera că 
prin unirea forțelor democratice in

tr-un front popular se va realiza 
„adevărata apărare a națiunii noas
tre".

Aderînd ta platforma de luptă a 
Partidului Comunist Român, dr. 
Petra Groza a militat neabătut pen
tru apărarea integrității teritoriale, a 
independenței și suveranității patriei, 
grav primejduite de fascism, s-a ri
dicat împotriva odiosului dictat im
perialist de ta Vfeee, din 30 august 
1940, care rupea samavolnic din 
trupul țării Transilvania de nord, a 
acționat ca hotărire pentru afirma
rea drepturilor istorice afe poporului 
nostru de a trăi liber și unit în vatra 
strămoșească. In anti grei ai dicta
turii militaro-fasciste, el și-a adus 
contribuția ta realiearea, în 1943. a 
Frontului Pateietio Antihitlerist și a

100

DE ANI

DE LA

NAȘTEREA

DR. PETRU

GROZA

altor coaliții ale forțelor democratice, 
antifasciste, antihitleriste. Ca urmare 
a activității sale antifasciste, în pe
rioada războiului, dr. Petru Groza a 
eunossut prigoana regimmhri de dic
tatură militaro-fascistă, culminînd cu 
arestarea și întemnițarea sa.

Revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și airtiimperia- 
Mstă, de ta 23 August 1944, inițiată, 
organizată și condusă ta victorie de 
către Partidul Comunist Român, 
avea să-l găsească firesc pe dr. Petru 
Gr<92a ancorat adine în evenimentele 
crueiale pe care le trăia Remania. 
Văztad în acest moment istoric în
ceputul unui nou destin al patriei, 
et a participat activ 1a Iwpta mase
lor populare, conduse de partid, pen
tru înfăptuirea marilor transformări 
revoluționare, democratice din viața 
țării, pentru lichidarea Vechilor rîn- 
thrieli burghezo-moșierești și trans
formarea socialistă a patriei.

Sub presiunea luptei revoluționare 
a maselor, a marilor bătălii de clasă 
declanșate de partid in această peri
oadă, ta 6 martie 1945 lupta pen
tru cucerirea puterii politice a fost 
decisă în favoarea forțelor de
mocratice ale țării, fiind instau
rat primul guvern rev«luționar-de- 
moorat, ra pronunțat caracter 
muneitoresc-țărănesc din istoria 
României, guvern pratzMat de dr. 
Petru Groza.

Referindu-se ta acest eveniment de 
seamă din istorta României, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu sublinia : „Victo
ria istorică de la 6 Martie a fost re
zultatul luptelor revoluționare ale 
maselor largi populare, desfășurate 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, pentru lichidarea vechii pu
teri burghezo-moșierești și făurirea 
unei noi orinduiri sociale. Astfel, 
constituirea guvernului Groza nu a 
reprezentat o simplă schimbare de 
guvern, ci o schimbare a însuși regi
mului politic din țara noastră : in
staurarea puterii revoluționar-demo- 
cratice a muncitorilor și țăranilor. 
Odată cn formarea guvernului 
Groza, România a pășit pe calea 
■nor profunde transformări revolu- 
ționar-democratice. care au cuprins 
întreaga viață economică și socială 
a țării".

Principala preocupare a guvernu
lui dr. Petru Groza, instaurat ta 
6 martie, a fost mobilizarea largă a 
forțelor și energiilor întregului popor 
în lupta pentru zdrobirea deplină și 
definitivă a fascismului ; dînd 
viață chemării partidului comunist 
„Totul pentru front, totul pentru 
Victorie !“, guvernul dr. Petru Groza 
a desfășurat o intensă și susținută 
activitate de organizare și unire a 
eforturilor națiunii în vederea spri
jinirii frontului antihitlerist, în tran
șeele căruia au luptat cu eroism și 
au dat grele jertfe de sînge sute șî 
sute de mii de ostași români, alături 
de armatele sovietice, pentru elibe
rarea Ardealului de sub ocupația 
hitleristo-horthystă — fapt împlinit 
1a sfîrșitul lunii octombrie 1944 — și, 
apoi, pentru eliberarea Ungariei, Ce
hoslovaciei și Austriei, pînă 1a victo
ria finală asupra Germaniei fasciste. 
La puține zile de ta venirea sa 1a 
putere, guvernul dr. Petru Groza a 
reușit să reinstaureze autoritatea ro
mânească asupra întregului teritoriu 
al Transilvaniei.

Acționînd mai mult de 12 ani în 
fruntea guvernului și statului, dr. 
Petru Groza a adus o contribuție 
importantă la înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului, de con
strucție socialistă, de ridicare a po
porului 1a o viață nouă, liberă și 
demnă. Odată cu asumarea puterii 
politice în societate, Partidul Comu
nist Român a trecut cu toată hotă

rîrea la soluționarea, In spiritul 
marxism-leninismului, a problemei 
naționale, asigurând deplina egalitate 
în drepturi a tuturor cetățenilor ță
rii, condiții egale de afirmare în 
toate domeniile, ceea ce a dus 1a în
tărirea continuă a prieteniei și fră
ției dintre toți fiii patriei, fără deo
sebire de naționalitate. Pentru în
făptuirea acestei politici a militat, 
încă de 1a instaurarea sa, guvernul 
Petru Groza.

întreaga sa activitate, strînsele 
sale legături cu poporul, cu partidul 
clasei muncitoare i-au dat lui Petru 
Groza putința să vadă limpede că 
numai sub conducerea partidului re
voluționar pot fi asigurate propăși
rea și înflorirea țării, că numai pe 
calea socialismului poporul român 
poate ajunge 1a un viitor luminos. 
Aceasta era cea mai importantă 
concluzie a bogatei sale experiențe 
politice, concluzie pe care o împăr
tășea în permanență, pentru a cărei 
realizare în practică a militat cu 
pasiune șl perseverență.

Adversar neîmpăcat al planurilor 
Imperialiste de înrobire a popoare
lor, de amestec în treburile interne 
ale altor țări, de ațîțare a psihozei 
„războiului rece", dr. Petru Groza 
a adus contribuții deosebite la în
făptuirea, în acei ani, a politicii ex
terne a României, militînd neobosit 
pentru întărirea prieteniei și colabo
rării dintre țara noastră și celelalte 
țări socialiste, pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare cu toate ță
rile, pentru salvgardarea păcii în 
lume.

în persoana lui Petru Groza, clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea, partidul nostru revoluționar au 
avut un mare și credincios prieten 
și tovarăș de luptă. Legăturile sale 
trainice, de strînsă conlucrare cu 
toate forțele înaintate, patriotice ale 
țării, sub randucerea Partidului Co
munist Român, au reprezentat un 
simbol al unității de voință și ac
țiune rare sudează într-un fot de 
nezdruncinat întregul nostru popor 
în munca și lupta pentru înfăptui
rea neabătută în viață a politicii 
partidului de construcție socialistă. 
Prin întreaga sa viață și activitate, 
prin devotamentul cu care a slujit 
țara și poporul, dr. Petru Groza 
rămine în amintirea poporului nos
tru ca o figură luminoasă de luptător 
înflăcărat pentru libertatea, progre
sul și înflorirea patriei, pentru întă
rirea prieteniei și colaborării cu ță
rile socialiste, pentru pace și con
lucrare cu toate națiunile lumii.

Idealurile care au însuflețit acti
vitatea și viața dr. Petru Groza își 
află strălucită împlinire în realită
țile României socialiste de astăzi, în 
înfăptuirile istorice obținute de po
porul român, sub conducerea parti
dului, cu de«>sebire în anii ce au 
urmat Congresului al IX-lea al parti
dului, cea mai rodnică perioadă, 
bogată în mărețe realizări, de când 
In fruntea partidului și statului nos- 
stru se află cel mai iubit fiu al 
partidului și poporului, patriotul și 
revoluționarul înflăcărat, personali
tate proeminentă a vieții politice 
Internaționale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,

Prin ampla sa dezvoltare Soclal- 
economică, prin luminoasele înfăp
tuiri socialiste, România de astăzi se 
înfățișează lumii ca o țară puter
nică, liberă, independentă, în care 
toți fiii patriei, fără deosebire de 
naționalitate, întregul popor, strîns 
uniți în jurul partidului, al secreta
rului său general, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privesc cu încredere viitorul, hotărîți 
să înfăptuiască exemplar mărețele 
obiective stabilite de Congresul al 
XlII-lea pentru progresul și bună
starea întregii națiuni, spre gloria, 
demnitatea și strălucirea României 
socialiste.
Prof. unlv. dr. Gh. I. ION1ȚA

O ÎNDATORIRE PATRIOTICĂ, O SARCINĂ DE MARE 

RĂSPUNDERE A FIECĂREI UNITĂȚI AGRICOLE

întreaga cantitate de porumb contractată
- livrată integral si neintirziat!

BOTOȘANI; Multe unități dau
un bun

Pînă joi dimineața, opt dtn cele 
14 consilii agroindustriale din ju
dețul Botoșani au îndeplinit și de
pășit sarcinile de livrare a porum
bului la fondul de stat. Unitățile 
agricole din consiliile agroindus
triale Săveni, Cîndești, Ripiceni, 
Havîrna, Framușica și altele au 
transportat și livrat suplimentar ta 
fondul de stat cantități de porumb 
cuprinse între 450 și 1 900 tone. 
Dealtfel, așa cum rezultă din da
tele centralizate la direcția agricolă 
județeană, pînă acum, 45 din cele 
100 de cooperative agri<x>le exis
tente în județ au depășit substan
țial sarcinile contractuale Ia fon
dul de stat și fondul pentru nu
trețuri combinate. în mod deose
bit se remarcă unitățile agricole 
din orașul Dorohoi și din comu
nele Roma, Flămînzi, Concești, 
Mileanca, Ripiceni, Știubieni.

Se cuvine relevat că, în ultimele 
zile, în județ s-a desfășurat o ac
țiune temeinic organizată pentru 
intensificarea transportului po
rumbului la bazele de recepție. O 
acțiune absolut necesară, deoarece, 
cu o săptămînă în urmă, livrarea 
porumbului 1a fondul de stat și la 
cel de nutrețuri combinate era 
foarte întîrziată. Comandamentul 
județean pentru agricultură a ana
lizat cu răspundere această situa
ție și, ca atare, cu sprijinul orga
nelor și organizațiilor de partid, a 
luat măsuri pentru mobilizarea de 
forțe sporite 1a depănușarea po
rumbului de pe unele suprafețe, 
precum și pentru înlăturarea unor 
dereglări din activitatea de trans
port.

Luni dimineața, ta C.A.P. Vîr- 
ful Cîmpului mai erau de depă- 
nușat știuleți de porumb de pe 
aproape 100 hectare. Joi, cînd am

La baza de recepție unde livrează 
porumbul cooperativele agricole 
din zona Poiana Mare, județul Dolj

exemplu
revenit în această unitate, întrea
ga producție era depănușată, iar 
cantitățile contractate fuseseră li
vrate la baza de recepție. „Timp 
de trei zile, toți locuitorii comu
nei au lucrat ta depănușat și în
cărcarea știuleților în mijloacele 
de transport — ne spune Amalia 
Rotaru, primarul comunei. După 
ce au fost făcute calculele privind 
producția obținută, cooperatorii au 
hotărit să livreze suplimentar 1a 
fondul de stat 164 tone porumb, 
iar ta fondul pentru nutrețuri 
combinate 38 tone. Și aceasta, con
comitent cu încheierea arăturilor 
adînci pe cele 879 hectare". La fel 
s-a procedat și în comunele Hll- 
piceni, Todireni, Curtești și Mihăi- 
leni, unde în ultimele 3—4 zile s-a 
lucrat intens la depănușarea po
rumbului și au fost livrate canti
tăți mari la fondul de stat.

La depănușarea și transportul 
porumbului la bazele de recepție 
au fost mobilizați, totodată, nu
meroși oameni ai muncii din uni
tățile economice și instituțiile ju
dețului. Lucrători de la întreprin
derea textilă „Moldova", „Integra
ta de in", „Electrocontact", între
prinderea de sticlărie și porțelan 
din Dorohoi, filaturile de bumbac

CONSTANȚA: La producții superioare, 
livrări suplimentare

Acum, cînd întreaga recoltă de 
l porumb se află în magazii, coope
ratorii din multe unități agricole 
din județul Constanța și-au făcut 
socotelile și, pe baza producțiilor 
mari obținute 1a această cultură, 
au suplimentat contractele de li
vrare la fondul de stat, obținînd 
pe această cale importante veni
turi. „Pe primul loc în această pri
vință se află cooperativele agri
cole din consiliul unic agroindus
trial Cogealac — ne spune tovară
șul Ion Negulici, director al în
treprinderii pentru contractarea, 
achiziționarea și păstrarea produ
selor agricole. Aceste unități și-au 
depășit producția de porumb cu 
2 500—3 000 kg ta hectar, recoltă 
care le-a permis să livreze 1a fon
dul de stat 19 589 tone porumb, 
față de 7 928 tone cit se prevăzuse 
inițial în contracte. Cooperativele 
agricole Rîmnic și Cogealac, de 
exemplu, au livrat la fondul de 
stat cantități de porumb de trei 
ori mai mari decît au contractat, 
iar cooperativa agricolă Fîntînele 
-j o cantitate dublă față de con
tractul inițial". Numărul unităților 
agricole care și-au suplimentat 
substanțial livrările la fondul de 
stat este mult mai mare, ele aflîn- 
du-se practic în toate zonele ju
dețului. Bunăoară, unitățile din 
consiliul agroindustrial Cobadin 
au dat. 1a fondul de stat 11 295 tone, 
față de 6 376 tone cît se prevăzuse 
în contracte. Din această zonă, cele 
mai mari cantități au fost livrate 
suplimentar de cooperativele agri
cole Ciocârlia de Jos — 1 015 tone 
și Cobadin — 1373 tone.

în prezent, se transportă canti
tăți apreciabile de porumb destina
te fondului de nutrețuri combina

din Darabani și Flămînzi, împreu
nă cu cei din alte 32 de unități 
economice și instituții, au depănu
șat porumbul de pe o suprafață de 
aproape 3 000 hectare și au trans
portat știuleții în bazele de recep
ție. Totodată, din diferite unități 
economice orășenești, îndeosebi 
din sectoarele de gospodărie co
munală și de întreținere a drumu
rilor au fost puse la dispoziția 
unităților agricole pentru a trans
porta porumbul din cîmp peste 50 
de tractoare cu remorci. Drept ur
mare, cantitățile de porumb livra
te au sporit în fiecare zi.

Rezultatele acțiunii întreprinse 
sînt, fără îndoială, bune. Totuși, 
pe ansamblul județului, sarcinile 
de livrare ta fondul de stat au 
fost îndeplinite, pînă în seara zilei 
de 5 decembrie, numai în propor
ție de 71 ta sută, iar cele 1a fon
dul de nutrețuri combinate — de 40 
la sută. Cele mai mari restanțe se 
înregistrează în unitățile agricole 
din consiliile agroindustriale Stău- 
ceni, Coțușca, Dingeni și Draga- 
iina. Este necesar ca organele ju
dețene de partid și de stat să ac
ționeze energic pentru ca și uni
tățile agricole din aceste consilii 
agroindustriale să-și îndeplinească 
integral obligațiile contractuale, 
astfel îneît această acțiune să se 
încheie în cel mai scurt timp.

Silvestri A1LENEI 
corespondentul „Scinteii"

te. La întreprinderea pentru pro
ducerea nutrețurilor combinate 
Lumina, unde livrează porumb 70 
de unități agricole din zonă cu 
sector zootehnic dezvoltat, zilnic se 
primesc sute de tone. Activitatea 
de descărcare și de depozitare a 
producției este bine organizată. Și 
aici, ca urmare a producțiilor bune 
obținute, numeroase unități au 
transportat cantități suplimentare 
de porumb pentru nutreț. între 
atrestea se numără întreprinderea 
agricolă de stat Mihail Kogălnicea- 
nu și cooperativele agricole Poiana, 
Ovidiu, Castelu, Lumina, Năvo
dari, Sibioara și altele. Cu toate 
acestea, pînă în prezent, ta această 
întreprindere fondul de porumb 
pentru nutreț nu a fost realizat 
decît în proporție de 90 la sută. Și 
aceasta din cauză că unele unități 
agricole întîrzie transportul. Ne 
referim îndeosebi 1a cooperative
le agricole Nuntași, Piatra, Valu Iui 
Traian, Tariverde, la întreprinde
rile agricole de stat Tirgușor și ' 
Cogealac. ii

Pe ansamblul județului însă, u- 
nitățile agricole au IWrât',' pină în 
seara zilei de 5 decembrie, numai 
77 la sută din cantitățile de porumb 
contractate 1a fondul de stat și 
ceva mai mult de jumătate din 
cantitățile prevăzute la fondul de 
nutrețuri combinate. Pornind de 
la înțelegerea cu cea mai mare răs
pundere a cerințelor majore ale 
economiei naționale, este absolut 
necesar ca, oriunde mai sînt can
tități de livrat, conducerile unită
ților agricole, cu sprijinul orga
nizațiilor de partid, să intensifice 
transportul porumbului, spre a-și 
îndeplini integral sarcinile prevă
zute la fondul de stat șî la fondul 
de nutrețuri combinate. (M. George)

TEHNOLOGIA MODERNĂ DE ÎNLOCUIRE A HIDROCARBURILOR

în ultimii trei ani, eomunistul 
Gheorghe Leucă, mecanicul-șef 
al mineralierului „Blaj", s-a situat 
consecutiv pe locul I in întrecerea 
socialistă pe flota maritimă româ
nească. în același timp, echipajul a- 
celutași mineralier a urcai in clasa
mentul sutelor de catarge românești 
de pe locul III m 1961, pe locul II 
in 1932 și pe locul I in 1983, loc pe 
eare este hotărit să-l păstreze și în 
acest an. Hotărire argumentată și 
de faptul că eohi-pajul aceshci mine
ralier are în componența sa im nu
măr însemnat de oomuniști, eare 
s-au angajat să răspundă primii prin 
fapte chemăr+i adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, de ta tribuna Con
gresului, de a încheia anul aoesta și 
Întregul cincinal cu rezultate cât mai 
bune.

îl intre* pe Gheorghe Leucă dncă 
există vreo legătură intre consec
vența eu eare activitatea lui profe
sională a întrunit cel mai mare punc
taj in întremarea socialistă și ascen
siunea întregului echipaj pe treapta 
cea mai InaMă a podiumului frunta
șilor in muncă. Der el, in mt>d neaș
teptat. Își Începe răspunsul cu o is
torie de prin 1977. „Vedeți, dintr-o 
experiență «ie 31 de ani de naviga
ție, m-am convins că noi, românii, 
pe oricare meridian sau paralelă a 
globului ne-am afla, sintem priviți 
ca mult interes. Mai ales ta ultimele 
două decenii, de ciad țara noastră a 
cunoscut o dezvoltare fără precedent 
și un mare prestigiu in lume, ea ar
mare a vizitelor făcute de președin
tele țării noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tn diferite țări ale lumii. 
Care pentru noi au Însemnat de fie
care dată deschiderea de drumuri 
not pe ape la activitatea de comerț 
exterior și de cooperare internațio
nală. Sentimentele acestea se referă 
atit la noi, ca ființe umane, 1a măr
furile pe eare le transportăm, șl 
ehiar ta nava pe eare flutură tricolo
rul românesc, tată de ce, in 1977, 
cind 1a Șantierul naval din Galați 
s-a pus chila primului mineralier 
de 56 980 tdw eare s-a construit a- 
eolo, tar eu nm fost delegat ca diri
ginte de lucrări în oalitate de viitor 
mecanlc-șef al navei, ml-am pus in 
glnd să fac tot ce este posibil ca 
„Blaj" să fie cea mai bună navă din 
flota românească. Sigur, nu de mine 
depindeau in primul rind performan
țele primei nava de mare tonaj, care

se construia la Getați. Dar in calita
tea noastră, a tuturor, de producă
tori de bunuri materialo, de pro
prietari și beneficiari, exigențele lu
crului bine făcut nu trebuie să cu
noască nici un rabat. Din acest punct 
de vedere, am fost glnd ta gind cu 
navallștii gălățenl, «are se aflau în 
competiție, ta același tip de nave, cu 
cei oonstănțeni, ce le-o luaseră îna
inte prin lansarea, Încă din 
1975, a „Tomisatai". Așa că a fost • 
colaborare și o cooperare ta idei și 
ambiții, pe cinste, iar marșul de pro
be in mare a fost na marș de triumf 

A-ți face datoria cind e greu, 
proba de maturitate a unui colectiv

al navaliștilor gâlățeni și al indus
triei românești constructoare de ma
șini".

Asta nu înseamnă că meritul lo
cului fruntaș în întreaerea socialistă 
ocupat de Gheorghe Leucă și de e- 
ehipajul de pe nava „Blaj" aparține 
constructorilor, pentru că «avele ur
mătoare, în virtutea progresului teh
nic, al perfecționărilor aduse, au fost 
și mai bune. ȘL 1a urma urmei, de 
ce performanțele acestea n-a» fost 
obțin trie ta primii ani, cind nava era 
nouă, ci tocmai în ultimii 7 întreba
rea nu-4 surprinde pe acest experi
mentat „lup de mare". Dimpotrivă, 
„între navă și echipaj există întot
deauna a legătură de suflet. Nava- 
Mștii gălățeni puseseră temelie so
lidă acestei legături. La celălalt ca
păt ne aflăm noi, echipajul. Lui îi 
aparțin intr-adevăr succesele obținu
te in ultimffl ani, dar pină să ajun
gem aici a trebuit rttai inHi să lu
crăm cu noi înșine, să ne formăm 
fiecare în parte și să ne consolidăm 
ea un colectiv Închegat, pentru că, 
ta fel ea și nava, majoritatea mem
brilor lui erau tineri, proaspeți ab
solvenți ai școlilor și institutului de 
specialitate. Or, mai mult decît în 
oricare altă meserie, din punct de 
vedere profesional, navigatorii tre

buie să știe tot și de toate. Să nu 
ajungă niciodată să spună că nu se 
poate.

îi cerem tovarășului Gheorghe 
Leucă să concretizeze cele spuse cu 
o intimplare mai puțin obișnuită din 
activitatea colectivului. Și aflăm că 
au fost atit de multe incit nu le mai 
ține minte pe toate. Ceea ce știe si
gur e că toate au fost trecute cu 
bine, devenind adevărate victorii ale 
colectivului cu care se mândrește fie
care dintre ei. Tocmai de aceea op
tează pentru un fapt care demons
trează atit eforturile celor de ta com

partimentul punte, cît șl ale celor 
din sala mașinilor.

...Era în 1981. Anul cînd echipajul 
înregistra primele succese de pres
tigiu pe flotă, în întrecerea socialis
tă. Navigau spre Florida pentru un 
transport de fosfat pentru industria 
noastră de îngrășăminte chimice 
cînd, în apropiere de coasta Mexicu
lui, s-a primit, prin T.F.F., vestea u- 
nui ciclon care le tăia calea. O pri
mă soluție, la îndemîna orictui, ar fi 
fost aceea de a schimba ruta de 
mers pentru a-1 ocoli, cu prețul unui 
consum sporit de combustibil. S-a 
optat pentru cea de-a doua, de a aș
tepta trecerea ciclonului și de a 
merge apoi în spatele lui, în sigu
ranță. In mod cu totul neașteptat 
însă, exact în acele ore de așteptare, 
a fost depistat un zgomot ciudat la 
motorul principal. După mai multe 
testări au ajuns 1a concluzia că se 
spărsese cămașa unui cilindru și că 
fără repararea motocului nu puteau 
continua drumul. Pentru o astfel de 
intervenție însă era necesară ando- 
carea sau măcar staționarea 1a an
coră. Adincimea oceanului era însă 
de 609 de metri și ancora nu ajun
gea la fund. Soluția comandantului 
a fost de a merge în derivă, guver- 
nînd nava către tm punct de pe har

tă unde o stîncă reducea adincimea 
pină la lungimea lanțurilor de an
coră. După două zile și două nopți 
de veghe totală a celor de pe punte, 
cu răbdarea și nervii încordați la 
maximum, oceanul îi adusese la 
punctul căutat A venit acum rindul 
celor de la compartimentul mașinilor 
să-și fată datoria. Printr-un efort 
colectiv de 18 ore, in care oamenii 
răspundeau comenzilor ra degetele 
de 1a o mină, in plin ocean, motorul 
a fost demontat, a fost înlocuit ci
lindrul și pistonul care se fisurase 
și nava și-a continuat apoi drumul 

în condiții normale. O astfel de ope
rație ar fi durat într-un șantier na
val, cu așteptările de rigoare, Cel 
puțin două săptămîni de andocare și 
cel puțin 200 000 de lei valută forte. 
Ei n-au cheltuit decît neodihna. Dar 
în acele 18 ore strungarul Nicolae 
Caraghete, motoriștii Florea Mărnă- 
ligan și Nicolae Radu, toți și fiecare 
în parte, au dovedit încă o dată c& 
nu există lucru care să le depășeas
că competența și ambiția de a le 
face. Dealtfel, lecția efectuării re
parațiilor cu mijloacele bordului o 
știu cu toții atît de bine îneît, de 
fiecare dată, cînd nava intră în șan
tier pentru intervențiile planificate, 
timpul de staționare în doc este re
dus la jumătate și chiar 1a sfert. 
Restul lucrărilor intră în grija ofițe
rilor mecanici Pompillu Brîndușă șl 
Florea Simion care, împreună cu cei
lalți membri al compartimentului de 
la mașini, iau „ia mină" motoarele 
auxiliare, instalațiile frigorifice, tu
bulatura și celelalte componente 
care au nevoie de intervenții. în fe
lul acesta costul reparației este re
dus proporțional cu efortul propriu 
depus, iar timpul de staționare re
dus este convertit anual într-un vo
iaj în plus pe care nava îl efectuea

A
ză cu combustibil economisit prin 
respectarea vitezei optime de mers 
și stabilirea celor mai drepte rute.

După relatarea acestor fapte reve
nim totuși asupra expresiei de „e- 
chipaj ca școală a muncii", folosită 
de interlocutor.

— Care este liantul și cine sînt 
profesorii acestei școli 7

Comuniștii — răspunde Gheorghe 
Leucă. Ei sint și una și alta. Exem
plul lor personal, modul lor de gîn- 
dire și. corn porta re, oriunde s-ar afla, 
contaminează, electrizează, mobili
zează oamenii. Vă spun asta nu ca o 
expresie obișnuită, ci cu acoperirea 
unei experiențe îndelungate de 
secretar al biroului organizației 
de partid. Iar acum, cînd 1a 
Congresul al XlII-lea al partidului 
s-a stabilit o creștere substanțială a 
comerțului nostru exterior, atît în 
anul viitor, cît și în cincinalul 1986— 
1990, înțelegerea de către toți a răs
punderilor ce ne revin pentru reali
zarea acestei sarcini reprezintă o 
probă de maturitate. Proba datoriei 
față de partidul care conduce desti
nele țării, față de țara însăși. Așa 
am înțeles și înțeleg chemarea de a 
munci cum ne-a cerut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, de la tribuna Con
gresului. Și nu numai eu, ci întregul 
echipaj.

— Vorbiți mereu la plural, în nu
mele colectivului, al răspunderilor 
lui.

— Nici nu se poate altfel. Munca 
unui echipaj este în exclusivitate 
colectivă.

„.Cu cîtva timp In urmă, minera
lierul „Blaj" s-a întors din cel de-al 
40-lea voiaj. La capătul căruia echi
pajul a raportat realizarea unui 
transport de' minereu de fier din 
Venezuela în bune condiții, cu o e- 
conomie de 17 tone combustibil. Tot 
în timpul acestui voiaj a avut loc, ta 
bordul navei, adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri. In cadrul 
acesteia, comuniștii i-au reînnoit lui 
Gheorghe Leucă mandatul de secre
tar al biroului organizației de partid. 
Fiindcă a muncit bine. Fiindcă un 
asemenea om în fruntea unui colec
tiv înseamnă mult înseamnă certi
tudinea reușitei pe orice drum te-ai 
afla. Chiar și pe drumul greu, plin 
mereu de neprevăzut, al mării.

George M1HAESCU 
corespondentul „Scinteii”

... ................... , «-----'

(Urmare din pag. I)
bază de cărbune pentru producerea 
de abur și apă fierbinte, este cuprin
să întreaga gamă de cazane A.S.F. 
Este încă o dovadă a competitivității 
acestor echipamente atit din punctul 
de vedere al avantajelor energetice, 
cît și al eficienței investițiilor făcute.

Șl TOTUȘI, MII DE INSTA
LAȚII CONTINUĂ SĂ FO
LOSEASCĂ DREPT COM
BUSTIBIL PETROLUL Șl GA
ZELE NATURALE. Desigur, este 
încurajator faptul că, 1a ora actuală, 
combinatul din Cluj-Napoca este so
licitat de unele unități economice să 
realizeze instalații de ardere a căr
bunelui în strat fluidizat. Situația 
actuală nu o putem aprecia însă de
cît ca un început. Și aceasta, deoarece 
ponderea cărbunelui în producerea 
energiei termice este încă foarte 
mică pe ansamblul economiei națio
nale. Există încă mii de instalații de 
ardere — cazane mai mici sau mai 
mari — care consumă petrol și gaze 
naturale pentru a produce apă fier
binte sau abur tehnologic. Șl aceasta 
în condițiile în care cazanele A.S.F., 
echipamente energetice modeme, 
bine concepute, pot folosi du bune 
rezultate cărbunele inferior și pot în
locui deci instalațiile care utilizează 
hidrocarburi. Specialiștii de la Com
binatul de utilaj greu din Cluj-Na
poca apreciază că dispun de o capa
citate mult mai mare de fabricație a 
acestor echipamente decît cererile 
primite. Totodată, tehnologia de fa
bricație a fost modernizată, astfel că 
instalațiile de mare capacitate pot fi 
realizate în doar patru luni, față de 
șase luni cît prevedea vechiul ciclu 
de producție.

Ca atare, este mai mult decît ne
cesar ca factorii de decizie, cadrele 
de conducere din multe întreprinderi, 
instituții, consilii populare să chib- 
zuiască cu răspundere și să ia mă
surile ce se cuvin pentru trecerea la 
utilizarea cărbunelui In centralele 

Este cit se poate de evident că toate aceste echipamente, a căror 
realizare se înscrie în prevederile Directivelor celui de-al XlII-lea Con
gres al partidului, contribuie nemijlocit la accelerarea procesului de 
folosire a cărbunilor inferiori ți de disponibilizare a hidrocarburilor utili
zate drept combustibil. Interesele economiei naționale impun o preocu
pare mai susținută din partea conducerilor de întreprinderi, instituții 
ți a consiliilor populare, pentru înlocuirea vechilor tipuri de Instalații ți 
folosirea pe scară cît mai largă a cazanelor cu ardere în strat fluidi
zat a cărbunelui.

termice. Dealtfel, analizind situația 
comenzilor primite de Combinatul de 
utilaj greu din Cluj-Napoca pentru 
cazane A.S.F., se constată că toate a- 
ceste echipamente sînt destinate u- 
nor întreprinderi noi sau anumitor 
extinderi de capacități existente, 
pentru care de 1a început s-a prevă
zut dotarea centralelor termice cu 
cazane pe cărbune. Prea puține soli
citări s-au primit însă pentru reali
zarea unor instalații care să înlocu
iască actualele cazane care funcțio
nează pe bază de hidrocarburi. De 
fapt, cele mai multe comenzi s-au 
primit din partea unor unități din 
cadrul industriei alimentare, îndeo
sebi pentru dotarea noilor fabrici de 
zahăr. Prea puține comenzi au fost 
făcute însă de unitățile din industria 
construcțiilor de mașini, industria u- 
șoară, industria materialelor de con
strucții, industria locală și altele. 
Or, tocmai în întreprinderile din 
aceste sectoare, necesarul de apă 
caldă sau abur se poate asigura cu 
cazane de capacități mici și mijlocii, 
sub 10 Gcal pe oră. care să ardă 
cărbuni în strat fluidizat.

PRAFUL DE CĂRBUNE 
POATE FI SI EL VALORIFI
CAT. Cazanele A.S.F. prezintă ma
rele avantaj că pot arde și cărbune 
praf. Tocmai de aceea, instalarea lor 
în actualele centrale termice, func
tioned în paralel cu cazanele obiș
nuite, echipate cu grătar, ar rezolva 
mult discutata problemă a prafului 
de cărbune. „In fiecare lună sintem 
nevoiți să returnăm la Ișalnița peste 
1000 tone de cărbune praf, pe care 
cele cinci cazane G.I.R. (grătar in
vers răsturnat) din dotare nu îl pot 
arde — ne spune inginerul Ion Du- 
țescu, energeticul-șef al întreprin
derii de spirt și drojdie Bragadiru. 
Atunci cînd am comandat trei ca
zane A.S.F., am făcut-o și pentru a 
rezolva definitiv problema prafului 
de cărbune. în curînd le vom pune 
în funcțiune. Dealtfel, pe unul din
tre ele s-au făcut probele de omolo
gare. Primele rezultate sînt promiță
toare".
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Tovarășului MARIO SOARES
Secretar general al Partidului Socialist Portughez

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej de 
a vă adresa calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Portughez se vor dezvolta în continuare, spre binele celor 
două țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Convorbiri româno-nicaraguane
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, joi, pe Henry Ruiz Hernan
dez, comandant al Revoluției, mem
bru al Direcțiunii Naționale a Fron
tului Sandinist de Eliberare Națio
nală din Nicaragua, ministru al pla
nificării, care a făcut o vizită în 
țara noastră.

Oaspetele a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, un mesaj de prietenie din 
partea președintelui ales al Republi
cii Nicaragua, Daniel Ortega Saave
dra.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost exprimate mul
țumiri pentru mesaj și au fost 
transmise un salut călduros și cele 
mai bune Urări președintelui Repu
blicii Nicaragua.

în timpul convorbirii au fost a- 
bordate probleme legate de dezvol
tarea relațiilor de colaborare dintre 
România și Nicaragua, precum și 
aspecte referitoare Ia intensificarea 
schimburilor economice. In acest ca

dru a fost exprimată satisfacția 
față de bunele relații de prietenie 
și colaborare ce s-au statornicit 
între cele două țări, relații care au 
la bază înțelegerile convenite cu 
prilejul convorbirilor la nivel înalt 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și Daniel Ortega Saavedra, și au fost 
evidențiate posibilitățile existente în 
vederea extinderii și aprofundării 
conlucrării în domeniile economic, 
tehnico-științific și în alte sectoare 
de activitate dintre România și Ni
caragua.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, a 
participat Ștefan Bârlea, președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării.

★
în timpul vizitei efectuate în țara 

noastră, ministrul planificării din 
Nicaragua, Henry Ruiz Hernandez, 
a avut, de asemenea, convorbiri cu 
tovarășul Ștefan Bârlea, președin
tele Comitetului de Stat al Plani
ficării.

(Agerpres)

Vizita delegației Uniunii Tineretului Comunist 
Leninist din Uniunea Sovietică

Tovarășul Nicu Ceaușescu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, s-a ln- 
tîlnit joi cu delegația Uniunii Tine
retului Comunist Leninist (U.T.C.L.) 
din Uniunea Sovietică, condusă de 
V. M. Mișin, prim-secretar al Co
mitetului Central al U.T.C.L., care, 
la invitația C.C. al U.T.C., efectu
ează o vizită pentru schimb de ex
periență în țara noastră.

In cadrul convorbirilor, care au 
avut loc la C.C. al U.T.C., s-a rea
lizat un larg schimb de informații 
și opinii cu privire la participarea 
tinerei generații din cele două țări la 
ansamblul vieții politice și eco- 
nomico-sociale, pentru traducerea în 
practică a orientărilor și sarcinilor 
trasate tineretului de către Partidul

Comunist Român și, respectiv, Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice. 
Totodată, au fost abordate unele as
pecte actuale ale mișcării interna
ționale de tineret și studenți, în 
perspectiva marcării, în 1985, a Anu
lui Internațional al Tineretului 
„Participare, Dezvoltare, Pace".

A fost relevată hotărîrea organi
zațiilor de tineret din Republica So
cialistă România și U.R.S.S de a 
acționa, în continuare, în spiritul în- 
tîlnirilor și înțelegerilor convenite la 
cel mai înalt nivel, pentru dezvol
tarea și aprofundarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre tine
retul român și tineretul sovietic, 
dintre Uniunea Tineretului Comunist 
și Uniunea Tineretului Comunist 
Leninist.

La convorbiri a participat E. M. 
Tiajelnikov, ambasadorul U.R.S.S. la 
București.

„Zilele culturii din R. D. G."
Joi au început în țara noastră 

„Zilele culturii din Republica De
mocrată Germană". Complexa mani
festare cultural-artistică este dedica
tă marelui eveniment din viața țârii 
prietene — cea de-a 35-a aniversare 
a întemeierii R. D. Germane. Muzica 
și dansul, teatrul și creația cinema
tografică, cartea și arta plastică 
sjnt genuri distincte ale culturii și 
artei din R.D.G. bine reprezentate 
prin manifestările organizate, timp 
de o săptămînă, în București și în 
numeroase alte localități ale țării.

„Zilele culturii din R. D. Ger
mană" au fost inaugurate cu expo
ziția „Muzica în arta plastică în 
R.D.G.", deschisă la Muzeul colecții
lor de artă din Capitală. Lucrările de 
pictură și grafică, precum și creațiile 
realizate cu procedee proprii investi
gațiilor artei moderne pun în lu
mină o relație originală și intere
santă ce a preocupat pe oamenii de 
cultură încă din antichitate, aceea 
dintre muzică și arta plastică. Pro- 
punînd acest interesant punct de 
vedere tematic, expoziția oferă o 
sinteză a cîtorva din cele mai im
portante direcții de evoluție ale ar
telor vizuale din R.D.G. astăzi.

„Zilele culturii din R.D.G." in 
România, ca și „Zilele culturii ro
mânești" în R.D.G., organizate nu 
demult, subliniau în alocuțiunile 
rostite la vernisaj Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, și Kurt 
Loffler, ministru secretar de stat la

Ministerul Culturii al R.D.G., condu
cătorul delegației culturale, sînt ex
presii elocvente ale fructuoaselor re
lații de colaborare multilaterală și 
prietenie dintre cele două țări, ale 
schimbului intens de valori spiri
tuale ce capătă, an de an, valențe și 
semnificații noi, varietate și bogăție, 
oferind un teren tot mai fertil pen
tru mai buna cunoaștere reciprocă a 
popoarelor noastre.* *' ort/i-./Anirf

*'★
Seara, pe scenă Operei Române 

din Capitală, a avut loc spectacolul 
de gală al Baletului Operei Comice 
din Berlin. Programul prezentat a 
fost o ilustrare a măiestriei coregra
fice a prestigiosului colectiv artistic, 
a preocupării sale de a transpune în 
dans modern lucrări simfonice de 
largă popularitate.

La spectacol au luat parte Suzana 
Gâdea, președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai uniunilor de creație, 
alți oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au fost, de asemenea, prezenți 
delegația culturală din R.D.G., con
dusă de Kul-t Loffler, ministru se
cretar de stat Ia Ministerul Cultu
rii, Herbert Plaschke, ambasadorul 
R. D. Germane la București, mem
bri ai ambasadei, precum și șefi de 
misiuni diplomatice acreditați in țara 
noastră și membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, joi, pe Metodi Smilenski, ad
junct al secretarului federal pentru 
comerț exterior al R. S. F. Iugosla
via, care a făcut o vizită în țara 
noastră.

In cadrul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații de prietenie 
și colaborare româno-iugoslave și a 
fost exprimată dorința de a dezvolta 
și extinde conlucrarea dintre cele 
două țări în diverse domenii de ac
tivitate.

în conformitate cu hotărîrile sta
bilite cu prilejul întîlnirilor și con
vorbirilor româno-iugoslave la nivel 
înalt, au fost analizate posibilitățile 
de aprofundare a cooperării econo
mice dintre cele două țări, de multi
plicare a acțiunilor de conlucrare re
ciproc avantajoasă, de intensificare a 
schimburilor comerciale. A participat 
Paula Prioteasa, adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale. A 
fost de față Miloș Melovski, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

★
La București a fost semnat, joi, 

Protocolul privind schimbul de măr
furi și servicii între Republica So
cialistă România și Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia pe anul 
1985.

Documentul a fost semnat, din 
partea română, de Paula Prioteasa, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, iar din partea iugosla
vă de Metodi Smilenski, adjunct al 
secretarului federal pentru comerț 
exterior al R.S.Fi Iugoslavia.

Au fost de față Constantin Oan- 
cea, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și Milos Melovski, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Finlanda, ambasadorul acestei 
țări la București, Jussi Montonen, a 
oferit, joi, o recepție. Au participat 
Maxim Berghianu, ministrul muncii, 
Ion Teoreanu, ministrul educației și 
învățămîntului, Aurel Duma, minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, reprezentanți ai 
altor ministere și instituții centra
le, oameni de cultură și artă. ' Au 
luat parte șefi de misiuni diploma
tice acreditați’ în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străi
nătatea și Asociației de prietenie 
româno-finlandeză, în Capitală a 
avut loc, joi după-amiază, o mani
festare culturală dedicată Zilei na
ționale a Republicii Finlanda, în 
cadrul căreia au fost prezentate im
presii de călătorie din această țară. 
Asistența a vizionat apoi un film 
documentar realizat de studiourile 
cinematografice finlandeze.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de prie
tenie româno-finlandeză, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

Au fost prezenți Jussi Montonen, 
ambasadorul Republicii Finlanda la 
București, membri ai ambasadei.

Cu același prilej, în sala de expo
ziții a Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea s-a 
deschis expoziția graficianului fin
landez Simo Hannula.

★
La Asociația de drept internațional 

și relații- internaționale a avut loc, 
joi, o masă rotundă, în cadrul căreia 
prof. Jaqueline Dutheil de la Rb- 
chere, decanul Facultății de drept 
din Paris, a vorbit despre „Aspecte 
actuale ale dreptului spațial". Au 
participat cadre didactice universi
tare, cercetători în domeniul relații
lor internaționale, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, zia
riști. Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei Franței la București.

(Agerpres)

Cu prilejul împlinirii a 100 de ani 
de la nașterea dr. Petru Groza

Depunerea unei
Cu prilejul împlinirii a 100 de ani 

de la nașterea dr. Petru Groza, 
eminent om de stat, personalitate 
marcantă a vieții politice din Româ
nia, joi, la mormîntul său de la Mo
numentul eroilor luptei pentru liber-

coroane de flori
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism, a fost depusă o coroană 
de flori din partea Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

(Agerpres)

Patriotismul revoluționar sodalist
(Urmare din pag. I)
făcut din apărarea țării, din dra
gostea de pămîntul străbun, crezul 
suprem al existenței lor.

Patrioți în cel mai frumos înțe
les al cuvîntului sînt astăzi cei care 
fac din faptă, din muncă, supre
mul sens al existenței lor. Epoca 
socialismului, cu deosebire anii cti
toriți sub semnul profund înnoitor 
al hotărîrilor Congresului al IX-lea, 
se va înscrie în filele cronicii sub pe
cetea celor mai fierbinți simțămin
te de dragoste, de răspundere pen
tru prezentul și viitorul țării. Căci 
in acest răstimp, țara a cutezat 
mereu mai sus, țara șl-a mobilizat 
mai mult ca oricînd puterile, țara 
și-a încordat mai puternic ca altă
dată energiile. Epoca inaugurată 
de Congresul al IX-lea a dat mai 
mult ca oricînd măsura reală a 
forței patriotismului socialist.

In viziunea partidului nostru, 
sentimentul patriotic reprezintă, 
deopotrivă, un puternic factor 
propulsor al participării active a 
fiecărui cetățean la viața social- 
politică a patriei. Se are în vedere 
cu deosebire faptul că cel ce-și iu
bește adine patria se simte răspun
zător pentru prezentul și viitorul 
acesteia și în ipostaza sa civică, 
cetățenească, acționînd pentru ca, 
în cadrul larg democratic făurit în 
țara noastră, să-și facă auzit glasul, 
ideile, soluțiile sale spre a fi încor
porate în programele de măsuri ce 
se adoptă pentru dezvoltarea tării, 
în același timp, iubirea de patrie, 
dorința ca ea să progreseze în 
ritmuri vii determină pe fiecare 
să se simtă răspunzător pe un plan 
mai larg față de împlinirea acestor 
programe, iar pe un plan mai con
cret față de felul în care arată 
casa, strada, comuna sau orașul 
său, față de valorile morale ale 
microclimatului social în care 
trăiește. Patriotismul socialist re
voluționar, adică înalta conștiință 
a răspunderilor civice, cetățenești, 
potențează, așadar, cadrul demo
cratic al orînduirii noastre.

Patriotismul nostru înseamnă, 
fără îndoială, dragoste adincă pen
tru patrie, pentru propriul nostru 
popor, iar aceasta se îngemănează 
strîns cit respectul pentru alte po
poare, pentru munca, pentru crea
ția, pentru idealurile lor legitime. 
Pe pămîntul nostru strămoșesc, 
alături de noi, s-au așezat oameni 
ai muncii de alte naționalități; iu
birea noastră de patrie nu s-a 
transformat niciodată in izolare sau 
intoleranță națională, ci în dorin
ță de conviețuire, de conlucrare 
spre binele comun ; dintotdeauna 
am întins o mină frățească celor 
de alt neam trăitori alături de noi, 
respectîndu-Ie limba, tradițiile, da
tinile, cerînd același respect pentru 
felul nostru de a fi, de a gîndi și 
a simți. Cînd, cu 66 de ani în urmă, 
s-a împlinit multisecularul ideal 
de unitate națională, edificiul na
țional s-a clădit pe principiul ega
lei îndreptățiri a tuturor fiilor ță
rii, așezîndu-se la temelia casei 
noastre comune, patria, dorința în
țelegerii, colaborării, respectului și 
întrajutorării frățești. Deoarece 
știam din lecțiile istoriei că nimic 
din ceea ce se clădește pe nedrep
tate, pe asuprire nu durează, că 
trainic este doar ceea ce se înte
meiază pe legături frățești, pe sti
mă și conlucrare, pe dreptate. Ast

fel casa noastră cea nouă, patria 
unită, va străbate veacurile, va 
străluci mereu mai mîndră sub 
soare.

Unor asemenea simțăminte stră
vechi, unor asemenea tradiții le 
dau strălucire realitățile României 
de astăzi, in care egalitatea depli
nă în drepturi și datorii a tuturor 
fiilor țării, fără deosebire de na
ționalitate, creează un nou funda
ment simțămintelor patriotice. 
Astăzi cu adevărat țara este mamă 
bună pentru toți fiii săi, creînd 
condiții, pe întreg cuprinsul patriei, 
pentru afirmarea plenară a perso
nalității umane, a oricărei vocații, 
a oricărei aptitudini creatoare. Pa
triotismul socialist revoluționar, 
adică dragostea pentru patria co
mună, voința de a-i consacra toa
te puterile și toate energiile, re
prezintă un ptlternic liant al con
științelor, acționează ca un factor 
de coeziune a unității națiunii 
noastre socialiste.

De aceea — așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al XIII-lea al partidului 
— sînt cu totul străine patrio
tismului revoluționar socialist atît 
concepțiile naționaliste și șoviniste, 
cît și izolarea națională, egocen
trismul național. Patriotismul re
voluționar socialist se înscrie ca o 
solidă temelie pentru așezarea ra
porturilor dintre state și popoare 
pe principiile înțelegerii și colabo
rării reciproce, întrucît numai acel 
popor care cunoaște și prețuiește 
propria creație, care este mîndru 
de contribuțiile sale la progresul 
omenirii poate prețui și respecta 
cu adevărat creația, istoria altor 
popoare. In același timp, patriotis
mul ca pîrghie stimulatoare a pro
gresului social-economic al unui 
popor creează un larg cîmp de afir
mare cooperării și colaborării între 
state și, nu mai puțin, realizării 
unor relații interstatale așezate pe 
temelia solidă a demnității națio
nale.

Iată de ce partidul nostru, secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acordă o permanentă 
și mare atenție cultivării senti
mentelor de dragoste față de pa
trie, patriotismului revoluționar so
cialist, care reprezintă o autentică 
pîrghie a progresului social-econo
mic al țării și, deopotrivă, o teme
lie trainică a solidarității, înțele
gerii și colaborării cu alte popoare, 
lată de ce partidul nostru acțio
nează cu neabătută consecvență 
pentru ca întreaga activitate poli- 
tico-educativă să așeze pe primul 
plan dezvoltarea simțămintelor de 
dragoste și atașament profund față 
de patria și poporul nostru, pre
țuirea pentru idealurile legitime 
ale altor popoare. Iar aceasta im
pune tuturor organelor și organi
zațiilor de partid, tuturor factori
lor educaționali să-și gîndească 
întreaga lor muncă prin prisma; ce
rinței ca flecare, acțiune pe eareo 
Inițiază ' bă' aibă o limpede finali
tate educativă, să se adreseze min
ții și inimii oamenilor, să plămă
dească vii șl trainice simțăminte 
patriotioe, revoluționare, în numele 
cărora, strîns unit în jurul partidu
lui, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, poporul 
întreg să participe cu energie și 
devotament la înfăptuirea istori
celor hotărîri adoptate de Con
gresul al XIII-lea al partidului.

vremea
Vremea se va încălzi ușor și trep

tat, iar cerul va fi temporar noros. Se 
vor semnala precipitații slabe izolate, 
mai ales sub formă de burnițe și ploi 
în nordul și estul țării, unde se va 
produce și polei. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mi

nime vor fi cuprinse între minus 7 și 
plus 3 grade, izolat mai coborfte in 
depresiuni, iar cele maxime între 2 și 
12 grade. Local se va produce ceață 
însoțită și de depuneri de chiciură în 
cursul nopții și al dimineții. în Bucu
rești: Vremea se va încălzi ușor, iar 
cerul va fi temporar noros. Tempera
turile' minime vor oscila între minus 
2 și plus 2 grade, iar cele maxime în
tre 4 și 7 grade. Noaptea și dimineața 
se va produce ceață.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport organizează dumi
nică, 9 decembrie 1984, penulti
ma tragere LOTO 2 din acest 
an, care, datorită formulei sim
ple și avantajoase, oferă mari 
posibilități participanțilot să 
obțină autoturisme „DACIA 
1 300“ și mari sume de bani, de 
valori variabile și fixe.

Se efectuează trei extrageri a 
cîte patru numere totalizînd 
12 numere din 75. Se participă 
pe bilete completate cu o va
riantă achitată sută la sută sau 
cu patru variante achitate în 
cotă de 25 la sută. Indiferent de 
cota jucată, fiecare bilet parti
cipă la toate extragerile.

Agențiile Loto-Pronosport 
stau la dispoziția participanților 
pentru procurarea biletelor pînă 
sîmbătă, 8 decembrie.

ROMÂNIA-FILM prezintă:

LA ORA
(Urmare din pag. I)

ÎNALTELOR PERFORMANȚE

La catafalcul tovarășului 
Ștefan Voitec

Joi după-amiază, sicriul cu corpul 
neînsuflețit al tovarășului Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a 
fost depus în holul Palatului Marii 
Adunări Naționale.

Pe un panou îndoliat, Încadrat de 
drapelele, în berna, ale Republicii 
Socialiste România și Partidului Co
munist Român, se află portretul de
functului, iar lîngă catafalc, pe 
perne purpurii, sînt așezate înalte 
titluri, ordine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România cti care a 
fost distins Ștefan Voitec.

La catafalc a fost depusă o coroa
nă de flori din partea secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

De asemenea, au fost depuse co
roane de flori din partea Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, Marii Adunări Naționale, 
Consiliului de Stat, Guvernului Re
publicii Socialiste România, Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Comitetului Central al

t V
15,00 Telex
15,05 Profesiuni prioritare. Cadre bine 

pregătite pentru agricultură
15,25 Viața culturală. Creația literar- 

artistică in actualitate
16,50 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
16,00 Emisiune în limba germană (par

țial color) • îndeplinind hotărâ
rile Congresului al XIII-lea al 
P.C.R. 9 Școala noastră — mîn- 
dria noastră • Pe drumurile pa
triei

16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) • în

Uniunii Tineretului Comunist și 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, Co
mitetului municipal București al 
P.C.R. și Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
Ministerului Educației și învățămîn
tului, Academiei Republicii Socialis
te România, a unor instituții de cer
cetare științifică și de învățămînt 
bucureștene.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Gheorgha 
Pană, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, 
membri ai Comisiei de partid și de 
stat pentru organizarea funeraliilor.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere în fața catafalcului, 
după care au prezentat condoleanțe 
familiei îndoliate.

In aceeași zi, numeroși oameni al 
muncii din întreprinderile și institu
țiile Capitalei, activiști de partid și 
de stat, oameni de știință și artă, 
studenți și elevi au trecut, în acor
durile marșului funebru, prin fața 
catafalcului pentru a-și lua rămas 
bun de la Ștefan Voitec.

(Agerpres)

i¥8m-, irararatga'. ra—ecai

făptuim botăririle marelui forum 
al comuniștilor

20.20 împliniri și perspective. Azi. Ju
dețul Călărași

20,55 Scumpă țară. Românie (color). 
Program de cîntece patriotice șl 
revoluționare

21,05 Congresul al XlH-lea al Partidu
lui Comunist Român. înaltă apre
ciere internațională a poziției 
României, a conducătorului ei 
față de problemele majore ale 
lumii contemporane

21.20 Capodopere muzicale (color). 
Simfonia a V-a de Ludwig van 
Beethoven. Interpretează orches
tra Filarmonicii din Berlinul 
occidental. Dirijor: Herbert von 
Karajan

21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

O gamă largă de mărfuri de sezon

Unitățile comerciale ale coopera
ției de producție, achiziții și des

facere a mărfurilor din întreaga 
/țară pun la dispoziția cumpărător 
rilor o gamă largă de mărfuri pen
tru sezonul rece. Raioanele de spe
cialitate prezintă noi modele de con
fecții pentru femei, bărbați șl 
copii : costume, sacouri, pardesie, 
paltoane, pantaloni, fuste, bluze și 
rochii din țesături moderne, fru
moase, trainice. In raioanele spe
cializate de încălțăminte este pre
zentat un bogat sortiment de ghe
te, cizme și pantofi din piele sau 
înlocuitori.

Tot în această perioadă, sînt 
foarte solicitate magazinele și ra
ioanele de galanterie. ;tricotaje, 
marochinărie și sport-turism, de 
unde se pot cumpăra diverse ac
cesorii din piele și înlocuitori 
(genți, cordoane) sau pulovere 
groase pentru zilele reci de iarnă, 
treninguri, hanorace, încălțăminte 
sport și altele.

în cadrul „Lunii cadourilor", a- 
ceste articole pot constitui tot atî- 
tea daruri utile și plăcute.

în fotografie : noul și modernul 
complex comercial din orașul 
Gherla, județul Cluj.

— Din cei peste 10 000 
de oameni care alcătuiesc 
colectivul de muncă al 
combinatului nostru, mai 
bine de două treimi sînt 
membri de partid și ute- 
ciști — o adevărată forță 
în necontenită acțiune. 
Cîmpia Turzii a devenit o 
mare citadelă a muncii, a 
progresului tehnic, a spi
ritului revoluționar. O . ci
tadelă ce-și împrospătează 
mereu forțele : grupul
nostru școlar cuprinde a- 
proape 2 000 de elevi care 
deprind meseriile necesare 
tuturor sectoarelor de pro
ducție. Schimbul de mîine 
e pregătit de noi cu grijă, 
temeinic.

Răsfoim paginile unei 
monografii a uzinei, în
tocmită de-a lungul tim
pului. Pe vremea „Socie
tății Anonime", Alexan
dru Berar, împreună cu 
alți 659 de muncitori care 
lucrau aici, primeau lao
laltă o retribuție egală cu 
cea a celor patru directori 
care diriguiau fabrica. In
finit mai mult luau însă 
patronii, proprietarii^ cei 
care, în spatele anohima- 
tului de pe firmă, se nu
meau Marmorosch Blank, 
frații Renner și... cîți se 
mai rinduiau la jetoane', 
la tantieme. încasarea pro
fiturilor era singura legă
tură a proprietarilor cu 
fabrica pe care cei mai

mulți n-o văzuseră vreo
dată. iar alții nici nu știau 
măcar prea bine pe unde 
se află. Unul dintre noii 
proprietari ai fabricii, 
maistrul oțelar Aurel Zu- 
gravu, a fost trimis de că
tre tovarășii săi de muncă 
să-i reprezinte în Consi
liul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a 
României. Rostite aici, lin
gă marile cuptoare în
cinse de la Cimpia Turzii, 
gîndurile maistrului oțe
lar au „bătaie lungă" :

— Trebuie să ne cunoaș
tem foarte bine nu numai 
combinatul, ci și întreaga 
economie națională : cum 
evoluează, care-i sint ce
rințele, tendințele de dez
voltare. Mai mult, avem 
sarcini importante și pen
tru export și de aceea se 
cere să cunoaștem din ce 
în ce mai bine și pulsul 
pieței externe. Să nu ui
tăm : Cîmpia Turzii ex
portă acum în 12 țări din 
Europa, în 11 din Asia, în 
5 din Africa și în 4 din 
cele două Americi. Con
gresul al XIII-lea al parti
dului ne-a chemat la acțiu
ne pentru dobîndirea unor 
parametri ridicați în pri
vința nivelului tehnic și a 
calității. Sîntem la ora înal
telor performanțe. Produ
cem oțeluri speciale pentru 
înfăptuirea marilor progra
me naționale. Acum faptele 
sînt adevărata măsură a 
spiritului nostru revolu
ționar.

Oameni, fapte, preocu
pări din marea citadelă 
a muncii care este Com
binatul metalurgic Cîm
pia Turzii. Temperaturi 
înalte la care se zămi
slesc oțelurile — dintre 
cele mai bune din țară. 
Gînduri cu strălucirea me
talului incandescent, ex
primate de Eroul Muncii 
Socialiste Gligor Urs, gîn- 
rîuri izvorîte din dra
goste și mîndrie patrio
tică :

— Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat de sase 
ori combinatul nostru. 
Trei ani la rînd — în 1967, 
1968 și 1969, cînd a pus 
trainice temelii marii 
noastre dezvoltări de as
tăzi. Apoi — în 1973, în 
1978 și în 1983, cînd, de 
fiecare dată, s-au stabilit 
noi etape de dezvoltare, 
introducerea în producție a 
cuceririlor științei și teh
nicii la nivel mondial, s-a 
elaborat strategia dobîndi- 
rii marilor performanțe. 
Vibrează puternic în ini
mile noastre, ale tuturor, 
marele îndemn pe care ni 
l-a adresat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în sep
tembrie anul trecut, cînd, 
după vizita in combinat, 
ne-a spus : „Trebuie depu
se in continuare eforturi 
pentru a obține oțeluri de 
calitate și mai bună, pro
duse echivalente sau chiar 
superioare celor existente 
pe plan mondial, astfel 
incit oțelăria de la Cimpia 
Turzii să fie una dintre

cele mai bune oțelării din 
țară". Sîntem în plină acti
vitate pentru îndeplinirea 
acestor sarcini, a prevederi
lor Congresului al XIII-lea. 
Elaborăm noi tipuri de oțe
luri de înaltă calitate. Dez
voltăm capacitatea noii 
oțelării cu încă 70 000 tone 
pe an și modernizăm oțelă- 
ria nr. 2 în așa fel încît să 
ajungem la o producție 
anuală de 550 000 tone oțel 
special. Alte obiective pe 
care le realizăm : un nou 
laminor pentru profile mici 
și sîrme, o trăgătorie de 
bare, îndeosebi de oțeluri 
pentru rulmenți și autotu
risme, o secție pentru fa
bricarea electrozilor de su
dură speciali, precum și 
alte linii de fabricație. Este 
în plină desfășurare acțiu
nea de introducere in pro
ducție a rezultatelor cerce
tării, a noilor cuceriri ale 
științei și tehnicii moderne.

Hotărîrile Congresului al 
XIII-lea, îndemnurile în
flăcărate ale secretarului 
general al partidului au 
mobilizat puternic energiile 
întregului colectiv — con
chide interlocutorul nostru. 
Știm că mai avem multe 
de făcut, că trebuie să de
punem eforturi mari. Dar 
sîntem ca echipajul unei 
corăbii care se bucură de 
vreme bună și vînt prielnic. 
Prin muncă spornică, în 
spiritul documentelor de 
partid, vom atinge înaltele 
performanțe dorite de noi, 
cerute de țară.

ACORDAȚI CIRCUMSTANȚE ATENUANTE ? O producție a Casei de filme 
trei. Scenariul : Simion Gali, Radu Gurâu. Decorurile : Marga Moldovan. 
Costumele : Cristina Păunescu. Muzica : Marius Țeicu. Imaginea : Liviu 
Pojoni. Regia : Lucian Bratu. Cu : Gheorghe Dănilă, Marioara Sterian, 
Cornel Revent, Dorina Lazar, Constantin Gabor, Valentin Uritescu, Ion 
Fibcuteanu, Eugen Popescu, Nicolae Toma, Rudy Rosenfeld, Diana Gheor- 
ghian, Ion Siminie, Tudorel Filimon. Film realizat in studiourile Centrului 

de producție cinematografică „București"

INFORMAȚII
GIMNASTICA. în Sala sporturilor 

din Arad au început ieri întrecerile 
Balcaniadei de gimnastică. In con
cursul masculin, pe primul loc s-a 
situat selecționata României, cu 
289,85 puncte , urmată de Bulgaria 
283,70 puncte, Iugoslavia 269,85 
puncte, Albania 266,50 puncte, Tur
cia 262,85 puncte, Grecia 257,80 
puncte. La individual compus, pe 
locul intii s-a clasat gimnastul ro
mân Emilian Nicula, cu 58,10 puncte, 
urmat de Marius Gherman (Româ
nia), 57,95 puncte, Marian Penev 
(Bulgaria) și Levente Molnar (Româ
nia), 57,60 puncte. Astăzi se desfă
șoară întrecerile concursului feminin.

ȘAH. în turneul feminin al Olim
piadei de șah de la Salonic, cele 
mai bune rezultate individuale au 
fost obținute de Pia Cramling (Sue
dia) la prima masă, 80,8 la sută, ur
mată de Virginia Justo (Argentina) 
și Z. Verdczi (Ungaria). La masa a 
doua, pe primul loc este situată ro
mânca Elisabeta , Polihroniade, cu 
69,2 la sută (9,5 puncte din 13 posi
bile). La masa a treia în frun
te s-a situat Jussara Chaves (Bra
zilia), urmată de Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.), iar prima clasată dintre 
rezerve a fost Lidia Semenova 
(U.R.S.S.), cu cel mai bun procen
taj — 95 la sută.

Referindu-se la recenta olim
piadă de șah, comentatorii de

SPORTIVE
specialitate ai agențiilor Interna
ționale de presă menționează, între 
altele, rezultatele notabile ale echi
pei feminine a României, care își 
confirmă încă o dată valoarea, cu
cerind medalia de bronz și devan- 
sînd în clasament echipe puternice 
cum sînt cele ale Iugoslaviei, Unga
riei, Poloniei. Este evidențiată, de 
asemenea, clasarea formației mascu
line a României (locul 5), în vizibil 
progres față de ediția precedentă a 
olimpiadei șahiste.

HOCHEI PE GHEAȚĂ. în Cadru! 
turneului internațional de hochei pe 
gheață de la Sofia, echipa României, 
care a intrat în competiție in ziua 
a doua, a întrecut cu scorul de 4—2 
(1—0, 3—1, 0—1) formația R.P.D. Co
reene.

NATAȚIE. La Brno a început un 
concurs internațional de înot, la 
care participă sportivi și sportive 
din nouă țări. în prima zi a com
petiției, Carmen Bunaciu (România) 
a cîștigat proba de 100 m spate, cu 
timpul de l’05”26/100..

HANDBAL. In etapa a 7-a a cam
pionatului masculin de handbal al 
Iugoslaviei, echipa Metaloplastika 
Sabac, adversara formației Steaua 
București în „Cupa campionilor eu
ropeni", a întrecut, pe teren propriu, 
cu scorul de 30—20 (12—10) pe Kris- 
tal Zaiecear. Principalii realizatori 
ai învingătorilor au fost Isakovici 
(8 goluri) și Vujovici (6 goluri).

cinema
• Acordați circumstanțe atenuante?:
SCALA (11 03 72) - 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, GLORIA (47 46 75) - 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CULTURAL 
(83 50 13) ~ 0; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.
> O lumină ia etajul zece: CEN
TRAL (14 12 24) - 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20, MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Muppets la Hollywood — 9; 11; 
13; 17, Alo, aterizează străbunica — 
15; 19: DOTNA (16 35 38).
• Zbor periculos: DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Moara lui Călifar: DRUMUL
SĂRII (31 28 13) - 15,30; 17,30; 19,30.
• Horea: GIULEȘTI (17 55 46) - 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, AURORA (35 04 66)
- 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Acțiunea „Autobuzul*: VOLGA 
(79 71 26) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Destine romantice: VIITORUL 
(10 67 40) - 15,30; 17.30; 19,30.
• Amurgul fîntînilor: POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Singur de cart: PROGRESUL 
(23 94 10' — 15,30; 17.30; 19,30.
• Micul dejun in pat: SALA MICA 
A PALATULUI - 17,15; 20, TIMPURI 
NOI (15 6110) - 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 
20.
• Mexicul in flăcări: LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12,15; 16; 19,15.

• Incredibilele aventuri ale unor 
Italieni in Rusia: PATRIA (11 86 25)
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ana Pavlova: UNION (13 49 04) — 
10; 13; 16; 19.
• Simfonia primăverii: COTROCENI 
(49 48 48) - 15; 17,15; 19,30.
• Obiecte fermecate: PACEA
(60 30 85) - 15,30; 17.30; 19,30.
• Sezon de pace la Paris: FLO- 
REASCA (33 29 71) - 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20.
> Legenda călărețului singuratic: 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) - 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20, FLACARA
(20 33 40) - 15; 17; 19.
• Compania a 7-a sub clar de lună: 
CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20.
• Afacerea Pigot: BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
S Naufragiul: FESTIVAL (15 63 84)
- 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Campionul: FAVORIT (45 31 70) — 
9; 12; 16,30; 19,30.
• Zică ce vor zice: VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Dubiu delict: FEROVIAR (50 51 40)
- 9; 11; 13.15; 15.30: 17,45; 19.45.
• Salamandra: EXCELSIOR (65 49 45)
- 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Confidențe: GRIVITA (17 08 58) — 
9; 11.15: 13,30: 15.45: 18: 20.
• Yankeii: BUZEȘTI (50 43 53) — 9; 
11,30: 14; 16,30: 19.
• Drumul spre Rio: LIRA (317171)
- 15,30: 17,30; 19.30.
• Marfă furată: FERENTARI
(80 49 85) - 15,30; 17,30; 19,30.

• Drumul spre victorie: MELODIA 
(11 13 49) - 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Asociatul: MIORIȚA (14 27 14) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Strada Hanovra: MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
• Undeva, cîndva: COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Adio, dar rămîn cu tine: ARTA 
(2131 S 6) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Domnișoara Noorie: FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică): Poveste din Hollywood — 
19,30; (sala din Piața Cosmonauților, 
11 07 57) : Papa dolar (amînat din 
25.XI) — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român): Concert
simfonic. Dirijori Mircea Basarab, 
solist! Dan Grigore — 19: (sala Stu
dio) : „Treptele afirmării artistice". 
Recitai de violoncel Peter Szabo — 
17,30.
• Uniunea compozitorilor (la Mu
zeul de artă): Concert de muzică de 
cameră In cadrul „Zilelor culturii 
din R.D. Germană". Ilinca Dumi
trescu — pian, Ion Ivan Romcea — 
harpă, Nicolae Maxim — flaut — 1'8.
• A.R.I.A. (la Opera Română,

13 18 57): Spectacol extraordinar sus
ținut de baletul Operei comice din 
Berlin — 19.
• Teatrul de operetă (14 80 11): My 
Fair Lady — 19.

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 

Ferma — 19; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44): Intr-un pâre pe o bancă
— 19.
• Teatrul Mic (14 70 81): Niște țărani
— 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60)! 
Turnul de fildeș — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Karamazovii — 18,30; 
(sala Studio): Cinci romane de amor
— 19,30.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34): Milionarul sărac — 19,30;
(sala Giulești, 18 04 85): Jean, fiul lui 
Ion — 15.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78): Nimic despre 
elefanți — 19; (sala Victoria, 50 58 65): 
Dragoste la prima vedere — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00): Concert In haz major — 
16; Ne cunoaștem din vedere — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Recreația mare — 15; Cenușăreasa
— 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): 
Pttiul — 10; Arvinte și Pepelea — 16; 
Nocturn — Carte de vizită — 20; 
(sala din Piața Cosmonauților): 
Punguța cu doi bani — 10; Lungul 
nasului — 15.
• Circul București (10 65 90): Vraja 
circului — 19.



praga. Schimb de mesaje 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Gustav Husak
PRAGA 6 (Agerpres). — în ziua 

de 6 decembrie, conducătorii delega
țiilor care au participat la analiza 
activității revistei „Probleme ale pă
cii și socialismului" au fost primiți 
de tovarășul Gustav Husak, secretar 
general ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii Socialis
te Cehoslovace. Din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise tovară
șului Gustav Husak un mesaj de 
prietenie și cele mai bune urări de 
sănătate si succes în întreaga activi
tate, spre binele și prosperitatea po
porului cehoslovac prieten.

★
PRAGA 6 (Agerpres). — în 

zilele de 4—6 decembrie 1984 
a avut loc la Praga o discuție cu 
privire la activitatea revistei inter
naționale a partidelor comuniste și 
muncitorești „Probleme ale păcii și 
socialismului" la care au partici
pat delegați reprezentînd numeroase 
partide.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de tovarășul Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po-

NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE 
ÎMPOTRIVA CURSEI ÎNARMĂRILOR 

0 rezoluție a Comitetului pentru probleme sociale, 
umanitare si culturale al Adunării Generale a O.N.U.

NAJIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
—. Comitetul pentru probleme so
ciale, umanitare și culturale al 
Adunării Generale a O.N.U. a 
adoptat, cu 97 voturi pentru, 6 îm
potrivă și 17 abțineri, o rezoluție 
care reafirmă că „toate popoarele 
și toți indivizii au dreptul inaliena
bil la viață" și arată că acest lucru 
este esențial pentru ca ei să se 
poată bucura de toate drepturile

800 000 de semnături pe apelul organizației 
argentiniene de luptă pentru pace 

„Cei 100 pentru supraviețuire"
BUENOS AIRES 6 (Agerpres). 

— Peste 800 000 de argentinieni 
și-au pus semnătura pe apelul în 
favoarea păcii lansat, în luna mai 
anul acesta, de organizația „Cei 
100 pentru supraviețuire", din care 
fac parte oameni politici, lideri ai 
organizațiilor sindicale, reprezen
tanți ai cercurilor științifice și cul
turale din țară. în cadrul unei 
conferințe de presă organizate la 
Buenos Aires s-a subliniat că în 
cele șapte luni ce au trecut de la

în sprijinul
PARIS 6 (Agerpres). — In inter

venția sa la adunarea Uniunii Eu
ropei Occidentale (U.E.O.), minis
trul relațiilor externe al Franței, 
Claude Cheysson, a salutat apropia
tele convorbiri sovieto-americane

Mulțumind, tovarășul Gustav 
Husak a adresat, la rindul său, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald 
mesaj prietenesc, împreună cu 
urările sale de sănătate, fericire și 
succes în activitatea desfășurată în 
fruntea partidului și statului ro
mân, pentru dezvoltarea multilate
rală a României socialiste.

Schimbul de mesaje a avut Ioc cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Gustav Husak a tovarășului Ion 
Stoian, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, Secretar al 
C.C. al P.C.R., care a participat la 
analiza activității revistei „Pro
bleme ale păcii și socialismului".

★
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej a fost supus dezba
terii raportul colegiului și consiliului 
de redacție cu privire la activitatea 
revistei în perioada noiembrie 1981— 
noiembrie 1984. Participanții la 
dezbatere au analizat activitatea re
vistei, au făcut observații și propu
neri concrete vizînd îmbunătățirea 
continuă a acestei publicații.

economice, sociale, culturale, civile 
și politice. Rezoluția se pronunță 
pentru măsuri de întărire a păcii, 
înlăturarea pericolului crescînd de 
război, încetarea cursei înarmărilor 
și dezarmarea generală și totală. 
Se cere tuturor statelor să ia mă
suri pentru a garanta că rezultatele 
progresului științific și tehnologic 
vor fi utilizate exclusiv în interesul 
păcii.

lansarea apelului au fost organi
zate în întreaga țară mitinguri și 
manifestații, in cadrul cărora s-a 
evidențiat pericolul imens repre
zentat ’pentru întreaga umanitate 
de un eventual război atomic. Se a- 
preciază că în prima parte a anu
lui viitor numărul semnatarilor va 
depăși cifra de 1 milion, după care 
documentul va fi remis secretaru
lui general al Organizației Națiu
nilor Unite.

tratativelor
de la Geneva. El a estimat că este 
necesar ca țările membre ale U.E.O. 
să fie informate asupra evoluției 
dialogului sovieto-american, întru- 
cît ele au propriile lor interese, in
formează agenția France Presse.

R.P. BULGARIA 

„Zilele culturii 
românești11

SOFIA 6 (Agerpres). — „Zi
lele culturii românești* in R. P. 
Bulgaria, organizate de Consi
liul Culturii și Educației Socia
liste din țara noastră și de Co
mitetul Culturii al R. P. Bul
garia se bucură de un viu inte
res, întrunind o largă partici
pare.

în orașul Tîrgoviște din R. P. 
Bulgaria a avut loc deschide
rea „Zilelor filmului românesc", 
iar la cinematograful „Tînăra 
gardă" din Sofia se desfășoară 
retrospectiva filmului românesc.

în sălile Uniunii Compozito
rilor din Sofia. a avut loc o în- 
tîlnire a compozitorilor români 
și bulgari, cu tema „Creații ac
tuale ale compozitorilor ro
mâni", manifestare ce s-a bucu
rat de mu±t interes din partea 
specialiștilor.

Continuă cu succes turneul 
In R. P. Bulgaria al formațiilor 
românești „Capella Transilva- 
nica" și „Savoy".

Presa bulgară, radioul și te
leviziunea au continuat să pre
zinte pe larg desfășurarea „Zi
lelor culturii românești", eviden-, 
țiind că asemenea acțiuni ser
vesc aprofundării pe mai de
parte a bunelor relații dintre 
cele două țări și popoare, ve
cine și prietene.

Plenara C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia

PRAGA 6 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. informează că la Praga s-au 
încheiat lucrările plenarei C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, care a adoptat 
raportul cu privire la Planul de stat 
al dezvoltării economice și sociale pe 
anul 1985. în hotărîrea adoptată se 
subliniază că, în pofida condițiilor 
externe complexe și a exigențelor 
crescînde de pe piața internă, rezul
tatele obținute în acest an oferă 
premise reale în vederea unei creș
teri și mai substanțiale a venitului 
național al R. S. Cehoslovace în 
anul viitor.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul tovarășul Gustav Husak, se
cretarul general al C.C. al P. C. 
din Cehoslovacia, președintele R. S. 
Cehoslovace.
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EXPOZIȚIE DE CARTE ROMANEASCA IN FINLANDA. La Biblioteca 
orășenească din Toijala (Finlanda), care deține peste 3 000 volume de 
carte românească, s-a desfășurat o manifestare culturală dedicată aniver
sării centenarului nașterii lui Panait Istrati. A fost organizată o expoziție de 
carte cuprinzind lucrări din opera scriitorului român. A avut loc o 
expunere asupra vieții și activității literare a lui Panait Istrati și au fost 
recitate versuri ale unor poeți români clasici și contemporani, în limba 
română și în traducere in limba finlandeză.

LA BUENOS AIRES a avut loc 
plenara C.C. al P.C. din Argen
tina. Au fost analizate situația poli-L_

C.C. al P.M.S.U. a aprobat activitatea delegației de partid 
ungare care a participat la Congresul al Xlll-lea al P.C.R.

BUDAPESTA 6 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar a aprobat 
activitatea delegației de partid un
gare care a participat la lucrările 
celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. In co

Directivele C.C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar 

pentru cel de-al Xlll-lea Congres
BUDAPESTA 6 (Agerpres). — La 

Budapesta au fost date publicității 
Directivele C.C. al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar pentru cel 
de-al Xlll-lea Congres, care va avea 
loc în martie 1985 — informează a- 
genția M.T.I.

Sarcina Congresului al XIII-lea — 
arată documentul — este ca, prin 
participarea'tuturor membrilor parti
dului și în colaborare cu cetățenii 
care nutresc un sentiment de răs
pundere pentru țară, să elaboreze 
un program clar în vederea depășirii 
dificultăților și obstacolelor existente 
și a continuării construcției socia
liste.

După ce arată că principalele o- 
biective trasate pe plan economic 
de Congresul al XII-lea au fost 
atinse, documentul subliniază : Cel 
de-al 7-lea plan cincinal trebuie să 
devină un program al creșterii și 
dezvoltării economice. Principalul o- 
biectiv economic în această perioadă 
trebuie să fie extinderea dezvoltării 
intensive a întregului proces de pro
ducție. Trebuie să sporească randa
mentul economiei, să se accelereze 
transformarea structurii producției. 
Cerința fundamentală este apropie
rea calității producției de nivelul 
mondial actual al progresului tehni- 
co-științific. Eficiența trebuie să de
vină o normă generală a activității 
economice. Trebuie să se îmbunătă
țească sistemul de organizare a 
muncii, să sporească disciplina, 
cultul muncii, flexibilitatea și iniția
tiva creatoare a organelor economice, 
colaborarea între întreprinderi. Tre
buie să se accelereze dezvoltarea 
tehnică, să sporească productivitatea 
muncii.

Condițiile natural-economice ale 
Ungariei — relevă Directivele — re
clamă creșterea participării ei la di
viziunea internațională a muncii. Și 
pe viitor. în legăturile sale interna
ționale, rolul hotărîtor va reveni a- 
partenenței sale la C.A.E.R.

în politica economică a partidului 
se ține seama, în egală măsură, de 
legitățile generale ale construcției 
socialiste și de condițiile țării — se 
subliniază în document. Perfecțio- 
nindu-se conducerea economiei, tre

"7
tică internă șl situația internațio
nală. în raportul prezentat la ple
nară, secretarul general al parti- 

municatul plenarei C.C. al P.M.S.U., 
transmis de agenția M.T.I., se arată 
că participarea delegației și mesajul 
P.M.S.U. adresat forumului comu
niștilor români atestă dorința de a 
extinde relațiile bilaterale in toate 
domeniile.

buie să se realizeze sporirea eficien
ței conducerii centralizate de stat, 
a autonomiei și răspunderii între
prinderilor, a inițiativei lor crea
toare.

Sarcina de bază a partidului în 
construcția economică rezidă în sta
bilirea politicii economice, în trans
punerea ei în viață și în exercitarea 
controlului asupra îndeplinirii ei. 
Organizațiile de partid trebuie să 
considere că principala sarcină este 
să ajute la înfăptuirea obiectivelor 
economice pe plan local și să con
troleze îndeplinirea lor, să mobili
zeze masele prin metode politice. 
Scopul cel mai important al politi
cii sociale va continua să fie men
ținerea nivelului de trai — se sub
liniază în continuare în Directive.

Dezvoltarea activității ideologice 
trebuie să aibă obiectivul ca la noi
le probleme ce apar în cursul dez
voltării socialiste și Ia schimbările 
produse în lume să se dea răspun
suri marxiste, să se afirme ideile 
noi care să servească progresului.

Lucrătorii pe tărîmul științei tre
buie să aducă o contribuție și mai 
mare la creșterea nivelului și efi
cienței activității productive, să 
participe la crearea condițiilor pen
tru ridicarea calității vieții din toate 
punctele de vedere.

Principala cerință a continuării cu 
succes a construcției socialiste o 
constituie întărirea și lărgirea con
tinuă a influenței politico-ideologice 
a partidului în mase.

Directivele subliniază că mișcarea 
comunistă și muncitorească interna
țională constituie forța principală șl 
cea mai consecventă a progres.ului 
social. Partidele își elaborează inde
pendent politica, își desfășoară acti
vitatea conform specificului națio
nal, tradițiilor și cerințelor țărilor 
lor.

în conformitate cu misiunea sa re
voluționară, P.M.S.U. își asumă răs
punderea istorică pentru edificarea 
socialismului în Ungaria. Totodată, 
el este un element organic al miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, solidar cu lupta pentru 
socialism, care are loc pe plan mon
dial — se arată în Directive.

ndului, Athos Fava, a subliniat, 
între altele, că întărirea indepen
denței naționale și progresul social 
în Argentina sînt indisolubil legate 
de lupta popoarelor lumii pentru 
pace și destindere.

PROTEST. Un avion american 
de tip „SR-71" a pătruns joi în 
zona apelor teritoriale ale R.P.D. 
Coreene — informează agenția 
A.C.T.C. Un reprezentant al păr
ții R.P.D. Coreene în Comisia mi
litară de armistițiu în Coreea a 
protestat în legătură cu acest act, 
care, a arătat el, constituie o în
călcare a acordului de armistițiu 
și o violare a suveranității R.P.D.C., 
și a cerut adoptarea de măsuri 
pentru a se preveni repetarea 
unor asemenea incidente în vii
tor.

i
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ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII COASTA DE FILDEȘ

Excelenței Sale
Domnului FELIX HOUPHOUET-BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de Fildeș

Cu ocazia celei de-a XXIV-a aniversări a proclamării independenței țării 
dumneavoastră, vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, 
sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
pace, progres și prosperitate pentru poporul dumneavoastră.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că bunele ra
porturi de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta tot 
mai mult, în folosul popoarelor român și ivorian, al politicii de pace, 
independență națională și înțelegere în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul ivorian săr
bătorește astăzi îm
plinirea a 24 de ani de 
Ia proclamarea inde
pendenței Coastei de 
Fildeș — act care a 
pus capăt dominației 
coloniale și a deschis 
calea unor adînci pre
faceri economico-so- 
ciale.

Situată în partea de 
vest a Africii, într-un 
admirabil cadru natu
ral, Republica Coasta 
de Fildeș este un stat 
de mărime medie (su
prafața — 322 463 kmp; 
populația — 7,6 mili
oane locuitori), care 
dispune de mari bogă
ții ale solului și sub
solului. „Perla Africii 
tropicale" — cum este 
denumită această țară, 
se numără printre 
principalii exportatori 
mondiali de cafea și 
cacao, cele două pro
duse acoperind 85 la 
sută din volumul ex
porturilor. Țara dispu
ne, de asemenea, de 
însemnate cantități de

diamante, mangan, mi
nereu de fier, metale 
rare etc.

în anii care au tre
cut de la proclamarea 
independenței, poporul 
ivorian a depus efor
turi susținute pentru 
a lichida înapoierea 
moștenită din trecut și 
a făuri o industrie 
proprie, reușind să ob
țină în această direc
ție o serie de impor
tante succese. Au fost 
construite mari între
prinderi în domeniile 
energiei, petrochimiei, 
prelucrării lemnului, 
industriei textile, de 
confecții și alimentare; 
s-a trecut la moderni
zarea sectorului agri
col ; au fost extinse 
considerabil prospec
țiunile geologice. Ex
ploatarea zăcăminte
lor de petrol descope
rite în zona de coastă 
furnizează o producție 
de peste un milion 
tone anual, asigurind, 
începind din acest an, 
circa 85 la sută din 
consumul intern.

R. P. POLONĂ t Cuvîntarea lui W. Jaruzelski 
cu prilejul „Zilei minerului*1

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — în 
cuvîntarea rostită cu prilejul „Zilei 
minerului", Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone, a arătat că, în ultimii 
40 de ani, producția de huilă și de 
zinc a crescut de patru ori, iar cea 
de lignit și de cocs — de cinci ori. 
Au fost create industriile cuprului și 
sulfului.

Vorbitorul a relevat că nu se poate 
merge numai pe linia extracției de 
combustibili și de materii prime, în 
timp ce există uriașe posibilități în 
domeniul folosirii lor raționale. O 
îmbunătățire cu 5 la sută obținută 
pe această cale — a spus vorbitorul 
— ar permite să se evite deschide
rea de două mine de dimensiuni 
mijlocii.

Realizarea programului de econo
mii — a arătat W. Jaruzelski — dă 
roade. Anul trecut, indicele consu
mului de energie pe unitate de venit 
național a scăzut cu 6 la sută. Re
zultatele primelor trei trimestre ale 
anului curent atestă că s-a obținut

ABIDJAN

în spiritul politicii 
sale consecvente de 
prietenie și solidarita
te cu țările Africii, 
România socialistă ur
mărește cu simpatie 
realizările poporului 
ivorian pe linia făuri
rii unei vieți noi și a 
consolidării indepen
denței. între Republi
ca Socialistă România 
și Republica Coasta de 
Fildeș se dezvoltă re
lații rodnice de coo
perare, care cunosc un 
curs mereu ascendent, 
fiind puternic sti
mulate de întîlnifi- 
le dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Felix 
Houphouet-Boigny. A- 
cordurile și înțelegeri
le realizate cu aceste 
prilejuri au dat un 
puternic impuls con
lucrării bilaterale pe 
cele mai diverse pla
nuri, în interesul am
belor țări și popoare, 
al cauzei păcii, pro
gresului și înțelegerii 
internaționale.

un nou progres. Se apreciază că în 
perioada 1983—1984 se va economisi 
o cantitate de energie echivalentă 
cu aproximativ 15 milioane tone 
huilă, ceea ce înseamnă producția 
tuturor minelor timp de o lună.

Referindu-se la probleme actuale 
ale vieții politice din Polonia, W. Ja
ruzelski a spus : „Intrăm într-o eta
pă calitativ nouă de cristalizare a 
liniei celui de-al IX-lea Congres. 
Aceasta nu mai este o intenție, cl 
este o activitate tot mai importantă 
în întărirea organelor socialiste ale 
puterii. Și-au început activitatea 
consiliile populare nou alese, înves
tite cu împuterniciri și răspunderi 
tot mai mari. Se întăresc organele 
âutocbnducerii ale colectivelor de 
muncă'*.

„îndeplinim promisiunea făcută de 
partidul nostru clasei muncitoare, a 
arătat în încheiere vorbitorul. Vom 
continua neabătut drumul întăririi 
continue a statului, dezvoltării de
mocrației socialiste, respectării le
galității și disciplinei în conformitate 
cu ideile călăuzitoare ale celei de 
a 17-a plenare a C.C. al P.M.U.P.".
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CONTINENTUL AFRICAN SUB SPECTRUL FOAMETEI

Dacă gloanțele ar fi comestibile...
• In Sahel, cea mai gravă secetă a secolului • Cîteva milioane de oameni expuși 
pieirii prin inaniție • De vină nu este doar natura • Despre pseudoexplicații și pseu- 
doajutoare și despre o unică soluție eficientă : armelormorții pot și trebuie să le ia locul 

„armele vieții"

Situația economică a Africii, con
tinent care este confruntat cu una 
dintre cele mai grave probleme din 
ultimele decenii — problema foa
metei — continuă să preocupe nu 
numai statele africane, ci, odată cu 
ele, întreaga comunitate mondială. 
Dacă pînă nu dș mult problema res
pectivă era abordată mai mult in 
cadru regional, în prezent ea for
mează obiectul unor ample și vii 
dezbateri pe plan internațional, o 
Ilustrare elocventă constituind-o a- 
ducerea sa pentru prima oară în 
fața Adunării Generale a O.N.U. și 
înscrierea ca principal punct pe or
dinea de zi a reuniunii la nivel înalt 
a Organizației Unității Africane de 
la Addis Abeba (din luna noiem
brie).

Cu aceste prilejuri, reprezentanți a 
numeroase țări au ținut să sublinie
re că popoarele africane sînt con
fruntate cu o situație catastrofală, 
cel mai greu încercate fiind din nou 
țările din Sahel — dar nu numai ele, 
perspective sumbre conturîndu-se și 
pentru numeroase alte state africa
ne. Seceta care bîntuie de zece ani 
în această vastă regiune situată la 
sud de Sahara, arată raportul secre
tarului general al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, face în continuare 
ravagii. Un număr de 27 de state sint 
confruntate cu „o penurie acută de 
alimente", iar 150 milioane de per
soane suferă de foame. în unele 
locuri se înregistrează un adevărat 
exod al populației băștinașe spre re
giunile mai puțin afectate de cala
mitate. Aspecte deosebit de grave se 
înregistrează în Etiopia, Ciad, Niger, 
Mali, Burkina. în prima dintre țările 
amintite, de pildă, numărul sinistrați- 
lor de pe urma secetei se ridică .la 
6—7 milioane, iar cîteva sute de mii 
de oameni sint amenințați să piară 
din cauza lipsei de hrană. Motive 
pentru care, în cadrul unei recente 
reuniuni a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.), directorul general al 
respectivului organism, Edouard 
Saouma, declara că „și in alte regiuni 
ale lumii există problema foametei, 

dar in Africa ea are o gravitate deo
sebită".

Dealtfel, chiar zilele trecute, 
Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat o „Declarație cu privire la 
situația economică critică din Africa" 
— primul document de acest gen 
din istoria sa — prin care comunita
tea internațională este chemată sâ-și 
intensifice eforturile pentru soluțio
narea gravelor probleme cu cara 
este confruntat continentul.

O gravă moștenire a tre
cutului Colonial. Desigur> mu
zele care au generat această situație 
dramatică sint multiple. Ele țin în 
primul rînd de realitățile istorice, 
de faptul că țările Africii, unde tră
iesc peste 500 milioane de oameni, au 
pfeluat de la foștii stăpînitori o si
tuație economică deosebit de grea. 
Aproape toate au, fost menținute în
tr-o stare de adîncă înapoiere — 
fără o industrie proprie, cu o agri
cultură orientată spre monoculturi, cu 
mijloace tehnice rudimentare, fără 
cadre și specialiști — ceea ce le-a 
complicat imens problema dezvol
tării, făcîndu-le, totodată, extrem 
de vulnerabile la efectele cri
zei economice mondiale. „în fața 
acestei crize — scrie revista algeria
nă „REVOLUTION AFRICAINE" — 
multe țări africane foarte slab dez
voltate din punct de vedere econo
mic nu au putut să înregistreze o 
evoluție normală, posibilitatea lor de 
dezvoltare diminuîndu-se și mai mult 
în decursul anilor. Astfel, in anii ’80, 
în afară de încetarea bruscă a dez
voltării, într-un mare număr de țări 
africane cu o economie fragilă s-a 
deteriorat capacitatea lor de pro
ducție și infrastructura economico- 
socială". Concomitent, a scăzut con
siderabil posibilitatea țărilor respec
tive de a-și plasa o serie de pro
duse tradiționale pe piețele externe. 
Potrivit Raportului asupra alimenta
ției mondiale pe 1984 al F.A.O., 
„Africa a suferit mai mult decît 
orice altă regiune a lumii implica
țiile crizei mondiale, ale deteriorării 

termenilor de schimb Intre exportu
rile agricole și importurile de pro
duse neagricole". în 1982, continuă 
raportul, produsele cultivate in Afri
ca nu mai permiteau, în medie, de 
a cumpăra decit jumătate din volu
mul produselor manufacturate și pe
troliere importate cu patru ani 
înainte.

Vitregiile climatice — ca
lamități inevitabile ? Acestor 
factori de natură istorico-economică 
— și care plasează Africa printre 
cele mai slab dezvoltate regiuni ale 
lumii — li s-a adăugat exacerbarea 
unor grave fenomene de ordin natu
ral; este vorba de foarte îndelun
gate perioade de secetă, coroborate 
cu accelerarea ritmului de avansare 
a deșertului (la sud de Sahara, zona 
deșertică se extinde cu circa 1,5 mi
lioane hectare in fiecare an, ceea ce 
are consecințe profund negative pen
tru întregul continent). Practic, se
ceta a cuprins întreaga Africă. în 
unele regiuni din Sahel, din Africa 
australă și din Cornul Africii, canti
tățile de ploaie au scăzut pînă la 
dispariție, iar debitul cursurilor de 
apă a coborit cu mult sub nivelul 
normal. S-au redus și au secat 
aproape complet pînzele freatice. 
Șeptelul a fost decimat ; culturile de 
manioc și porumb, două din princi
palele culturi ale continentului, sînt 
total compromise. Statisticile meteo 
arată că perioadele, relativ ciclice, 
de secetă s-au intensificat ca frec
vență și s-au dublat ca durată — 
specialiștii avansînd diferite explica
ții, ca schimbarea cursului unor 
curenți din Pacific, eventuale per- 
turbații în spațiul cosmic — deci 
încă un avertisment la riscurile eco
logice ale militarizării acestuia.

Dar dacă elementele climatice ex
plică seceta, ele nu pot explica sin
gure transformarea pămîntului in 
deșert. Aceste consecințe depind și 
de o serie de alți factori, printre 
care la loc de frunte se situează des
păduririle. Criza petrolului a dus la 
sporirea considerabilă a consumului

de lemne de foc, lemnul constituind 
principala sursă de combustibil și 
energie pentru gospodăriile africani
lor. Restringerea continuă a supra
fețelor împădurite (in ritm de 0,6 la 
sută pe an) favorizează, odată cu 
degradarea solurilor, eroziunea 
eoliană și înaintarea dunelor. La 
stagnarea sau chiar scăderea produc
ției agricole au contribuit, de ase
menea, și factori de natură sociolo
gică, migrarea masivă a forței de 
muncă spre orașe, dezvoltarea, ade
sea haotică, necontrolată, a procesu
lui de urbanizare.

Cu o mină — ajutor ; cu 
două — export de criză, 
în astfel de condiții, cînd țările a- 
fricane ar avea nevoie de un ajutor 
masiv. Ii se oferă asistență interna
țională in proporții cu totul insufi
ciente, „cu lingurița", dacă se poate 
spune așa, in vreme ce, pe de altă, 
parte, aceste țări sînt strivite de 
povara apăsătoare a dobinzilor înal

te, de foarfecele prețurilor, ca și de 
alte practici inechitabile promovate 
de statele bogate.

Ajutorul imediat pentru a se face 
față flagelului foametei este, neîn
doios, foarte util, însă este necesar 
ca acest ajutor să se împletească, în 
același timp, cu măsuri radicale, me
nite să ușureze cu adevărat efortu
rile pentru dezvoltare. Aceasta pre
supune statornicirea unor termeni e- 
chitabili de schimb, accesul larg la 
cuceririle științei și tehnicii moder
ne, eliminarea barierelor protecțio- 
niste, statornicirea unui nivel rezo
nabil al dobinzilor, inclusiv anularea 
datoriilor țărilor celor mai sărace — 
măsuri în favoarea cărora, cum se 
știe, România s-a pronunțat consec
vent, inclusiv la recentul Congres al 
partidului.

Paradoxul binomului „foa
mete — înarmări". Factoril ge
neratori ai secetei și foametei sint, 
oare, o fatalitate ? Nu — realitatea

Un tragic paradox : TEZĂ
• Seceta dezastruoasă din ultimii ani a lovit 

grav un număr de 27 țări africane, făcînd ca 
PESTE 150 MILIOANE DE LOCUITORI Al CONTI
NENTULUI SA SUFERE IN PREZENT DE FOAMETE.

• Din cauza malnutriției și a bolilor pe glob, 
IN FIECARE ZI MOR CIRCA 40 000 DE COPII, cea 
mai mare parte dintre aceștia în Africa.

• Ca urmare a secetei, producția de cereale 
a Sahelului a scăzut de la 5,7 milioane tone, în 
1981, la 4,6 milioane tone în 1983, pentru anul în 
curs scăderea fiind și mai accentuată.

• Anual, datorită extinderii deșerturilor și altor 
consecințe legate de acestea, țările africane 
înregistrează pagube cifrate la 26 miliarde de 
dolari.

...Șl ANTITEZĂ
• Cu NUMAI JUMĂTATE din cheltuielile milita

re anuale s-ar putea IRIGA 150 MILIOANE DE 
HECTARE DE TERENURI ARABILE pentru a hrăni 
UN MILIARD DE OAMENI.

• Sumele reprezentînd costul UNEI SINGURE 
RACHETE MODERNE ar permite HRANIREA PE 
DURATA UNUI AN A 50 MILIOANE DE COPII 
SUBALIMENTAȚI.

• Costul unui PORTAVION modern este egal 
cu COSTUL ÎNTREGULUI IMPORT DE CEREALE 
NECESAR AFRICANILOR.

• Cu numai 4,5 miliarde dolari — ceea ce la 
nivelul actual al cheltuielilor militare reprezintă 
CHELTUIELILE PE MAI PUȚIN DE DOUĂ ZILE - 
s-ar asigura definitiv împiedicarea extinderii deșer
turilor.

este că ei pot fi combătuți eficient, 
inclusiv fenomenele climatice nega
tive. Problema este că aceasta ar 
cere însă mari fonduri, imense re
zerve financiare. Dispune omenirea 
de asemenea mijloace ? Da, cu con
diția încetării cursei înarmărilor, 
care sustrage de la scopuri produc
tive fonduri și resurse uriașe. Este 
un paradox tragic că în timp ce 
sute de milioane de oameni din A- 
frica și din alte regiuni ale globu
lui, afectate de subdezvoltare, sînt 
amenințați de spectrul morții prin 
inaniție, escalada cheltuielilor mili
tare a atins proporții aberante. în 
timp ce în lume se cheltuiesc pe 
minut peste un milion de dolari pen
tru arme, zeci de mii de copii mor 
zilnic din cauza inaniției și mala
diilor. Figurativ vorbind, dacă 
gloanțele ar fi comestibile, proble
ma foametei, desigur, nu ar exista... 
Sau invers spus: dacă numai o mică, 
foarte mică parte din fondurile uria
șe irosite astăzi pentru înarmări, 
care se apropie dș incredibila cifră 

de 1 000 miliarde de dolari, ar fi fo
losite in lupta împotriva foametei, 
aceasta ar duce la lichidarea îngro
zitorului flagel.

Este bine cunoscută, In acest sens, 
propunerea României socialiste, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, rei
terată și în documentele Congresu
lui al XIII-lea al P.C.R.. de a se 
trece de indată la reducerea cu cel 
puțin 10 la sută a cheltuielilor mili
tare, sumele astfel eliberate urmind 
să fie folosite în scopul dezvoltării. 
In lumina situației tragice din Afri
ca, caracterul profund umanist și 
necesar al acestei propuneri apare 
și mai evident.

Drama continentului african, con
fruntat cu imense dificultăți econo
mice, confirmă, o dată în plus, ne
cesitatea intensificării eforturilor 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
pentru încetarea irosirii resurselor 
globului în scopuri distructive.

Nicolae N. LUPU
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