PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Republicii Populare Chineze
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, miercuri, pe Li Zewang,
ambasadorul Republicii Populare

Ambasadorul Republicii Guineea
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IN ÎNTlMPINAREA
ANIVERSĂRII
REPUBLICII
Au îndeplinit planul
anual
INDUSTRIA
JUDEȚULUI SUCEAVA
Oamenii muncii din industria
județului Suceava raportează
îndeplinirea înainte de termen
a prevederilor planului anual la
producția fizică industrială. Avansul cîștigat va permite reali
zarea suplimentară, pină la sfîrșitul anului, a unor importante
cantități de produse, între care
7 200 tone fier din minereu,
21 000 tone pirită, 4 100 mc pre
fabricate din beton armat,
550 000 mp furnire estetice, 1,2
milioane mp plăci fibrolemnoase.
în telegrama adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele
Republicii Socialiste România,
de către Comitetul județean Su
ceava al P.C.R., se evidențiază
hotărîrea comuniștilor, a tuturor
oamenilor muncii din industria
suceveană de a nu precupeți
nici un efort pentru pregătirea
înfăptuirii la cele mai înalte
cote de eficiență a prevederilor
planului pe anul 1985, de a ac
ționa cu întreaga lor capacitate
și putere de muncă pentru tra
ducerea neabătută în viață a
politicii interne și internaționale
a partidului și statului nostru,
pentru înălțarea societății noas
tre socialiste pe noi trepte de
progres și civilizație.

INDUSTRIA
MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
Colectivele de oameni ai mun
cii din unitățile industriale ale
municipiului Ploiești, aplicînd
consecvent în producție tehnolo
gii noi și modernizate, folosind
intensiv mașinile, utilajele și
instalațiile din dotare au reu
șit să-și realizeze cu 10 zile
mai devreme planul anual la
producția-marfă industrială. Acest avans de timp cîștigat
permite muncitorilor, maiștri
lor, inginerilor ploieșteni să
realizeze în plus pină la fi
nele anului produse petroliere
și petrochimice,' mașini-unelte,
utilaj petrolier, minier și side
rurgic, prefabricate din beton,
produse electrotehnice, stofe și
alte mărfuri în valoare de peste
1,5 miliarde lei. Cu cele mai
bune rezultate se înscriu com
binatele petrochimice de la
Brazi și Teleajen, întreprinderea
„1 Mai", rafinăriile Ploiești și
Vega, întreprinderea de utilaj
chimic, întreprinderea de stofe
„Dorobanțul" și întreprinderea
„Cablul românesc". (Constantin
Căpraru, corespondentul „Scînteii").

INDUSTRIA
MUNICIPIULUI
GHEORGHE GHEORGH1UDEJ
Puternic mobilizați de hotărlrile Congresului al XIII-lea al
partidului, oamenii muncii din
industria municipiului Gheorghe Gheorghiu-Dej au raportat
îndeplinirea prevederilor de
plan pe acest an cu 10 zile mai
devreme. Au fost create astfel
condiții ca, pină la finele lunii
decembrie, să fie realizată su
plimentar o producție-marfă in
dustrială în valoare de aproape
900 milioane lei, concretizată în
circa 5 000 tone produse petro
chimice, 690 tone utilaje tehno
logice, 1 800 metri cubi cheres
tea și parchete, însemnate can
tități de piese forjate, produse
din cauciuc, tricotaje, mobilă și
alte produse solicitate de benefi
ciarii interni și externi. (Gheorghe Baltă, corespondentul „Scînteii").

INDUSTRIA
MUNICIPIULUI BÎRLAD
Oamenii muncii de pe plat
formele industriale ale munici
piului Bîrlad raportează înde
plinirea înainte de termen a
planului pe anul 1984 la pro
ducția-marfă industrială. Colec
tivele marii întreprinderi de
rulmenți, întreprinderii de pro
duse abrazive, întreprinderii de
elemente pneumatice și apara
te de măsură și altele, care se
înscriu constant în fruntea în
trecerii so.cialiste, vor realiza
suplimentar, pină la finele anu
lui, rulmenți, mașini-unelte pen
tru prelucrarea metalului prin
așchiere, corpuri abrazive, pro
duse electrotehnice, electronice
și altele în valoare de 76 mi
lioane lei. (Petru Necula, cores
pondentul „Scînteii").
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Cu acest prilej a avut Ioc o con
vorbire, care s-a desfășurat tntr-o
atmosferă caldă, tovărășească.

Chineze la București, în vizită de
rămas bun, cu ocazia încheierii mi
siunii acestuia în țara noastră.

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, miercuri, pe Cisse Fode,

publicii Guineea
tră. (Continuare
V-a).

care și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re

în țara noasîn pagina a

ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE

Dînț[ expresie unițățiț indestructibile

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a întregului popor in jurul partidului,

al șecrețaruluț sau general,

INVESTIȚIILE ANULUI VIITOR
- temeinic pregătite, realizate ritmic,
la un nivel superior de eficiență
Concomitent cu finalizarea rapidă
a lucrărilor de construcții-montaj și
punerea în funcțiune a tuturor capa
cităților productive prevăzute în pla
nul pe acest an, la ora actuală, pre
ocupările factorilor angajați în reali
zarea programului de investiții sînt
concentrate asupra pregătirii temei
nice, sub toate aspectele, a lucrărilor
cuprinse în planul pe 1985. Este o
cerință de maximă actualitate, izvorită din exigențele subliniate cu
claritate
de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. După cum este cunoscut, se
cretarul general a reliefat în mod
deosebit necesitatea de a se asigu
ra toate condițiile pentru îndepli
nirea integrală, chiar din prima lună,
a sarcinilor economice pe 1985, asigurîndu-se ridicarea întregii acti
vități din anul viitor la un nivel su
perior de calitate și eficiență.
Un adevăr se impune cu pregnan
ță : în concepția partidului nostru,
a secretarului său general, realizarea
cu consecvență, în întregime și în
condiții de eficiență economică su
perioară a unor mobilizatoare pro
grame de investiții se detașează ca
un obiectiv de prim rang al politi
cii noastre economice. Opțiunea fer
mă a partidului nostru pentru înfăp
tuirea unei politici susținute în do
meniul investițiilor rămine condiția
botărîtoare de care depind dezvolta
rea în ritm înalt a forțelor de pro
ducție, întărirea bazei materiale a
societății noastre socialiste, iar pe
această bază, sporirea continuă a
puterii economice și avuției țării, ri
dicarea necontenită a gradului de ci
vilizație, materială și spirituală, a
întregului popor. Iată rațiunea pen
tru care, prin Legea planului națio
nal unic, recent adoptată
a fost prevăzută, pentru anul
viitor, in strinsă corelație cu po
tențialul economic și țelurile
fundamentale ale actualei etape
de dezvoltare a țării, realizarea
unui program de investiții de 273
miliarde lei, cu 8,3 la sută su
perior față de 1984, ceea ce re
prezintă un efort constructiv de
o amploare fără precedent.
Majoritatea obiectivelor de investi
ții din planul pe anul 1985 sînt des
tinate cu prioritate sporirii bazei
energetice și de materii prime, reali
zării programului de dezvoltare in
tensivă, modernizare și ridicare a
nivelului tehnic al industriei, a pro
gramului de irigații și îmbunătățiri
funciare în agricultură, precum și a
celui de mecanizare a agriculturii,
transporturilor și a altor sectoare de
activitate. în același timp, noile in
vestiții vor asigura înfăptuirea pro
gramelor aprobate de îmbunătățire a
nivelului tehnic și calitativ al produ
selor, reducere a consumurilor de
materii prime, combustibili și ener
gie, valorificare superjoară a resur
selor recuperabile și refolosibile, asi
milare de noi produse, creștere a
productivității muncii și sporire a

tovarășul Nicolae Ceaușescu,

ieri au avut loc

Plenara Consiliului oamenilor Plenara Consiliului oamenilor
muncii de natioualitate
muncii de naționalitate
maghiară
germană

Creșterea investițiilor totale în economie
— în procente —

Relatări ale lucrărilor plenarelor în pagina a ll-a

TOVARĂȘUL HENRYK JABLONSKI ÎMPLINEȘTE 75 DE ANI
DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România"
clasa I, cu eșarfă, tovarășului Henryk Jablonski,
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone
Pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre Republica
Socialistă România și Republica Populară Polonă, la promovarea cauzei generale a socialismului, păcii și
colaborării internaționale, cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 de ani,
Președintele Republicii Socialiste România decretează i
Articol unic. - Se conferă Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, cu eșarfă,
tovarășului Henryk Jablonski, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
competitivității produselor românești
pe piața externă. Concomitent cu
această orientare fermă spre ramu
rile productive, importante fonduri
la investiții sînt alocate construirii
de locuințe, edificii sociale, așeză
minte culturale și sănătate. înfăptui
rea cu succes a planului de investiții
va permite
intrarea in producție a unui
număr de 250 capacități indus
triale și agrozootehnice impor
tante. De asemenea, in anul
1985 se vor da in folosință 140
mii locuințe ; totodată, va
spori considerabil intreaga bază
materială a sectoarelor socialculturale.
Iată deci, prezentate pe scurt, ele
mentele care caracterizează progra
mul de investiții pe anul 1985. Ce
exigențe decurg de aici, cum trebuie
acționat pentru îndeplinirea lui
exemplară ? în principal, este vorba
de elaborarea documentațiilor tehnico-economice, contractarea la vreme
a utilajelor tehnologice, buna organi
zare și dotarea corespunzătoare a
șantierelor și, desigur, începerea la
termenele stabilite a noilor lucrări ;

adică aspecte esențiale legate de
întronarea unei ferme discipline de
plan, vizind asigurarea condițiilor
absolut necesare desfășurării ritmice
a lucrărilor pe șantiere, obținerii unei eficiențe economice cit mai ridi
cate a fondurilor investite.
CREȘTEREA SUBSTANȚIALĂ A
EFICIENȚEI
ECONOMICE
CU
CARE SINT CONSTRUITE NOILE
OBIECTIVE ȘI CAPACITĂȚI PRO
DUCTIVE constituie, de fapt, chinte
sența sarcinilor trasate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu tuturor factorilor
angajați în realizarea investițiilor,
întrucît pe această bază se creează
noi și importante resurse atît pentru
sporireș avuției naționale, cit și
pentru ridicarea rapidă a bunăstării
poporului. După cum se știe, în ul
timul timp, au fost elaborate regle
mentări noi, de o importanță hotărîtoare pentru organizarea activității
în domeniul investițiilor, printre care
trebuie menționate, în primul rind,
introducerea sistemului de lucru în
acord global, prin preluarea lucrări-

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone
îmi este plăcut să vă adresez, cu ocazia celei de-a
75-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, calde
felicitări și cele mai cordiale urări de sănătate, putere
de muncă și noi succese în activitatea de înaltă răs
pundere pe care o desfășurați pentru înflorirea și pros
peritatea Republicii Populare Polone.

nizare nu sînt altceva decît
încordate încercări de a
concentra timpul, de a în
scrie pe răbojul său cît mai
multe realizări. Ca să pro
gresezi mai repede nu este
suficient să realizezi un
obiectiv, ci să-1 îndeplinești
într-un timp util. Totul se
petrece de parcă civilizația
actuală ar fi făcut un imens
pariu cu timpul.
Importanța acestei di
mensiuni a existenței noas
tre a fost spectaculos am
plificată de o realitate dra
matică a lumii de azi : per
sistența și chiar accen
tuarea decalajelor dintre
țări și grupuri de țâri. Poa
te un stat care a moștenit o
rămînere în urmă să facă
abstracție tocmai de ceea
ce îi sporește considerabil
șansele de a recupera dis
tanțele — ritmurile de dez
voltare ? Pe „autostrăzile
dezvoltării",
„vehiculele"
reprezentînd state înain
tează cu viteze diferite, iar
acest ritm de înaintare are
o covîrșitoare importanță
pentru harta economică a
lumii viitoare. Din orice
unghi am privi lucrurile,
timpul ne apare ca o va
riabilă cheie a dezvoltării
contemporane.
Imperativul condensării
timpului, a etapelor de dez
voltare conferă o importan
ță cardinală modalităților
de înfăptuire a acestui
obiectiv. Cum cîștigăm
timp ? Cum accelerăm dez
voltarea 7 Progresul real
este determinat numai de
viteza de înaintare ? Și vi
teza de înaintare numai de
ritmuri ? Ultimele decenii
au impus ca pe un adevăr

VARȘOVIA
Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convin
gerea că raporturile tradiționale de prietenie și cola
borare româno-polone se vor extinde și adînci conti
nuu, spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și
socialismdlui.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

HOTĂRlRILE CONGRESULUI AL XIII-LEA

AL PARTIDULUI IN CONȘTIINȚA Șl MUNCA ȚĂRII
Marile performante în agricultură

Cristian ANTONESCU
(Continuare în pag. a V-a)

se clădesc pe competență,

Timpul în ecuația dezvoltării
Dacă s-ar propune o suc
cintă definire a epopeii
celor 40 de ani ce au trecut
de la eliberare, s-ar putea
spune simplu : o eroică în
cleștare cu timpul.
Intr-adevăr, revoluția so
cialistă a debutat ca o bă
tălie, ca o mare bătălie cu
timpul. Ea a chemat de la
început la o mare angajare
pentru a recupera timpul
dezvoltării care ne fusese
luat de vitregiile vremuri
lor, pentru a ne smulge mai
repede din chingile subdez
voltării. Ce a însemnat so
cialismul în viața națiunii
noastre din perspectiva
timpului ? Dacă am lua
drept bază de calcul ritmu
rile de dezvoltare ale
României antebelice putem
spune că ne erau necesari
aproape o sută de ani ca
să înălțăm baza tehnicomaterială, modernă, de
care dispune astăzi țara.
Am cîștigat peste o jumă
tate de secol în încleștarea
cu timpul. Prin eforturi și
chibzuință, prin luptă și an
gajare am smuls istoriei
zeci de ani pe care, acum,
putem să-i folosim pentru
a încununa cu noi realizări
chipul mîndru al țării.
Cît de întemeiată a fost
această opțiune a comuniș
tilor pentru declanșarea
bătăliei cu timpul, numai
cel ce privește mai atent la
lumea contemporană își
poate da seama. Una din
cele mai caracteristice tră
sături ale civilizației actua
le este tentativa ei de a su
pune timpul, de a-1 face un
timp trăit, un timp al ei,
de a-1 inseria in propriile-i
unități de măsură. Procese
le de dezvoltare și moder
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fundamental caracterul de
sistem, de structură com
plexă al dezvoltării. Proce
sul dezvoltării topește în
sine o sumedenie de fac
tori, îi integrează în struc
turile sale, îi combină și îi
recombină pînă a-i trans
forma în cuante de energie
necesare progresului. Și
nimic nu este mai dăunător
pentru viteza de înaintare
decît neglijarea unor seg
mente ale acestei structuri
a ’intercondiționărilor, decît
apariția sau, și mai grav,
persistența unor disfuncții,
care pot avea urmări greu
de aproximat asupra evolu
ției generale. Pentru că
forța de propulsie provine
nu atît din prezența ele
mentelor structurii, ci mai
ales din combinația lor, din
menținerea unor serii de
proporționalități, ele însele
aflate în continuă evoluție,
din permanenta comunicare
și conlucrare dintre toate
laturile și segmentele sis
temului.
Paradoxal, dar caracterul
de structură al dezvoltării
este mai pregnant în sta
tele mai puțin dezvoltate ;
sau, cum s-a spus, realita
tea din aceste țări este
„mai sistemică". Poate și
pentru că aici nu există
momentul de respiro pe
care ți-1 creează avansul ;
și mai ales pentru că pro
blemele se pun mai presant
și cu un superior coeficient
de simultaneitate. Dificul
tatea sporește și prin fap
tul că majoritatea acestor
probleme, deși presante, se
cer soluționate în lumina
unei perspective, pentru că

răspundere și disciplină

numai perspectiva face ca
eforturile de azi să fie con
firmate de evoluția de mîine.'Firește, este necesar un
sistem de priorități care
pornește de la influența
mult mai mare exercitată
de unele domenii asupra evoluției generale la un mo
ment dat, dar înseși efec
tele acestor priorități nu se
pot releva în toată amploa
rea lor decît pe fondul atenției cuvenite date an
samblului.
Adesea se subestimează
rolul pe care îl joacă în
competiția cu timpul, în ac
celerarea dezvoltării mo
mentul opțiunii. Nu este
vorba aici numai de cîștigarea timpului datorat star
tului mai prompt. Progre
sul este un lanț de proble
me și rezolvarea în avans
a uneia deschide porți pen
tru soluționarea celorlalte
care depind de ea. A nu se
siza sau, ceea ce este mai
grav, a amina deliberat
ceea ce poate fi făcut as
tăzi înseamnă nu numai a
încărca nepermis de mult
„nota de probleme" a zilei
de miine, a le aglomera ar
tificial, ci a te frustra con
știent de posibilitățile pe
care ți le creează imple
mentarea la timp a cuceri
rilor progresului.
Timpul cînd se adoptă o
orientare de importanță
fundamentală ilustrează cu
deosebire evaluarea exactă
a momentului prielnic, a
șansei istorice, a contextu
lui favorabil.

Cu exemplară consecvență, conducerea partidului,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU situează în centrul
atenției problematica complexă a dezvoltării intensive
și modernizării agriculturii, a înfăptuirii neabătute a
noii revoluții agrare în patria noastră. La recenta Con
sfătuire de lucru pe problemele agriculturii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea continuării
pe un plan superior a infăptuirii noii revoluții agrare,
care vizează, in esență, punerea deplină in valoare □
I marilor rezerve de creștere a producției agroalimentare,
in scopul sporirii substanțiale a aportului acestei ra
muri la progresul general al economiei naționale.
In contextul acestor preocupări majore, la sesiunea
Marii Adunări Naționale a fost adoptat Planul de dez
voltare a agriculturii și industriei alimentare pe anul
1985, iar în cadrul Consfătuirii de lucru de la C.C. al
P.C.R. pe probleme de agricultură a fost analizată ac
tivitatea desfășurată in această ramură de bază a eco
nomiei naționale. Dezbaterile prilejuite de analiza ac
tivității desfășurate de oamenii muncii din agricultură
au avut loc pe fundalul unor importante realizări ob
ținute în acest an în toate sectoarele acestei ramuri.

Paul DOBRESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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In condițiile climatice mai dificile din prima jumăta
te a acestui an, în 1984 s-a realizat cea mai mare pro
ducție de cereale din istoria țării. Recolte superioare
s-au obținut la plantele tehnice și în horticultura. De
asemenea, a sporit producția zootehnică. Toate aceste
succese, ilustrînd hărnicia lucrătorilor ogoarelor, activi
tatea organelor de partid și de stat, demonstrează cu
puterea faptelor forța agriculturii noastre socialiste,
justețea și realismul politicii partidului nostru în do
meniul agriculturii, hotărîrea cu care se acționează
pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.
Agricultura noastră socialistă dispune de tot ce este
necesar pentru a obține recolte mult mai mari decît
cele realizate acum. O dovadă convingătoare a marilor
posibilități ale agriculturii noastre socialiste, posibilități
care se cer a fi valorificate pe plan superior în anii
următori, o constituie producțiile vegetale și animale
obținute de unitățile fruntașe.
O astfel de unitate este și ÎNTREPRINDEREA
AGRICOLĂ DE STAT PREJMER din județul Brașov,
prezentată în reportajul din pagina a lll-a a zia
rului de astăzi.
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PUNARHE G0NSI1U MMMUffl MMI DE NAȚIONALITATE MAGHIARA $1 GERMANA
In ziua de 26 decembrie a avut loc la București plenara Consiliului
oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă
România, care a dezbătut, intr-un spirit de Înaltă răspundere revoluțio
nară și angajare patriotică, sarcinile ce-i revin pentru înfăptuirea obiecti
velor, orientărilor și indicațiilor cuprinse în Raportul prezentat Congresu
lui al XIII-lea al partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Român, în celelalte documente adoptate
de marele forum al comuniștilor din patria noastră.
La lucrări au luat parte tovarășii Ludovic Fazekas, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernu
lui, Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C.
al P.C.R., Ion Radu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv,
secretar al C.C. al P.C.R., Iosif Szasz, membru supleant al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., precum și reprezentanți ai unor insti
tuții centrale de stat, ai organizațiilor de masă și obștești.
Raportul cu privire la problematica înscrisă pe ordinea de zi a ple
narei a fost prezentat de tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate maghiară.
In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii: Szabo Zoitân, con
trolor tehnic la întreprinderea de aparate electrice auto din Sfîntu
Gheorghe, Arcfalvi Bela, șeful șantierului construcții nr. 1 de la între
prinderea de antreprize construcții-montaj — Harghita, Csernyănszky
Iudita, creatoare la întreprinderea textilă Arad, Kiss Albert, directorul
întreprinderii „Metalotehnica“ — Tîrgu Mureș, Softs Andrei, profesor la
Liceul „Decebal" din Deva, președintele Consiliului oamenilor muncii de
naționalitate maghiară din județul Hunedoara, Pongrăcz Pop Maria, redactor-șef al ziarului „Szabad Sz6“, președintele Consiliului oamenilor
muncii de naționalitate maghiară din județul Timiș, Kary Lajos, președin
tele Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist — Codlea, ju
dețul Brașovi Toth Lajos, inginer la întreprinderea de mase plastice „Vii
torul" din Oradea, Lăzăr Edit, redactor-șef al revistei „A Het", Hegediis
Ladislau, secretar de stat la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Sz'ftke
Iosif, maistru la Combinatul de produse sodice Ocna Mureș, județul Alba,
Szăbo Iuliana, șef de fermă la C.A.P. Sînzieni, județul Covasna, Hajdu
Gyozo, scriitor, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate
maghiară din județul Mureș, Boros Mihai, directorul Liceului industrial
nr. 5 — Satu Mare, Varga Iosif, redactor-șef al ziarului „Ifjumunkas",
Kălmăn Ștefan, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. — Sibiu, Meszâros Iosif, muncitor la întreprinderea „Bumbacul" Timișoara, Keresztes
loan, inginer-șef la Fabrica de piese turnate și forjate din Brașov, și
Vincze Peter, președintele C.A.P. Ogra, din județul Mureș.
In cuvîntul lor, vorbitorii au exprimat satisfacția și adeziunea de
plină a oamenilor muncii de naționalitate maghiară din România față de
notărîrea Congresului al XIII-lea privind reinvestirea în înalta funcție
de secretar general al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu. subli
niind că aceasta reprezintă garanția sigură a înaintării neabătute a
României spre țelurile luminoase ale socialismului și comunismului.
Participanții la dezbateri au dat o înaltă apreciere Raportului pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, celorlalte documente progra
matice adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului, care se consti
tuie intr-un mobilizator și însuflețitor program de muncă și de luptă
al întregului popor.

Vorbitorii au evidențiat cu profundă mîndrie patriotică succesele
remarcabile dobîndite de poporul nostru în edificarea noii orînduiri, cu
deosebire in ultimii 20 de ani de cînd în fruntea partidului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu — succese la care și-au adus contribuția
și oamenii tnuncii de naționalitate maghiară.
In cadrul plenarei a fost analizată pe larg activitatea desfășurată de
consiliu, care a acționat sub conducerea organelor și organizațiilor de
partid, pentru mobilizarea și stimularea inițiativei oamenilor muncii de
naționalitate maghiară în vederea participării lor active, împreună cu
ceilalți oameni ai muncii, Ia realizarea integrală a prevederilor cinci
nalului 1981—1985. Totodată, în cadrul dezbaterilor au fost prezentate pro
puneri concrete pentru ridicarea întregii activități la nivelul cerințelor șl
exigențelor actualei etape de dezvoltare a patriei.
Participanții la discuții au exprimat angajamentul oamenilor muncii
de naționalitate maghiară de a acționa, în strînsă unitate cu întregul
popor, în jurul partidului, al secretarului său general, pentru înfăptuirea
hotărîrilor Congresului al XIII-lea, contribuind astfel la înălțarea patriei
comune, România socialistă, pe noi trepte de progres și civilizație, la
afirmarea ei tot mai puternică in rîndul statelor libere și demne ale lumii.
In cursul dezbaterilor s-a apreciat, în mod unanim, că una din ma
rile cuceriri ale construcției socialiste în România, ale politicii partidului
nostru o constituie rezolvarea justă, în spiritul concepției revoluționare
marxist-leniniste, a problemei naționale, asigurîndu-se deplina egalitate
în drepturi a tuturor cetățenilor țării fără deosebire de naționalitate.
S-a reliefat faptul că dezvoltarea forțelor de producție, amplasarea lor
teritorială judicioasă au ridicat la o viață economico-socială înfloritoare,
odată cu întreaga țară, și județele și localitățile în care trăiesc și mun
cesc, alături de români, oameni ai muncii de alte naționalități, creîndu-se, astfel, baza materială trainică a asigurării egalității depline în
drepturi a tuturor fiilor României socialiste, egalitate ce iși găsește ex
presie în dreptul la muncă, în asigurarea condițiilor de învățămînt si
cultură în limba maternă, precum și a posibilităților de afirmare ple
nară a personalității umane a fiecărui cetățean al patriei.
Vorbitorii au reliefat rolul esențial, determinant, al tovarășului Nicolae
Ceaușescu în soluționarea justă a problemei naționale, în asigurarea con
dițiilor egale de muncă și manifestare pentru toți locuitorii țării, în întă
rirea unității și frăției întregului popor.
Participanții la plenară au respins hotărît încercările forțelor reac
ționare, imperialiste, ale unor cercuri din afară de a submina unitatea
și frăția oamenilor muncii din țara noastră, independența și suveranitatea
României socialiste. Ei au dat o ripostă fermă acestor încercări, arătind
că nu vor admite nimănui să denigreze rezultatele obținute de socie
tatea noastră in rezolvarea problemei naționale, să semene discordie intre
oamenii muncii, promovind idei și concepții naționaliste, șovine, ire
dentiste.
In timpul dezbaterilor, a fost manifestată adeziunea unanimă la poli
tica externă a partidului și statului nostru și s-a dat o înaltă apreciere
inițiativelor de pace ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, pildă de răspun
dere exemplară față de interesele vitale ale poporului nostru, față de
destinele lumii contemporane.
în legătură cu problemele dezbătute în cadrul plenarei, cu sarcinile
ce revin Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară in
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, participanții
au adoptat o hotărire.
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Raport cu privire la sarcinile ce revin Consiliului
oamenilor muncii de naționalitate maghiară in lumina hotărîrilor
Congresului al XIII-lea al partidului
Congresul al XIII-lea al partidu
lui se va întipări în conștiința ge
nerațiilor de astăzi și de miine ca
un moment de importanță deosebi
tă in viața partidului și a poporu
lui, în dezvoltarea economico-socia
lă a patriei, in făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și
Înaintarea României spre comunism.
Raportul prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu — document de
excepțională însemnătate teoretică și
practică, devenit, prin hotărîrea Con
gresului, programul de muncă și de
luptă al partidului, al întregului po
por — cuprinde o analiză profund
științifică, realistă, a activității mul
tilaterale desfășurate și a succese
lor obținute de toți oamenii mun
cii din patria noastră, fără deose
bire de naționalitate, în frunte cu
comuniștii, pentru înfăptuirea hotă
rîrilor Congresului al XII-lea și ale
Conferinței Naționale, a Programu
lui de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.
Reinvestirea tovarășului Nicolae
Ceaușescu în înalta funcție de se
cretar general al partidului, act de
Înaltă semnificație politică, revolu
ționară — se spune în raport — ex
primă legămîntul unanim, solemn,
al tuturor fiilor patriei, fără
deosebire de
naționalitate, de
a urma neabătut însuflețitorul
exemplu de abnegație și dăruire
comunistă, patriotică al conducăto
rului partidului și statului nostru.
Avem, astfel, certitudinea că mărețe
le obiective stabilite de Congres vor
fi îndeplinite cu succes, că întregul
popor, strîns unit în jurul partidu
lui, al secretarului său general, va
Înfăptui programele de dezvoltare
economico-socială a patriei, asigurînd înaintarea continuă, neabă
tută a României pe drumul lumi
nos al socialismului și comunismului.
Imaginea României de azi în lu
mea contemporană — imagine a unui
stat liber și independent — este in
disolubil legată de numele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, simbolizind
In conștiința popoarelor aspirațiile
cele mai nobile ale poporului nos
tru, marile idealuri de pace și li
bertate, dezarmare șl securitate, în
țelegere și colaborare internațională,
pentru care militează și acționează
cu atîta tenacitate secretarul general
al partidului, președintele republicii
noastre socialiste.
Deplin angajați în activitatea de
înfăptuire a Programului partidului,
se spune in raport, comuniștii, toți
fiii patriei noastre — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — din toate sectoarele de muncă
au înalta îndatorire patriotică de a
acționa și în viitor cu toată energia
și hotărirea pentru îndeplinirea obiectivelor actualului cincinal.
Subliniind principalele direcții de
dezvoltare economică și socială a
României în cincinalul 1986—1990, ra
portul relevă că, in întreaga evoluție
a vieții noastre economico-sociale, in
viitorul cincinal se va pune un accent
deosebit pe dezvoltarea intensivă a
economiei, pe creșterea puternică a
rolului științei, pe dezvoltarea tehno
logiei și introducerea progresului
tehnic în toate domeniile de activi
tate.
Apreciindu-se, de asemenea, că
ampla și complexa dezvoltare a eco
nomiei se bazează pe un vast pro
gram de investiții, în raport se arată
că membrii consiliului care lucrează
în acest domeniu de mare impor
tanță al economiei naționale trebuie
să participe la înfăptuirea în cele
mai bune condiții a acestor sarcini,
să contribuie la scurtarea duratei
realizării obiectivelor și asigurarea
creșterii eficienței tuturor lucrărilor.
Raportul precizează, apoi, sarcinile
ce revin membrilor consiliului în
cincinalul viitor în legătură cu pre
gătirea forței de muncă, cu partici
parea tot mai activă și eficientă a
României la circuitul economic mon
dial, cu aplicarea pe scară largă a
noului mecanism economico-financiar
Raportul reliefează, in continuare,
prevederile Directivelor Congresului
al XIII-lea privind creșterea nivelu
lui de trai, material și spiritual al
Întregului popor și fixează sarcinile
membrilor consiliului pentru trans
punerea lor în viață.
Relevindu-se că îndeplinirea In
bune condiții a hotărîrilor adoptate
de Congresul al XIII-lea impune ri
dicarea la un nivel superior a acti
vității politico-ideologice, în raport
se spune : Trebuie să se situeze pe
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primul plan dezvoltarea patriotismu
lui revoluționar, socialist, cultivarea
dragostei față de patria noastră co
mună, România socialistă — patria
în care ne-am născut și trăim — de
poporul din rîndurile căruia ne-am
ridicat, față de trecutul istoric al
poporului și cuceririle sale revolu
ționare. Patriotismul socialist revo
luționar reprezintă un puternic liant
al conștiințelor tuturor cetățenilor
României socialiste, acționează ca
un factor de coeziune a unității în
tregului nostru popor. In același
timp, educarea patriotică a maselor
trebuie împletită cu dezvoltarea
spiritului de solidaritate internațio
nală cu popoarele țărilor socialiste,
cu toate popoarele și forțele înain
tate de pretutindeni, care militează
pentru pace, colaborare, relații de
egalitate și respect între toate națiu
nile lumii.
Toți factorii educaționali, comu
niștii, oamenii muncii români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți trebuie să desfășoare o luptă
intransigentă împotriva influențelor
burgheze în conștiința și viața oa
menilor, împotriva concepțiilor și
mentalităților retrograde, mistice,
obscurantiste, pentru demascarea
oricăror încercări de poluare spiri
tuală făcute din afară de cercurile
reacționare anticomuniste.
Subliniindu-se că rezolvarea pro
blemei naționale pe baza concep

volumul investițiilor din întreaga
economie a României a fost de
aproximativ 5 ori mai mare față
de 1965, în județul Sălaj fon
durile de investiții au sporit de
circa 20 de ori, în Covasna de
14 ori, în Satu Mare și Har
ghita de peste 6 ori. In aceeași
perioadă, producția industrială a ju
dețului Sălaj a sporit de 16 ori, Bistrița-Năsâud de 10 ori, Covasna de
8,3 ori, Satu Mare de 6,5 ori, cifre
deosebit de semnificative dacă avem
în vedere creșterea medie pe țară,
de 5,3 ori, a producției industriale.
Față de o creștere de 80 la sută, în
perioada 1965—1982, a personalului
muncitor pe ansamblul economiei
naționale, in județul Covasna acest
indicator înregistrează o creștere de
peste 2 ori, în Harghita și Mureș —
de 4 ori, în Satu Mare — de 5 ori,
în Sălaj — de peste 6 ori. Așadar,
în anii „Epocii Ceaușescu" s-au
creat în Harghita aproape 70 000
locuri de muncă, în Covasna — peste
42 000, în Sălaj — aproape 50 000, și
aceasta în condițiile în care pe alte
meridiane ale globului lipsa locurilor
de muncă, șomajul cronic afectează
milioane de oameni ai muncii.
Puternica dezvoltare a tuturor ju
dețelor și localităților țării creează
condiții egale de muncă și viață, dar
și obligații pentru fiecare cetățean,
indiferent de naționalitate, de a par
ticipa cu întreaga sa capacitate de
muncă, cu dăruire și devotament la
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ției marxist-leniniste, a principiilor
socialismului științific se înscrie
între marile înfăptuiri ale „Epocii
Ceaușescu", în raport se spune :
Astăzi, în condițiile socialismului,
toți oamenii muncii, deveniți stăpini
pe destinul lor, trăiesc și muncesc
împreună, in unitate, frăție și res
pect reciproc, cu conștiința identită
ții lor de interese și aspirații. Astăzi,
cu adevărat, în România socialistă
pentru toți fiii săi sînt create con
diții, pe întreg cuprinsul patriei,
pentru afirmarea plenară a perso
nalității umane, a vocației și apti
tudinilor creatoare ale tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de
naționalitate. Această coeziune, fră
ție și bună înțelegere ce se manifes
tă prin unitatea întregului popor în
jurul partidului, al secretarului său
general constituie una din forțele
motrice majore ale progresului so
cial, al mersului nostru înainte spre
înaltele culmi ale socialismului și
comunismului. Ne este scumpă această unitate și nu vom precupeți
nimic pentru păstrarea și Întă
rirea ei.
Voința noastră fermă de a ne făuri
propriul destin, aici și acum, argu
mentele hotărîtoare ale atitudinii
noastre intransigente față de orice
fel de încercări de a se atenta la
unitatea și frăția în muncă și aspi
rații ce animă pe toți cei ce con
viețuiesc pe pămîntul României so
cialiste își extrag forța din realită
țile de astăzi ale patriei noastre co
mune, din perspectivele ei lumi
noase.
Unitatea de interese și idealuri a
întregului popor, deplina armonie
socială și națională din țară noas
tră constituie rezultatul politicii con
secvente, științifice a partidului
nostru, în frunte cu secretarul său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
al cărei obiectiv major este dezvol
tarea ritmică, echilibrată, armo
nioasă a tuturor județelor și loca
lităților, în special a celor rămase
in urmă în trecut. Pe această bază
s-a realizat una din coordonatele
fundamentale din vastul program de
soluționare justă a problemei națio
nale în țara noastră — asigurarea
egalității pe plan economic — singu
ra în măsură să garanteze conținu
tul și veridicitatea celorlalte drep
turi înscrise în legile tării, pentru
ca flecare om fără nici o restric
ție sau îngrădire, să se poată bucu
ra de roadele muncii sale, de avan
tajele oferite de civilizația moder
nă, socialistă. Deosebit de edifica
toare în acest sens sînt prioritățile
de care s-au bucurat, în anii noștri,
cu deosebire după Congresul al IX-lea
al partidului, zonele rămase în urmă
din punct de vedere economic, zone în
care locuiesc și cetățeni români aparținînd naționalităților conlocuitoa
re. In timp ce în anul 1982.

propășirea materială și spirituală a
tuturor celor ce muncesc în România
socialistă.
Definitorie pentru grija partidului
și statului nostru față de formarea
și perfecționarea omului nou, cu un
larg orizont de cunoaștere, este și
asigurarea dreptului la învățătură
și gratuitatea învățămîntului. în
actualul an școlar, in învâțămîntul de toate gradele sînt cuprinși
peste 5,5 milioane copii și tineri,
dintre care aproape 300 de mii pro
vin din rîndul cetățenilor români de
naționalitate maghiară. Numărul uni
tăților școlare se cifrează, la nivelul
întregii țări, la peste 29 000, din care
cu predare în limba maghiară —
peste 2 400. Elocvent este și faptul că
elevilor aparținind naționalităților
conlocuitoare care frecventează școli
cu predarea în limba română li se
asigură, la cerere, și predarea facul
tativă a limbii materne. în România
funcționează 14 teatre în limbile na
ționalităților conlocuitoare, anul acesta au apărut 388 titluri de cărți, în
tiraj de masă. Sînt editate, de ase
menea, 52 de ziare și reviste in limbile naționalităților conlocuitoare,
din care 32 de ziare și reviste în lim
ba maghiară, cu un tiraj anual de
83 568 000 exemplare.
în același timp, sînt difuzate în
limbile naționalităților conlocuitoare
programe de către studiourile cen
trale și locale de radio și televiziu
ne. Cele peste 11 500 formații artis
tice de amatori ale acestor naționa
lități, antrenind in activitate peste
225 mii de artiști amatori, participă
cu însuflețire și sint răsplătite cu
premii importante în ampla mișcare
a muncii și creației — Festivalul
național „Cîntarea României".
Dezvoltarea și perfecționarea con
tinuă a democrației muncitorești re
voluționare iși găsesc concretizarea
firească în participarea oamenilor
muncii aparținind naționalităților
conlocuitoare, în deplină unitate cu
întregul popor, la exercitarea puterii
politice, la conducerea tuturor do
meniilor de activitate, în toate orga
nele politice, de stat, economice și
sociale. Din cei 369 deputați în Marea
Adunare Națională, 37 sînt din rîndul
naționalităților conlocuitoare, dintre
care 29 maghiari ; în consiliile popu
lare județene, municipale, orășenești
și comunale, dintre cei 62 170 depu
tați, 4 642 sînt de naționalitate ma
ghiară, 868 de naționalitate germană
și 586 de alte naționalități Așa cum
se știe, naționalitățile conlocuitoare
sint reprezentate, proporțional cu
ponderea pe care o ocupă în ansam
blul populației, în toate organele
democrației noastre socialiste.
Iată de ce, în întreaga activitate
politico-educativă, de formare a omu
lui nou, vom pune cu putere în evi
dență, pe baza faptelor concrete, re
zolvarea justă a problemei naționale

în România. Nu vom permite nimă
nui să denigreze politica națională
a partidului nostru ; cuceririle aces
tei politici ne sint prea scumpe, în
făptuirile noastre revoluționare co
mune ne-au cerut prea multe jertfe,
extrem de mari eforturi, pentru ca
să admitem lezarea lor.
Pentru noi, cetățenii români de
naționalitate maghiară, ca și pentru
întregul partid și popor, modul în
care a fost soluționată problema na
țională în România constituie o mindrie legitimă, o dovadă a superiori
tății socialismului, sursa inepuiza
bilă a patriotismului socialist, revo
luționar de care sintem însuflețiți.
Am fi bucuroși dacă și în alte țări
naționalitățile ar avea cel puțin aceleași drepturi ca în patria noastră,
dacă și altundeva ar exista cel pu
țin aceleași condiții de afirmare de
plină a egalității in drepturi, de par
ticipare plenară la făurirea unei
vieți demne, drepte și libere ca în
Republica Socialistă România.
Poporul nostru, naționalitățile con
locuitoare din România au respins
și vor respinge hotărît orice încer
care a forțelor reacționare, imperia
liste, a unor cercuri din afară de a
submina unitatea și frăția, indepen
dența și suveranitatea României so
cialiste. Dăm o ripostă fermă tutu
ror concepțiilor și pozițiilor naționa
liste, șovine, revizioniste, revanșarde
puse în circulație de unele cercuri
imperialiste, de dușmanii socialismu
lui.
O trăsătură definitorie a concep
ției teoretice și practice a partidului
nostru privind soluționarea proble
mei naționale o reprezintă ideea
că ea constituie atributul suveran
exclusiv al fiecărui stat, că nimeni
nu are dreptul să se amestece în
treburile interne ale altei țări, sub
nici un pretext. De aceea, așa cum
nu dăm lecții și rețete privind căile
dezvoltării social-economice ale unei
țări, la fel nici nu primim nici un
fel de lecții privind politica noastră
internă și externă, modul de soluțio
nare a problemei naționale. Este mi
siunea forțelor politice și sociale din
fiecare țară de a-și soluționa proble
mele interne, de a acționa pentru
deplina egalitate — și națională și
socială —, spre a asigura tuturor
cetățenilor condiții de muncă și viață
tot mai bune, corespunzător nivelu
lui de dezvoltare atins, a resurselor
și posibilităților reale existente. In
acest spirit, toate problemele vieții
noastre, componente ale procesului .
dezvoltării orinduirii social-politice
din România, inclusiv problema na
țională, sînt și vor fi soluționate de
Partidul Comunist Român, de statul
nostru, pe baza solidă a concepției
revoluționare materialist-dialectice,
a socialismului științific — știința
transformării revoluționare a lumii.
Consiliul nostru va acționa ne
abătut pentru întărirea unității și
frăției tuturor fiilor patriei — fără
deosebire de naționalitate — pentru
participarea lor tot mai activă la în
făptuirea politicii partidului, a hotăririlor Congresului al XIII-lea al
Partidului Comunist Român.
Exprimîndu-se totala adeziune a
oamenilor muncii de naționalitate
maghiară la politica externă a parti
dului și statului nostru, în raport se
spune : Este meritul incontestabil al
secretarului general al partidului,
președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de a fi dat parti
dului, țării, prin magistralul Raport la
Congres, un amplu și mobilizator pro
gram de acțiune pentru salvgardarea
păcii în lume, o strălucită și clarvă
zătoare strategie de participare acti
vă a României la soluționarea pro
blemelor complexe ce confruntă
omenirea contemporană, la lupta
pentru triumful idealurilor nobile
care animă popoarele.
In încheierea raportului se arată :
Oamenii muncii români de naționa
litate maghiară, în strînsă unitate cu
întregul popor în jurul partidului,
al tovarășului Nicolae Ceaușescu,-vor
merge neabătut pe acest drum, ferm
hotărîți să înfăptuiască politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului, fără să precupețească nici un
efort, să muncească cu dăruire și
cutezanță revoluționară pentru în
deplinirea în cele mai bune condiții
a sarcinilor de. plan pe anul 1985,
pentru a-șl aduce întreaga lor con
tribuție, cu abnegație și patriotism,
la înfăptuirea mărețelor obiective
stabilite de Congresul al XIII-lea al
partidului.

La București a avut loc miercuri, 26 decembrie,
plenara Consiliului oamenilor muncii de naționali
tate germană din Republica Socialistă România, care
a analizat sarcinile ce revin consiliului in înfăptuirea
exemplară a hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres
al partidului.
La lucrările plenarei au luat parte tovarășii Miu
Dobrescu, membru al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., Petru Enache, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.
Tovarășul Eduard Eisenburger, președintele Consi
liului oamenilor muncii de naționalitate germană, a
prezentat raportul consiliului.
In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii :
Bock Maria, muncitoare la întreprinderea „Liberta
tea" Sibiu, Bittenbinder Alfred, director la S.M.A. Variaș, județul Timiș, Lutsch Carol, președintele Con
siliului oamenilor muncii de naționalitate germană
din județul Alba, Friihn Karl-Heinz, director la Fi
latura de lină din Ghimbav, județul Brașov. Baier
Heimann Andrei, director la Liceul industrial „Jo
seph Haltrich" din Sighișoara, președintele Consiliu
lui oamenilor muncii de naționalitate germană din
județul Mureș, Bogdan Radier Caterina, maistru la
întreprinderea „Tricoul roșu" Arad, Krausz Iosif, mi
ner la întreprinderea minieră Petrila, județul Hune
doara, Schneider Hans, președintele Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate germană din jude
țul Sibiu, Schaaser Andrei, președintele C.A.P. Măieruș, județul Brașov, Jinga Roth Hermine, director
la Liceul industrial nr. 34 din București, Bitto Iosif,
maistru la întreprinderea „Tehnometal" Timișoara,
Mehnert Ingrid, profesoară la Școala generală nr. 2
Sebeș, județul Alba, BartI Iozef, director la între
prinderea județeană de transport local Satu Mare,
Frecot Nikolaus, președintele C.A.P. Sînnicolau Mare,
județul Timiș, Setz loan Martin, secretar al Comite
tului municipal Mediaș al P.C.R., Bettisch loan, pre
ședintele Consiliului oamenilor muncii de naționali
tate germană din județul Caraș-Severin, Berencz Josif, director la întreprinderea de ceasuri „Victoria"
Arad, și Schenker Mihai, președintele C.A.P. Cîrța,
județul Sibiu.
Participanții la plenară, dezbătînd într-un spirit de
înaltă responsabilitate patriotică documentele Con
gresului al XIII-lea al partidului, au exprimat în
. numele tuturor oamenilor muncii de naționalitate ger

mană deplina adeziune față de obiectivele și orientă
rile stabilite de înaltul forum al comuniștilor, de
excepțională însemnătate pentru înaintarea fermă,
neabătută a României pe drumul edificării societății
socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului,
față de întreaga politică internă și externă a partidului
și statului nostru.
Plenara a subliniat că reinvestirea in suprema func
ție de secretar general al partidului a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, ctitor
al României moderne, strălucit militant revoluționar
și patriot înflăcărat, personalitate proeminentă a lumii
contemporane, care și-a dedicat întreaga activitate
slujirii năzuințelor fundamentale ale poporului român,
constituie o elocventă expresie a voinței unanime a
comuniștilor, a tuturor cetățenilor României socialiste,
fără deosebire de naționalitate, chezășia sigură a
înfăptuirii neabătute a istoricelor hotăriri adoptate de
cel de-al XIII-lea Congres al P.C.R.
Cei care au luat cuvîntul au dat expresie recunoș
tinței fierbinți a tuturor oamenilor muncii de na
ționalitate germană față de Partidul Comunist Român,
personal față de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru
modul exemplar, democratic și profund umanist in
care a fost rezolvată în România problema națională,
una din marile cuceriri ale socialismului, pentru de
plina egalitate și drepturile largi de care se bucură
populația germană din țara noastră.
în cadrul dezbaterilor au fost evidențiate pe larg
rezultatele remarcabile obținute în dezvoltarea econo
mico-socială a țării a tuturor județelor patriei, ca
urmare a aplicării consecvente a politicii partidului și
statului nostru de repartizare armonioasă a forțelor
de producție pe întreg cuprinsul României socialiste.
Vorbitorii au asigurat conducerea partidului, per
sonal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că cetățenii
României socialiste de naționalitate germană, împreu
nă cu întregul popor, își vor pune întreaga lor capa
citate creatoare, priceperea și puterea de muncă in
slujba înfăptuirii istoricelor hotăriri adoptate de înaltul
forum al comuniștilor, că nu vor precupeți nici un
efort pentru aplicarea neabătută în viață a Programu
lui partidului, a politicii interne și internaționale a
partidului și statului, că își vor spori contribuția la
prosperitatea și măreția scumpei noastre patrii —
Republica Socialistă România.
în încheiere, plenara Consiliului oamenilor muncii
de naționalitate germană a adoptat o hotărire.

Raport cu privire Ia sarcinile ce revin Consiliului
oamenilor muncii de naționalitate germană în lumina
hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului
Plenara consiliului are loc într-o
perioadă cînd țara întreagă, toți ce
tățenii patriei noastre socialiste, fără
deosebire de naționalitate, se află
sub puternica impresie a lucrărilor
și hotăririlor Congresului al XIII-lea
al Partidului Comunist Român, eve
niment de însemnătate istorică in
viața partidului, a întregului nostru
popor.
Răspunzînd voinței nestrămutate a
tuturor comuniștilor, a întregului po
por, exprimind sentimentele de pro
fundă gratitudine și dragostea nețăr
murită, de adincă stimă și prețuire,
Congresul al XIII-lea l-a reales în
tr-o deplină unanimitate în funcția
supremă de secretar general al parti
dului pe cel mai iubit fiu al poporu
lui nostru, personalitate de înalt
prestigiu internațional, pe omul care
de două decenii conduce cu străluci
re destinele partidului și poporului
român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
împreună cu întregul popor, și noi,
cetățenii de naționalitate germană
din România, ne exprimăm deosebita
bucurie, adînca satisfacție și mîndrie
patriotică față de acest act politic de
cea mai mare însemnătate pentru
întregul partid și popor, văzînd în
reinvestirea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu în funcția supremă
de secretar general al partidu
lui cea mai sigură garanție că
istoricele hotăriri adoptate de foru
mul comuniștilor vor fi înfăptuite
neabătut, că poporul nostru, strîns
unit în jurul partidului, al secreta
rului său general, va asigura edifi
carea neîntreruptă a societății socia
liste și comuniste pe pămîntul
României.
Infățișînd marile prefaceri produse
în România în anii socialismului, ra
portul pune în evidență cu deosebire
perioada deschisă de Congresul al
IX-lea al partidului, de cînd în frun
tea partidului și statului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, de al că
rui nume este legată nemijlocit eta
pa cea mai rodnică, cea mai bogată
în înfăptuiri din întreaga istorie a
țării, perioadă pe care întregul po
por o numește cu îndreptățită mîn
drie patriotică, cu demnitate și adine
respect „Epoca Ceaușescu". Toate aceste mărețe realizări, subliniază ra
portul, sînt rodul activității pline de
abnegație a tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate,
a întregului nostru popor, care, strîns
uniți în jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, nu precupețesc nici un
efort pentru a face patria noastră
mai puternică, mai înfloritoare.
In continuare, în raport se subli
niază: O victorie dintre cele mai în
semnate ale socialismului în țara
noastră o constituie rezolvarea pen
tru totdeauna a problemei naționale.
Vrem să folosim și acest prilej pen
tru a exprima partidului, personal
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în
treaga noastră gratitudine pentru
modul exemplar, democratic și uma
nist în care a fost rezolvată în Româ
nia socialistă această problemă, pen
tru drepturile de deplină egalitate de
care se bucură și populația de națio
nalitate germană din țara noastră,
pentru înțelegerea și generozitatea cu
care, mai ales după Congresul al
IX-lea al partidului, statul român
ne asigură continuitatea existen
ței noastre etnice. Dezvoltarea ar
monioasă, echilibrată a forțelor
de producție pe tot cuprinsul pa
triei a ridicat la o viață nouă,
înfloritoare toate județele, a creat
o bază economică trainică pen
tru egalitatea reală a cetățenilor,
fără deosebire de naționalitate, asigurind ca toți oamenii muncii, in
orice județ ar trăi ei. să se bucure
de binefacerile civilizației socialis
te. O astfel de politică creează, se
înțelege, nu doar drepturi, ci și obligația pentru fiecare cetățean, fără
deosebire de naționalitate, de a
participa cu toate puterile sale la
progresul general al patriei, con
știent fiind de faptul că prosperi
tatea și bunăstarea fiecăruia și ale
întregului popor depind de progresul
general al patriei noastre socia
liste.
Odată cu asigurarea bazei mate
riale a egalității în drepturi au fost
asigurate și condițiile dezvoltării pu
ternice a învățămîntului, culturii și
artei, atît în limba română, cît și
în limbile naționalităților conlocui
toare, inclusiv în limba maternă ger
mană. In țara noastră apar pentru
nevoile populației germane opt pu
blicații, dintre care două cotidiane,
se difuzează programe speciale la
radio și televiziune, se editează un
număr însemnat de cărți in limba
germană. La Timișoara și Sibiu
funcționează teatre dramatice profe
sioniste de stat în limba germană,

precum și unul de păpuși. Apar va
loroase lucrări de istorie și etnogra
fie. Dispunem, ca nici o altă țară din
lume unde trăiesc și populații de
limbă germană, de un sistem de învățămint închegat, de la grădiniță și
pînă la liceu, cu predare în limba
maternă germană, care cuprinde în
acest an școlar peste 45 000 de co
pii și elevi. De asemenea. învățămintul superior este frecventat de
1 838 de studenți provenind din rîn
dul cetățenilor de naționalitate ger
mană. Toate aceste instituții deose
bit de importante aduc o contribu
ție de seamă la îmbogățirea patri
moniului cultural al României, au
devenit un bun al tuturor celor ce
muncesc, al întregului nostru popor.
Am afirmat și cu alte prilejuri și
o facem și acum : modul în care a
fost rezolvată problema națională în
România socialistă reprezintă un mo
del de soluționare științifică, prin
cipială, cu adevărat marxist-leninistă a unei probleme sociale funda
mentale. De aceea, respingem orice
amestec din afară, orice încercare de
a denatura adevărul în această pri
vință. Pentru noi, care de multe
secole trăim și muncim aici. Româ
nia este unica noastră patrie.
Sentimentele de prietenie și res
pect reciproc dintre oamenii muncii
români și cei aparținind naționali
tăților conlocuitoare, sentimente care
au căpătat o nouă dimensiune în anii
socialismului, se întemeiază pe o
tradiție rezultată din munca și lupta
comună a celor care conviețuiesc de
veacuri pe aceste meleaguri, con
tribuind, umăr la umăr, la crearea
tuturor valorilor materiale și spi
rituale, la promovarea progresului și
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civilizației patriei noastre. România
socialistă n-a dat și nici nu dă ni
mănui lecții în această privință, ea
respectînd principiul potrivit căruia
suveranitatea fiecărui stat națio
nal este intangibilă. Dar în ace
lași timp nu putem accepta sfaturi și
lecții date de alții în ce privește re
zolvarea problemei naționale, știind
că orice amestec de acest fel nu
poate servi bunelor relații dintre sta
te. Am dori ca fiecare țară să rezolve
problema națională cel puțin așa
cum a fost rezolvată la noi și fiecare
să se bucure de drepturile de pare
ne bucurăm în România, noi, Cetă
țenii aparținind naționalităților con
locuitoare.
Există unele încercări ale cercu
rilor reacționare din afara țării de
imixtiune în treburile interne ale
României, de incitare la părăsirea
patriei, a locurilor natale, de către
cetățenii de naționalitate germană.
Consiliul oamenilor muncii de na
ționalitate germană, toți cetățenii
României care alcătuiesc această na
ționalitate își fac o datorie de con
știință luînd atitudine hotărîtă față
de aceste uneltiri. Nu ne vom cruța
forțele, vom munci cu dăruire și
pasiune, cu înalt devotament patrio
tic pentru ridicarea României so
cialiste pe noi culmi de progres și
civilizație, pentru întărirea continuă
a independenței și suveranității ei.
Raportul prezintă, în continuare,
orientările stabilite de Congresul al
XIII-lea al partidului privind conti
nuarea fermă a politicii de făurire a
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a patriei noastre
spre comunism.
O atenție deosebită se va acorda,
în continuare, creșterii echilibrate și
armonioase a potențialului economic
al tuturor zonelor țării, prin continua
rea consecventă a politicii de ampla
sare rațională a forțelor de produc
ție, relevă raportul. Această preocu
pare statornică a partidului, personal
a tovarășului secretar general Nicolae
Ceaușescu, pentru ridicarea continuă
economico-socială a tuturor județe
lor, orașelor și comunelor, îndeosebi
a celor rămase in urmă în trecut, se
încadrează în politica generală a
partidului și statului nostru, care ur
mărește ridicarea tuturor zonelor
țării la un înalt nivel de civilizație
materială și spirituală, fără a se face
deosebire între așezările locuite de
români și cele în care locuiesc cetă
țeni de alte naționalități.
In continuare, se subliniază : Lar
gul sistem al organismelor democra
ției muncitorești, socialiste, unic în
felul său, creat de partidul și statul
nostru, asigură ca toți oamenii mun
cii, din toate domeniile și sectoarele
de activitate, să participe efectiv la
luarea deciziilor care privesc viitorul
țării, edificarea societății socialiste și
comuniste pe pămîntul patriei noas

tre. De aceea, respingem cu fermi
tate orice amestec in treburile inter
ne ale țării noastre, orice sugestii și
rețete în legătură cu căile noastre de
dezvoltare. Aici, în România socia
listă, patrie comună a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, asupra felului în care
trebuie să edificăm viitorul nostru
luminos, liber și independent, decide
numai poporul, poporul suveran,
partidul și statul nostru.
Congresul al XIII-lea al partidu
lui nostru a acordat o atenție deo
sebită ridicării conștiinței tuturor
oamenilor muncii, educării acestora
în spirit patriotic, revoluționar. Âtrăgînd atenția asupra faptului că
în societatea noastră se mai întilnesc încă mentalități inapoiate des
pre muncă și viață, că din afara ță
rii pătrund influențe, străine concep
ției noastre revoluționare despre
lume și viață, unele influențe -na
ționaliste, șoviniste. Congresul a
hotărit intensificarea muncii de educație a întregului popor, de com
batere fermă a oricăror manifestări
de naționalism, șovinism, antisemi
tism și alte forme de înjosire a omu
lui. „Aceste manifestări — arăta
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu — aparțin trecutului, perioadei capita
liste. imperialiste, societății împăr
țite în clase antagoniste, care tot
deauna au acționat pentru dezbina
rea și învrăjbirea oamenilor de di
ferite naționalități. în societatea
noastră trebuie să dispară pentru
totdeauna astfel de manifestări !“.
Noi, cei mai în vîrstă, ne amintim
faptul că în trecut ațițarea vrajbei
între cetățeni de diferite naționali
tăți a fost o armă des folosită de
cercurile reacționare, de burghezie
și moșierime pentru a ridica pe cei
ce muncesc unii împotriva altora,
pentru a-i dezbina pe oameni și a-i
putea exploata mai ușor. Tocmai de
aceea și consiliul, fiecare membru
al său, va trebui să luăm atitudine
mai hotărită, să combatem cu fer
mitate orice concepții și manifestări
menite să slăbească unitatea, prie
tenia și frăția între toți oamenii
muncii, fără deosebire de naționa
litate, din țara noastră, să cimen
tăm și mai puternic unitatea între
gului popor în jurul partidului, al
secretarului său general, în munca
și lupta pentru prezentul și viito
rul fericit al patriei noastre.
In lumina cerințelor ce decurg din
Legea Planului național unic de
dezvoltare economico-socială a țării
pe anul 1985, consiliul, toți mem
brii săi își vor intensifica activi
tatea, desfășurînd, sub conducerea
organelor
și
organizațiilor
de
partid, o amplă muncă politicoeducativă pentru mobilizarea oame
nilor
muncii
de
naționalitate
germană din industrie, construcții,
agricultură, din celelalte sectoare
pentru ca, împreună cu întregul po
por, să-și aducă o contribuție sporită
la înfăptuirea mărețelor obiective de
dezvoltare economico-socială a pa
triei noastre, stabilite de Congresul al
XIII-lea al partidului.
Raportul prezintă sarcinile impor
tante ce revin consiliului in dome
niul muncii politico-ideologice și
cultural-educative, in centrul căreia
trebuie situată activitatea pentru dez
voltarea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii de naționalitate ger
mană, în special a tineretului, edu
carea lor in spiritul patriotismului
socialist, al prieteniei și frăției cu
oamenii muncii români și cei aparți
nind altor naționalități din țara noasttă, al atașamentului față de partid,
patrie și popor, al mindriei pentru
realizările obținute în anii socialis
mului. Trebuie să combatem cu hotărîre orice încercări ale propagandei
dușmănoase străine de a denigra
realizările epocale ale poporului nos
tru, de a răstălmăci politica partidu
lui și statului nostru în problema na
țională, de a se amesteca în trebu
rile interne ale patriei noastre libere,
independente și suverane, relevă ra
portul.
In încheiere, se subliniază : Exprimindu-ne, incă o dată, adeziunea
deplină față de întreaga politică in
ternă și internațională a partidului
și statului nostru, asigurăm, și cu
acest prilej, conducerea partidului,
personal pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu, că oamenii muncii de na
ționalitate germană, împreună cu în
tregul popor, își vor pune toată ca
pacitatea creatoare și puterea de
muncă în slujba înfăptuirii mărețelor
hotăriri adoptate de Congresul al
XIII-lea al partidului, contribuind
astfel la ridicarea pe noi trepte de
progres și civilizație a scumpei noas
tre patrii, Republica Socialistă
România.
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HOTĂRÎRILE CONGRESULUI AL XIII-LEA
AL PARTIDULUI ÎN CONȘTIINȚA Șl MUNCA ȚĂRII

Marile performante în agricultură se clădesc
pe competentă, răspundere și disciplină

LA PANOUL
DE ONOARE

Ginduri, oameni și fapte la I.A. S. Prejmer, de două ori Erou al Muncii Socialiste
er de sticlă și soare
cu dinți intr-o ge
roasă zi de decembrie
in Țara Birsei. Norii par să
se fi inecat in bulboanele
fără fund ale cerului mai
albastru debit albastrul in
spirator de valsuri al Du
nării. în depărtare, Mă
gura Codlei — meteorolo
gul de serviciu perma
nent și nedezmințit al zo
nei — n-are „căciulă",
semn că iar i-a furat-o
nemirul, vintul cel ne
milos și secetos.
— Am avea nevoie de
ploi ori de ceva zăpadă,
prea s-a uscat pășunea.
Mă gindesc la nutrețurile
pentru la anul, că pentru
iernare ne-am asigurat,
zice Ana Olaru, de 20 de
ani mulgătoare la ferma
nr. 5 Hărrnan a l.A.S.
Prejmer. Și adaugă : Noi
am scos animalele la păs
cut pină pe la st'irșitul
toamnei, cea mai mare
cantitate de lapte am ob
ținut-o fără să suplimen
tăm furajarea cu altceva
decit cu masă verde...
Știam că Ana Olaru ob
ține cite 4 000 litri de lap
te pe an de la fiecare din
tre cele, 26 de vaci pe care
le are in grijă — doar cu
500 de litri sub cifra pre
văzută pentru 1990 în Di
rectivele Congresului al
XIII-lea al partidului
și că nu este singura care
reușește această perfor
manță. Ba, uneori, este
chiar întrecută de Floarea
Zamfira ori de Ion Mija
ori de Vasile Borzoș,
fruntași și ei intre cei 40
de îngrijitori-mulgători ai
fermei nr. 5. Mai știam și
că nu numai acum pămîntul Țării Birsei are ne
voie de precipitații, ci că
nevoia asta s-a nesimțit
peste întregul un 1984,
care pe aici a fost și sece
tos și friguros. Adică toc
mai pe dos de cum ar fi
trebuit să fie pentru agricultură. Atunci
cum
s-au obținut succesele
Nu-i un paradox
Con
diții... ba. rezultate
da.l Se poate ?
— Bineînțeles,
dacă
muncești cu . spirit de
răspundere, spune Ana
Olaru. Munca, disciplina
și știința suplinesc uneori
ceea ce natura refuză să-ți
ofere. Pentru că am în
grijit bine terenurile, animalele au reușit să le
pășuneze de două ori in
acest an, iar pe la începu
tul lui septembrie am mai
luat și. o coasă de otavă.
Și tot așa, muncind
eu
nădejde și respectind teh
nologiile s-a reușit ca in
întreprindere
producția
de rădăcinpase furajere
să ajungă la o sută de
tone pe hectar. Aici, la
l.A.S. Prejmer,
avem
cam zece mii de taurine,
din care 5 200 sint vaci și
juninci. Cu aceste efec
tive ne plasăm pe primul
loc in țară. Avem șase
ferme, in trei dintre ele
s-a obținut chiar depă
șirea cantității de 4 000 de
litri de lapte de la fiecare
vacă.
— De unde știți dv.
care e situația pe între
prindere ? Asta-i treabă de
contabil-șef...
— De la ședințele in
care analizăm
periodic
rezultatele ; apoi de la
cursurile și schimburile
de experiență care se țin
Ia fiecare fermă pentru
creșterea calificării tu

A

turor oamenilor. Ca să te cut in organizația de par
menții in frunte trebuie tid și au hotărit : vom
să fii informat nu numai organiza munca pe princi
despre ceea ce se intim- piul întreprinderilor in
Altădată,
aplă la locul tău de mun- dustriale,
specialiștilor
că, ci și despre rezultatele dresindu-se
altora. Altfel nu se poate. din subordine le-a spus :
bine că am înfiin
— Astea nu sint cuvin „Este
țat cursuri de ridicare a
tele tale, sint ale tovară- calificării
oame
șului director Toma, in- nilor — tuturor
agricultură și
tervine in discuție Maria zootehnie înalte
nu se pot
Mihai, ingrijitoarea de la face fără pregătirg
inaltă
viței. Eu sint aici de 30 da — dar dv. ce exemplu
oani și știu mai bine, La
început nu aveam decit o
sută de taurine. A fost o
întreagă poveste...
e care am aflat-o
discutînd și cu alții.
Scurt : Pină
prin
’62—’63, la întreprinderea
agricolă de stat Prejmer
abia înființată (pe atunci)
existau și angajați — cei
mai mulți dintre ei „zilieri" — care aveau ticul
lui „nu se poate". Indife
rent ce le-ai fi cerut să
execute, ridicau din umeri
a neputință, iar buzele
murmurau invariabil ca
într-un recviem aceeași
și aceeași expresie nevol
nică. Cam pe atunci a fost
numit director dr. ing. Ioan
N. Toma (era doar inginer, fără „doctor"), S-a
instalat, a văzut cum stau
lucrurile și ta
ca să nu facă
notă discordantă cu viito
rii săi colaboratori, încă
djn prima zi a. rostit bine
cunoscuta și tradiționala,
la Prejmer, zicere. Numai
că, întrucîtva, a îmbună
tățit-o : „așa nu se mai
poate
Si ea să-și ade
verească spusele a pus să
se facă ordine și curățe
nie in biroul său, să ■ se
Instruiască mobilierul, a
agățat pe pereți câteva ta
blouri. și-a adus de acasă
cărțile taxate de .el ea
fiindu-i necesare, la intrarea in clădire .a cerut
să fie așezate uni grătar
și un ștergător pentru în
călțăminte...
„Uite, dom’le, a fost nu
mit ca să învioreze activi
tatea și deocamdată și-a
înviorat... biroul" — replici malițioase pe care
inginerul-direetor le-a lăsat să-i treacă pe lingă urechi. Uitaseră malițioșii
curățenia,
că ordinea,
disciplina, mai ales atunci
cind vrei să le impui altora, trebuie să le profe
sezi tu însuți eu cea mai
nestrămutată credință. Di
rectorul Ioan N. Toma
s-a născut .și a crescut in
tr-un •sat din Apuseni,
cind își propune cevai urideii
mărește realizarea
cu tenacitatea tipică mo- feriți ?“ Nu se poate face
țului. A cerut sprijin or- și producție, și carte în aganizației de partid, L-a celași timp, i s-ar fi răs
căpătat. A irieeput să-și
i
Ba se poate — a
caute aliați printre cei mai puns.
replicat din nou directo
burfi oameni. I-a găsit.
rul. Iar vorba și-a inspîmpreună cu ei a făcut țit-o cu fapta : s-a înscris
un raid prin locurile unde la doctorat.
dormeau oamenii, Le-a
Cam așa a fost pe la în
cerut locatarilor să-și vă- ceputuri. Anii au trecut și
ruiască pereții, să vop- ceea ce unii credeau că ar
sească lemnăria —1 „asta ține doar de „obstinație și
pină cind vom construi ambiție de sportiv"
ablocuri", liizie la faptul că, pe vre
apartamente în
Apartamente pentru mun- mea studenției sale la
citorii de la l.A.S. ? Și Cluj, Ioan N. Toma cîșticantină
modernă ?
Și gase titlul de „maestru al
creșă ? Și... S-a uitat în sportului" la proba de aochii unora, a intuit cam runcare a ciocanului — s-a
ce-ar fi vrut să zică și a văzut că se poate. Direc
retezat dreptul la replică torul și-a susținut teza de
cu un „ba se poate 1 Tre doctor în agricultură. Me
buie. să creăm condiții oa dicul veterinar
Nicolae
menilor, să ciștige bine și Păstirnac, secretar al co
să trăiască mai bine de- mitetului de partid. â
cit la Brașov. Avem rie- procedat la fel. S-a de
voie de personal stabil, clanșat, pare-Se. o adevă
nu de păsări călătoare." rată reacție in lanț. Ingi
Au discutat ce trebuie fă- nerul Teodor Mărușcă de

la ferma vegetală nr. 1 nu 4 000 litri de lapte de Ia
s-a lăsat mai prejos. în fiecare vacă... Iar toate
citrînd și alții dintre cei acestea nți sint rezultate
40 de ingineri agronomi, obținute „experimental", ci
mecanici, zootehniști și pe scară mare : lotul de
medici veterinari de la taurine numără aproape
l.A.S. Prejmer vor pune zece mii de capete, com
înaintea semnăturii titlul plexul de animale mic
de doctor. Prin Brașov a (nurci) — peste 50 000, iar
început să se vorbească modernul complex de creș
despre „școala" Prejmer. tere a porcinelor rulează
Nu este — cum s-ar pu anual circa 25 000 de ani
tea . crede — doar o ano male. Mulți dintre indica
dină problemă de orgoliu torii de producție ai „șco-

tește „adaptarea" Ia con
dițiile locale — multor
mașini agricole. De ce ?
l-am întrebat. A răspuns :
— Nu că n-ar fi fost
bune așa cum au fost gîndite și executate, dar fa
bricile le livrează pentru
toate terenurile. Eu le mo
dific ceea ce trebuie pen
tru ca ele să poată lucra
aici, pe pămintul nostru, cu
maximum de randament.
Altfel nu se poate...

P

lată cum — în timp,
personal, ci un fapt cu Iii Prejmer" sînt cu foar
semnificații
mult mai te puțin „sub", iar alții desigur — o expresie care
largi. Adică ? S-a făcut chiar „peste" cei stabiliți desemnează o mentalitate
dovada că nu se poate în Directivele Congresului defetistă s-a transformat
fără dipolul muncă-invă- al XIII-lea. Dovadă că se într-o realitate pozitivă.
De la acel nevolnic „nu se
țătură. Că, pe de o parte, poate.
se poate învăța foarte
poate" au trecut ani buni.
um ? Nu este nici un Oamenii s-au convins că
bine concomitent cu pres
secret :
personal prin efort susținut, prin
tarea unei munci zilnice,
iar pe de altă parte s-a
și învățătură
muncitor
stabil
(800 disciplină
demonstrat că studiile, cu de persoane care trăiesc
permanentă pot obține nu
cit sint mai înalte, poten in apartamente moderne), numai producții frumoase,
țează rezultatele muncii. competență, adică inaltă ci și că acestea se răsfring
Pentru că. recunoașteți calificare (fiecare munci benefic asupra propriilor
și dv., nu oricine se poațe
a fost școlarizat și venituri. Dovadă că „sim
lăuda. de exemplu. cu tor
îngrijitori-mulgători
specializat
pentru a fi ca pli"
producții de peste 4 000 kg pabil să presteze
sint retribuiți cu nu mai
o
gamă
de orzoaica la hectar, cu cit mai largă de lucrări), puțin de 4 000 de lei lunar
peste 6 000 Ia orz, cu un muncă disciplinată și teh
(cei pe care i-ăm numit
indice de natalitate de 19 nologii
avansate, ba chiar la începutul reportajului
purcei pe scroafă ori cu și cu invenții
și
inovații.
obținerea unui spor mediu Adică exact ca și in in fac parte din această cate
zilnic de greutate de dustrie. Numai la ferma gorie, dar ca ei sint și
aproape 600 g la porcii de animale mici au fost alții). Așa că nu se mai
grași, cu peste 600 g la ti aplicate
invenții care miră nimeni cind oameni
neretul porcin ori cu o acum sinttreigeneralizate
sută de .tone de păstrăv țară, iar muncitorul mecain cu buletin de Brașov cer
producție anuală pe 2,6 nic Dezideriu Barna are la să fie angajați la l.A.S.
ha luciu de apă ori cu activ imbunătățirea — ci- Prejmer.

C

VIITORII CAMPIONI AI RECOLTELOR BOGATE

orța lui „se poate" a 1984 (an secetos și frigu
iradiat intii de la un ros la Prejmer) — 44 060
mie grup de comu kg. Acestea sint producții
niști — în fruntea cărora, le, medii. Și țineți cont:
permanent, a fost dr. ing. la l.A.S. Prejmer cultura
Ioan N. Toma — apoi a cartofului este de bază.
cuprins întregul colectiv. Practic, cei de aici sint o
Am vrut să discut și cu cel veritabilă „capitală" a...
despre care, peste tot, mi cartofului românesc (așa
se vorbise numai în super cum Brăila este „capitala"
lative. Nu era Ia sediu excavatoarelor, Tg. Mureș
(„este la liceul agroindus — a materialelor fotosentrial de pe lingă I.A..S-U1 sibile, Zalău — a conduc
nostru, discută cu prof. torilor electrici emailați,
Slatina — a aluminiului,
Sinaia — a pompelor de
injecție, Iași — a antibio
ticelor...)
— Dv. mă așteptați ?
Vocea directorului imi în
trerupe gindurile. îi spun
că da și intreb :
— Directivele Congresu
lui al XIII-lea al partidu
lui prevăd, in medie pe
țară, ca în 1990 să se obți
nă producții de cartofi
între 26 000—28 000 kg/ha.
în acest an „slab" ați ob
ținut la Prejmer 44 060
kg/ha. Sînteți depozitarii
unor secrete la care alții
nu au acces ?
— Secretul — dacă poa
te fi numit astfel — ține
mai mult de „umanul"
problemei decit de „teh
nic". Nu întimplător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu
ne cere să sporim încrede
rea in forțele proprii. Iz
vorul spiritului revoluțio
nar este chiar acest se
poate. Dacă pleci la trea
bă cu alt gînd, atunci adio
rezultate. Sigur, trebuie
competență, trebuie să
respecți tehnologiile, dar
nimic nu te salvează dacă
nu crezi cu încăpățînare
că se poate mai mult. Pro
ducția de 28 tone cartofi
la hectar noi am depășit-o
de mult. Dovadă că cifrele
pentru 1990 sînt perfect
realizabile de pe acum.
Ceea ce nu înseamnă că la
noi s-ar fi atins maximum
posibil.
— Adică ’
— în ultimii zece ani,
inginerul Gheorghe Dragomir a dovedit că, pe
cele 150 de hectare de care
răspunde împreună cu
oamenii lui, se pot obține
în medie 48 000 kg. Dar
tot aici la noi, chiar în
acest an „slab" — e ade
vărat că doar pe 25 de
hectare — la ferma „Birsa“ s-au obținut 50 000 de
kg.
Deci se' poate mai
mult chiar și acolo unde
s-ar putea crede că s-a
atins virful...
— Așteptîndu-vă,
am
citit pe biroul dv. o listă
cu
numele
fermierilor
Laurențiu Gheorghiu, di Popa-Roșu Liviu, Gheorghe
rectorul"), dar am fost Dragomir, Nicolae Păstir
poftit să aștept în birou. nac, Ion Răuță, mecaniza
Așteptîndu-1, m-am uitat torilor Nicolae Motoc, Roth
în jur. Pină și felul Herman, Gheorghe Cuțitei,
in
care
este
așezat tehnicienilor și muncitori
microfonul radiotelefonu- lor
Adolf Sterns. Matei
lui exprimă rigoare. Pe un Miklos, Dumitru Nistor,
intreg perete număr nu Kovâcs Ludovik. Gheor
mai puțin de 11 brevete: ghe Dogaru, Kosa TihoOrdinul Muncii clasa a mer, Szabo Mihai... Lista
Il-a (unul), Ordinul Mun e lungă iar deasupra ei
cii clasa I (opt !), Erou al scrie „felicitări".
Pentru
Muncii Socialiste (două !). ce ?
Pentru ce ? Bineînțeles,
— Să nu uit să le mul
pentru rezultatele obținu
te. Mai- ales cele obținute țumesc, se apropie Anul
Ia cultura cartofului. în nou. Sint fruntașii în
urmă cu 22 de ani. Ia muncă pe ’84...
l.A.S. Prejmer unii susți
Cînd am plecat de la
neau că „nu se poate" mai Prejmer. departe, pe Mă
mult de 15 000 — 17 000 kg gura Codlei apăruse ■>
Ia hectar. Anii au trecut „căciulă" de nori. Probabil
ținînd parcă să dovedeas că va ninge, totuși.
că dimpotrivă. Iată : 1980
— 34 538 kg/ha : 1981 — Mircea BUNEA
36 100 kg : 1982 — 37 000 Fotografii de
kg ; 1983 — 45 100 kg ; Euqen DICHISEANU

F

In ultimii zece ani, inginerul
Gheorghe Dragomir a obținut
în mod constant recolte de pes
te 45 000 kg cartofi la hectar,
iar in acest an chiar 48 000!
Zîmbetul surprins de fotorepor
ter pe fața performerului este
explicabil

Dr. ing. loan Toma - un om
pentru care expresia „nu se
poate" nu are ce căuta in
„dicționarul ■ naturii"

Ferma de animale mici de care
răspunde
inginerul
Romulus
Gruia este organizată pe prin
cipiul intreprinderilor... indus
triale

„Cu animalele scoți sărăcia aforă din casă" - susține
proverbul. Ingrijitorul-mulgător
Gheorghe Naghi adaugă : „...și
introduci bogăția I". In acest
an, el a obținut de la 31 de
vaci o producție medie de 5 600
litri de lapte

3
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ĂMPUNIRI Șl PERSPECTIVE LA CUMPĂNA DINTRE ANI
Continuăm ancheta „Scinteii* efectuată fn rîndul unor oameni al
muncii, consacrată împlinirilor și perspectivelor la cumpăna dintre ani.
Consemnăm în ziarul de azi gîndurile rostite, în numele colectivelor pe
care le conduc, de directorii întreprinderii de autoturisme „ARO“ din
Cîmpulung și Combinatului metalurgic din Tulcea, care au răspuns la în
trebările redacției :

1. Cu ce bilanț încheiați anul 1984?
2. Care este cea mai însemnată realizare pe plan pro
fesional și personal?
3. Ce vă propuneți să realizați în mod deosebit în anul
1985?
tru producerea tablei de transforma
tor.
Prin aplicarea unul amplu pro
gram de măsuri tehnice și organiza
torice, asupra căruia nu aș vrea să
insist, in acest an vom obține un
beneficiu suplimentar in valoare de
23 milioane lei, cheltuielile materiale
se vor reduce cu 30 lei la 1 000 lei
producție-marfă, iar productivitatea
muncii va spori cu aproape 20 la
sută. Feroaliajele românești, dato
rită calității lor superioare, sînt soli
citate din ce în ce mai mult și la
export. Țări cu tradiție în producția
siderurgică solicită acum feroaliaje
le noastre, și ca urmare planul anual
la export a fost realizat cu o lună
mai devreme și am livrat suplimen
tar partenerilor externi peste 2 500
tone de feroaliaje.

Autoturismele de teren
„AR0“ exportate
în 68 de țări
lmi produce o mare satisfacție
să pot spune că anul 1984 a fost
un an de activitate rodnică. Fac
această afirmație întrucît in anul
1984 autoturismul românesc de teren
„ARO“ și-a întărit și mai mult pres
tigiul în lume. Este un prestigiu clă
dit prin munca tenace și iscusința
întregului nostru colectiv muncito
resc, care într-o perioadă relativ
scurtă a ridicat performanțele teh
nice ale autoturismului românesc de
teren la nivelul celor mai bune auto
vehicule de acest tip din lume.
Totodată, încheiem anul 1984 cu
principalii indicatori de plan înde
pliniți și chiar depășiți. Aceasta în
condițiile în care pe parcursul aces
tui cincinal activitatea întreprinderii
noastre a cunoscut o dezvoltare pu
ternică. Dacă ar fi să mă refer numai
la produsul nostru de bază — auto
turismul de teren — producția aces
tuia aproape s-a dublat în compara
ție cu anul 1980. Iar în ce privește
volumul exportului, producția de
autoturisme livrată peste hotare s-a
dublat față de anul trecut.

I

Cea mal însemnată realizare a
colectivului nostru este punerea
la punct a noilor tehnologii de
fabricare a aliajelor cu mangan.
Pentru aceste tehnologii, care consti
tuie o noutate pe plan mondial, am
obținut două brevete de invenții. De
fapt, inițial, am urmărit valorifica
rea zgurei în procesul de fabricație
și, ca atare, am elaborat tehnologii
noi de producere a feromanganului
și silicomanganului, care permit refolosirea zgurei în proporție de 60
la sută. Indicele de extracție a me
talului din minereu sporește in felul
acesta Ia peste 88 la sută, inregistrind
cel mai ridicat indice de folosire a
minereului de mangan din lume.

2

și cu deosebire performanțele tehnice
deosebite ale autoturismelor noastre
Printr-o fericită coincidență, in explică comenzile tot mai mari pe
acest an, in care întregul nos care le primim din partea beneficia
tru popor a întîmpinat cele două rilor externi. în plus, după cum se
știe, în acest an, autoturismele
mari evenimente din viața politică
a țării — a 40-a aniversare a elibe „ARO“ au ciștigat cîteva raliuri in
rării patriei și Congresul al XIII-lea ternaționale de mare dificultate, ceea
al partidului — de pe banda de mon ce confirmă o dată mai mult cali
taj a întreprinderii noastre a ieșit tatea lor excepțională.
autoturismul „ARO“ cu numărul
200 000. Din 1965, cind primele auto
„ARO“ se bucură astăzi de un
turisme românești de teren incepeau
mare prestigiu în lume. Noi, cei
care îl fabricăm, știm însă cît
să ruleze pe șoselele din lumea largă,
și pină in prezent au fost livrate in de greu am ciștigat această prețuire.
cele 68 de țări de pe toate meridia Se prevede ca, in anul viitor, pro
nele globului, unde se exporta ducția noastră de autoturisme să fie
„ARO“, aproape 120 000 autovehicule, cu cel puțin 20 Ia sută mai mare
adică 65 la sută din producție. Mîn- decît în 1984. Tocmai de aceea, așa
dria constructorilor noștri de auto cum ne-a indicat secretarul gene
turisme este cu atît mai mare cu ral al partidului, tovarășul Nicolae
cit sînt puține țările care au dobîn- Ceaușescu, am acționat cu toată răs
dit un asemenea prestigiu solid, de punderea pentru a pregăti din timp
durată, în tranzacțiile internaționale. și la un nivel calitativ ireproșabil
Din acest punct de vedere, activita comenzile pentru beneficiarii interni
tea întreprinderii noastre a cunoscut și partenerii de peste hotare. Pornind
o evoluție impresionantă. în urmă de la experiența acumulată, de la
cu mai puțin de două decenii, am tendințele manifestate pe piața ex
ieșit în lume cu primul autoturism ternă, am asigurat conceperea și rea
de teren mai mult pentru a arăta că lizarea noilor tipuri de mașini astfel
producem și noi asemenea tipuri de incit, în anul 1985, întreaga produc
mașini. Astăzi, România se numără ție de autoturisme de teren să fie
printre primii producători și expor nouă sau modernizată. Dealtfel,
tatori de autoturisme de teren pe pregătirea fabricației noilor tipuri
plan mondial. în această ordine de sau variante de autoturisme am rea
idei, se cuvine a fi arătat că cele lizat-o de comun acord și în pre
două familii de autoturisme de teren zența principalilor parteneri comer
românești, „ARO-24“ și „ARO-10, se ciali, ceea ce ne dă certitudinea că-,
realizează, fiecare, fapt rar ințîlnit ele vor corespunde tuturor exigen
la celelalte firme din lume, in cite țelor. Dorința noastră este nu numai
12 variante constructive. Această di de a exporta autoturismele „ARO“
versificare a variantelor constructive în cît mai multe țări, ci și de a

2

3

extinde livrarea unor noi linii de
montaj și a unităților de asistență
tehnică.
Și pentru 1985, obiectivul principal
al activității noastre de producție
rămîne calitatea. Sîntem hotărîți să
realizăm autoturisme cu o mare fia
bilitate, astfel îneît prestigiul mărcii
„ARO“ să crească și mai mult pe
piața mondială. Fiecare autoturism
de teren care va părăsi în anul viitor
banda de montaj a uzinei din Cîmpu
lung va constitui un adevărat certifi
cat de garanție al competenței noas
tre profesionale.

nostru a realizat cea mai mare pro
ducție de feroaliaje din istoria com
binatului : peste 180 000 tone. Dato
rită depășirii substanțiale a tuturor
indicatorilor de plan, combinatul s-a
situat cu regularitate printre frun
tași în întrecerea socialistă pe ramu
ră. Cele mai spectaculoase rezultate
le-am obținut însă pe linia creșterii
eficientei economice. Ca urmare a
indicațiilor date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului, cu prilejul vizitelor de
lucru efectuata in combinat, am
trecut la valorificarea superioară a
materiilor prime și a resurselor ma
teriale refolosibile. Din acest an,
Inq. Ion G1UVEICA
recuperăm și folosim în procesul teh
directorul întreprinderii
nologic zgura de feroaliaje, înlocuind
de autoturisme „ARO*
astfel o bună parte din minereurile
din Cîmpulung
aduse din import. Praful rezultat
din filtrarea gazelor arse îl recupe
răm parțial și îl livrăm întreprin
derii metalurgice din Baia Mare,
unde se folosește la fabricarea bio
xidului de mangan. Iar odată cu pu
nerea în funcțiune a instalației de
recuperare a prafului, care se află
acum în probe tehnologice, acesta va
fi recuperat integral și va deveni
materie primă pentru cuptoarele de
feroaliaje. Numai in acest an, ca
drele tehnice au conceput și aplicat
Este, cred, un motiv de mîndrie 5 tehnologii noi#pentru producerea
să putem spune că la Tulcea unor feroaliaje cu valoare metalur
se realizează aproape intregul
gică ridicată, cum ar fi : feromanganecesar de feroaliaje al economiei
naționale. In acest an, care se va nul afinat, feroaliajele pentru fonte
încheia peste cîteva zile, colectivul cu grafit vermicular, ferosiliciu pen

La Tulcea se realizează
cel mai ridicat indice
de folosire a minereului
de mangan din lume

I

Pentru anul viitor ne propunem
să continuăm acțiunea de di
versificare a producției, in
special la uzina de produse magneziene, unde vom asimila noi sorti
mente pentru a elimina importul.
Vom finaliza lucrările de investiții la
Instalațiile de recuperare a căldurii
gazelor arse de la cuptoarele de
feroaliaje, aslgurînd în felul acesta
o economie de aproximativ 75 000
tone combustibil convențional pe an.
Deci, în continuare, preocuparea
noastră de bază va fi, alături de rea
lizarea producției de feroaliaje in
sortimentele și la calitatea solicitate,
creșterea eficienței întregii activități.
Acțiunile care vizează sporirea pro
ductivității muncii includ punerea în
funcțiune a primei linii tehnologice
robotizate la uzina de produse magneziene, a instalației de turnare me
canizată a feroaliajelor și urmărirea
procesului de fabricare a feroaliaje
lor pe calculator.

Inq. Cristian BOIANGIU
directorul Combinatului
metalurgic din Tulcea

ODENUMIRE DEMOCRAȚIA SOCIALISTĂ - CADRUL DE AFIRMARE A RĂSPUNDERII CIVICE
ONORATĂ
Activitatea de mică
producție, în folosul
populației, la cooperativa
„Radioprogres“
Avînd prilejul de a fi In biroul
președintelui cooperativei „Radioprogres“, ing. Ștefan Popină, am
văiut o microexpoziție a realizărilor
acestei cooperative in ultima vreme:
— Desigur — ne-a declarat inter
locutorul — nu ne-am mai mulțumit
cu vechile noastre îndatoriri, să le
spunem „de bază“, cum ar fi :
„service“-ul pentru toată gama de
aparate de radio și televizoare,
picupuri și magnetofoane, casetofoane și radiocasetofoane, montarea, re
pararea și întreținerea de antene in
dividuale și colective. Ne-am extins
aria preocupărilor, de pildă în sec
torul electrotehnic, în care am pro
dus și livrat pieței articole ca :
pistolul de lipit electric de 100 W,
seturi de capace pentru pistoalele
electrice sau rezistențe pentru cio
canele de lipit electrice, toate lucrate
de cooperatorii noștri. Totodată, am
conceput și realizat diferite jocuri și
jucării pentru copii, cum ar fi jocul
aritmetic „5 X 5“, ca și cele din seria
„Ce știți despre...", un interfon-jucărie și seturi pentru pomul de iarnă,
truse de montaj electronic, toate,
realmente instructive și distractive,
îmbinind abil utilul cu plăcutul. Așa
dar, sperăm să fi contribuit și noi
la efortul general de a pregăti, încă
de la vîrstele mici, tînăra generație
avidă de progres și tehnică, căci
aceasta va fi, intr-un viitor nu chiar
atit de îndepărtat, cea care va duce
mai departe zestrea și eforturile
conjugate ale generației actuale. în
plus, aș aminti amplificatoarele
stereo de 2 X 20 W. sau incintele
acustice de 10 W și 32 W, de noi
produse...
A nu bate pasul pe loc, lată cri
teriul prim pe care și cooperatorii
de la „Radioprogres" îl pun in prac
tică, în munca lor de zi cu zi : dacă
în 1982 numărul omologărilor de
produse noi era de 5, în 1983 acesta
a sporit la 11, pentru ca în anul
1984 să fie de 19 ! Ca să nu mai
pomenim de o reușită indiscutabilă,
cum ar fi platforma industrială Cățelu — a Uniunii cooperativelor meș
teșugărești București — unde și „Radioprogres“-ul își are unitatea sa, cu
compartimente specializate : fabrica
ție (strungărie, modelărie, presaj,
construcții metalice, injectoare de
mase plastice etc.), montaj electro
nic, confecții produse electrotehnice ;
un atelier anume destinat fabricării
unicatelor și micilor serii (aici s-a
executat și o instalație complexă de
dirijare a traficului aerian). Ideile
novatoare sînt întotdeauna bine
primite, temeinic analizate și per
fecționate, în cadrul unui atelier anufne destinat proiectării. Tehnica de
vîrf nu așteaptă. Și cooperatorii de
la „Radioprogres" dovedesc, prin
faptele lor, prin produsele lor. că
știu să tină pasul cu timpul și im
perativele lui, cu progresul. Onorindu-și, astfel, și denumirea unității,
transformînd-o In renume.

Mihai STOIAN

CADOURI PENTRU POMUL DE IARNĂ

„Stilul de muncă" al deputaților
începe cu exemplul personal
în Raportul prezentat la Congresul al XIII-lea al partidului, referindu-se la activitatea consiliilor populare, tovarășul Nicolae Ceaușescu sub
linia necesitatea ca rolul acestor organe locale democratice ale puterii de
stat, in conducerea întregii activități economico-sociale, să crească in
viitorii ani, ca ele să acționeze cu toată răspunderea pentru buna gospo
dărire și dezvoltare a fiecărei localități, pentru a asigura cetățenilor
condiții tot mai bune de viață și muncă.
în acest sens, este, desigur, foarte important ca experiența bună acu
mulată pină acum în dezvoltarea localităților, in gospodărirea și înfru
musețarea lor să fie răspîndită și generalizată peste tot, după specificul
fiecărei localități în parte.
Cum anume acționează și trebuie să acționeze concret consi
liile populare pentru mobilizarea cetățenilor la diferite activități
obștești, cum sînt, de pildă, gospodărirea și dezvoltarea localități
lor ? Firește, în primul rirtd prin deputați, prin cei peste 57 000 dintre
cetățenii țării învestiți cu înalta răspundere de a fi reprezentanți ai ma
selor populare în organele locale ale puterii de stat. Deputății sint
oameni din popor, aleși de popor pentru a conduce treburile sociale în
conformitate cu politica partidului de ridicare a nivelului de trai mate
rial și spiritual al oamenilor muncii.
— Ce ne puteți spune despre mo
dul cum lucrează deputății, despre
rolul lor față de cetățenii ce le-au
încredințat mandatul de reprezen
tanți ai obștii ?

Tocmai cind puneam aceste în
trebări tovarășului Corvin Graur,
președintele Comitetului executiv al
Consiliului popular municipal Tirgoviște, în birou a intrat un cetățean,
dă „bună ziua" și zice :
— Veneam de la întreprindere și,
ca în fiecare zi, m-am gîndit să trec
și pe la consiliu. E vorba de o pro
blemă încă nerezolvată : în cartierul
„Iazul morilor", circumscripția elec
torală nr. 30, e nevoie de un centru
de pîine nou, de unul pentru vînzarea laptelui, de o tutungerie. Rea
lizarea acestor obiective e simplă :
se pot reamenaja unele dintre ve
chile spații comerciale, ori, dacă e
vorba să se construiască altele, se
pot utiliza prefabricate... Avem avi
zul Direcției comerciale județene,
există meseriași. Singura problemă e
că ne-ar trebui, și într-un caz și în
celălalt, un autocamion.
S-au înțeles rapid, iar noi aflăm
că cetățeanul respectiv se numește
Costel Radu și este... unul dintre
cei 55 de deputați ai municipiului.
Profesia : maistru la întreprinderea
de utilaj petrolier.
Profităm de prezența deputatului
și-i propunem o plimbare prin oraș.
Drumul nostru a început din zona
gării și, trecînd pe bd. Castanilor
și prin centru, am ajuns la ieșirea
din oraș, aproape de șoseaua ce lea
gă municipiul Tîrgoviște de Bucu
rești.
Invitat să ne răspundă la Între
bările pe care le pusesem primaru
lui, tovarășul Radu relatează :
— Rolul deputatului ? Cu ce să
Încep ? îmi stăruie în gînd îndemnul
mobilizator al secretarului general
al partidului. tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cuprins în Raportul la
al XIII-lea Congres, referitor Ia
rolul important pe care 11 au, în
realizarea marilor sarcini ce ne stau
în față, organismele democrației
noastre noi, care unesc elanul și
energiile maselor largi populare, la
conducerea tuturor domeniilor de

activitate, la înfăptuirea neabătută
a politicii partidului. După felul meu
de a gîndi, deputatul are în mod
deosebit obligația de a fi în mijlo
cul oamenilor un bun propagandist
al îndatoririlor cetățenești care se

ceput, eu, personal, am făcut o gre
șeală.
Ne-a arătat uh parc și a continuat :
— Vedeți parcul acesta 1 Era un
maidan. într-o zi am anunțat cetă
țenii din cartier ca in prima dumi
nică să iasă la muncă patriotică.
Le-am precizat doar punctul de întîlnire, nu le-am spus detaliat des
pre ce obiectiv e vorba. Urmarea :
n-au venit. Eram numai eu, pre
ședintele comitetului de cetățeni și
cițiva tineri. După aceea, în zonă a
mers vestea că se amenajează un
parc public folositor tuturor, dar că
lucrările merg greu. Că nu sînt oa
meni. Nu-1 pot realiza numai comi
tetul de cetățeni și deputatul. Pen
tru viitoarea duminică, am repetat
mobilizarea, insistînd asupra fap
tului că pentru ei și nu pentru alții
facem parcul. A urmat o surpriză :
n-am avut să dăm oamenilor de lu
cru. Venise pentru amenajarea par
cului tot cartierul !
— Care sînt, practic, mijloacele de
mobilizare ?

însemnări din municipiul Tîrgoviște
desprind din legile țării și din de
ciziile organelor locale, dar și aceea
de a fi un exemplu în aplicarea
lor. Oamenii trebuie neapărat să te
vadă în orice ocazie lucrînd cot la
cot cu ei. Dacă mobilizezi cetățenii
la muncă obștească, iar tu nu ești
primul care să începi treaba res
pectivă, n-ai făcut nimic.
O să vă dau cîteva exemple con
crete care ilustreazp tocmai acest
lucru. Anul acesta, ceea ce mi se
pare mie mai bine făcut în Tîrgo
viște sau pe cale de a fi terminat
sînt 4—5 lucrări executate cu cetă
țenii și pentru cetățeni. în primul
rînd, am taluzat pe o lungime de
2 km rîul Ialomița. Scopul : amena
jarea unui lac de agrement cu o fru
moasă plajă destinată populației. Am
reconstruit, de asemenea, din teme
lii, numai cu sprijinul cetățenilor,
piața de alimente „1 Mai" ; suprafa
ța ei actuală 3 100 mp, iar după cum
vedeți și dumneavoastră toate stră
zile din această parte a orașului
(circumscripția nr. 30 — n.n.) sînt
proaspăt asfaltate. Suprafața : 23 000
mp. Nu le-am asfaltat eu, firește.
Subliniez acest lucru pentru că, une
ori, așa se zice : deputatul a făcut,
a dres... Cetățenii sînt aceia care în
făptuiesc toate lucrările de interes
obștesc. Ceea ce facem noi e dina
mizarea, mobilizarea lor.
Mobilizarea e o acțiune de cea mai
mare importantă. Nu le poți spune
oamenilor : „Hai la muncă volunta
ră" — și atît. Trebuie să le explici
despre ce fel de muncă e vorba, că
este în interesul lor. Pentru a lămuri
acest lucru, să mergem pe strada
Horea să vă arăt un alt obiectiv de
interes obștesc, la care, pentru În

— Indiferent care sînt metodele,
întotdeauna pornim de la faptul că
trebuie transmisă oamenilor ideea
că totul depinde de munca noas
tră, a tuturor, că nimic nu se
ciștigă fără muncă, nimic nu ne
cade și nu ne-a căzut din cer. Cît
privește modalitățile practice, mobi
lizarea o facem prin comitetele de
cetățeni, comitetele asociațiilor de
locatari, comisiile de femei și
O.D.U.S. Aceste comitete, comisii și
organizații, organisme democratice
ale societății noastre socialiste, au
specificul și membrii lor ; mobiliza
rea o fac președinții acestora, aju
tați de deputat, în raza lor de acti
vitate. Folosim totdeauna munca de
la om la om. Stăm de vorbă cu oa
menii, din casă in casă, și le expli
căm care e interesul obștii realizînd
obiectivul respectiv.
Deputatul scoate «pol un carnețel
și caută o cifră.
— Planul nostru general pe muni
cipiu, privind valoarea muncii pa
triotice, se ridică la 187 milioane lei.
Din această sumă, 3 milioane a fost
realizată de circumscripția nr. 30.
La ultima sesiune a consiliului popu
lar am aflat însă că unele circum
scripții au realizări mai mari, altele
mai mici. Mult depinde și de munca
deputatului, de felul în care știe
să-și apropie oamenii, cum le explică
necesitatea muncii obștești, de felul
cum se situează el însuși In frun
tea locuitorilor din circumscripție.
...în drum spre consiliul popular,
Intîlnim un cetățean cunoscut depu
tatului, Anton Costache ; locuiește
pe Aleea Trandafirilor, în circum
scripția nr. 23. Află că ne interesăm
de activitatea deputaților și zice :
„Să nu vă imaginați că deputății se

ocupă numai cu problemele muncii
obștești sau în special de această
problemă ; se interesează de aprovi
zionarea magazinelor, de buna în
treținere a căminelor de copii, de ca
litatea mesei care e servită muncito
rilor la cantinele din circumscripție,
de alte multe probleme sociale pe
care noi, cetățenii, le ridicăm la întîlnirile în care deputatul ne prezin
tă rapoarte de activitate".
Se reflectă in această caracterizare
ideea puternic relevată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu în Raportul la
Congres, anume că organele locale,
consiliile populare, deci și deputății
trebuie să ia toate măsurile pentru a
asigura satisfacerea necesităților
populației din localitate, creșterea
nivelului de trai material și spiritual
al oamenilor muncii.
Reîntorși Ia consiliul popular, am
reluat dialogul cu primarul, relatînd
și cele discutate și văzute în circum
scripția nr. 30.
— Aceștia sînt oamenii pe care
cetățenii i-au învestit cu mandatul
încrederii, al înaltei răspunderi de
a-i reprezenta în organele locale ale
puterii de stat. Sînt, în general, oa
meni destoinici, harnici, oameni de
acțiune. Cetățenii și-au ales depută
ții în Spiritul înaltei democrații ce
caracterizează societatea noastră so
cialistă. Nu pot spune însă că toți
sînt la fel. Unii lucrează bine, alții
nu chiar așa cum ar dori cetățenii.
Conducerea consiliului popular cu
noaște în amănunt situația și a luat
toate măsurile necesare pentru a-i
dinamiza pe toți. Amintind cîteva
dintre măsurile luate, aș menționa
că în prezent intregul aparat al con
siliului popular răspunde, pe zone,
de întreg municipiul, tn ce fel 7 Fie
care activist se deplasează zilnic pe
teren și, cu această ocazie, îi antre
nează, în primul rînd, pe deputați
la diferitele acțiuni obștești ce se
impun. îi îndrumă, le arată care sînt
sarcinile imediat următoare. Fac cu
regularitate același lucru și mem
brii comitetului executiv.
în afară de aceasta, In ședințele
de comitet executiv punem deseori
tn discuție, pe rind, și activitatea
deputaților. Pornim de la ideea că
este cu atit mai necesar ca fiecare
deputat să fie un „exemplu între
exemplele" de buni gospodari, cu
cît ei sînt aceia care aduc în cen
trul atenției organelor locale ale pu
terii de stat prospețimea gindlrii co
lective, vigoarea faptei de zi cu zt.
Pornim de la ideea reliefată în Ra
portul tovarășului Nicolae Ceaușescu
la Congresul al XIII-lea, că organi
zațiile obștești, reprezentanții lor au
In același timp rolul de catalizator
al energiilor umane și, prin urmare,
îndatorirea civică de a contribui
efectiv la transpunerea în practică a
legilor țării, deciziilor și hotărîrilor
consiliului popular, a inițiativelor și
propunerilor cetățenești.

Gh. GRAURE
Gheorqhe MANEA

corespondentul „Scinteii*

Magazinele comer
țului de stat din sec
torul confecții-tricotaie-incălțăminte
au
pregătit un bogat sor
timent de articole ce
pot fi oferite in dar in
această „Lună a ca
dourilor".
Vn sortiment variat
de produse pe cit de
utile, pe atit de atră
gătoare. tntrucit ale
gerea nu este deloc u-

șoară, vom sugera
drept cadouri pentru
pomul de iarnă: lenje
rie de corp, ciorapi,
dresuri, batiste,
că
măși de noapte și pi
jamale, papuci; arti
cole specifice sezonu
lui rece: căciulile tri
cotate și din blană
sintetică, fulare și
mănuși, salopete și
costumase matlasate.

ghete și cizme din pie
le și înlocuitori; arti
cole pentru nou-născuți; costumașe, botoșei, port-bebe; artico
le care pot completa
garderoba celor mici:
cămășuțe, rochițe din
diftină sau stofă, fus
te, pantaloni, trenin
guri, bascuri, baticuri,
jachete, tenișl, ghete
baschet și multe al
tele.

Timpul în ecuația
dezvoltării
(Urmare din pag. I)

Opțiunea fermă a Congresului al
IX-lea pentru o industrializare in
ritm rapid, pentru crearea în scurt
timp a unei moderne baze economice
atestă o asemenea evaluare. Astăzi,
din perspectiva timpului, a tuturor
fenomenelor care ,s-au ivit în cîmpul
economiei mondiale, putem spune că,
dacă se pierdea acel moment priel
nic, România ar fi ratat pentru o
lungă perioadă demarajul industrial,
înscrierea sa pe orbita progresului.
Este un mare merit al partidului, al
secretarului general de a fi sesizat
acel moment prielnic, de a fi mobi
lizat energiile națiunii în jurul unor
obiective care, beneficiind de un con
text favorabil, nu numai că au putut
fi realizate mai ușor, dar, avînd în
vedere dimensiunile și complexitatea
lor, nu puteau fi înfăptuite decît
atunci.
Sîntem contemporanii celei de-a
doua revoluții industriale, care ur
mează să genereze un salt spectacu
los in dezvoltarea forțelor de pro
ducție. Specialiștii spun deja că întîrzierea aplicării cuceririlor acestei
revoluții poate determina apariția în
nu mai mult de 10—20 de ani a unor
decalaje greu, dacă nu imposibil,
de recuperat. Aprecierea din Rapor
tul prezentat de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la recentul forum al co
muniștilor români, potrivit căreia
dezvoltarea economico-socială a pa
triei, făurirea comunismului nu se
pot realiza decît pe baza celor mai
noi cuceriri ale științei și tehnicii
arată limpede că realizările remarca
bile obținute în dezvoltarea econo
miei noastre nu trebuie asociate nici
decum cu un punct terminus al aces
tui proces.
Dacă efortul depus de întregul
nostru popor pentru cîștigarea
timpului și accelerarea dezvoltării
s-a împlinit în rezultate remarcabi
le, aceasta se datorește deopotrivă
stabilității orientărilor, stabilitate
intim asociată de sesizarea la vreme
a tendințelor care să fie confirmate
de evoluția ulterioară a societății.
Stabilitatea creează perspectivă,
evită riscurile pe care le prezintă
prea desele corecții ale unei strategii
economice, cu toate efectele sale ne
gative nu numai pe planul econo
mic propriu-zis, ci și pe cel social.
S-ar putea spune, bine, dar în
ultimii ani au apărut noi orientări,
noi direcții de acțiune în cadrul po
liticii noastre economice. Există aici
o fină intercondiționare. Procesul de
conducere în epoca contemporană
presupune o mare mobilitate și fle
xibilitate, o mare deschidere către
noile cerințe ale progresului. Tocmai
această mobilitate asigură succesul,
cu condiția ca schimbările să se în
scrie pe o linie de continuitate —
care în condițiile noastre se numește
politica consecventă de dezvoltare a
economiei și a vieții sociale în an
samblu — să fie precedate de un
amplu dialog cu masele — asigurat
de structurile democrației noastre
socialiste.
Unul din cele mai Importante în
vățăminte pe care le degajă procesul
dezvoltării astăzi este acela ca pro
gresul, pentru a fi durabil și sub
stanțial, să îmbrace forme specifice
în funcție de particularitățile socialculturale ale țărilor și zonelor în care
are loc. Faptul că dezvoltarea în ul
timii ani a fost alimentată tn prin
cipal de știință și tehnică a generat

la un moment dat ideea falsă a unei
impersonalități a progresului, care ar
trebui doar importat pentru a pune
energiile naționale în mișcare. Dar
progresul este efectul, rezultanta
unui sumum de condiții 'care se cer
create, îmbinate, perfecționate. Un
instrument al progresului, cum ar fi,
de pildă, o tehnologie poate fi res
pins de către o structură socială în
tr-un mod aproape analog respinge
rii biologice a unei grefe de către un
organism. O tehnologie foarte perfec
ționată poate fi puțin folositoare
unei țări slab dezvoltate, dacă nu se
asigură condiții pentru utilizarea la
parametrii săi și nu poate fi ignorat
faptul că o asemenea tehnologie eli
berează ceea ce respectiva țară are
din abundență — forța de muncă,
ceea ce presupune măsuri luate din
timp pentru folosirea acesteia, pentru
că altfel s-ar genera convulsii so
ciale.
Dezvoltarea este un proces com
plex care are nevoie pentru a evo
lua într-un mod ascendent de rădă
cini proprii. „Autovehiculul dezvol
tării" funcționează pe bază de autopropulsie. A cîștiga timp în compe
tiția dezvoltării înseamnă mai intîi
de toate a cultiva cu grijă și stăru
ință aceste rădăcini, propriile sursa
ale dezvoltării, în dublu sens : a le
înmulți și a le utiliza corespunză
tor. Pentru că nu este suficient să
declanșezi demarajul industrial ; esențial este să-l continui, să-ți defi
nești o identitate proprie in peisajul
economic al lumii.
într-o epocă de vertiginoasă dez
voltare a științei și tehnicii, de pu
ternică afirmare a capacității de
modelare a ființei umane — a cul
tiva propriile surse ale dezvoltării
înseamnă cu deosebire a valorifica
disponibilitățile de progres ale omu
lui, a stimula capacitatea, creativi
tatea, angajarea sa. O tehnologie
oricît de modernă poate să consti
tuie sursă de pronulsare a progresu
lui numai pentru un timp limitat ;
pe termen lung, sursa autentică nu
o poate reprezenta decit perfecțio
narea ei, adică valorificarea dispo
nibilităților creatoare ale ființei
umane. Valorificare ce urmărește nu
numai perfecționarea mijloacelor de
muncă, ci și a organizării, a întregii
activități economice și sociale. Pen
tru că în ultimă instanță modalita
tea fundamentală de a cîștiga timp,
de a accelera dezvoltarea este aceea
de a combina toți factorii de pro
gres într-o strategie proprie, intr-o
concepție particulară, care să por
nească, să valorifice și să exprime
un anumit specific național. Dezvol
tarea nu trebuie concepută ca un
lucru existent deja, spre care ne în
dreptăm cu toții în același chip. Ea
poate fi mai curînd asemuită cu un
imens edificiu la care fiecare ajunge
pe drumul său, adăugîndu-i noi fru
museți de spiritualitate și civilizație.
Progresul nostru actual nu-și poa
te găsi altă sursă mai durabilă decît
temperatura la care sînt trăite și
înfăptuite, asumate de fiecare din
noi programele adoptate de recentul
forum al comuniștilor, de gradul de
participare la înfăptuirea orientări
lor de amplă perspectivă cuprinse
în magistralul Raport prezentat Con
gresului al XIII-lea al partidului de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Te
meiurile șl certitudinile in bătălia
cu timpul sînt circumscrise în peri
metrul acestor adeziuni și angajări
depline.

1 IANUARIE 1985

Tradiționala tragere extraordinară Loto a Revelionului
Ca de obicei, participanților
la sistemele de joc organizate
de Administrația de Stat LotoPronosport li se oferă și de
această dată, în prima zi a
noului an, o surpriză dintre
cele mal plăcute : tragerea ex
traordinară Loto a Revelionu
lui, la care se vor atribui ciștigurl In autoturisme „DACIA
1300", excursii în R. S. Ceho
slovacă și mari sume de bani
de valoare fixă și variabilă. Se
vor efectua 12 extrageri în trei
faze, totalizînd 120 de numere.
O formă avantajoasă de parti

cipare o constituie variantele
combinate și combinațiile „cap
de pod", pe care se pot obține
suite de ciștiguri la mai multe
categorii.
Un bilet la tragerea extraor
dinară Loto a Revelionului
poate fi un cadou plăcut și
util pentru cei dragi 1 tn pros
pectul tragerii se găsesc toate
detaliile necesare. Biletele la
această tragere se pot obține la
agențiile Loto-Pronosport șl
vînzătorii volanți din întreaga
țară numai pină luni, 31 de
cembrie, inclusiv.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Convocarea de analiză și bilanț
pe linia activității gărzilor patriotice

A APĂRUT:

NICOLAECEAUȘESCU:
gure dezvoltarea liberă și indepen
dentă a tuturor popoarelor.
Mulțumind pentru mesajul transmis,
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a adresat, la rindul său, președintelui
Lansana Konte cele mai bune urări
de sănătate și fericire, de pace și
prosperitate pentru poporul guineez
prieten.
In cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
este subliniată evoluția pozitivă a ra
porturilor dintre România și Guineea,
raporturi ce se întemeiază trainic pe
principiile egalității în drepturi, res
pectului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne, stimei și respectului
reciproc. Se apreciază, totodată, că
potențialul economic al României și
Republicii Guineea creează premise

înmînînd scrisorile de acreditare,
ambasadorul CISSE FODE a transmis
tovarășului Nicolae Ceaușescu un
mesaj de prietenie însoțit de urări de
sănătate și fericire personală, de pro
gres și prosperitate pentru poporul
român din partea colohelului Lansana Konte, președintele Comitetului
Militar de Redresare Națională, pre
ședintele Republicii Guineea.
In cuvîntarea prezentată cu acest
prilej de ambasador sînt subliniate
bunele raporturi româno-guineeze și
este exprimată dorința dezvoltării
lor în continuare. Totodată, în cuvintare se dă o înaltă apreciere politicii
externe promovate cu succes de Româ
nia, de președintele Nicolae Ceaușescu
în lupta pentru soluționarea marilor
probleme cu care se confruntă ome
nirea, pentru instaurarea unei ordini
economice internaționale care să asi

■ La întreprinderea de utilaj
greu din Craiova au intrat în func
țiune noi capacitâți de producție.
Este vorba de o capacitate de 750
tone anual pentru fabricarea utila
jelor tehnologice și de o alta de
1 450 tone pe an pentru fabricarea
mașinilor-unelte grele.
■ In perioada ce a trecut din
acest an, la întreprinderea mecani
că de material rulant din orașul
Roșiori de Vede, prin extinderea
unor tehnologii de recondiționare
- metalizare, încărcare cu sudură,
dimensionare prin strunjire — au
fost reintroduse în circuitul produc
tiv piese de schimb și subansamble
în valoare de peste 90 milioane lei.
■ In cartierul din zona indus
trială a orașului Tulcea a fost dată
în folosință o nouă policlinică. In
cabinetele de specialitate ale mo
dernului edificiu se pot acorda
zilnic peste 600 de consultații.
■ Ponderea produselor noi și reproiectate în producția-marfă reali
zată în prezent de Combinatul de
utilaj greu din Cluj-Napoca este de
78 la sută, superioară prevederilor
de plan. Printre produsele asimila
te și introduse in fabricație, unele
pentru prima dată în țară, se nu
mără noi tipuri de maxiprese și
alte utilaje de prelucrare a metale
lor prin deformări plastice, genera
toare mobile de injectare a aburu
lui în straturile petroliere în vede
rea creșterii factorului de extracție
a țițeiului din zăcăminte sărace,
cazane pentru apă fierbinte cu ran
damente termice ridicate, cuptoare
de sticlărie și carbid.
■ în orașul Ocna Mureș a fost
dată în funcțiune o centrală tele
fonică urbană automată, situată în
noul local de poștă, inaugurat în
acest an. Intrarea în funcțiune a
centralei telefonice urbane auto
mate creează condiții pentru ca, în
viitor, orașul Ocna Mureș să fie co
nectat la circuitul telefonic interur
ban automat.
■ La întreprinderea minieră Borșa a intrat în funcțiune o stație de
epurare chimică a apelor reziduale
de la mina Toroioaga și a apelor
de la flotație. Ea are o capacitate
de 300 litri pe minut și va con
tribui la menținerea purității apelor
riului Cisla.
■ Specialiștii de la întreprinde
rea județeană de gospodărie comu
nală și locativă Bacău au realizat,
in premieră pe țară, o instalație de
imbuteliere a biogazului în reci
pient la o presiune de 4 atmosfere.
Anual, se îmbuteliază echivalentul
a 70 tone combustibil convențio
nal, respectiv circa 100 000 mc biogaz, care este folosit în unitățile de
industrie mică, la desfășurarea pro
ceselor tehnologice. In prezent, spe-

cicliștii întreprinderii sînt preocupați
de realizarea unor asemenea in
stalații și la stațiile de epurare a
apelor în orașele Gheorghe Gheor
ghiu Dej, Moinești, Comănești, Buhuși și Tîrgu Ocna, unde se va îmbutelia anual o cantitate de circa
1,3 milioane mc biogaz.
■ C.A.P. Ghilad, din județul Ti
miș, încheie anul 1984 cu realizări
de vîrf în toate sectoarele de acti
vitate. Producțiile planificate la
grîu, orz și porumb au fost substan
țial depășite, unitatea livrind supli
mentar
la
fondul
centralizat
al statului aproape 3 000 tone
cereale. Dar mîndria țăranilor coopeiatori de aici o constituie secto
rul de creștere a oilor, care numă
ră aproape 17 000 de capete. In
urma unei munci de peste 10 ani,
pentru ameliorarea raselor de oi,
desfășurată de specialiștii unității
și cei de la circumscripția veterina
ră, în colaborare cu catedra de ge
netică a Facultății de zootehnie și
medicină veterinară din Timișoa
ra, producția de lină obținută acum
de la fiecare oaie a ajuns la 11,4
kg, lealizare care aduce beneficii
de 2,5 milioane lei. Dealtfel, pen
tru rezultatele bune din acest sec
tor, C.A.P. Ghilad a fost distinsă de
patru ori cu Ordinul „Meritul
agricol" clasa I.
■ Minerii de la Filipeștii de
Pădure continuă să se situeze pe
un loc fruntaș în întrecerea socia
listă pe ramură. De la începutul
anului și pînă acum, ei au extras
suplimentar mai bine de 17 000
tone cărbune. Succesul a fost ob
ținut în condițiile reducerii chel
tuielilor materiale la 1 000 lei producție-marfă cu 89 lei față de cele
planificate.
■ Noutăți „de ultimă oră” la
întreprinderea de porțelan din
Curtea de Argeș : îmbunătățirea
dirijării procesului de fabricație, pe
schimburi, prin care productivitatea
muncii crește cu 10 procente ; reproiectarea produselor în vederea
reducerii greutății lor și, implicit, a
consumului specific cu 15 la sută ;
introducerea la cuptoarele de ar
dere a unui nou sistem de arză
tor, care contribuie la economisi
rea combustibilului și la îmbunătățirea calității produselor.
■ între cele 8 unități comerciaIe inaugurate în aceste zile în județul Sibiu, se află și complexul
comercial „Supercoop" din comuna Aței, o nouă și modernă uni
tate a cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor. El
dispune de unități de textile-încălțăminte, articole electrocasnice, li
brărie, cofetărie, restaurant, ca și
de numeroase servicii pentru popu
lație.

favorabile amplificării colaborării româno-guineeze, în interesul ambelor
popoare, al cauzei păcii și înțelegerii
internaționale. De asemenea, în cuvîntare se apreciază că România și
Guineea pot intensifica conlucrarea
dintre ele în sfera vieții internaționale, pentru o politică de pace, de
independență și cooperare în întreaga lume.
După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, președintele
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cu ambasadorul Cisse Fode, care
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială.
La solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbire
au participat tovarășii Ștefan Andrei,
ministrul afacerilor externe, și Du
mitru Apostoiu, secretar prezidențial
și al Consiliului de Stat.

Investițiile
anului viitor
temeinic
pregătite
(Urmare din pag. I)

lor în antrepriză. Legea privind tipi
zarea și standardizarea produselor,
construcțiilor și tehnologiilor, progra
mul de creștere mai accentuată a
productivității muncii și altele, care
au creat un cadru superior — legal
și organizatoric — pentru desfășu
rarea în condiții mai bune a activi
tății din acest important sector al
economiei naționale.
ACCELERAREA RITMULUI DE
LUCRU PE ȘANTIERE, ÎN SCOPUL
PUNERII ÎN FUNCȚIUNE LA TER
MEN ȘI CHIAR MAI DEVREME A
TUTUROR NOILOR OBIECTIVE ȘI
CAPACITĂȚI reprezintă prioritatea
nr. 1 încă din prima zi a anului 1985.
Prin urmare, chiar din aceste zile, de
cea mai mare importanță sînt rezol
varea integrală a tuturor probleme
lor legate de proiectare, livrarea cu
ritmicitate și de calitate a utilajelor
și echipamentelor tehnologice, a ma
terialelor de construcții, stabilirea
unei conlucrări strînse intre con
structori și montori, în vederea asi
gurării cu rapiditate a fronturilor de
lucru. în acest scop este necesară
adoptarea unor programe corespun
zătoare de măsuri menite să asigure
creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii, întărirea ordi
nii și disciplinei in muncă, folo
sirea la capacitatea maximă a
utilajelor de construcții, sporirea
gradului de mecanizare și indus
trializare a lucrărilor.
Departe de a epuiza problemele de
care sînt string legate realizarea in
tegrală a programului de investiții
din 1985 — ultimul an al actualului
cincinal — de creștere continuă a
eficienței economice, trebuie să re
levăm necesitatea de a se acționa
energic, în spiritul documentelor aprobate de Congresul al XlII-lea al
partidului, al sarcinilor și indicațiilor
cuprinse în Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu la marele
forum al comuniștilor. Rezultatele
obținute în acest an, puternicul po
tențial tehnic și uman care acționea
ză în acest important sector al eco
nomiei naționale dau garanția fermă
că obiectivele de investiții din anul
1985, ultimul al actualului cincinal,
vor fi îndeplinite în condițiile unei
înalte eficiente economice, asigurînd
astfel dezvoltarea multilaterală, in
tensivă a economiei naționale.

„Cuvîntare la Consfătuirea de lucru
pe problemele agriculturii"
14 decembrie 1984
EDITURA POLITICA

Cercetarea științifică studențească
în sprijinul producției
Din multitudinea semnificațiilor
desprinse din documentele Congresu
lui al XlII-lea al partidului nostru,
se detașează o sintagmă care dezvă
luie cu puterea argumentelor con
vingătoare legătura instituită între
obiectivele dezvoltării economicosociale a țării și evoluția spre o
nouă calitate a învățămîntului su
perior românesc. Această legătură
este fundamentată pe faptul că în
treaga orientare științifică pe care
documentele Congresului, magistra
lul Raport prezentat de secretarul
general al partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, o dau cursului
dezvoltării noastre are o adresă di
rectă către munca de cercetare științifică desfășurată în spațiul uni
versitar, locul unde se formează
viitorii specialiști.
Cum este cunoscut, activitatea de
cercetare științifică studențească a
înregistrat în ultimul timp un revi
riment cantitativ și calitativ de bun
augur. Prinsul aspect, cel al canti
tății, are ca' argumente cifre semni
ficative. Astfel, numai pentru anul
de învățămînt 1983—1984 cercetarea
științifică studențească a antrenat
61,3% din totalul studenților la cursu
rile de zi, care au activat în 2 321
cercuri științifice și 2 562 colective
de cercetare. Acest potențial științi
fic a finalizat 11 505 teme de cerce
tare, 2 280 reprezentînd teme din
cercetarea fundamentală, iar peste
7 800 lucrări cu aplicabilitate prac
tică, multe asimilate în producție în
cursul anului. Totodată, la toate
concursurile profesional - științifice
organizate pe plan local sau la nivel
național au participat 13 522 de studenți, iar manopera realizată de
aceștia în cadrul contractelor de
cercetare încheiate de către catedre
cu beneficiarii a fost de peste 30 de
milioane lei. In același timp, cali
tatea procesului de învățămînt su
perior a fost continuu ascendentă,
fiind propuse (și acceptate în mare
parte) noi tehnici și strategii de
producție, invenții și inovații privind
domeniile prioritare ale economiei.

tV
15,00 Telex
15,05 Omul șl sănătatea. Pentru vi
goarea șl sănătatea națiunii noas
tre socialiste
19,25 Studioul tineretului • Republicii,
președintelui el — tinerețea noas
tră revoluționară. Reportaj-anchetă • Manifest al conștiinței tinere
— poezia patriotică. Versuri ale
unor poeți membri al cenaclurilor
de tineret 0 Tineretul șl dezvol
tarea 0 Pe traseele vacanței. Re
portaj 0 Muzica vîrstel noastre

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 27 decembrie, ora 20 — 30
decembrie, ora 20. In țară :
Vremea
va fi închisă cu cerul mai mult aco
perit. Vor cădea precipitații temporare
sub formă de ninsoare în cea mal
mare parte a țării,
exceptind
sudestul, unde vor fi șl sub formă de
burniță și ploaie, favorizînd pe alocuri
producerea poleiului. Vîntul va sufla

Elocvente sînt comunicările pre
zentate în cadrul celei de-a XVII-a
Conferințe Naționale a Cercurilor
Științifice Studențești care s-a des
fășurat în cursul lunilor noiembrie
și decembrie a.c., manifestare dedi
cată Congresului al XlII-lea al
Partidului Comunist Român. Lucră
rile înscrise în programele celor 10
secțiuni și 77 de subsecțiuni au tra
tat o arie tematică amplă, cu un
larg spectru de idei și soluții ori
ginale, răspunzînd exigentelor dife
ritelor domenii, ale utilizării rezul
tatelor științei în circuitul econo
miei naționale. Să amintim doar că
la Secțiunea de invățămint tehnic
(Centrul universitar Timișoara) s-a
afirmat pregnant tendința de intro
ducere a tehnicii noi pentru apara
tura electrică, pentru calculatoarele
electronice și roboții industriali. Ase
menea orientare răspunde pe deplin
cerinței de a se acorda o atenție
deosebită realizării unor linii mo
derne automate, pe baza automati
zării și robotizării, în primul rînd în
sectoarele unde se cer eforturi mai
mari și sînt condiții mai grele de
muncă. Același lucru se poate spune
și despre soluțiile noi, originale,
capabile să asigure progresul tehnico-știintific, propuse și în alte
sectoare importante ale economiei
cum sînt : construcțiile, agronomia,
energetica etc. Viitorii cercetători au
acționat în spiritul interdisciplinaritătii, acest spirit de colaborare concretizîndu-se și prin echipele Ia care
participă studențl din diferite do
menii.
Faptul că la toate secțiunile con
ferinței au participat și numeroși
beneficiari din producție, direct in
teresați de dosarele de invenții ale
învățămîntului superior, atestă pe
deplin că integrarea acestuia cu
producția, cu imperativele viitorului
constituie o treaptă cucerită, temei
nic așezată, care va trebui perma
nent îmbunătățită.

Aura Matei SAVULESCU

16.20 Ecran de vacanță — desene ani
mate
16,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Anuar economic 1984. Țara la ora
bilanțului în anul 40 al libertății
sale, anul Congresului al XlII-lea
al partidului
20,35 Republica — în ritmurile unul
timp sublim. Emisiune de cîntece
și versuri
20,55 Magistrale ale Socialismului (co
lor). Cetățile culturii. Documentar-artistic. O producție a Stu
dioului de film TV. Comentariul :
Ion Dodu Bălan
21.20 Serial științific (color). Călătorie
în Univers. Episodul 5
21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

moderat, cu Intensificări locale in su
dul șl sud-estul țării, unde pe alocuri
zăpada va fi viscolită. Temperaturile
minime vor fl cuprinse între minus 10
șl zero grade, izolat mal scăzute în
centrul și nordul țării, iar cele ma
xime între minus 6 șl 4 grade. Ceață
locală, dimineața și seara, însoțită și
de depunere de chiciură. In București:
Vremea va fi închisă. Vor cădea pre
cipitații mal ales sub formă de nin
soare. Vîntul va sufla moderat cu In
tensificări temporare, viscolind trecă
tor zăpada. Temperatura minimă va fi
cuprinsă între minus 7 șl minus 4
grade, iar maxima intre minus 3 șl
zero grade. Ceață slabă, dimineața.

INFORMAȚII SPORTIVE

„înving 20 000“ — așa se nu
mește noua presă hidromecanică de
ambutisat tablă, ce are un înalt
grad de automatizare, concepută de
colectivul de inventică, înființat în
1983 la Iași, pe platforma Combina
tului de utilaj greu, împreună cu
un grup de specialiști și lucrători
de aiqi. Noua presă, cu o putere de
pînă la 20 000 tone-forță, ambutisează tablă cu o suprafață de pînă
la 6 mp și cu grosimi de 6 mm. Alte
caracteristici : întregul utilaj are o
greutate de numai 40 tone. Efi
ciența noii prese crește și prin
faptul că ambutisează tabla in ma
trițe din panouri tego și nu numai
în matrițe de oțel, care sînt costisi
toare. în același timp, noua presă,
dispunînd de un sistem de automa
tizare, pe care presele clasice nu-1
au, poate fi acționată de un singur
muncitor.
Datorită performanțelor sale, „In-

cinema
• Cireșarii : PATRIA (11 86 25) — 9;
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 14; 16; 18; 20, FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11; 16; 18; 20.
• Mitică
Popescu :
VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18;
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Tinerețe fără bătrlnețe : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Raliul: FEROVIAR (50 51 40) — 9;
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, MELODIA
(11 13 49) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Horea: LIRA (317171) — 15,30;
18,30, COSMOS (27 54 95) — 12; 14,15;
16,30; 19.

ving 20 000“ a fost brevetată, iar la
Expoziția națională a invențiilor de
la București, din anul 1984, a primit
Premiul special al juriuldi, fiind
considerată realizare tehnică de ex
cepție.
Acum, „înving 20 000“ se produce
în serie la Combinatul de utilaj
greu din Iași, bineînțeles, refăcindu-se proiectele după cerințele co
menzilor lansate pină acum de că
tre întreprinderile „23 August"
București și „Electroputere" Craio
va, întreprinderea de vagoane
Arad, întreprinderea de autoturis
me Pitești, „Semănătoarea" Bucu
rești, întreprinderea de avioane
București. (Manole Corcaci, cores
pondentul „Scînteii").

tn fotografie : la C.U.G. Iași se
finalizează o nouă presă „înving
20 000“.

• Moara Iul Călifar : FERENTARI
(80 49 85) — 15.30; 17,30; 19,30.
• Acordați circumstanțe atenuante?:
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, GIULEȘTI (17 55 46) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Zbor periculos: FLACARA (20 33 40)
— 15; 17; 19.
• Amurgul fîntînilor : PROGRESUL
(23 94 10) — 15.30; 17.30; 19,30.
• O lumină la etajul zece : FLOREASCA (33 29 71) — 10; 11,45; 13,30;
15,30; 17,45; 20, FLAMURA (85 77 12)
— 9: 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20.
• Columna : CAPITOL (16 29 17) —
9 * 12 15 ’ 16‘ 19.
• Gară pentru doi : SCALA (11 03 72)
— 9; 12; 16; 19.
• Omul păianjen se întoarce : SALA
MICA A PALATULUI — 17,15; 20.
• Lupii mărilor : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,15; 15; 17,15; 19,30.

UNIVERSIADA *85
Anul sportiv 1985 va fi dominat de
cea mai mare competiție polispor
tivă după Jocurile Olimpice, adică
de Jocurile mondiale universitare de
vară. Universiada ’85 se va desfășura
în Japonia, în orașul Kobe, între 24
august și 4 septembrie. întrecerile la
cele zece ramuri sportive sînt pro
gramate pe 18 baze, principala are
nă fiind stadionul de pe insula arti
ficială din golful Kobe.
La Jocurile mondiale universitare
de vară va lua parte și o delegație
sportivă studențească din România.
Organizatorii Universiadei ’85 au anunțat că pînă în prezent s-au în
scris delegații sportive studențești din
60 de țări.
Jocurile mondiale universitare de
iarnă se vor disputa în Italia, la Beluno, între 17 și 24 februarie 1985.
Amintim că la handbal întrecerile
vor avea loc separat, campionatul
mondial universitar fiind programat
în R. F. Germania (14—24 iunie
1985).

HOCHEI : întreceri
internaționale în trei eșaloane
Programul competițional de hochei
pe gheață va fi, firește, foarte bogat în
primele trei luni ale anului viitor. Pen
tru hocheiștii seniori, toate întrece
rile se vor desfășura sub semnul pre
gătirii turneului campionatului mon
dial (grupa C), prevăzut a avea loc
între 12 și 25 martie 1985, pe pa
tinoare din Franța. După două tururi
ale campionatului național (Miercurea-Ciuc, 7—12/1 și Galați, 22—27/1)
lotul reprezentativ lărgit, format din
27 sportivi, se va dedica pregătirii
turneului mondial. Antrenorii Eduard

• Vedere de Ia mansardă : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Agonia : CENTRAL (14 12 24) — 9;
12,15; 16; 19,15.
• Program de desene animate —
9,30; 11,15; 13, Ana Pavlova — 16,30;
19,15, Răzbunarea haiducilor — 14,30:
DOINA (16 35 38).
• Povestea unei orchestre :
TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Marynia • UNION (13 49 04) — 9,30;
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Micul dejun în pat : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• A treia față a monedei : VIITO
RUL (10 67 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Dreptate în lanțuri : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Imperiul contraatacă : LUCEAFĂ

Pană și Ion Gheorghiu au selecțio
nat jucători consacrați, cum sînt
Tureanu, Gheorghe Huțanu, Netedu,
Ioniță, Antal, dar și hocheiști mai
tineri ca Pogăceanu și Lucaci, cu
care vor juca meciurile din „Cupa
F.R.H." (5—7 februarie, București),
împotriva echipelor Franței și Bul
gariei (formații din aceeași grupă
C a campionatului mondial), pre
cum și o reprezentativă de tineret a
Cehoslovaciei. în perioada imediat
următoare acestui turneu, echipa
noastră va primi vizita unei formații
din prima ligă sovietică, cu care va
susține trei jocuri de verificare (10—
20 februarie), iar, la începutul lunii
martie (5—10/III), oaspete va fi
echipa reprezentativă a R.P.D. Co
reene (și ea componentă a grupei
C mondiale).
F.R.H. a hotărît ca o formație de
tineri hocheiști talentați să participe,
sub conducerea antrenorilor Ion Bașa
și Ion Ganga, la campionatul mon
dial de tineret — grupa B (20 ani),
programat în Japonia (13—26/III), iar
o reprezentativă de juniori, antrena
tă de Alexandru Kalamar și Remus
Bianu, să concureze la campionatul
european de juniori — grupa B (18
ani), din Bulgaria (25—30/III 1985).
FOTBAL : Pregătirea juniorilor
pentru „Turneul U.E.F.A."
în anul care vine, juniorii noștri
vor fi pregătiți în două loturi repre
zentative (total : 37 jucători) și vor
susține mai multe jocuri oficiale
pentru calificarea la ediția din 198S
a „Turneului U.E.F.A.". Necesitatea
pregătirii juniorilor în două loturi
reprezentative este determinată de
particularitatea regulamentară a acestor jocuri de calificare : echipa

RUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,45;
19,15.
• Polițist sau delincvent : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17.45; 20.
• Adio, dar r&mîn cu tine : BUZEȘTI (50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Campionul : DACIA (50 35 94)
—
8,45; 13; 15,30; 18; 20,15.
• Dublu delict : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Marfă furată : PACEA (60 30 85) —
15,30; 17,30; 19,30.
• Drumul spre victorie : VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Avertismentul : GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Salamandra :
AURORA (35 04 66)
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Yankeii : MUNCA (21 50 97) —
15,30; 18,30.

denumită convențional „U.E.F.A. 85“
(formată din jucători născuți după
1 august 1966) va susține primele
trei meciuri oficiale (11 aprilie 1985,
Turcia — România ; 2 mai 1985, Ce
hoslovacia — România ; 27 mai 1985,
România — U.R.S.S.), iar echipa
„U.E.F.A. 86“ (compusă din jucători
născuți după 1 august 1967), pe cele
lalte trei (16 octombrie 1985, Româ
nia — Cehoslovacia ; 7 noiembrie
1985, România — Turcia și 25 apri
lie 1986, U.R.S.S. — România). De
asemenea, această din urmă echipă,
în cazul calificării, va fi aceea care
ar urma să joace la turneul final
U.E.F.A. din 1986. El îi sînt rezervate, firesc, în scopul rodării, și par
ticipările la „Cupa Prieteniei" (Bul
garia, iulie 1985) și „Cupa Balcanică"
(Turcia, 20—30 august 1985). Sem
nalăm că din lotul „U.E.F.A. 86“ face
parte juniorul Nicolae Nuță, de pe
acum titular în cunoscuta echipă Pe
trolul Ploiești.

ATLETISM
La Jocurile atletice mondiale de
sală, programate la Paris, în zilele
de 18 și 19 ianuarie 1985, va parti
cipa și un grup de sportivi români,
printre care alergătoarea Fița Lovin
și aruncătoarea ia greutate Mihaela
Loghin.

BOX
Tradiționalul turneu bucureștean
de box pentru „Centura de aur" este
programat, în anul 1985, între 8 și
14 aprilie. F.R.B. a adresat invitații
unui număr de 40 de federații na
ționale din Europa, Asia, Africa și
America.
Grupaj de

V.

MIRONESCU

• Undeva, clndva : TOMIS (21 49 46)
— 8; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Legenda călărețului singuratic :
ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20.
• Afacerea Pigot: MODERN (23 71 01)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Zbor deasupra unui cuib de
cuci — 19,30.
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert
simfonic. Dirijor : Modest Cichirdan.
Solist : Andrei Tănăsescu — 19.
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în zilele de 24—26 decembrie a.c.
a avut loc, în Capitală, convocarea
anuală de analiză și bilanț cu cadrele
activului de bază din statele majore
ale gărzilor patriotice.
Desfășurîndu-și lucrările în clima
tul de puternic avînt creator generat
de mărețul eveniment politic din via
ța societății noastre socialiste — Con
gresul al XlII-lea al partidului —
convocarea a dat expresie adeziunii
depline a participanților față de isto
ricele hotărîri adoptate de înaltul
forum comunist, bucuriei nețărmu
rite și mîndriei lor profunde pentru
reînvestirea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, cel mai strălucit fiu al
națiunii, în funcția supremă de con
ducere în partid, garanție a propăși
rii multilaterale a patriei, a întăririi
forței sale economice și de apărare,
a suveranității și independentei na
ționale.
Participanții la convocare au ana
lizat intr-un spirit de înaltă exigentă
și răspundere comunistă activitatea
desfășurată de statele majore si sub
unitățile de gărzi patriotice, sub con
ducerea organelor și organizațiilor de
partid, în cel de-al patrulea an al ac
tualului cincinal, pentru înfăptuirea
exemplară a obiectivelor și sarcinilor
trasate prin Directiva comandantului
suprem privind pregătirea de luptă,
politico-educativă și pentru acțiune a
acestor formațiuni populare de apă
rare în perioada 1981—1985.
în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul tovarășul Ion Coman, membru
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al Comitetului Central al
P.C.R., care s-a referit la principa
lele concluzii ce se desprind din analiza-bilanț a activității pe anul 1984
și a relevat, în lumina cerințelor ho-

tărîrilor Congresului al XlII-lea al
partidului, sarcinile deosebit de im
portante ce revin gărzilor patriotice,
detașamentelor de tineret și celorlal
te formațiuni populare pentru crește
rea contribuției lor la înflorirea economico-socială și întărirea capacită
ții de apărare a patriei.
Intr-o atmosferă de puternică
însuflețire
patriotică participan
ții au adoptat o telegramă adre
sată
TOVARĂȘULUI
NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general al
partidului, președintele Republicii,
comandantul suprem al forțelor ar
mate, în care se spune, între altele :
„Vă asigurăm, mult stimate tovarășe
comandant suprem, că, în spiritul
înaltelor imperative puse de isto
ricele documente ale Congresului
al XlII-lea, de ordinele, orientările
și indicațiile dumneavoastră, vom
munci cu energie sporită, neprecupe
țind nici un efort pentru ca în anul
1985 să înfăptuim integral și la nivel
calitativ ridicat prevederile Directi
vei comandantului suprem, astfel in
cit gărzile patriotice să reprezinte o
tot mai puternică forță de luptă, în
măsură să-și îndeplinească în orice
moment, cu onoare și demnitate, mi
siunea sacră de a apăra cu bărbăție
și eroism, împreună cu armata, cu
întreaga națiune, cuceririle revoluțio
nare ale poporului, independenta, su
veranitatea și integritatea teritorială
ale României socialiste.
Acum, în pragul celei de-a 37-a
aniversări a Zilei Republicii și a!
Anului nou, vă adresăm din adîncul
inimilor, iubite tovarășe Nicolae
Ceausescu, cele mai fierbinți urări
de viață lungă, multă sănătate, pu
tere de muncă și fericire, spre binele
națiunii și gloria scumpei noastre
patrii".
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PRESA STRĂINĂ

„MEDJUNARODNA POLITIZA" (Belgrad).

Cosmosul să fie folosit
numai în scopuri pașnice
Deturnarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii pentru a fi
folosite în scopuri militare a devenit, din păcate, o practică curentă, cu
urmări din cele mai nefaste. Subliniind pericolul grav pe care, odată cu
instalarea noilor rachete, îl comportă intensificarea măsurilor de militari
zare a spațiului cosmic, tovarășul Nicolae Ceaușescu evidenția la Con
gresul partidului : „Spațiul cosmic nu este proprietatea nici unui stat, ci
constituie un bun comun al tuturor națiunilor. De aceea considerăm ne
cesar să se oprească orice acțiune de folosire a spațiului cosmic in sco
puri militare".
Justețea poziției partidului și statului nostru în această problemă
este confirmată și de opiniile exprimate de numeroase cercuri politice
și științifice din diverse țări ale lumii, lată, de pildă, ce scrie, în legă
tură cu pericolul militarizării spațiului cosmic, revista iugoslavă
„MEDJUNARODNA POLITIZA" :

Potrivit evaluărilor făcute pînă în
prezent, aproximativ 75 Ia sută din
toate activitățile umane in spațiul
cosmic au o orientare militară. Ac
tualmente, pericolul real constă în
intenția ca. activităților pasive să li
se adauge sisteme de sateliți ac
tivi, respectiv arme cu efecte dis
trugătoare directe, arme antisatelit
și antibalistice care ar opera în spa
țiul și din spațiul cosmic.
Experții în acest domeniu au scris
numeroase articole consacrate inten
țiilor de a se trece la construcția
de diferite tipuri de arme și de
laseri, tereștri și orbitali, pentru a
distruge rachetele strategice sau sa
teliți artificiali. Nu este nici o în
doială că, cu timpul și după impor
tante investiții științifice și finan
ciare, mare parte din aceste proiecte,
dacă nu chiar toate, ar putea fi rea
lizate. Dar acum a venit timpul ca,
înainte de a fi prea tirziu, să oprim
militarizarea spațiului cosmic, atita
vreme cit nici una din părți nu po
sedă sisteme care ar face ca negocie
rile să devină imposibile.
Spațiul cosmic este deja supraaglo
merat de sateliți militari, cei mal
importanți fiind cei staționați pe or
bite foarte înalte, la peste 36 000 de
km altitudine, pe care actualele arme
antisatelit nu îi pot atinge. Dar dacă
cursa înarmărilor ar continua, atunci
sateliții care joacă un rol de stabili
zare reciprocă nu ar mai fi nici ei
cruțați (sateliții au ca scop să desco
pere din timp un atac cu rachete sau
alte arme, să asigure navigația și co
municațiile în perioada de criză, să
verifice respectarea unor acorduri
etc.).
Armele antisatelit nu garantează
apărarea împotriva acestor „ochi și
urechi" de importanță vitală. Sate
liții artificiali sînt vulnerabili, ei nu
sînt arme, ci reprezintă elemente
importante ale unor sisteme de ar
mament existente pe Pămint. Orice
încercare a unei părți de a-și asigura
superioritatea asupra celeilalte, de
a-și asigura un avantaj de moment
maschează pericolul de transformare

• Opera Română (13 18 57) : Bărbie
rul din Sevilla — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) :
Liliacul — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Luna dezmoșteniților — 19; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Răceala
— 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop
pe autostradă — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Măseaua de minte — 19.
• Teatrul „Nottara“ (59 31 03, sala
Magheru) : Jocul de-a vacanța —
18,30; (sala Studio) : Acești îngeri
triști — 18,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Anonimul venețian — 19,30;

a unei arme defensive într-o armă
ofensivă prin excelentă. Cel ce po
sedă armament nuclear dorește să se
asigure împotriva oricăror surprize
care ar veni de la cealaltă parte.
Acesta este rolul actual al sateliților
artificiali staționați pe orbitele aflate
la mare altitudine. Atit timp cit ei
își păstrează acest rol, este în inte
resul supraviețuirii să nu se acțio
neze pentru perturbarea lui. Nu e
greu de imaginat că un avantaj uni
lateral permifind uneia din părți să
distrugă sistemele de apărare ale ce
leilalte părți ar asigura avantaje de
necrezut agresorului. Acest rol este
destinat armelor care ar fi staționate
in spațiu și care ar putea servi Ia
distrugerea sateliților artificiali sau a
rachetelor lansate de pe Pămint.
Eforturile depuse pînă în prezent,
în cadrul Conferinței de la Geneva,
în favoarea constituirii unui grup de
lucru care să examineze problemele
cursei înarmărilor în spațiu și care
să stimuleze angajarea de negocieri
în vederea încheierii unuia sau mai
multor acorduri în acest domeniu nu
au dat rezultate.
Interesul față de negocierile pri
vind oprirea cursei înarmărilor în
spațiu este mare și continuă să
crească. Multe propuneri utile pri
vind modul în care poate fi regle
mentată această problemă au fost
prezentate în cadrul Conferinței de
dezarmare. Consecințele cursei înar
mărilor în spațiu pentru soarta în
tregii omeniri suscită, de asemenea,
un interes cu totul deosebit.
Eforturile depuse în acest sens ur
măresc să asigure utilizarea spațiului
cosmic în scopuri pașnice, dar, în
același timp, ele reprezintă expresia
conștiinței faptului că toate capaci
tățile nucleare naționale își pierd
aproape complet importanța dacă nu
ar fi protejate împotriva progreselor
tehnologiilor spațiale, scăpate de sub
control.
Spațiul trebuie să servească În
tregii omeniri, și toate eforturile
orientate în această direcție se vor
bucura de sprijinul întregii comuni
tăți mondiale.

(sala Giuleștl, 18 04 85) : Milionarul
sărac — 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo a!
II-lea — 19; (sala Victoria, 50 58 65) :
Dragoste la prima vedere — 19,30.
• Ansamblul
„Rapsodia română"
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
—- 10,30; După datina străbună — 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
înțelepții din Helem — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Pinocchio — 15.
• Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Boroboață — 10; (sala din Piața Cosmonauților) : Tigrișorul Petre — 10.
• Circul București (10 65 90) : Parada
circului — 15,30; 19.
• Estrada Armatei (sala C.C.A.,
13 60 64): Estrada în croazieră — 19,30.
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Luări de poziție și inițiative
\
in favoarea păcii, pentru eliminarea II
\
\
ț
pericolului nuclear
\
In întreaga lume continuă manifestațiile împotriva aberantei curse
\ a înarmărilor,
i
pentru pace și dezarmare, pentru alocarea fondurilor I
\ irosite pe înarmări în sprijinul programelor de eradicare a sărăciei, I
\ foametei, analfabetismului, bolilor.
\
„Europa să devină un continent
\
fără arme nucleare!"
\
ț
ROMA
26
(Agerpres).
— Un apel
de gravă, mai ales prin amplasa ț
\ în care se cere intensificarea
efor
rea de rachete nucleare intr-o serie
\ turilor în vederea preintîmpinării de țări europene, Deoarece aceste
unei catastrofe nucleare, promovaconstituie un pericol real
\ rea unei politici de coexistență paș rachete
nu numai pentru statele continen- ț
nică
între
statele
cu
sisteme
social\ politice diferite a fost adresat ță tului european, ci și pentru întreacivilizație a planetei, autorii
\ rilor lumii de Comitetul național ga
apelului se pronunță pentru trans
pentru coordonarea organizațiilor
\ de luptă pentru pace din Italia. formarea Europei într-o zonă lipsită
de arme nucleare, precum și
Documentul relevă că, în prezent,
\ în
lume s-a creat o situație deosebit
arme bacteriologice și chimice.
\
ț
\
i
Resurse pentru dezvoltare, nu pentru înarmări 1
\ BELGRAD 26 (Agerpres). — Re
I
pașnică — imagine înfățișată
\ amintind că sume enorme sint chel Carta O.N.U. — să devină realitade ț
încă pentru arme și nu pen
\ tuite
tru dezvoltare, secretarul general te. Chemarea secretarului general ț
al O.N.U. este conținută intr-un
al
O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar,
\
mesaj adresat copiilor iugoslavi in
a chemat la investirea de eforturi
\ pentru ca imaginea unei comunități pragul noului an, publicat de „Male ț
\ mondiale in progres și cooperare Novine" din Sarajevo.
\

Demonstrație a tineretului din New York
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Sute de tineri din New York ou luat parte recent la o amplă demonstra
ție. in cursul careia s-ou pronunțat pentru o lune a pâcii și cerului
senin, in care amenințarea cu războiul nuclear să fie inlâturată pentru
totdeauna

I

ț

0 carte-avertisment despre tragedia orașului Nagasaki ț

ț

I
l
z
1
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TOKIO 26 (Agerpres). - ..Ruga
orașului care moare" - acesta este
titlul unei cărți apărute la Tokio și
consacrate tragediei orașului Na
gasaki distrus de bombardamentul
atomic de la 9 august 1945. Autorii
volumului, intr-o autentică pledoarie împotriva războiului atomic,
au inserat declarații ale martorilor oculari ai tragediei, mărturii ale
supraviețuitorilor bombardamentu-

lui atomic asupra orașului Na
gasaki.
Cartea este adresată în primul
rînd generației tinere care n-a cu
noscut ororile catastrofei nucleare.
„O dedicăm tineretului, ca el să
nu uite că trăiește într-o lume în
care oricînd se pot repeta groză
viile și ororile prin care au tre
cut Hiroshima și Nagasaki", au de
clarat ziariștilor autorii.

I

I

Manifestări consacrate României
MOSCOVA 26 — Trimisul Ager
pres, M. Chebeleu, transmite : Sub
auspiciile Asociației ucrainene de
prietenie și relații culturale cu străi
nătatea și Filialei republicane a Aso
ciației de prietenie sovieto-română
(A.P.S.R.), la combinatul de tricotaje
„Rosa Luxemburg" din Kiev, a avut
loc o adunare consacrată celei de-a
37-a aniversări a proclamării repu
blicii.
tn alocuțiunile rostite au fost subli
niate insemnătatea evenimentului săr
bătorit, rezultatele obținute de po
porul nostru, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, in edificarea
societății socialiste multilateral dez
voltate, semnificația hotăririlor adop
tate de Congresul al XIII-lea al
P.C.R. pentru dezvoltarea economică
și socială continuă a țării și ridicarea
României pe noi trepte de civilizație.
A fost evidențiat, de asemenea, rolul

deosebit de important al convorbiri
lor și înțelegerilor convenite in cadrul
întâlnirii, din iunie 1984, , dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Kon
stantin Cernenko, secretar general al
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S.,
pentru evoluția mereu ascendentă și
dezvoltarea pe multiple planuri a
relațiilor de prietenie și colaborare
dintre poporul român și popoarele
Uniunii Sovietice.

PHENIAN 26 (Agerpres). — Cu
prilejul celei de-a 37-a aniversări a
proclamării republicii, postul de te
leviziune „Mansude", din R.P.D. Co
reeană, a transmis o gală de filme
artistice românești.

MIJLOCIU
• Cabinetul libanez a aprobat planul de amplasare a forțe
lor sale armate de-a lunqul șoselei de coastă și de redes
chidere a acestei importante axe rutiere • Convorbiri în
problema palestiniană
BEIRUT 26 (Agerpres). — Guver
nul Libanului a aprobat, miercuri, în
cadrul ședinței sale săptăminale, pla
nul de amplasare a forțelor armate
libaneze de-a lungul șoselei de coastă
și de redeschidere a acestei impor
tante axe rutiere — transmit agenții
le Associated Press și Reuter. Noua
versiune, revizuită, a planului a fost
elaborată de Consiliul militar su
perior.
într-o declarație făcută după șe
dința cabinetului, primul ministru
Rashid Karame a arătat că guvernul
a încredințat Consiliului militar su
perior sarcina de a stabili data la care
armata va trece la preluarea contro
lului șoselei ce leagă nordul Beirutu
lui de sudul țării, „după ce va între
prinde acțiuni și va depăși dificul
tățile în cazul in care ele există".
Pe de altă parte, agențiile inter
naționale de presă informează că,
miercuri, au persistat duelurile de
artilerie intre milițiile rivale, in re
giunea Kharroub, la sud de capitală.

Au fost semnalate tiruri sporadice și
în zona de munte Souk El-Gharb.
în urma bombardamentelor din
ziua precedentă, cinci persoane au
fost ucise- și alte 30 au fost rănite.
AMMAN 26 (Agerpres). — Yasser
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației penfru Elibera
rea Palestinei — O.E.P., a avut con
vorbiri, la Amman, cu o delegație a
Partidului Ecologist din R.F.G., afla
tă intr-un turneu în Orientul Mij
lociu. Problema palestiniană și con
dițiile în care trăiesc palestinienii din
teritoriile arabe ocupate de Israel au
constituit principalele subiecte discu
tate, informează agenția palestiniană
de știri W.A.F.A., citată de agenția
F.A.N.A.
Delegația a reafirmat sprijinul
Partidului Ecologist față de poporul
palestinian și lupta acestuia pentru
autodeterminare și crearea unui stat
propriu.

DE
EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN SALVADOR. Unități militare ale regimului
salvadorian au deschis focul asupra pozițiilor ocupate de combatanții
Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.), violînd,
astfel, acordul de încetare a focului din perioada Anului nou. Unități
ale armatei au trecut la atac împotriva unor poziții ale insurgenților
în provincia Chalatenango, din nordul țării.
O AMPLA DEMONSTRAȚIE In
PREȘEDINTELE ALES AL URUsprijinul acțiunilor de combatere a
GUAYULUI. Julio Maria Sanguifoametei in lume, flagel care afec
netti. s-a pronunțat in favoarea
tează o mare parte din populația
restabilirii relațiilor cu Cuba, pe
baza respectării reciproce a. princi
țărilor •in curs de dezvoltare,, s-a
piilor neintervenției și a dreptului
desfășurat la Roma.
la autodeterminare. Pronunțindu-se
pentru intensificarea cooperării re
In cursul unei Intîlniri
gionale, el a arătat, in acest sens,
CU ZIARIȘTII, primul ministru al
că trebuie să se dea dovadă de
Indiei. Rajiv Gandhi, și-a exprimat
maturitatea necesară și de capacita
regretul in legătură cu continuarea
tea de a înlătura, pe cale negociată,
conflictului dintre Iran și Irak. El a
problemele divergente sau conflictuale.
declarat că țara sa, împreună cu

j

„Nu există probleme
Intre Libia și Franța
cu privire la Ciad“
— declară Moammer El
Geddafi —
TRIPOLI 26 (Agerpres). — Jamahiria Arabă Libiana face totul pentru
a se ajunge la o reconciliere pe cale
pașnică intre toate părțile, în pro
blema Ciadului, a declarat intr-un
interviu Moammer El Geddafi, con
ducătorul Marii Revoluții de la 1
Septembrie al Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste, transmite
agenția libiana de știri J.A.N.A. Evocind relațiile dintre Jamahiria Arabă
Libiană și Franța, în lumina acordu
lui dintre cele două țări cu privire la
Ciad, el a declarat : „Nu există pro
bleme între noi și Franța. Relațiile
noastre sint excelente".
Totodată, Moammer El Geddafi a
confirmat că Jamahiria Arabă Libia
nă acordă sprijin material Guvernu
lui de Uniune Națională de Tranziție
din Ciad, G.U.N.T., condus de Goukouni. Oueddei, deoarece — a afirmat
el — autoritățile de la N’Djamena
au întrerupt orice aprovizionare pen
tru populația din nordul Ciadului.

Pentru încetarea
colaborării dintre Anglia
și R.S.A. în domeniul
energiei nucleare
LONDRA 26 (Agerpres). — P.
Hughes, deputat în parlamentul bri
tanic, președintele Mișcării împotri
va apartheidului, a trimis un mesaj
oficial Ministerului britanic de Ex
terne în care se cere încetarea ori
cărei colaborări în domeniul energiei
nucleare cu regimul rasist de la Pre
toria.
După cum se știe, presa britanică
a relevat, în repetate rînduri, faptul
că firme de stat și particulare ex
portă tehnologie nucleară in R.S.A.
jn schimbul uraniului pe care îl im
portă din această țară. Potrivit pu
blicației „Anti-Apartheid News",
companii britanice și americane coo
perează în domeniul energiei nuclea
re cu regimul de la Pretoria.

AMERICA LATINA

Cea mai grava criză economică
din ultima jumătate de veac s
Un raport al C.E.P.A.L.

SANTIAGO DE CHILE 26 (Ager
pres). — Raportul Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru America Lati
nă (C.E.P.A.L.), publicat la Santiago
de Chile, relevă că țările latino-americane continuă să fie confruntate cu
cea mai gravă criză economică din
ultimii 50 de ani. în 1984, precizează
documentul, aceste state au fost obli
gate să cheltuiască 37,3 miliarde do
lari — cu 1,8 miliarde mai mult față
de anul trecut — numai pentru aco
perirea datoriei externe ajunsă la
scadență și a dobînzilor aferente. Aceasta reprezintă peste 33 la sută din
totalul veniturilor în devize obținute
de țările din regiune din exporturile
lor. Numai într-un singur an, se arată în continuare, datoria externă a
țărilor latino-americane a crescut cu
20 miliarde dolari, depășind cifra de
360 miliarde dolari. De fapt — arată
documentul — America Latină „plă
tește" deficitul bugetului de stat al
S.U.A.
Politica discriminatorie promovată
de statele occidentale industrializate
față de țările în curs de dezvoltare
nu le permite latino-americanilor să
depășească starea de dependență economică și financiară în care se află,
nici dificultățile social-pconomice cu
care sînt confruntate. In 1984, relevă
raportul, în 12 țări din regiune pro
dusul național brut s-a redus simți
tor, crescând în schimb inflația și șo
majul. Prețurile la bunurile de primă
necesitate și la produsele alimentare
au fost majorate in medie cu 116 pro
cente.
în actualele condiții, a declarat se
cretarul executiv al Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru America Lati
nă, Enrique Iglesias, țările latinoamericane trebuie să depună eforturi
considerabile pentru ca în 1990 să
atingă nivelul de trai din 1980.
CIUDAD DE MEXICO. — între 20
și 25 la sută din forța activă de mun
că din America Latină se află în stare
de șomaj — relevă un raport al Co
misiei Economice a O.N.U. pentru A-

celelalte state din cadrul mișcării
de nealiniere, va depune eforturi în
vederea găsirii de modalități pentru
rezolvarea pe cale pașnică a aces
tuia.

te vor reveni asupra hotărîrii lua
te, alăturîndu-se astfel eforturilor
țărilor și popoarelor din întreaga
lume consacrate întăririi cooperării
culturale, științifice și tehnologice.

REMANIERE GUVERNAMEN
TALA. Președintele Sudanului,
Gaafar Nimeiri, a procedat la o
remaniere guvernamentală parțială.
Printre noii membri ai cabinetului
se numără Abdul Wahhaba, care a
fost numit ministru al finanțelor și
planificării economice, Fawz Ibra
him Wasfi, ce a preluat portofoliul
cooperării, comerțului și aprovizio
nării, iar portofoliul industriei a
fost preluat de ministrul de stat
Abdel-Gadir Suleiman.

ȘEDINȚA FESTIVA. în capitala
Afganistanului a avut loc o ședință
festivă consacrată celei de-a 20-a
aniversări a întemeierii Partidului
Democratic al Poporului. Luînd cuvîntul, Mahmud Barilai, membru
supleant al Biroului Politic, secre
tar al Comitetului Central al parti
dului, a arătat că Partidul Demo
cratic al Poporului este partidul
clasei muncitoare și al tuturor oa
menilor muncii din Afganistan,
avangardă politică ă tuturor forțe
lor patriotice din țară.

LIGA ARABA ÎȘI EXPRIMA
REGRETUL în legătură cu retra
gerea S.U.A. din Organizația Na
țiunilor Unite pentru Educație,
Știință și Cultură (UNESCO) începind cu 1 ianuarie 1985 — se arată
într-o declarație publicată la Tunis.
Liga Arabă speră că Statele Uni-

O BOMBA plasată intr-un auto
mobil a explodat intr-un sector aglomerat din Teheran, provocînd
moartea a patru persoane și răni
rea altor 50. De asemenea, peste 40
de clădiri au fost avariate in urma
deflagrației.

merica Latină (C.E.P.A.L.), dat pu
blicității la Ciudad de Mexico.
Venitul mediu pe locuitor la nive
lul continentului continuă să scadă,
după ce in 1983 a suferit o altă re
ducere de 15 la sută in comparație
cu 1980. în același timp, produsul in
tern pe locuitor în această regiune a
devenit cu 10 la sută mai mic ca în
urmă cu 4 ani, ceea ce a făcut ca
nivelul de trai al populației să se în
răutățească, menționează raportul
amintit.
LIMA. — Președintele Perului,
Fernando Belaunde Terry, a criticat
„actuala ordine economică' mondială
nejustă", care afectează grav pro
cesul de dezvoltare în țările lumii a
treia.
în cadrul unei conferințe de presă,
desfășurată la Lima, el a subliniat
că statele industrializate „impun
prețuri nerentabile popoarelor care
produc materii prime", termenii de
schimb cunoscind o deteriorare per
manentă in defavoarea țărilor în
curs de dezvoltare. Schimbarea ac
tualei Ordini economice mondiale
este „o problemă de morală interna
țională. Omenirea nu poate continua
să meargă astfel", a subliniat șeful
statului peruan.

MONTEVIDEO — Pentru a înfrun
ta gravele probleme generate de enormele lor datorii externe și pen
tru a face față protecționismului
practicat de statele occidentale in
dustrializate în comerțul internațio
nal, țările latino-americane trebuie
să acționeze în comun, să extindă
cooperarea dintre ele — a arătat pre
ședintele ales al Uruguayului, Julio
Maria Sanguinetti, într-o declarație
făcută agenției Prensa Latina.
El a subliniat că țara sa va promo
va, în viitor, relații de cooperare cu
toate statele lumii.

Țările sărace - tot mai
împovărate de practica
dobînzilor înalte
GENEVA 26 (Agerpres). — Un stu
diu elaborat de experți ai O.I.M. și
dat publicității la Geneva relevă gra
vele repercusiuni ale politicii inechi
tabile promovate în relațiile economi
ce internaționale de țările bogate.
în ce privește Africa, documentul
precizează că, din pricina dobinzilor înalte practicate de țările bogate, da
toriile externe ale țărilor neexporta
toare de petrol de pe continent au
atins nivelul' record de 75 miliarde
dolari.
O situație asemănătoare există șl
în America Latină — se subliniază
in studiu — precizindu-se că spo
rirea, anul trecut, cu numai 1 la
sută a ratei dobînzilor de către Sta
tele Unite a însemnat pentru țările
din această regiune pierderi de pes
te 2,3 miliarde dolari.
în document se arată, totodată, că
restricțiile comerciale aplicate de o
serie de state occidentale au dat o
grea lovitură industriei textile și con
fecțiilor din Singapore, Malayezia,
Thailanda, Indonezia și din alte țări
asiatice.

Agendă energetică
DUPĂ ATENTATUL DIN ITALIA

MOSCOVA 26 (Agerpres). — în
mod normal, procesul de transfor
mare a cărbunelui in petrol are loc
la presiunea de 600—700 atmosfere,
ceea ce complică instalațiile și face
periculoasă producția. Specialiștii
Institutului de tehnologie extracti
vă din Moscova au elaborat o nouă
metodă, prin care se. poate obține
petrol din huilă la presiunea de 100
atmosfere.
Prima instalație semiindustrială
sovietică pentru producerea com
bustibilului sintetic poate prelucra
5 tone de cărbune zilnic și ea se
află in funcțiune la mina Belkovska
de lîngă Moscova. O instalație cu
o productivitate de 75 tone zilnic se
construiește în bazinul carbonifer
Kansk — Acinsk din Siberia. De asemenea, s-a elaborat proiectul in
stalației „Termougoli-100", cu o pro
ductivitate de 100 tone combustibil
superior pe oră, destinată aceluiași
bazin carbonifer din Siberia.

Ce și cine se ascunde după masca

neagră a terorismului
• Al treilea grav atentat înregistrat numai în regiunea
Emilia-Romagna • Scene de coșmar în tunelul „Direttissima" • O enigmă totuși transparentă...
întreaga Peninsulă Italică, de la
Torino la Palermo, de la Bari la Ca
gliari, trăiește momente de profundă
indignare, in urma noului atentat
terorist care a avut loc duminică
seara asupra trenului expres Napoli—
Milano și care s-a soldat cu 15 morți
și 116 răniți. Cele două camere ale
parlamentului — Camera Reprezen
tanților și Senatul — și-au întrerupt
vacanța parlamentară. în principalele
orașe din țară au avut loc, la che
marea partidelor politice și a orga
nizațiilor sindicale, mari manifestări
de protest împotriva terorismului,
cerîndu-se pedepsirea exemplară a
autorilor acestei crime odioase,
intensificarea luptei împotriva or
ganizațiilor și mișcărilor extremiste.
Milioane de italieni, reprezentind
toate categoriile sociale, și-au ri
dicat astfel din nou cu putere glasul
împotriva actelor abominabile comi
se de teroriști, și-au exprimat hotărîrea de a bara calea tuturor acțiu
nilor teroriste, de a-și apăra liniștea
și viitdrul.
Din păcate, atentatul terorist de
duminică nu reprezintă un fapt izo
lat. De mai bine de 15 ani Italia este
zguduită de un lung șir de acțiuni
teroriste împotriva liderilor partide
lor și organizațiilor democratice, a
unor personalități cu vederi progre
siste, urmărindu-se prin așa-zisa
„strategie a tensiunii" să se pro
voace o destabilizare socială, o
stare de haos, să se deschidă astfel
calea unui guvern de „mină forte", de
extremă dreaptă, care, chipurile, să
restabilească „legea și ordinea". Nu
mai Emilia-Romagna, regiune con
dusă de o administrație de stingă
de aproape patru decenii, a fost lo
vită de trei ori în ultimii zece ani
de activitățile grupurilor teroriste.
La 4 august 1974, la ora 1,23 noap
tea, pe ruta feroviară Florența —
Bologna, o bombă cu explozie întirziată a făcut 12 morți și 48
răniți în trenul „Italicus" (Roma —
Brennero). Șase ani mai tirziu, la
2 august 1980, o bombă pusă în gara
Bologna s-a soldat cu moartea a 85
de persoane și rănirea altor 200.
...Duminica trecută, rapidul Napoli
— Milano trecea în mare viteză prin
gara Vernio, situată la circa 40 km
de Bologna. în cele 12 vagoane se
aflau peste 700 de călători, în ma
rea lor majoritate napolitani, care
hotăriseră să-și petreacă sfirșitul de

an în stațiunile de iarnă din nor
dul țării. Ora 19,15. Garnitura intră
in tunelul „Direttissima", de 18,610
km, unul din cele mai lungi din Eu
ropa. Brusc, se produc două explo
zii succesive. Mecanicul de locomo
tivă abia are timp să dea alarma
prin radio și să frineze brusc. Apoi
orice contact cu exteriorul se între
rupe.
Exploziile au avut loc în două
vagoane din mijlocul garniturii. Au
trebuit să treacă mai bine de două
ore pentru ca echipele de salvare
să-și dea seama de dimensiunea
dramei produse și de alte două ore
ca să poată ajunge la vagoanele dis
truse. în momentul în care explo
ziile s-au produs și totul a căzut in
întuneric, pasagerii au fost cuprinși
de panică. S-au petrecut scene de
coșmar. Unii pasageri au părăsit
trenul și au încercat să parcurgă pe
jos cei 12 kilometri care îi des
părțeau, de la ieșirea din tunel, de
San Benedetto Val di Sangro, stația
cea mai apropiată.
Restul de vagoane au ajuns în gara
Bologna, după mai bine de șase ore
de la explozie. „Am scăpat ca prin
miracol — declara unul din supra
viețuitori. Tocmai mă pregăteam să
intru în unul din acele vagoane,
cînd s-a produs explozia. Un timp
mi-am pierdut cunoștința. Cind
m-am trezit, in jurul meu era în
tuneric beznă. Din apropiere se
auzeau gemetele și strigătele de aju
tor ale răniților". „Eram în vagonulrestaurant — relata alt călător. La
un moment dat, am auzit un zgo
mot asurzitor. Imediat după aceea
geamurile s-au făcut țăndări. în
timp ce întregul tren a plonjat în
obscuritate. Cînd am ieșit din tu
nel, am avut impresia că vagonul
din apropiere este complet dezinte
grat". „Scenele pe care le-am văzut
— declara unul dintre membrii echipe
lor de salvare, doctorul Romeo Marchi — erau incredibile, halucinante.
Cind am vrut să intrăm prima dată
în tunel, ne-am lovit de un verita
bil baraj de fum și gaze toxice.
Ne-am reîntors după ce ne-am pus
măștile de gaze. Aproape imediat
mi-au apărut în față cadavrele a
patru persoane, doi bărbați și două
femei. în interiorul primului vagon
am văzut alte patru, între care și
cel al unui copil. Din vagoane se
auzeau urlete de durere și plînsete".

Plină de indignare, opinia publică
din Italia și-a pus, firesc, întreba
rea : cine sint autorii oribilei crime,
cum a fost posibil acest lucru ? Răs
punsul n-avea să întirzie prea mult.
Prin apeluri telefonice anonime către
redacțiile ziarelor „Corriere della
Sera", „Paese Sera" și agenției
„ANSA", mai multe organizații ex
tremiste — „Ordinea Nouă", „Ordi
nea neagră", „Nucleele armate re
voluționare" — toate aparținînd ex
tremei drepte, neofasciste, au re
vendicat atentatul.
întreaga evoluție a situației poli
tice din Italia a pus și pune în re
lief faptul că, prin actele teroriste,
se urmărește subminarea instituțiilor
republicane, intimidarea și elimina
rea forțelor și militanților ce se pro
nunță și acționează pentru dezvolta
rea democratică a țării. Ce poate fi
oare mai semnificativ în această
privință decît faptul că liderul democrat-creștin Aldo Moro a fost se
chestrat și ucis, in primăvara anu
lui 1978, imediat după ce se pro
nunțase în mod deschis pentru o
colaborare cu Partidul Comunist Ita
lian și cu alte forțe ale stingii !
Realitatea arată că pe pozițiile
terorismului se întîlnesc forțe extre
miste de dreapta cu forțe care, drapîndu-se în titulaturi și etichete de
„stingă", nu au însă nimic comun cu
aceasta, ci, dimpotrivă, fac jocul for
țelor de dreapta, slujesc numai și
numai interesele acestora. De fapt,
toate aceste acțiuni nu pot decît să
servească adepților fascismului, care
n-au încetat să existe — chiar re
cent Camera Deputaților a hotărît
să ridice, imunitatea parlamentară
liderului partidului neofascist Miș
carea Socială Italiană, Giorgio Almirante, căruia îi va fi intentat un
proces sub acuzația de „reconstituire
a partidului fascist dizolvat ante
rior".
Nu este nici* un mister și nici o enigmă că anumite cercuri sînt
profund contrariate de menținerea
pozițiilor puternice ale P.C.I. în an
samblul vieții social-politice a țării,
de amploarea mișcărilor de masă îm
potriva amplasării noilor rachete, de
loviturile recente date Mafiei și de
alte asemenea fapte — care au stîrnit
deopotrivă deruta și îndîrjirea forțe
lor reacționare extremiste.
Tocmai de aceea numeroase par
tide politice, practic toate forțele
progresiste au cerut din nou să se
acționeze cu maximum de fermitate
împotriva oricăror grupări teroriste.
„De 15 ani — se arată într-un co
municat al Direcțiunii Partidului Co
munist Italian — mișcările neofas
ciste terorizează populația, iar jus-

Zeci de mii de bolognezi au demonstrat luni seara în piața Maggiore împo
triva noului act terorist, cerîncf pedepsirea exemplară a autorilor

BUDAPESTA. — Constructorii
centralei atomoelectrice de la Paks
încheie anul 1984 cu rezultate sem
nificative. Ei au reușit, potrivit agenției M.T.I., să dea în exploata
re, cu mult înainte de termen, pri
ma parte a acestui important obiec
tiv energetic al R.P. Ungare. Se
preconizează ca într-un viitor foar
te apropiat să intre în funcțiune alte
două blocuri energetice, permițînd
astfel ca puterea atomocentralei să
ajungă la 1 760 megawați. Produc
ția de energie electrică furnizată de
centrală pină acum a fost de 3,6 mi
liarde kWh.
La începutul deceniului următor,

cînd se așteaptă să intre în func
țiune toate agregatele, puterea ato
mocentralei de la Paks va ajunge la
aproximativ 5 000 de megawați.
BONN — Cercetători din R.F.
Germania sînt in căutarea unor
noi tehnologii de obținere a biogazului din reziduuri organice,
care numai în industria alimen
tară se ridică anual la 400—500
milioane de tone. Ele pot furniza
aceeași cantitate de energie ca în
cazul folosirii a 5 milioane tone de
combustibil convențional. Necesarul
energetic anual al industriei alimen
tare se ridică. în R.F. Germania, la
6 milioane tone combustibil conven
țional. Deci, prin prelucrarea rezi
duurilor organice din această industrie se poate asigura aproape in
tegral cantitatea de energie necesa
ră funcționării întreprinderilor ei.
JAKARTA — Două noi zăcă
minte de petrol și alte două
de gaze naturale au fost desco
perite în Marea Java, la nord
de Insula Madura, a anunțat un re
prezentant al companiei petroliere
„Pertamina". Cele două zăcăminte de
petrol se află la o adincime de 2 250
metri, și, respectiv, 2 400 metri, fie
care asigurînd o producție de apro
ximativ 3 500 barili de țiței pe zl.
Zăcămintele de gaze permit o pro
ducție zilnică de peste un milion de
metri cubi. Rezervele de gaze natu
rale descoperite în largul coastelor
Insulei Madura, la est de Java, se
ridică la 900 miliarde metri cubi,
precizează revista franceză „Gas
d’Aujourd’huj".

Preocupări social-economice
în țările în curs de dezvoltare

O imagine a rapidului Napoli-Milano după exploziile produse în tunelul
„Direttissima", de lîngă Bologna
tiția noastră trebuie să se arate mal
severă față de militanții acestor gru
puri de extremiști care provoacă
vărsări de singe". Alte formațiuni
politice au cerut guvernului să fo
losească toate mijloacele ce-i stau
la dispoziție pentru a elimina miș
cările teroriste din viața țării.
Și pe plan internațional se înre
gistrează o vehementă condamnare
a acestui act terorist. După cum se
știe, în repetate rînduri, România a
condamnat practicile terorismului,
care sînt cu desăvîrșire străine și
ireductibil opuse activității politice
democratice, contrarii
intereselor
reale ale clasei muncitoare, ale ma

selor de oameni ai munci). Manifestîndu-și oprobriul față de noul act
terorist din Italia, opinia publică din
țara noastră iși exprimă convinge
rea că forțele democratice, celelalte
forțe progresiste din Italia își vor
întări unitatea de acțiune și vor
dezvolta colaborarea dintre ele, în
eforturile îndreptate spre apărarea
și consolidarea instituțiilor republi
cane, pentru a asigura adincirea
evoluțiilor democratice in conformi
tate cu interesele fundamentale ale
poporului italian, ale cauzei păcii și
colaborării internaționale.

Radu BOGDAN

TEHERAN 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Iranului, Seyyed AU Kha
menei, a inițiat organizarea unui se
minar consacrat identificării căilor
eficiente pentru eradicarea neștiinței
de carte in țară, transmite agenția
IRNA. El a subliniat importanța al
fabetizării întregii populații iraniene,
arătând că in această direcție este
necesar să fie întreprinse măsuri ur
gente. Acest proces, a adăugat pre
ședintele iranian, va contribui la re
alizarea obiectivelor de dezvoltare
economică și socială a Iranului.

GEORGETOWN. — Primul minis
tru guyanez, Desmond Hoyte, a de
clarat că programul guvernamental
de transformări democratice va fi
continuat, urmărindu-se ferm atin
gerea obiectivelor de bază prevăzute
— relatează agenția Prensa Latina.
„Am obținut progrese importante,
mai ales in direcția autosatisfacerii
cu alimente și articole de strictă ne
cesitate și vom continua să punem
mai bine in valoare materiile prime
ale țării" — a spus el.

CAIRO. — O primă conferință na
țională in ■ problemele exportului

R.A. Egipt, va avea loc la Cairo, în
ianuarie 1985. In cadrul lucrărilor
vor fi examinate mijloacele și căile
de creștere a livrărilor externe și
posibilitățile lărgirii ariei lor geo
grafice.
BOGOTA. — In Columbia urmează
să intre in funcțiune, in cursul aces
tei luni, una dintre primele uzine de
pe continent pentru tratarea deșeu
rilor. Noul obiectiv economic va
permite reciclarea anuală a 500 t de
aluminiu, 600 t de produse din ma
terial plastic, 600 t de sticlă, precum
și 900 t de hirtie și carton. De ase
menea, fabrica beneficiază de instala
ții care asigură transformarea mate
riilor organice in îngrășăminte desti
nate agriculturii.

ABU DHABl. — tn regiunea Al
Wagam, din Emiratele Arabe Unite,
a fost construită o uzină de desalini
zare a apei de mare, care funcțio
nează utilizind energie solară. Siste
mul de control este computerizat,
permițind urmărirea tuturor opera
țiunilor și detectarea eventualelor
abateri de la funcționarea normală a
instalațiilor.
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