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Întîmpinat cu entuziaste manifestări de stimă și dragoste, cu fierbinți 

urări de ani mulți și sănătate in fruntea partidului și a țării 

ToSsuHicS CEBUSESCtl fl efectuat o vizita bj lucru 
IN UNITATI ECONOMICE DIN MUNICIPIUL BRASOV

Strălucită contribuție la îmbogățirea 

concepției revoluționare:

Acumularea înaltă
- la temelia progresului 

accelerat al patriei
Secretarul general al partidului a analizat concret, împreună cu muncitori și specialiști, 

cum se acționează pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de Congresul al XHI-Iea al partidului
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste. România, a efec
tuat, joi, 24 ianuarie, o vizită 
de lucru în intreprinderi in
dustriale din municipiul Bra
șov.

Conducâtorul partidului și 
statului nostru a fost însoțit de 
tovarășii Gheorghe Oprea, 
Silviu Curticeanu.

Desfășurată Ia începutul unul nou 
an de muncă, ultimul an al actualu
lui cincinal, intr-o perioadă cînd oa
menii muncii din întreaga țară sint 
puternic stimulați de orientările șl în
demnurile cuprinse în Mesajul adre
sat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de Anul nou, vizita a prilejuiț o 
aprofundată analiză a modului în 
care se acționează pentru înfăptuirea 
importantelor obiective stabilite de. 
Congresul al XIII-lea al partidului . 
privind dezvoltarea economico-soci- 
ală a patriei.

Avînd loc In preajma aniversării 
zilei de naștere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și omagierii indelungalei 
sale activități revoluționare — săr
bătoare scumpă' întregului nostru' 
popor — vizita a reprezentat pentru 
toți cei ce trăiesc și muncesc pe 
meleagurile brașovene un prilej de 
a adresa conducătorului iubit al 

. partidului și al țării, direct, emo
ționant, cu toată căldura inimii, 
urarea tradițională de ani mulți, 
fericiți, sănătate, deplină putere de 
muncă, noi și strălucite succese in 
activitatea pe care, cu exemplară 
dăruire revoluționară, o desfășoară 
in fruntea partidului și statului, 
spre binele și fericirea întregului 
popor, pentru progresul și Înflorirea 
scumpei noastre patrii.

Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, are loc într-unul dintre cele 
mai puternice centre industriale ale 
țării.

Asemenea tuturor județelor patriei. 
Brașovul a cunoscut, în ultimele 
două decenii, o dezvoltare puternică 
pe toate planurile, ca urmare a 
politicii partidului, a concepției no
vatoare, de largă cuprindere și per
spectivă promovată cu clarviziune și 
fermitate revoluționară de Partidul 
Comunist Român, de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Potențialul industrial al județului și 
bogatele sale tradiții muncitorești 
au fost valorificate la un nivel su
perior. economia sa a înregistrat o 
puternică diversificare, îndeosebi în 
domeniul ramurilor de virf, purtă
toare ale progresului tehnic, ceea ce 
a făcut __ .
furnizor de tractoare, autocamioane, 
colorant!, pigmenți organici, motoare, 
rulmenți, să ocupe, din punctul de 
vedere al producției industriale, lo
cul al doilea pe țară.

ca Brașovul, principalul

La întreprinderea „Tractorul"

urare „La mulți ani ICu toată căldura Inimii, sintetizînd sentimentele întregului popor. Iubitului conducător — tradiționala

în cursul dialogului pe care secre
tarul general al partidului l-a purtat 
cu reprezentanții organelor locale de 
partid și de stat, ai conducerii unor 
ministere, cu specialiști și muncitori 
din întreprinderile vizitate, pornin- 
du-se de la importanța județului în 
ansamblul economiei naționale, de la 
sarcinile tot mai mari ce îi revin în 
procesul de dezvoltare multilaterală 
a țării, au fost examinate principalele 
aspecte ale dezvoltării și moderniză

rii producției, au fost stabilite măsuri 
în vederea îndeplinirii prevederilor 
de plan pe anul in curs și pe întregul 
cincinal, ridicării, în continuare, a 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, sporirii eficienței economice 
a întregii activități.

Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului a inceput la 
ÎNTREPRINDEREA
RUL

„TRACTO-
marile unități

Industriale ale țării, cu pondere 
importantă în economia națională, 
unde se realizează in prezent o gamă 
variată de tractoare pentru necesită
țile interne, precum și pentru export 
spre toate continentele.

La intrarea în incinta întreprin
derii. mii de muncitori au venit in 
întîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, salutindu-l cu multă dra
goste și căldură, cu ovații și urale, 
exprimindu-i profunda recunoștință 

pentru activitatea sa neobosită con
sacrată progresului neîntrerupt al 
tării, ridicării bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor, creș
terii prestigiului României in lume.

La sosirea in întreprindere, tova- 
, rășului Nicolae Ceaușescu i-a fost 
adresat, in numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din Bra
șov, un călduros bun venit de către 
primul secretar al Comitetului ju
dețean Brașov al P.C.R., Marin Ne- 
delcu. Erau de față Stelian Teodo- 
rescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Alexandru Roșu, minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice , Internaționale, membri 
ai birourilor județean și municipal 
de partid, ai consiliului de condu
cere al întreprinderii.

O formație alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 
onorul. Grupuri de pionieri, de ti
nere și tineri au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu frumoase buchete 
de flori.

Rodnicul dialog de lucru cu munci
torii, inginerii și tehnicienii între
prinderii de tractoare, cu reprezen
tanții ministerului și centralei indus
triale de resort a cuprins o arie largă 
de probleme privind înfăptuirea pla
nului la toți indicatorii, moderniza
rea și diversificarea continuă ă pro
ducției in raport cu cerințele și exi
gențele economiei noastre naționale 

- și ale beneficiarilor de peste hotare, 
perfecționarea proceselor tehnologice, 
reducerea consumurilor specifice de 
metal, energie și combustibil, crește
rea productivității muncii, ridicarea 
eficienței întregii activități.

Secretarului general al partidului 
i-au fost înfățișate, in timpul vizită
rii unor secții principale de fabrica
ție, rezultatele obținute in activita
tea productivă, precum și preocupă
rile colectivului pentru realizarea de 

. tractoare cu înalte performanțe. S-a 
informat că planul producției-marfă 
pe anul 1984 a fost îndeplinit și de
pășit. Rezultate bune au fost ob
ținute, de asemenea, in ceea ce 
privește creșterea productivității 
muncii, reducerea consumurilor . de 

A
co

con- 
de

și materiale, 
capacitatea 

realiza, in

materii prime 
fost evidențiată 
lectivului de a 
cepție proprie, mașini-agregat 
mare tehnicitate, ceea ce înlocuiește 
importul unor mașini speciale și asi
gură o productivitate sporită și o 
deosebită precizie în prelucrare. Au 
fost prezentate secretarului general

(Continuare in pag. a IlI-a)

O coordonată esențială a politicii 
partidului nostru, îndeosebi în ulti
mele două decenii, o constituie alo
carea unei părți însemnate din ve
nitul național pentru acumulare. 
Această orientare se bazează pe con
tribuția hotăritoare a secretarului 
general al 'partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușe’scu, 'a dezvoltarea 
creatoare a teoriei privind corelația 
dintre acumulare și consum, ținînd 
seama de realitățile economiei ro
mânești, de necesitatea depășirii 
stadiului de țară în curs de dezvol
tare și apropierii de nivelul țărilor 
dezvoltate din punct de vedete eco
nomic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat 
o fundamentare. științifică amplă 
necesității asigurării unei rate opti
me a acumulării, ca factor hotărî- 
tor al dezvoltării puternice a forțe
lor de producție și sporirii avuției 
naționale. în vederea creării condi
țiilor pentru ridicarea continuă a 
bunăstării poporului — țelul suprem 
al politicii partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism. Concepția originală, 
profund științifică a secretarului ge
neral ai partidului se bazează pe 
abordarea dinamică, dialectică a ra
portului de strinsă interdependență 
ce există intre mărimea părții din 
venitul national destinate dezvoltării, 
creșterea venitului național și spori
rea fondului de consum.

Opțiunea strategică de alocare,, 
Îndeosebi după anul 1965, a unei rate 
înalte din venitul național pentru 
acumulate a creat condiții pentru 
amplificarea continuă a potențialului 
-invostițional; . pentru sporirea 
ritmuri rapide a avuției naționale șt 
a venitului național. Pe această bază 
s-au putut aloca, an de an. resurse 
sporite pentru dezvoltarea forțelor 
de producție și ridicarea bunăstării 
populației.

Subliniind semnificația majoră a

SUCCESE DE PRESTIGIU

In Întrecerea socialistă
Pe șantierul

Hidrocentralei

Porțile de Fier II

Ritmuri susținute la toate 
fronturile de lucru

încă din primele zile ale acestui 
an, constructorii și montorii de pe 
șantierul Hidrocentralei Porțile de 
Fier II au înregistrat la toate fa
zele de execuție ritmuri înalte de 
muncă. La nivelul brigăzilor și for
mațiilor, accentul se pune pe folo
sirea cu randament maxim a timpu
lui de lucru, a tuturor utilajelor și 
instalațiilor moderne existente in 
dotare. S-au lansat valoroase ini
țiative, intre care : „La nivelul 
fiecărei formații de montori — pla
nul depășit zilnic cu 1,4 Ia sută", 
,,Brigada cu nici o absență nemo
tivată din producție", „Fiecare con
structor să economisească lunar 
materiale în valoare de 500 de lei“.

în centrala electrică, montorii 
și-au organizat munca în două 
schimburi. In această primă lună a 
anului, la turbinele 2, 3 și 4 s-au 
așezat pe poziție încă 1 200 tone 
utilaje. în același ritm susținut, 
printr-o mare concentrare de forțe, 
constructorii continuă acțiunea de 
consolidare a digului de pe brațul 
mare al Dunării și de închidere a 
incintei din spatele acestuia în ve
derea începerii lucrărilor de beto- 
nare la alte noi obiective. In 
corpul barajului s-au pus pînă 
acum peste 800 000 mc piatră, balast 
și blocuri din beton. (Virgiiiu Tă- 
taru, corespondentul „Scinteii").

Consumuri energetice 
reduse în industria 
județului Suceava

Colectivele de oameni ai muncii 
din unitățile economice ale județu
lui Suceava acționează cu inaltă 
responsabilitate pentru aplicarea in 
viață a măsurilor stabilite la recen
ta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., a 
Indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind reducerea consu
mului de energie electrică și com
bustibil. Prin modificarea progra
mului de lucru al întreprinderilor 
și instituțiilor, consumul zilnic de 
energie electrică s-a redus cu peste 
20 la sută, numai prin reorgani
zarea activității „sectoarelor calde". 
In întreprinderile cu profil de con
strucții de mașini, ca și in cele cu 
vopsitorie și finisaj din unitățile 
industriei ușoare s-a înregistrat o 
economie de peste 100 MWh ener
gie electrică pe zi. La întreprinde
rea de utilaj și piese de schimb din 

alocării unei părți importante din 
venitul național pentru dezvoltare, 
în Raportul prezentat la Congresul 
al XIII-lea al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : „alocarea 
unui procent important din venitul 
național pentru dezvoltare constituie 
o necesitate obiectivă, o lege a con
strucției socialiste pentru progresul 
general al societății și ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului. Se poate spune că numai 
alocarea a 28—32 Ia sută din venitul 
național asigură reproducția lărgită 
și viitorul liber și independent al 
unei națiuni, al unui popor".

Justețea acestei teze fundamentale 
a partidului nostru este pusă sintetic 
în evidență de rezultatele obținute 
in dezvoltarea economico-socială a 
țării noastre, de legătura strinsă 
dintre rata acumulării, sporirea po
tențialului productiv și creșterea 
venitului național și a bunăstării 
poporului.

Astfel, în perioada 1966—1984, clnd 
rata medie anuală a acumulării a 
fost de circa o treime, s-a amplifi
cat puternic potențialul productiv și, 
ca urmare, sporul mediu anual al 
venitului național a fost de circa 28 
miliarde lei. comparativ cu 8 mi
liarde lei in perioada 1951—1965, 
cînd rata acumulării a fost in me
die de 21—22 la sută. în aceste con
diții. venitul național pe locuitor a 
sporit de la 2,2 mii lei în 1950 la 
peste 29 mii lei în anul 1983. Creș
terea în ritm susținut a venitului 
național a asigurat sporirea conti
nuă a resurselor destinate fondului 
de consuni și înfăptuirea pțogra- 
jrpelp,V:-r.-41ș^.Ți<li<ț'ă1«î> a nivelului de 
trai.'. Este . semnificativ in această 
privință faptul că în perioada 
1966—1984 sporul mediu anual al 
fondului de consum a fost de 15

Dr. Stelian M1LITARU 
(Continuare in pag. a IV-a)

Suceava, de exemplu, energia elec
trică economisită pină acum asigu
ră desfășurarea normală a activită
ții unității timp de 4 zile, impor
tante reduceri ale consumurilor 
energetice inreglstrindu-se și la în
treprinderile de tricotaje „Zimbrul", 
de mașini-unelte și de confecții din 
Suceava, ca și la Uzina pentru con
strucții și reparații utilaje și piese 
de schimb din Vatra Dornei. (Sava 
Bejinariu, corespondentul „Scin
teii “).

Respectarea graficelor 
de execuție la centrala 

termoelectrică 
de la Holboca — lași 
Cu toate condițiile grele din 

cauza frigului excesiv din această 
iarnă, montorii și instalatorii de la 
centrala termoelectrică pe lignit de 
la Holboca, obiectiv energetic ce se 
înalță în apropiere de municipiul 
Iași, acționează cu toate forțele la 
montajul utilajelor în vederea gră
birii punerii in funcțiune și conec
tării acestuia la rețeaua sistemului 
energetic național la termenele sta
bilite. Ca urmare a eforturilor 
depuse, ei au reușit să se mențină 
in graficele unei activități norma
le și ale efectuării unor lucrări de 
inaltă calitate. Ritmuri tot mai 
susținute se înregistrează, de ase
menea, la montarea turbinei de Ia 
grupul energetic nr. 1 de 50 MW, 
a conductelor de joasă și medie 
presiune din sala mașinilor și a 
corpurilor de electrofiltru, precum 
și la instalarea pompelor — lucrări 
ce se desfășoară cu consumuri re
duse de energie. (Manole Corcaci, 
corespondentul „Scinteii").

Livrări suplimentare 
la export

Pregătindu-și din timp producția 
pentru acest an și acționind bine 
organizat, cu dăruire și inaltă con
știință muncitorească, colectivul de 
la întreprinderea de aparate de 
măsură și control din municipiul 
Vaslui a reușit, in pofida condiți
ilor deosebite ale acestei ierni, să 
înregistreze un succes deosebit în 
producție. Despre acest fapt ne vor
bește inginerul Gheorghe Grumă- 
zescu, directorul unității : „Cu cele 
peste 30 000 de aparate de măsură 
și control livrate în aceste zile par
tenerilor de peste hotare, colecti
vul nostru și-a indeplinit integral 
planul la export pe luna ianuarie. 
Acest lucru ne dă posibilitatea ca 
in perioada de timp care a mai 
rămas să livrăm la export noi 
cantități de produse de înaltă cali
tate". (Petru Necula, coresponden
tul „Scinteii").
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Pictură de Ion Șuiea-Gorj Tapiserie de Ileana Balotă

în strai de sărbătoare
E sărbătoare-n farâ și-n inimi e lumină 
Sărbătorind Cirmaciul ce ne-mplinește dorul 
Să-nalțe România spre cote, mai senină, 
Precum Congresul XIII ne-arată Viitorul.

Cu Ceaușescu-n frunte, Erou al țârii noastre 
In epoca de glorii înscrisă pe Drapel 
Ce-ncununează Țara cu irizări de astre, 
Vom fi-n curînd aproape de Comunistul țel.

Dialogul cu poporul—dialogul cu timpul

Eroului națiunii 
Tribun uman, lumină proclamînd, 
Pentru cei mulți și demni. Și temelie, 
La loc de cinste, munca să ne fie 
Principiu al vieții, orișicînd.

Credința sa in om și echitate 
Se-aprinse-n inimi și rodi, solară, 
Iar visurile noastre-naripate 
In marele prezent se întrupară.

Ales e CEAUȘESCU NICOLAE, 
Un om pentru o epocă și-o țară, 
Eroică, perpetuă văpaie 
In care-a noastre crezuri se-ntrupară.

Lucian BURERIU

Gînd curat
Descălecînd din veacuri, vin mindrii voievozi 
Privindu-și cu iubire și fală ctitoria 
Și-aduc urări alese viteazului bărbat 
Care-a păstrat întreagă și demnă România. 
Cu glas de primăvară copiii vin alai 
Un codru de vlăstare cu inima curată, 
Inconjurind stejarul, greu încercat prin timp 
Urează s-aibă parte de viață-ndelungată. 
Din Bălgrad, capitala viteazului Mihai 
Trimitem soli pe caii zăpezilor curate 
In prag să se aducă străbunele urări: 
Ani mulți cu bucurie și multă sănâtatel

Aurica HORINCAR
Alba lulia

Desigur, timpul luat nu
mai el, el singur, nu are 
proprietatea ca, prin sim
pla trecere, să prefacă 
fapta omenească in istorie. 
Cînd vorbim despre acte 
devenite prin timp istorie, 
atunci, categoric lucru că, 
cel puțin prin egală virtu
te, a contribuit însăși fapta 
asigurîndu-și dăinuirea în 
timp și devenind, astfel, 
istorie. Deci, în ultimă in
stanță, istoria decurge din 
capacitatea umană de a 
conduce la fapte care, în- 
semnînd ceva, marcind un 
prag important, să dăinuie. 
Apoi, timpul, cu splendi
dele lui însușiri de obiecti
vare, iși face datoria de 
catalizator transformînd 
fapta in istorie. Iar de-abia 
după aceea se produce 
„miracolul" : cind istoria 
devine conștiință. Conștiin
ță socială, conștiință poli
tică, conștiință culturală — 
adincindu-se tot mai mult, 
devenind conștiință națio
nală la scara marii colecti
vități și conștiință umană 
la scara întregii omeniri.

încerc toate aceste expli
cații deoarece timpul la 
care mă refer pare scurt, 
extrem de scurt. Este vorba 
de numai douăzeci de ani 
din istoria cea nouă a 
României, de perioada 
scursă de la Congresul al 
nouălea al partidului, pe
rioadă căreia 1985-ul, proas
păt început, Ii marchează 
de-abia al douăzecilea an.

Și, cu toate acestea, 
timpul a și așezat temeinic 
in conștiința noastră deasu
pra denumirii evenimentu
lui atributul „istoric" : 
ISTORICUL CONGRES AL 
IX-LEA AL P.C.R. Istoric, 
deoarece el este fixat as
tăzi ca un prag de con
știință națională. In înflo
rirea ei, în desăvîrșirea ei, 
în deschiderile ei spre noi 
certitudini.

A fost un moment fru
mos și promițător, declan- 
șînd entuziasmul în mari

Mai tari ca niciodată și-ncrezâtori in OMUL 
Ales în fruntea Țării ca demn Conducător, 
Vom construi uzine, vom imblînzi atomul. 
Și scut de e nevoie, vom fi sub Tricolor.
Priviți români, e Tara in strai de sărbătoare, 
Arc de Triumf inalțâ pe munți și pe cimpie, 
Pe care, in unire iși scrie-a ei urare:
Mulți ani lui Ceaușescul Și sub a lui chemare, 
Mulți ani de pace-n lume și-n mîndra României

Geo CIOLCAN

Patria este lumina ne
stinsă a sufletului nostru. 
Ea nJ însoțește pretutin
deni, ca și amintirea ma
mei, de la naștere și pină la 
moarte. Nimic nu ne poate 
înlocui în ființa noastră 
sentimentul patriei. El vine 
din apartenența la un tre
cut încercat și limpede in 
etica lui. Noi nu am fost, 
ca alte popoare, război
nici. Dacii lucrau pămin- 
tul, creșteau animale. în
grijeau albine, scoteau aur 
din piatră seacă. Dar cînd 
războiul luă locul păcii, 
țăranii deveniră ostași. U- 
neltele de muncă și caii de 
povară se făcură animale 
de luptă. Acești oameni 
pașnici se dovediră foarte 
buni luptători. Dar cum 
terminau lupta se apucau 
tar de ale lor : pămîntul, 
vitele, sarea și mierea. 
Războinici fără vocația 
războiului, țărani și ostași 
deopotrivă, insinuîndu-se 
In spiritul roman chiar în 
felul în care acesta, la rîn- 
dul lui. credea că pătrun
de și stăpînește lumea au- 

energii pe plan național, 
confirmînd tot ce era va
loros în conștiința datoriei 
comuniste față de țară și 
stimulînd tot ce încă nu se
dezlănțuise în avîntul con
strucției socialiste.

Ne amintim, cu emoția 
pe care o trezește eveni
mentul istoric, de primele 
vizite de lucru pe care le 
făcea în țară secretarul ge
neral al partidului, de acel 
început al DIALOGULUI 
CU ȚARA care a însemnat 
de atunci și stil de lucru 
și cunoaștere permanentă. 
A-nsemnat o trăsătură
esențială a EPOCII 
NICOLAE CEAUȘESCU.

de Corneliu LEU

In legătură cu ele ne 
amintim de tribunele im
provizate în centrele ora
șelor care se aflau la în
ceputurile dezvoltării sau 
pe locurile unde doar se 
prefigurau platformele in
dustriale. Din cuvintele 
rostite atunci, din confrun
tarea părerilor privind po
litica deschisă de stimulare 
a tot ce este inițiativă, din 
tot mai adinca descoperire 
și cunoaștere a capacități
lor de creație, din larga 
consultare a țării la stabi
lirea jaloanelor creșterii ei 
au rezultat nu numai ora
șe și uzine noi ; au rezul
tat — determinante esen
țiale ale unei vieți moder
ne — mari centre urbane 
și industrii întregi.

Aleg un singur exemplu, 
absolut la întimplare : la 
Slobozia, una dintre noile 
artere se cheamă, nici mai 
mult nici mai puțin, decît 
„Bulevardul Chimiei". Da, 
fără nici o exagerare care 
să ducă la surîsuri de com
plezență în fața unor or
golii cu iz provincial. Adi
că, spre a vorbi in termeni 
economici : „cu toată aco-

Lumina
tohtonă. Ieșind de aici o 
mică lume nouă, un popor 
misterios cu o neobișnuită 
putere de rezistență, oa
meni primind toate influ
ențele și rămînînd ei în
șiși, preluînd ca niște eu
ropeni civilizația medite
raneană și ca niște oameni 

de George BALAIȚA

al orientului învățătura 
despre timpul care nu e- 
xistă și pe care ei o trans
figurară intr-o formă ele
mentară de filozofie a e- 
xistenței și o cuprinseră 
ca in chihlimbar într-un 
aforism numit pe limba 
lor nouă proverb : apa 
trece, pietrele rămîn...

Sentimentul patriei vine, 
de asemenea, din viitorul 
care cu o viteză specifică 
veacului înaintează spre 
noi și căruia, cu o voință 
comună și într-un mare 
efort constructiv, trebuie 
să-i dăm o față umană 
demnă, să-1 supunem și. 

perirea". Un Bulevard al 
Chimiei cu blocuri ambițio- 
nînd la foarte multe etaje 
în care locuiesc chimiștii 
dedicați vitaminizării Bă
răganului ; un bulevard 
ducind din centru pînă la 
— bineînțeles — marea 
platformă industrială de 
specialitate cu capacități 
de producție din ce in ce 
mai mari.

Există oare la Călărași 
sau la Tîrgoviște un „Bu
levard al Metalurgiei" 7 
Nu-mi amintesc să fi fost 
vreo tăbliță cu acest nume, 
dar conținutul, conținutul 
real, concret și productiv 
pentru o asemenea denumi

re, există categoric, absolut 
și identic. Tot așa cum la 
Donohoi. la Bistrița-Năsăud 
sau la Buzău, cu sau fără 
denumire, există străzi ale 
industriei sticlei, in Me
hedinți, Gorj sau Caraș- 
Severin mari bulevarde ale 
Energiei, la Oradea, Slati
na sau Tulcea ale Alumi
niului, la Curtea de Argeș 
și Alba lulia ale Porțela
nului, la Pitești, Craiova și 
Cîmpulung ale Automobile
lor, iar Medgidia și Basa- 
rabi încep să aibă neapă
rat „Strada Portului".

Dar, chiar dacă nu cităm 
aici marile centre, adevă
ratele cetăți ale industriei 
contemporane românești, 
toate acestea nu constituie 
decît metafora, încercarea 
de a afla simboluri ce nu 
pot fi atotcuprinzătoare. 
Atotcuprinzătoare este nu
mai ideea de DEZVOLTA
RE ARMONIOASA A TU
TUROR JUDEȚELOR $1 
LOCALITĂȚILOR care a 
prins rădăcină temeinică 
in solul românesc tocmai 
sub soarele politicii de 
dialog cu țara, promovată 
consecvent de partid.

patriei
în același timp, să ne a- 
daptăm lui... Dar putem 
oare gîndi prezentul care 
ca o sămință prețioasă 
stringe în el trecutul ' și 
viitorul, fără a purta ne
contenit în inimă senti
mentul patriei 7

Iau în mină bobul de

griu. Iată patria, încrus
tată în aurul lui. Ascult 
ploaia deasupra pămintu- 
lui însetat. O parte din 
bucuria mea aparține pa
triei. Deschid Cartea. Pa
tria se află acolo. Mă gîn- 
desc la Descriptio Mol
davian a lui Dimitrie Can- 
temir. Văd harta desenată 
de mina voievodului căr
turar. Am în minte Istoria 
românilor sub Mihai Vodă 
Viteazul, a Bălcescului cel 
pierit in exil. Am în min
te Discursurile lui Kogăl- 
niceanu despre neatirnare 
și libertate. Am în minte 
Cintarea României, stihu

de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Nu e nevoie să cităm 
nume de localități sau să 
menționăm cartierele lor 
industriale. Este de ajuns 
să ne gindim la portretul- 
schemă al orașului româ
nesc contemporan : cu 
marile sale artere construi
te în acești douăzeci de 
ani, cu nesfirșitele cartiere 
de locuințe civilizate, cu 
toate bunurile de domeniu 
public de care ele dispun ; 
și, păstrind in coasta lor, 
ca un satelit din care pul
sează în permanență ener
gia dezvoltării, platformele 
industriale care de-abia se 
prefigurau la începutul 
dialogului cu țara. Platfor
me întinse, puternice, cu- 
prinzînd industrii variate 
în împletirea unei existen
țe organice, determinîn- 
du-și reciproc mersul pro
ducției, completindu-se și 
stimulîndu-se una pe alta 
și contribuind cu toate la 
împlinirea localităților de 
pe cerul cărora macaralele 
constructorilor încă nu 
s-au mutat.

La dimensiunile sale, la 
specificul peisajului său, 
fiecare oraș al țării se re
cunoaște astăzi intr-o ase
menea descriere, cu toate 
că nu este vorba decît de 
citeva cincinale.

Și atunci, fixînd cu ase
menea imagini harta țării, 
înțelegem de ce, indiferent 
de durata pe care a avut-o, 
timpul nu a făcut decît să 
consolideze atributul „is
toric" ce încununează de
numirea Congresului al 
nouălea al P.C.R., tot așa 
cum a făcut cunoscută în
tregii omeniri Personali
tatea care i-a insuflat mă
rețele idei.

Iar dialogul cu țara ajun
ge a fi un dialog și cu 
timpul. Ceea ce înseamnă 
un dialog cu devenirea. 
Dialog în care ne spunem 
cuvîntul forței noastre de 
organizare și creație.

rile lui Alecsandri, opera 
lui Eminescu. Am iarăși 
în minte cartea despre ve
chime și continuitate a a- 
celui ochi tragic și cuprin
zător numit Pârvan, și 
încă nedepășita Istorie a 
literaturii de Călinescu, 
mărturie a unui spirit pa
triotic lucid și onest. Avem 
exemplul înaintașilor și 
acțiunea contemporană 
care poartă chipul și în
fățișarea Conducătorului 
partidului și statului nos
tru. Istoria românilor este 
o piramidă de fapte, iar 
vlntul vorbelor, ori din ce 
parte ar bate el, nu Va pu
tea face altceva decît să-i 
șlefuiască muchiile, s-o 
facă și mai strălucitoare 
în lumină.

La început de an nou. 
dedic acest modest omagiu 
celui mai iubit fiu al pa
triei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cărui viață 
și operă stau chezășie vii
torului nostru, viitorului 
patriei.

Egalitatea tuturor cetățenilor țării - strălucită ctitorie a „Epocii Ceaușescu"
Intilnim un fapt și încercăm să-i descifrăm semnificația. Pentru ci 

faptul de viată conține un invățămint, degajă o concluzie, exprimă o rea
litate, furnizează un argument. De aceea ne-am gindit că cel mai firesc 
mod de a răspunde la întrebarea : în ce constă egalitatea cetățenilor so
cietății noastre în anul 41 al libertății noastre, în anul în care vom ani
versa 20 de ani de la Congresul al IX-lea, ani de mari eforturi și de 
strălucite realizări pe terenul înfăptuirii în viață a egalității oamenilor — 
este acela de a înfățișa citeva fapte, citeva situații, culese de pe întreg cu
prinsul fării. $i dacă asemenea realizări s-au dovedit cu adevărat spectacu
loase, aceasta se datorește faptului că'au fost călăuzite de o concepție 
amplă, cuprinzătoare privind egalitatea, cuprinzind toate componentele și 
dimensiunile acestui concept: economice, politice, sociale, umane. O con
cepție clădită cu aportul hotăritor al secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, aplicată cu o rară consecvență in ultimii două
zeci de ani, cind zone intiegi au cunoscut ritmul trepidant al vieții mo
derne, binefacerile civilizației ; astfel, toți locuitorii țării au beneficiat de 
posibilități egale de a-și afirma personalitatea, de a-și împlini propriile 
aspirații. Experiențele de viață pe care le vom prezenta — infime ca nu
măr in raport cu sutele și sutele de mii ce ar putea fi consemnate — 
vor constitui, sintem convinși, grăitoare argumente pe marea temă a 
egalității înfăptuite de societatea noastră.

LA NOI MUNCA 
ÎL CHEAMĂ 

PE OM

Puțină lume știe că la Începutul 
secolului nostru Botoșaniul, cu un 
număr de. peste 40 000 de locuitori, 
se situa pe locul patru între orașele 
țării — ne spune Ion Cojocaru, pri
marul municipiului. Dar de atunci 
orașul a început să regreseze. Deși 
avea una din cele mai înalte rate a 
natalității, populația Botoșanilor scă
dea pe zi ce trecea. înainte de elibe
rare se situa sub 30 000. Revista „So
ciologia românească" publica în anul 
1938 un studiu semnificativ intitulat : 
„Un oraș în declin", în care se con
chidea: „orașul acesta dă înapoi, re- 
gresează, se chircește". Inima orică
rei localități — viața economică — 
nu mai pulsa cu vigoare. Tocmai aici 
a survenit modificarea pe care a 
adus-o noua istorie a patriei, mai 
ales cea inaugurată odată cu Con
gresul al IX-lea.

Chiar in anul 1963, anul înființării 
județului, secretarul general ai parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a făcut o vizită de lucru in județ, 
prilej cu care s-a stabilit viitorul 
orașului și al zonei. Evoluția ulteri
oară a lucrurilor a arătat cit de ju
dicios s-a procedat atunci.

— Vreți să detailați 7
— Da, numai în perioada care s-a 

scurs de la acea dată au fost înfiin
țate în oraș și in județ peste 55 000 
noi locuri de muncă, majoritatea în 
industrie. Noul cartier al Primăverii 
are 35 000 de locuitori, adică mai
mulți decît avea orașul în 1965.

— Cum se explică acest spor ma
siv de populație 7

— Majoritatea provin din județ. 
Dar nu au mai plecat în altă parte, 
pentru că au găsit de lucru aici. Și, 
fapt semnificativ, aproape o treime 
din noul detașament muncitoresc este 
formată din botoșâneni întorși de pe 
meleagurile unde plecaseră să caute 
de lucru. Putem deci spune că și la 
Botoșani, ca dealtfel in întreaga 
Românie de astăzi, nu omul caută de 
lucru, ci munca ii cheamă pe om.

Am vorbit de dezvoltarea Botoșa
nilor, dar am fi putut alege un alt 
exemplu, din Tulcea sau Harghita, din 
Teleorman sau Sălaj și situația s-ar 
repeta aidoma în datele ei funda
mentale. Pentru că toate localitățile 
țării au fost conectate la ritmurile 
dezvoltării rapide. Și dezvoltindu-se, 
toate au cunoscut binefacerile civili
zației.

Iată, de pildă, Sulina, o localitate 
la marginea țării, s-a confundat pină 
nu demult cu viața unui modest port 
pescăresc. Personalul muncitor, prac
tic inexistent. Și aici dezvoltarea 
economică a trezit la viață localita
tea. Ce este astăzi Sulina 7

în ultimii ani a fost dat în folo
sință un modern șantier naval ca
pabil să construiască și să repare 
nave de 4 500 tdw, urmînd ca in 
curînd să fie in măsură să realizeze 
și nave pină la 15 000 tdw. Un alt 
obiectiv economic se află in prag de 
finalizare — atelierul de dezmembrat 
nave. Tot aici a fost construită o 
modernă fabrică de conserve din 
pește ; de curînd a luat ființă una 
din întreprinderile de exploatare a 
resurselor naturale din Delta Dunării.

Locul vechilor case pescărești este 
luat de blocurile zvelte care numără 
deja 500 de apartamente. Din noile 
dotări social-edilitare rețin atenția 
Liceul de mecanică navală, un mo
dern hotel cu 100 de locuri, uzina 

de apă, faleza modernizată, numărul 
mare de unități comerciale. în numai 
cîțiva ani populația orașului a sporit 
de două ori, iar personalul munci
tor numără astăzi peste 3 500. De re
marcat faptul că veniturile popu
lației In ultimii 20 de ani au sporit 
de peste 4 ori.

Treptele acestei modernizări rapide 
sint marcate de vizitele repetate 
efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cind s-a stabilit ca orașul 
să revină la statutul de „port liber" 
și s-a conturat dezvoltarea economi
că, social-edilitară a localității.

ȘANSE EGALE 
DE ÎMPLINIRE A 
PERSONALITĂȚII

Asigurarea dreptului la muncă 
este un element fundamental al 
impresionantului edificiu al ega
lității înălțat în patria noastră 
în anii socialismului. Dar el nu 
este unic, ci integrat unor ade
vărate structuri ale egalității 
care permit fiecărui cetățean să 
se dezvolte, să-și afirme perso
nalitatea în funcție de disponi
bilitățile și calitățile proprii. în 
fond, dreptul la muncă nu s-ar 
putea realiza deplin dacă el nu 
ar fi strins corelat cu dreptul la 
învățătură, care contribuie ca 
primul să fie exercitat mal 
deplin.

Pe familia Cristea și Rada Morcov 
am găsit-o acasă, în comuna Măl- 
dăeni — Teleorman — ocupată cu 
grijile bătrineții. Cînd am adus vor
ba de copii, de cei 9 copii ai lor, 
fruntea li s-a descrețit, vorba a prins 
să curgă repede.

— D-apăi. taică, copiii mei au fost 
crescuți mai mult de stat.

— Dar știam că soția a fost casnică 
și s-a ocupat de creșterea copiilor.

— Da, cit au fost mici, ea i-a 
crescut, tntr-adevăr. Că eu, ca zidar, 
am fost mai mult plecat prin satele 
vecine și pe alte șantiere din țară. 
Aproape cincizeci de ani, o viață de 
om am lucrat ca zidar. Dar dacă ju
decăm cu dreptate nu putea ea să-i 
facă ceea ce sint ei acum — maiștri, 
ingineri, profesori. Mai ales că o 
parte au plecat mai de mici de-acasă. 
Au făcut profesionala, alții au conti
nuat cu seralul, apoi cu facultatea. 
Unii au mers drept la liceu, facul
tate, că școala nu ne-a costat.

— S-o luăm mai pe îndelete : ce 
sînt cei 9 copii ai dumneavoastră 
acum 7

— Păi, doi sint muncitori, unul de
senator tehnic, unul profesor, doi 
maiștri, unul medic veterinar, doi 
ingineri agronomi, unul activist de 
partid. Fiecare după cum l-au dus 
puterile.

„Fiecare după cum l-au dus pu
terile". Adică fiecare la locul său, 
lată o altă exprimare a aceluiași 
adevăr al egalității posibilităților de 
împlinire umană pe care o asigură 
societatea noastră. Intr-o orinduire 
in care șansele sint egale pentru toți, 
fiecare ocupă locul ce 1 se cuvine, 
locul care răsplătește munca, efortul, 
capacitățile sale. Și faptul că copiii 
familiei Cristea și Rada Morcov au 
îmbrățișat profesii atît de diferite 
atestă acest adevăr. Și cîte alte mii 
și mii de argumente pe întreg cu
prinsul patriei nu ar ilustra aceeași 
realitate 1

LIMBAJUL 
CREAȚIEI 

ÎNFRĂȚITE

...Reghinul, orașul In care 
Petru Maior și-a gindit istoria, 

• este azi un oraș mureșean cu 
personalitate, unul din puținele 
care a reușit să păstreze intact 
farmecul din vechime, ce-i dă 
distincție și să-i adauge o nouă 
arhitectură, noi valori de spirit 
și civilizație. Acestei podoabe 
a muncii cu care părinții înfru
musețează orașul, copiii lor il 
adaugă o altă podoabă, cea a 
culturii. Receptind cu deschi- 

. derea specifică vîrstei lecția 
muncii și creației înfrățite, trans
misă lor din generație in ge
nerație, îndemnurile secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind o cit 
mai bună cunoaștere a tot ceea 
ce s-a creat mai de preț pe a- 
ceste meleaguri, datoria de a 
îmbogăți permanent moștenirea 
progresistă a istoriei, tinerii din 
localitate — români și maghiari 
— elevi, muncitori, funcționari, 
intelectuali, au înființat cenaclul 
„Condeie reghinene".

— Cenaclul cuprinde peste patru
zeci de membri — ne spune Emil 
Șerbânescu, președintele comitetului 
orășenesc de cultură și educație so
cialistă. Obiectivele sale : valorifi
carea și îmbogățirea folclorului local, 
cunoașterea și popularizarea con
tribuției unor personalități mureșene 
la dezvoltarea culturii din România 
etc. Cel mai mult „prind" Insă șe- 

zătorile comune organizate în sate. 
In întreprinderi și instituții. Un gen 
de spectacole în care sînt valorifi
cate tradiții locale, sînt prezentate 
creații originale. Tineri inimoși pre
cum Veronica Oprea, Szocs Olga, 
Viorica Dan, Bojte Lidia, Szasz 
Kolumban, Maria Giurgiu etc. fac 
traduceri din creațiile unor autori 
bine cunoscuți, români și maghiari, 
compun versuri, contribuie la întoc
mirea și publicarea unor mici vo
lume conținind creații ale membrilor 
cenaclului etc. Dar cel mai impor
tant ciștig este poate cunoașterea 
creației valoroase in limba română 
și maghiară, apropierea dintre tinerii 
români și maghiari, de data aceasta 
prin intermediul creației și activității 
culturale.

tn prezent. In peste 20 de 
asemenea cenacluri, la Luduș sau 
Sighișoara, la Sovata sau Tirnăveni, 
în întreprinderi, sate și școli, tinerii 
mureșeni, români, maghiari, germani, 
încearcă să adauge o cît de mică 
contribuție la îmbogățirea vieții spi
rituale comune a județului și, astfel, 
să așeze o nouă punte de întărire a 
înțelegerii și unității dintre locui
torii săi.

* CONȘTIINȚA 
DEMNITĂȚII

In viziunea partidului nostru, 
n tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
egalitatea nu este, nu poate fi 
doar un sumum de condiții po
litice, economice, culturale. Ea 
trebuie să se împlinească in 
ceva, care să-i dea măsura și, 
in același timp, să reprezinte o 
adevărată încoronare a egalită
ții. poate cel mai puternic liant 
al său, anume conștiința dem
nității. Dacă astăzi intre toți fiii 
tării, fără deosebire de naționa
litate. există relații firești, a- 
propiate, prietenești este pentru 
că in toți acești ani, sub ne
mijlocita îndrumare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, s-a solu
ționat într-un mod revoluționar 
problema națională. în centrul 
acestei realizări istorice se află 
Ideea că toți — indiferent de 
limba pe care o vorbim — sintem 
stăpini egali in drepturi in pa
tria comună, cu toate obligațiile 
care decurg de aici pentru îm
bogățirea și înfrumusețarea ei ; 
că trebuie să ne ridicăm la 
înălțimea comandamentelor e- 
pocii, să ne prezentăm in fața 
istoriei cu fruntea sus, cu con

știința limpede că am făcut tot 
ceea ce depindea de noi pentru 
a adăuga noi frumuseți chipului 
mindru al patriei.

Un an poate însemna în viata 
unui om, a unui colectiv și mult și 
puțin. Depinde de încărcătura care i 
se dă. Pentru ing. Ioan Budeu, di
rectorul întreprinderii de mase plas
tice „Viitorul" din Oradea, cit și 
pentru cîțiva dintre colaboratorii săi 
— chimistul Pintyak Iosif, inginerii 
stagiari Ioan Ciorba, Maria Molnar, 
Tiberiu Preda, alături de mai vete
ranul Bakos Ladislau — anul 1984 
va rămine un an reper. Motivul : 
anul trecut aici s-a realizat prima 
bandă românească de magnetofon.

— A fost greu, a fost ușor 7 II 
întrebăm pe inginerul loan Budeu, 
sufletul colectivului de specialiști.

— Ușor n-a fost, nicidecum. Cind 
dorești să izbutești treci peste toate. 
Ne-am dovedit insă un colectiv 
ambițios și unit In această ambiție a 
noastră. Cum vedeți sintem și tineri 
și virstnici, am alăturat experiența 
entuziasmului. Inginerul stagiar loan 
Ciorba, bunăoară, s-a frămîntat zi și 
noapte cu proiectarea utilajelor. Gîn- 
diți-vă, de 12 ori a refăcut proiec
tele pentru a se opri la cel mai bun. 
Nu aveam în plan un asemenea 
obiectiv, dar cu atît mai mult do
ream să izbîndim. La un moment 
dat problemele de ordin chimic ne 
țineau pe 10c. Dar chimistul Pintyak 
Iosif era și el cîștigat de idee și do
rea să învingem. Singura șansă era 
să Ieșim din tipare, să nu cedăm in 
fața greutăților de diferite feluri 
care se ivesc.

Discutăm cu chimistul Pintyak.
— Numiți citeva din aceste difi

cultăți.
— Bunăoară, obținerea pulberilor. 

Cît am progresat în această direcție 
puteți să vă dați seama și din ur
mătorul fapt : prima fază a pulberi
lor cu caracteristici magnetice am 
redus-o de la 20 de ore la o oră. 
Lucrul e deosebit de migălos. Gro
simea stratului aplicat pe banda de 
poliester nu poate depăși 5—7 mi
croni. Spectaculos, nu ’ Dar mai 
spectaculos și mai Îmbucurător este 
efortul propriu, efortul comun ince- 
pind de la concepția tehnologică pină 
la proiectarea utilajelor și reali
zarea lor prin autodotare. Or, pentru 
reușită, nu o dată trebuie să te 
așezi de-a curmezișul împotriva ru
tinei. a automulțumirii.

— Ce speranțe vă puneți In 1985 
din perspectiva creației la care 
sînteți angajați 7 revenim cu între
barea la directorul unității.

— Ne pregătim asiduu să trecem 
ia producția de serie' a benzii de 
magnetofon scutind țara de un efort 

valutar apreciabil. Mal ales în per
spectiva intențiilor de a diversifica 
oferta noastră.

...Cu cinci ani In urmă, cind a 
venit ing. Nicolae Opriș ca tinăr 
absolvent al agronomiei în Slimnic, 
județul Sibiu, tocmai se punea pro
blema înființării unei ferme cu pro
fil nou, cea de cultivare a hameiu
lui. Căruța sta însă mai mult pe loc, 
cum se spune. Cum să fie hameiul 
rentabil la noi 7 se întrebau unii. 
Nu-i mai bine să cultivăm tot ceea 
ce știm noi 7 Cu ceea ce ne-am o- 
bișnuit 7

Tînărul Inginer nu prea avea 
aliați. Printre primii care i s-au ală
turat a fost tractoristul Gustav 
Schwartz.

— De ce 7 II întrebăm acum.
— Pentru că am simțit că vrea șl 

e pregătit să facă ceva bun pentru 
unitatea noastră. Simțeam că alături 
de tînărul inginer pot face și eu mai 
mult.

— Cum a demarat acțiunea 7
— Greu, mai ales că în primul an 

au venit și multe ploi, apoi înghe
țuri. Recolta nu putea fi concludentă. 
„De, v-am spus...", numai ce auzeai. 
M-am alăturat și mai mult inițiati
vei și autorului ei. Anul al doilea 
ne-a adus recoltele scontate.

Astăzi ferma de hamei din Slim
nic, prin rezultatele obținute în ul
timii doi ani s-a situat pe primul 
Ioc pe țară intre fermele I.A.S. Be
neficiile obținute anul trecut se ri
dică la 2 milioane lei.

Rezultatele au progresat, prietenia 
dintre cei doi pionieri ai fermei s-a 
întărit, legată și împlinită în acel 
liant puternic pe care putem să-1 
numim cu mindrie conștiința demni
tății.

...Intîlnim un fapt și Încercăm să-i 
descifrăm semnificația. Dar cîte 
fapte, cîte situații nu pot susține, 
argumenta miile și milioanele de 
ipostaze sub care ne apare egalitatea 
în viața noastră socială, ca și drep
tatea și libertatea. Dacă stăm să ne 
gindim bine, în sprijinul acestei 
îdei-forță, idel-ax a alcătuirii noas
tre sociale putem aduce tot atîtea 
probe, atîtea argumente personale, 
ciți locuitori sint pe cuprinsul pa
triei, pentru că fiecare dispunem de 
o experiență de viață care să sus
țină și să intemeieze această reali
tate fundamentală a vieții noastre 
politice, economice, sociale. Cu te
mei. deci, am putea spune : Româ
nia — țara celor peste 22 de mi
lioane de argumente in favoarea e- 
galității.

Paul DOBRESCU
cu sprijinul corespondenților
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întimpinat cu entuziaste manifestări de stimă și dragoste, cu fierbinți urări

de ani mulți și sănătate în fruntea partidului și a țării

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN UNITĂȚI ECONOMICE DIN MUNICIPIUL BRAȘOV

Pe întreg parcursul vizitei, momente emoționante, de aleasă stimă și prețuire față de cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu

(Urmare dim pag. I)
al partidului linii automate pentru 
secțiile de prelucrare, pentru sectoa
rele calde și montaj care s-au do
vedit deosebit de eficiente in pro
ducție, precum și un minirobot, 
multifuncțional, care se remarcă 
printr-un inalt grad de tehnicitate.

Sint examinate — in timpul func
ționării — unele agregate complexe 
care substituie un marț număr de 
mașini speciale, scurtează timpul de 
execuție și măresc simțitor producti
vitatea muncii.

Secretarul general al partidului , a 
apreciat rezultatele obținute pe linia 
mecanizării și automatizării proce
sului tehnologic, a creării unor ma- 
șini-agregat în concepție proprie, 
prin autoutilare, de mare productivi
tate și a cerut specialiștilor să folo
sească această experiență bună a 
constructorilor de tractoare și în alte 
uzine constructoare de mașini din 
țară. S-a cerut, de asemenea, ca li
niile automatizate și modernizate 
realizate aici pentru sectoarele calde, 
care asigură o mare eficiență și pro
ductivitate, contribuind la executa
rea unor turnări de înaltă calitate și 
precizie, să fie introduse in toate 
unitățile industriei constructoare de 
mașini.

în timpul vizitei au fost prezenta
te, de asemenea, programele de dez
voltare, diversificare și modernizare 
a producției de motoare, precum și 
liniile automate de fabricație a mo
toarelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
interesat de caracteristicile tehnico- 
funcționale ale mașinilor și motoa
relor prezentate și a urmărit com
portarea acestora în timpul funcțio
nării.

Gazdele au informat că, în urma 
reorganizării muncii ne baza unor 
programe de lucru stabilite în spiri
tul indicațiilor secretarului general 
al partidului, al măsurilor adoptate 
recent de Comitetul Politic Executiv 
a' C.C. al P.C.R., pentru reducerea 
pe toate căile a consumului de com
bustibil și energie electrică, se asi
gură realizarea in bune condiții a 
sarcinilor de plan. A fost redus, în 
continuare, consumul de combusti
bil și energie electrică printr-o mai 
bună alternare a activității sectoa
relor calde și a celor de prelucrare- 
montaj.

în noua hală modernizată de 
montaj general au fost prezentate 
două linii de asamblare a tractoa
relor. S-a urmărit cu atenție 
fluxul tehnologic de montaj, com- 

, plet mecanizat și automatizat, care 
face posibil ca la 6—7 minute să 
iasă de pe banda de montai cite un 
tractor. Au reținut atenția buna or
ganizare a muncii și folosirea judi
cioasă a spatiilor de producție. La 
lucrările de montai, de o deosebită 
eficacitate s-a dovedit inițiativa 
specialiștilor de folosire a spațiilor 
pe verticală, cu ajutorul unor depo
zite mecanizate concepute pe plan 
local, care pun operativ la îndemî- 
na montorilor piese și subansamble 
din componența tractoarelor.

La încheierea vizitei în sectoarele 
principale de fabricație au fost pre
zentate secretarului general al parti
dului cele mai noi tipuri de trac
toare, realizate în această mare uni
tate industrială, cu parametri teh- 
nico-funcționali superiori, obținuți 
pe baza reproiectării unor piese șl 
subansamble.

Secretarul general al partidului a 
apreciat rezultatele obținute și a in
dicat să se extindă în continuare 
mecanizarea și automatizarea flu
xurilor tehnologice, să fie luate mă
suri pentru mai buna organizare a 
muncii, îmbunătățirea continuă a ca
lității produselor.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a oprit la dife
rite locuri de muncă, a stat de vorbă 
cu muncitori, s-a interesat de con
dițiile lor de muncă și viață, de 
modul cum iși îndeplinesc sarctnile 
de producție.

Adresindu-se secretarului general 
al partidului, oamenii muncii au 
mulțumit pentru condițiile de mun
că și de viață create, i-au adresat 
tradiționalul „La mulți ani 1“ cu pri
lejul apropiatei aniversări a zilei 

sale de naștere și a îndelungatei ac
tivități revoluționare, i-au urat din 
toată inima multă sănătate și ferici
re, viață lungă și putere de muncă, 
spre binele și fericirea poporului 
român.

în sala de consiliu a întreprinde
rii. tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întîlnit apoi cu cadre de conducere 
și specialiști care lucrează în dome
niul producției de tractoare și auto
camioane, continuind analiza unor 
aspecte esențiale ale dezvoltării ac
tuale și in perspectivă a acestui 
sector.

In cadrul întilnirii, Nicolae Tarnea, 
directorul întreprinderii „Tractorul", 
Valeriu Diaconescu, director la în
treprinderea de autocamioane din 
Brașov, și Ilarie Munteanu, directo
rul general al Centralei industriale 
de tractoare și autocamioane, au 
prezentat modul în care au acționat 
colectivele de muncă din aceste uni
tăți economice pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le-au revenit în primii 
ani ai actualului cincinal. Au fost 
evidențiate rezultatele obținute pe 
linia măririi și diversificării produc
ției, ridicării calității produselor, 
utilizării judicioase a resurselor ma
teriale, realizării nivelului de creș
tere a productivității muncii, intro
ducerii pe scară largă a progresului 
tehnic, extinderii exporturilor, spo
ririi eficienței economice.

în același timp, examinînd cu e- 
xigență și răspundere activitatea 
depusă, vorbitorii au relevat neajun
surile ce se mai manifestă în or
ganizarea și desfășurarea produc
ției. care au condus la nerealizarea 
unor indicatori de plan.

S-a subliniat că. pe baza succe
selor dobindite, a experienței acu
mulate. au fost elaborate programe 
concrete, eficiente, d^ măsuri, me
nite să asigure îndeplinirea inte
grală a prevederilor de plan pe a- 
cest an și pe întreaga perioadă 
1981—1985, precum și trecerea cu 
succes la îndeplinirea obiectivelor 
viitorului cincinal. în acest sens, au 
fost Înfățișate soluții tehnice și or
ganizatorice adoptate în vederea ri
dicării pe un plan superior a mun
cii și producției, a întregii activități 
din domeniul construcției de trac
toare și autocamioane.

Cei care au luat cuvîntul au ex
primat • voința fermă a constructo
rilor de tractoare și autocamioane 
de a transpune neabătut în viață 
indicațiile și orientările date de se
cretarul general al partidului, de 
a-și consacra toată puterea de mun
că si creație realizării. în cele mai 
bune condiții, a sarcinilor de plan 
pe acest an și pe întregul cinci
nal. înfăptuirii obiectivelor stabili
te de Congresul al XIII-lea al parti
dului.

In timpul intilnirii de lucru, a- 
preclind o serie de rezultate obți
nute de colectivele muncitorești din 
întreprinderile oare alcătuiesc Cen
trala industrială de tractoare și 
autocamioane. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a oprit asupra unor im
portante probleme ce privesc acti
vitatea de producție in acest an și 
în perspectivă.

Secretarul general al partidului a 
cerut cadrelor de conducere, specia
liștilor, tuturor oamenilor muncii să 
acționeze cu hotărîre pentru înde
plinirea integrală a planului pe 
acest an și pe întregul cincinal, pen
tru înfăptuirea programelor speciale 
aprobate pentru acest sector impor
tant al industriei noastre construc
toare de mașini.

Subliniind importanta cu totul de
osebită pe care o are pentru efi
cienta economică problema calității, 
in ansamblul întregii activități, to
varășul Nicolae Ceaușescu a indicat 
ca in fiecare întreprindere să fie 
luate toate măsurile pentru realiza
rea de produse superioare, competi
tive pe plan mondial.

Trebuie urmărită cu cea mai mare 
atenție producția pentru export — 
a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— insistind asupra necesității înde
plinirii integrale și la termenele pre
văzute a tuturor obligațiilor contrac
tuale, livrării unor produse de cea 
mai bună calitate.

A fost subliniată însemnătatea 

măsurilor stabilite în vederea reali
zării producției de piese de schimb 
și subansamble, la nivelul calitativ 
cerut și cantității prevăzute prin 
plan.

Este necesar, a subliniat secretarul 
general al partidului, să acționăm 
pentru organizarea mai bună a pro
ducției, să perfecționăm sistemul de 
lucru, repartizarea pe schimburi și 
echilibrarea acestora.

In acest sens, s-a cerut ca încă de 
acum să fie luate măsuri pentru des
fășurarea unei activități corespunză
toare in trimestrele următoare, cînd 
trebuie asigurate în sectoarele calde 
stocuri pentru cel puțin o lună de 
zile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
sistat ca măsurile de tipizare să fie 
respectate întocmai. Specialiștii din 
cercetare și proiectare, din'sectoare
le producției să-și concentreze aten
ția in vederea perfecționării conti
nue a producției de autocamioane și 
tractoare, astfel incit acestea să fie 
tot mai competitive pe piața externă.

In încheiere, apreciind, incă o dată, 
realizările obținute pînă acum, pre
ocupările și direcțiile de acțiune pre
zentate în cadrul intilnirii, secretarul 
general al partidului a subliniat că 
activitatea d;n aceste importante 
sectoare ale economiei naționale tre
buie să înregistreze in 1985 un nivel 
superior de calitate, corespunzător 
exigențelor actuale, și să contribuie, 
intr-o mai mare măsură, la înfăp
tuirea obiectivelor planului cincinal, 
exprimîndu-și convingerea că oame
nii muncii din industria construc
toare de mașini, alături de întregul 
popor, vor acționa neabătut, cu fer
mitate, pentru traducerea in viață a 
politicii partidului, a hotăririlor Con
gresului al XIII-lea.

In continuare a fost vizitată ÎN
TREPRINDEREA DE TRICO
TAJE BRAȘOV.

Modul cum se acționează pentru 
înfăptuirea planului pe 1985, a 
programelor speciale privind ri
dicarea nivelului tehnic și calita
tiv al producției, creșterea produc
tivității muncii, reducerea consumu
rilor materiale și energetice, aplica
rea fermă a principiilor noului me
canism economico-financiar. spori
rea mai puternică a eficienței între
gii activități au fost principalele 
probleme care au stat în centrul 
dialogului de lucru pe care secre
tarul general al partidului l-a avut 
cu cadrele de conducere, cu oame
nii muncii din această întreprindere.

La sosirea în această unitate de 
frunte a industriei de profil din 
tara noastră. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întimpinat de Ion 
Pățan, ministrul industriei ușoare, 
de membri ai consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii.

Grupuri de pionieri și tineri au 
oferit conducătorului partidului și 
statului nostru. în semn de aleasă 
prețuire, buchete de flori. O gardă 
alcătuită din membri ai formațiuni
lor patriotice și detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei a prezentat onorul.

înfățișînd evoluția principalilor 
indicatori economici. Elena Arghi- 
șan, directoarea unității, a arătat că 
oamenii muncii de aici se află 
angajați cu toate forțele și acționea
ză, incă din primele zile ale lui 
1985, pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan. în această lună, 
cu toate dificultățile datorate rigo
rilor iernii, sarcinile de plan au fost 
îndeplinite zi de zi, noul an econo
mic începînd la întreprinderea bra- 
șoveană sub auspicii favorabile. Ac
tivitatea unității se desfășoară nor
mal, producția fiind asigurată cu 
contracte atît pentru fondul pieței, 
cit și pentru export.

Pe parcursul vizitării secțiilor de 
tricotat și confecții de articole fine 
— sectoare dotate în marea lor ma
joritate cu mașini și utilaje de fa
bricație românească — secretarul 
general al partidului a urmărit în
deaproape desfășurarea procesului 
de producție, s-a interesat de preo
cupările specialiștilor de aici pen
tru înnoirea producției, valorificarea 
superioară a materiilor prime din 

țară, reducerea consumurilor mate*  
riale, de combustibil și energie, creș
terea eficienței economice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de tri
cotaje pentru rezultatele obținute și 
a cerut să se acționeze cu fermitate 
pentru ridicarea la cote calitative 
mai înalte a întregii activități, pen
tru îndeplinirea în bune condiții a 
tuturpr indicatorilor de plan pe anul, 
1985. ,

Mulțumind pentru vizită, pentru 
Orientările și indicațiile date, gazde
le s-au angajat să răspundă prin 
fapte' mobilizatoarelor chemări adre
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
muncind exemplar pentru realizarea 
planului pe acest an și pe întregul 
cincinal.

Pretutindeni pe parcursul vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
întimpinat cu cele mai alese senti
mente de stimă și prețuire, oamenii 
muncii exprimindu-și nețărmurita 
lor bucurie de a se reîntîlni cu 
secretarul general al partidului. în 
semn de profund omagiu, ei au in
terpretat cîntecul atit de drag ini
milor noastre „Partidul, Ceaușescu, 
România !“, au scandat îndelung, cu 
însuflețire, „Ceaușescu — La mulți 
ani !“.

Sub semnul acestor sentimente, 
exprimate vibrant, cu căldură de 
oamenii muncii din cele două repre
zentative unități industriale ale Bra
șovului, s-a încheiat vizita de lucru 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care a prilejuit o amplă analiză a 
modului în care se acționează, încă 
din primele zile ale acestui an, pen
tru îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a prevederilor de plan pe 
1985 și pe întregul cincinal, pentru 
înfăptuirea istoricelor hotărîri adop
tate de cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului. La întreprinderea de tricotaje

La întreprinderea „Tractorul’'
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Răspuns prompt, muncitoresc indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu

UN AMPLU ȘI SUSȚINUT EFORT PENTRU SPORIREA 
PRODUCȚIEI DE ENERGIE ELECTRICĂ

r**
*
*
*
*

Ce relevă un amplu sondaj 
efectuat ieri in opt termocentrale

In spiritul măsurilor stabilite de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., un obiectiv major, fun
damental al acestei perioade este asigurarea funcțio
nării la întreaga capacitate a termocentralelor pe căr
bune, astfel încît acestea să pulseze continuu o can
titate cit mai mare de energie electrică în sistemul 
energetic național.

Prezenți ieri în principalele termocentrale pe căr
bune, corespondenții „Scînteii" au urmărit răspunsul 
la două întrebări ;

1. CUM S-A ACȚIONAT PENTRU SPORIREA PRO
DUCȚIEI DE ENERGIE ELECTRICA Șl A PUTERII PUSE 
LA DISPOZIȚIA SISTEMULUI ENERGETIC NATIONAL ?

2. CE PROBLEME TREBUIE SOLUȚIONATE CU 
MAXIMA URGENTA ?

*

I*

(

**J

nuite de această iarnă grea pot fi depășite. „Ca urmare 
a calității lucrărilor de intervenții efectuate, a efortu
rilor depuse pentru asigurarea ritmicității in alimen
tarea cu cărbune — ne-a spus ing. Râd ucu Teodorescu, 
șeful secției termo II — s-au repus in producție, suc
cesiv, mai multe blocuri energetice, care au funcționat 
in aceste zile la o capacitate mai ridicată. Grupul nr. 3, 
de pildă, a atins o putere medie instantanee de 300 MW. 
Datorită variațiilor in ceea ce privește puritatea și pu
terea calorică a cărbunelui apar însă frecvente scă
deri de sarcina, care conduc la defecțiuni, mai ales 
spargeri de țevi la cazane. Energeticienii noștri sînt 
însă mobilizați pentru remedierea operativă a deficien
țelor ce apar, astfel incit să asigurăm funcționarea zil
nic a cel puțin 3—4 grupuri energetice".

2. Este necesar să continue eforturile pentru norma
lizarea alimentării cu cărbune a tuturor celor 6 blocuri 
energetice. Dată fiind umiditatea ridicată- a lignitului 
din stocurile proprii, se cer eforturi mai susținute din 
partea energeticienilor și minerilor din zonă pentru în
treținerea și asigurarea bunei funcționări a transpor
toarelor și concasoarelor, in vederea alimentării ter
mocentralei cu cărbune mai uscat, livrat direct din ca
riere. în același scop, trebuie urgentate lucrările de 
revizii restante la instalațiile de alimentare, In special 
la mori și la ventilatoare de aer, pentru a se crea con
diții optime creșterii numărului de blocuri energetice 
In funcțiune.

1. Colectivul termocentralei Mintia — Deva a obținut 
și in ultima perioadă rezultate bune în producție, men- 
ținindu-se în fruntea întrecerii intre termocentralele 
ce funcționează pe bază de cărbune. Cu excepția zilei 
de luni, cind a fost oprit cazanul nr. 3 B, de la grupul 
energetic nr. 3, s-au asigurat puteri medii zilnice ridi
cate, de 950—1 000 MW. în acest fel, cantitatea de ener
gie electrică pulsată peste prevederi in sistemul ener
getic național in perioada care a trecut din acest an a 
crescut la 50 milioane kWh. Pentru funcționarea neîn
treruptă a fluxului de alimentare a centralei se men
ține un număr ridicat de oameni la descărcarea va
goanelor. Astfel, a crescut numărul vagoanelor descăr
cate intr-o zi, de la 140—150, cit se realiza in urmă cu 
4—5 zile, la 220 vagoane — miercuri și joi.

2. Se impune creșterea in continuare a ritmului ia 
descărcarea vagoanelor. In acest scop s-au luat măsuri 
pentru ca cele dotlâ tunele de dezghețare să fie folo
site Ia maximum, neîntrerupt. Atenția principală a în
tregului colectiv de la Mintia — Deva este orientată 
spre creșterea puterii instalate, care trebuie să ajungă 
in aoeste zile la 1 050 MW.

înaltă calificare In toate cele trei schimburi de produc
ție, a intensificării controalelor preventive, pentru a 
evita orice oprire accidentală".

Responsabilitatea muncitorească, competența profesio
nală sint dovedite și de finalizarea înainte de termen 
a reviziei la cazanul nr. 2, a cărui repunere in func
țiune a echivalat cu creșterea, in medie, cu 20 MW a 
puterii puse la dispoziția sistemului energetic național. 
Exploatarea la parametri optimi a agregatelor a asigu
rat și joi depășirea cu circa 5 MW a puterii disponibile 
prevăzute.

2. O situație deosebită s-a creat prin sosirea a 172 
vagoane cu cărbune din bazinul carbonifer al Olteniei. 
Acestea au venit fără program de transport și fără a fi 
acceptate de beneficiar, contrar măsurilor stabilite in 
comun de Ministerul Energiei Electrice, Ministerul Mi
nelor și Ministerul Transporturilor și Telecomunica
țiilor. Deși s-au concentrat forțe sporite in gospodăria 
de cărbune, ritmul descărcării nu depășește 3 000 tone 
pe zi, cărbunele, dincolo de calitatea sa scăzută, fiind 
și amestecat cu zăpadă. Pe scurt, este vorba de o imo-

1. De la precedenta intervenție a ziarului nostru, la
termocentrala Turceni s-au produs următoarele canti
tăți de energie electrică : 19 ianuarie — 3 180 MWh ; 
20 ianuarie - 2 228 MWh, 21 ianuarie - 3 096 MWh î 
22 ianuarie - 3 408 MWh ; 23 ianuarie - 2 630 MW'h.
Producțiile au crescut, deci, in unele zile, cu circa 1 000 
MW, dar continuă să se situeze cu mult sub nivelul 
sarcinilor prevăzute. Practic, șl în aceste ultime zile 
a funcționat doar cite un bloc energetic.

2, Nu s-a asigurat încă stabilitatea In funcționarea 
agregatelor, la o putere cît mai ridicată, datorită, in 
principal, greutăților care mai există in alimentarea 
ritmică a morilor cu cărbune uscat, de putere calorică 
superioară. Ca urmare a eforturilor Intense care s-au 
depus In ultimele zile, au fost eliminate. In linii mari, 
defecțiunile apărute la instalațiile și agregatele ener
getice, trei grupuri aflîndu-se, in prezent, in faza pro
belor hidraulice. Trebuie spus insă că aceste operații, 
care preced punerea in funcțiune, se desfășoară încă 
greoi, din cauza cantității insuficiente de apă, ca urmare 
a înghețării și scăderii debitului Jiului.

Continuă In ritm susținut acțiunile ce se desfășoară 
In gospodăria de cărbune, pentru deblocarea tuturor

1. Așa curr/ o’-dovedese- șt rezultatele, energeticienii 
de la Paroșeni au obținut producții mereu sporite în 
această sâptâmină, atingind zilnic puteri medii tot mai 
mari, care in ultimele două zile au ajuns la 200 MW. 
„Asigurînd o aprovizionare constant bună cu cărbune 
de calitate, livrat de minerii din Vulcan, o funcționa
re tot mal bună a grupurilor energetice, am reușit 
să obținem în ultimele zile rezultate de virf — ne 
spunea inginerul-șef al termocentralei, Gheorghe 
Dinea. Doresc să precizez că, atunci cind a fost nevoie 
de o intervenție operativă, de înaltă calificare, echipa 
de lăcătuși și sudori și o formație de lucru complexă, 
condusă de Petru Pîrțiu și de maiștrii luliu Man și 
Vasile Păcală, coordonate de ing. Nicolae Slăvei, au în
locuit două serpentine din focar de la cazanul nr. 5 — 
grupul energetic 4. lucrînd in paralel la cotele plus 7 
și plus 18 metri, fără întrerupere, 22 de ore“.

2. Sînt luate toate măsurile necesare ca in viitor 
termocentrala să funcționeze ia parametri cit mai tnalți. 
(Sabin Cerbu, corespondentul „Scinteii").

La termocentrala Paroșeni, prin supravegherea cu maximâ atenție a funcționării agregatelor șl instalațiilor, s-a 
asigurat, in ultimele zile, o putere energetică de 200 MW

Foto : Nicolae Gheorghiu

bilizare Inutilă a unor Importante capacități de trans
port. (loan Laza, corespondentul „Scînteii").

1. Miercuri, termocentrala Oradea a înregistrat cea 
mai ridicată putere medie din luna ianuarie — 165,66 
MW, depășind cu 8.66 MW nivelul zilnic planificat. 
De altfel, simpla parcurgere a diagramei sarcinii me
dii realizate de acest harnic colectiv în ultimele 10 zile 
confirmă din plin eficiența eforturilor depuse, termo
centrala orădeană pulsind suplimentar in sistemul ener
getic național peste 400 MWh energic electrică.

„Suportul producției sporite de energie îl constituie, 
cum e și firesc, buna funcționare a agregatelor, valo
rificarea superioară , a disponibilității grupurilor ener
getice — releva inginerul Romul Munteanu, inginerul- 
șef al întreprinderii. Funcționarea neintreruptă, cu ran
damente optime, a tuturor instalațiilor este urmarea 
nemijlocită a întăririi asistenței tehnice cu. cadre de

1. Producțiile realizate In această mare ter
mocentrală a țării, in zilele ce au trecut de la pre
cedenta relatare din ziarul nostru : 19 ianuarie —
8 730 MWh : 20 ianuarie — 10 450 MWh ; 21 ianuarie 
— 5 110 MWh ; 22 ianuarie — 10 410 MWh ; 23 ianua
rie — 7 320 MWh. Comparativ cu producția obținută 
in cele cinci zile anterioare, in perioada 19—23 ianuarie 
s-a obținut o cantitate de energie electrică de aproape 
trei ori mai mare. Este un semn evident că alimen
tarea cu cărbune și activitatea de întreținere și exploa
tare au intrat pe calea normalizării și că, prin mobili
zarea exemplară a întregului colectiv, greutățile prici-

circuitelor de transport, desfundarea buncărelor, conca
soarelor \Si morilor. De asemenea, s-au luat noi măsuri 
pentru descărcarea operativă a lignitului din vagoane, 
curățirea garniturilor și reintroducerea lor, fără nici o 
aminare, in circuitul de transport. Pentru ușurarea aces
tei activități se afla in curs de finalizare primul tunel 
de dezghețare. Se așteaptă, așadar, ca, odată cu solu
ționarea problemelor amintite, producția termocentralei 
să sporească la peste 13 000 MWh pe zi, corespunzător 
sarcinilor ce ii revin. (Dumitru Prună, corespondentul 
„Scinteii").

I. în săptămina precedentă, la Uzina electrică Doi- 
eești s-a realizat o producție scăzută de energie elec
trică datorită dificultăților întîmpinate la preluarea
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Acumularea înaltă — la temelia progresului
(Urmare din pag. I)
miliarde lei, comparativ cu 5 mili
arde lei in perioada 1951—1965.

Ca rezultat al creșterii avuției na
ționale și a sporirii venitului na
țional, s-au creat, de asemenea, 
condiții pentru sporirea puternică a 
veniturilor tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, pentru îmbunătă
țirea condițiilor de locuit, in gene
ral a tuturor parametrilor care ca
racterizează nivelul de trai. Este 
edificator faptul că retribuția medie 
lunară netă a personalului munci
tor a sporit de la 337 lei în 1950 la 
1 028 lei în 1965 și a ajuns Ia 2 925 
lei in anul 1984. Veniturile reale ale 
țărănimii pe o persoană activă au 
sporit in perioada 1951—1984 de a- 
proape 5 ori.

Viața a demonstrat pe deplin că 
generația actuală este beneficiara 
efectelor pozitive ale ratei inalte a 
acumulării. Calculele arată că, dacă 
in perioada 1966—1985 s-ar fi menți
nut rata acumulării din perioada 
1951—1965, venitul național prevăzut 
pentru anul 1985 s-ar fi realizat abia 
în jurul anului 2000.

Documentele Congresului al XIII- 
lea al partidului subliniază convin
gător necesitatea alocării în conti
nuare a unei importante părți din 
venitul național pentru acumulare, 
circa 30 la sută, considerindu-se că 
această proporție corespunde stadiu
lui actual de dezvoltare a țării noas
tre și asigură atit condițiile necesa
re ridicării nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului, cit și 
dezvoltării economico-sociale, reali
zării bazei materiale necesare în
făptuirii obiectivului fundamental —

făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Desigur, se poate pune întreba
rea. de ce mergem in continuare pe 
o rată înaltă a acumulării 7

Menținerea unei rate inalte a acu
mulării în cincinalul viitor este 
fundamentată pe cerințele înfăptui
rii unui amplu program de investi
ții, care să asigure dezvoltarea pu
ternică a forțelor de producție, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale re
voluției tehnico-științifice contem
porane ; efortul de acumulare este 
impus de asemenea de necesitatea 
modernizării structurii producției 
ramurilor economiei naționale și al 
fiecărei subramuri ; lărgirea bazei 
energetice și de materii prime ; fi
nalizarea și punerea în funcțiune a 
obiectivelor aflate în curs de exe
cuție și realizarea programelor de 
dezvoltare intensivă și ridicare a ni
velului tehnic al industriei ; înfăp
tuirea programului de irigații și îm
bunătățiri funciare în agricultură, 
precum și a celui de mecanizare a 
agriculturii, transporturilor și altor 
sectoare de activitate ; înfăptuirea, 
în continuare, a programului pentru 
construcții de locuințe, lărgirea și 
modernizarea bazei materiale a ac
tivităților din domeniul învățămîn- 
tului, culturii. ocrotirii sănătății ; 
continuarea politicii de amplasare 
rațională a forțelor de producție pe 
teritoriu, pentru a asigura în 1990 
un volum de activitate economică 
de cel puțin 80 000 lei pe locuitor in 
fiecare județ.

Se cuvine, de asemenea, subliniat 
că, în condițiile dobînzilor ridicate 
practicate pe plan mondial și a ho- 
tăririi partidului și statului nostru

de a nu mal apela la credite ex
terne, efortul propriu bazat pc o 
rată înaltă a acumulării râmine fac
torul hotăritor al ridicării nivelului 
de dezvoltare al României și al în
scrierii ei, in perspectivă, in rindul 
țărilor dezvoltate ale lumii,

în lumina acestor rațiuni de ordin 
politic, economic -și social ne apare 
cu toată claritatea caracterul realist, 
profund științific al politicii parti
dului nostru in domeniul repartiză
rii venitului național, pe baza că
reia in cincinalul 1986—1990 se va 
asigura înfăptuirea unui program de 
investiții de 1 350—1 400 miliarde lei, 
care va permite construirea și darea 
în funcțiune a peste 1 500 noi capa
cități de producție tn toate ramu
rile economiei naționale.

In concepția secretarului general

al partidului, opțiunea pentru o rată 
înaltă a acumulării este strîns core
lată cu ansamblul orientărilor pri
vind realizarea unei reproducții lăr
gite de tip intensiv. Ansamblul ori
entărilor cuprinse In documentele 
Congresului al XlII-lea privind in
tegrarea largă a factorilor intensivi 
In procesul dezvoltării economico- 
sociale in cincinalul viitor asigură 
o creștere importantă a eficientei 
acumulării. Sporirea eficientei acu
mulării este evidențiată de reduce
rea necesarului de acumulare, pen
tru a obține 1 ia sută ritm mediu 
anual de creștere a venitului națio
nal, la circa 3,7 procente din veni
tul național în cincinalul 1986—1990, 
față de 5 procente In perioada 
1976—1980 șl circa 4,4 procente In 
cincinalul actual.

— procente —

Perioada Rata medie 
a acumulării

Ritmul mediu 
anual de creștere 

a venitului național

Necesar de acumulare 
pentru un procent 
ritm mediu anual 

de creștere 
a venitului național 

(col. 1/col. 2)

1976—1980 circa 36 7,2 5,0

1981—1985 31 peste 7 circa 4,4
1986—1990 30 circa 8 3,7

Dacă tn proiecțiile pentru cinci
nalul 1986—1990 s-ar fi menținut efi
ciența acumulării din perioada 
1976—1980, pentru a obține ritmul 
prevăzut de creștere a venitului na
țional ar fi fost necesară o rată a 
acumulării de circa 40 la sută ; alt
fel spus, cu rata acumulării prevă

zută de 30 la sută s-ar fi obținut un 
ritm mediu anual de creștere a ve
nitului național pe cincinal de nu
mai 6 la sută, care ar fi condus — 
la nivelul anului 1990 — la un venit 
național mai mic cu peste 100 mi
liarde lei față de cel prevăzut.

Sporirea eficientei acumulării In

cărbunelui înghețat din depozite și din vagoane. în 
aceste zile, in centru] atenției s-au aflat repararea și 
punerea în funcțiune a mașinii combinate de scos căr
bune, cu o capacitate de 1 200 tone pe oră, în vederea 
asigurării cantității necesare de combustibil pentru ob
ținerea puterii medii planificate. Așa cum ne-a infor
mat ing. Marian Dumitrescu, șeful biroului producție, 
repararea acestui utilaj-cheie a fost finalizată prin 
efortul comun al uzinei, al întreprinderii mecanice Ti
mișoara și al unor unități industriale din municipiu] 
Tirgoviște. în acest fel, a crescut considerabil capaci
tatea de scoatere a’ cărbunelui din depozit. De aseme
nea, se descarcă mai mult cărbune din vagoane : 
6 000—7 000 tone zilnic. Aceste măsuri au determinat, 
incepind de luni, creșterea puterii medii de peste două 
ori față de săptămina trecută, astfel că producția a cres
cut de Ia 2 000—2 800 MWh la 5 400—6 400 MWh in pre
zent.

2. Au apărut, în acest răstimp, și alte probleme. Cea 
mai importantă dintre ele, care preocupă în mod deo
sebit conducerea termocentralei, este efectuarea unei 
reparații la unul dintre ventilatoarele de gaze arse, de 
Ia blocul energetic nr. 7, la care s-au constatat defec
țiuni datorate influenței gerului. Atenția ce se acordă 
reparării grabnice a acestui utilaj este pe deplin jus
tificată : aportul său la puterea energetică a centralei 
este de 80 MW. (Gheorghc Manca, corespondentul 
„Scînteii").

1. Evoluția producției de energie electrică a fost : 20 
Ianuarie — 14 977 MWh (624 MW putere medie) ; 21 
ianuarie — 16 335 MWh (680.6 MW putere medie) ; 22 ia
nuarie — 16 273 MWh (678 MW putere medie) : 23 ia
nuarie — 16 341 MWh (680,8 MW putere medie). întrea
ga activitate a termocentralei se desfășoară, în conti
nuare. sub directa coordonare a unui comandament con
stituit de comitetul județean de partid. S-au luat mă
suri de suplimentare a forțelor mecanice și manuale la 
descărcarea vagoanelor de cărbune atît la stația de 
descărcare, cît și la depozitul central. Tn sprijinul ener
geticienilor de la termocentrala Ișalnița au venit spe
cialiști de la trusturile de construcții locale și indus
triale din Craiova, de Ia întreprinderea de utilai greu 
și „Electroputere" tot din Craiova și de la întreprinde
rea „Vulcan" — București, in vederea punerii la punct 
a instalațiilor de încălzire la cele patru stații de des
cărcare a cărbunelui. Rezolvarea acestei probleme a 
permis creșterea ritmului la descărcarea vagoanelor. 
Astfel, pe 21 Ianuarie s-au descărcat 161 de vagoane, 
pe 22 ianuarie — 248. iar în 23 ianuarie — 305 vagoa
ne. în aceste zile s-au încheiat lucrările la tunelul de 
dezghețare, care a intrat în probe.

2. Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor 
trebuie să ia măsuri pentru livrarea cărbunelui în va
goane semiautomate, care să permită descărcarea ma
nuală a acestora în cazul cind cărbunele vine înghețat ; 
se cunoaște că la vagoanele cu descărcare automată nu 
se poate interveni cu lopețl și tîrnăcoape. (Nicolae 
Bâbălău. corespondentul „Scînteii").

(nasoiq ieis '
1. In ultimele zile, eforturile energeticienilor de aici 

au fost concentrate pe două fronturi : în centrală, unde 
s-a urmărit menținerea în stare de funcționare a tu
turor instalațiilor, și In gospodăria de combustibil, 
unde s-a muncit intens pentru asigurarea unei alimen
tări normale a cazanelor. în centrală, problema princi
pală a constitult-o remedierea avariei apărute la caza
nul nr. 11. Sub Îndrumarea tehnică a inginerului Cos- 
tică Anghel, formațiile de lucru conduse de maiștrii Ion 
Margina și Gheorghe Pirțâc au reușit să înlocuiască 
țevile sparte de la supraincălzitoare intr-un timp mult 
mai scurt decit cel prevăzut pentru asemenea opera
ții. Ca urmare, producția de energie electrică a crescut 
de la o zi la alta, ajungîndu-se la o producții de 
2 020 MWh energie electrică pe zi, ceea ce corespunde 
unei puteri medii de 85 MW. Maistrul principal 
Gheorghe Oprea, secretarul comitetului de partid din 
cadrul întreprinderii electrocentrale Borzești, ne spunea 
că au fost luate măsurile necesare și există toate con
dițiile ca, în următoarele două zile, puterea în funcțiu
ne a centralei pe cărbune să fie la nivelul prevederilor. 
In felul acesta, energeticienii de aici își vor îndeplini 
sarcina trasată de conducerea partidului de a asigura 
o putere disponibilă de cel puțin 100 MW.

Bătălia cea mare continuă să se dea in gospodăria 
de cărbune^ Datorită ajutoarelor venite de la unitățile 
de pe platforma industrială din Borzești, ritmul de des
cărcare a cărbunelui a crescut, ajungîndu-se joi, 24 
ianuarie, la 75 de vagoane. Pentru funcționarea conti
nuă, tn bune condiții a cazanelor nr. 12 și 13, eforturi 
susținute dgpune formația condusă de maistrul Vasile 
Stoian, care asigură In permanență curățirea, repara
rea și întreținerea buncărelor și benzilor rulante pen
tru transportul cărbunelui.

2. Nu s-au ridicat probleme deosebite. Reține Insă 
atenția faptul că stocul de cărbune este foarte redus, 
la o treime din cantitatea normală. (Gheorghe Baltă, 
corespondentul „Scînteii").

accelerat al patriei
cincinalul viitor este rezultatul in
fluenței unui complex de factori 
Intre care se disting : îmbunătățirea 
structurii și eficienței utilizării fon
dului național de dezvoltare econo- 
mico-sociaiă ; orientarea programu
lui de investiții cu prioritate spre 
dezvoltarea și modernizarea poten
țialului productiv ; creșterea vitezei 
de transformare a investițiilor în 
fonduri fixe ; ridicarea gradului de 
utilizare a capacităților de produc
ție existente și a celor care vor fl 
puse in funcțiune ; reducerea con
sumurilor specifice de materii pri
me, combustibili șl energie și valo
rificarea superioară a acestora ; di
minuarea ponderii cheltuielilor ma
teriale in produsul social ș.a.

In condițiile sporirii considerabile 
a volumului fondurilor fixe la 3 500 
miliarde lei In 1990, față de 2 860 
miliarde lei tn 1985, o importanță 
deosebită pentru ridicarea randa
mentului acumulării prezintă spori
rea eficientei fondurilor fixe. Astfel, 
la nivelul anului 1990, creșterea cu 
un singur procent a eficienței fon
durilor fixe productive echivalează 
cu un spor al venitului național de 
circa 10 miliarde lei, care, pentru a 
fi obținut pe cale extensivă, ar ne
cesita majorarea ratei acumulării 
cu circa 4 procente.

în Mesajul de Anul nou, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că, in 
procesul dezvoltării dinamice și in
tensive a economiei românești, un 
loc important 11 ocupă prevederile 
planului pe anul 1985 — an hotă
ritor pentru îndeplinirea cu rezul
tate cît mai bune a planului cin
cinal 1981—1985. Planul pe acest an

prevede alocarea a circa o treime 
din venitul național pentru acumu
lare, ceea ce va asigura înfăptuirea 
unui program de investiții de 273 
miliarde lei. Pe această bază, va 
spori simțitor avuția națională acu
mulată in fonduri fixe, prin pune
rea în funcțiune a 250 capacități de 
producție importante. Industriale și 
agrozootehnice.

Sporirea eficienței activității de 
Investiții și a utilizării resurselor 
destinate dezvoltării necesită măsuri 
ferme pentru reducerea costului lu
crărilor de investiții, prin aplicarea 
celor mai eficiente soluții tehnolo
gice și constructive, extinderea fo
losirii proiectelor tip și refolosibile, 
diminuarea ponderii lucrărilor de 
construcții-montaj, dimensionarea 
strictă a construcțiilor potrivit ce
rințelor proceselor tehnologice, uti
lizarea la maximum a suprafețelor 
construite, reducerea consumului 
materialelor de construcții și utili
zarea pe scară mai largă a prefa
bricatelor, înlocuitorilor și a mate
rialelor locale, sporirea eficienței 
fiecărui leu investit

înfăptuirea prevederilor privind 
alocarea unei părți importante din 
venitul național pentru dezvoltare 
și creșterea eficienței acumulării 
vor asigura premise pentru dezvol
tarea continuă a forțelor de pro
ducție și ridicarea, pe măsura spo
ririi venitului național, a bunăstării 
Întregului popor, pentru înfăptuirea 
obiectivelor celei de-a treia etape a 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

Sprijin direct 
minerilor

$i energeticienilor
Acțiuni și inițiative va*  
loroase ale muncitorilor 
și specialiștilor din unită*  
țîle Centralei de utilaj 
minier și mașini de ridicat 

Timișoara

Colectivele de muncitori și spe
cialiști din cadrul unităților apar- 
ținind Centralei de utilaj minier și 
mașini de ridicat Timișoara, care 
in anul trecut au livrat suplimen
tar minerilor și energeticienilor 
4 600 tone de utilaje tehnologice, 
puternic mobilizați de măsurile 
stabilite de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., și-au sporit 
considerabil, in aceste zile, efortu
rile pentru a sprijini nemijlocit 
desfășurarea normală a activității 
in mine și in termocentrale.

— Din primul moment in care 
căderile masive de zăpadă și gerul 
au îngreunat munca minerilor și a 
energeticienilor — ne spune ing. 
Septi miu Tașcău, directorul gene
ral al centralei — am acționat 
prompt prin asigurarea unor canti
tăți sporite de piese de schimb pen
tru diferite utilaje aflate in ex
ploatare In minerit și in unități 
energetice, prin acordarea asisten
ței tehnice, de specialitate direct, 
la fața locului, în vederea punerii 
in funcțiune mai devreme a unor 
instalații livrate acestora, precum 
și prin constituirea de echipe spe
ciale de intervenție pentru înlă
turarea cu maximum de operativi
tate a defecțiunilor sau avariilor 
apărute la unele instalații.

tn propriile sectoare de produc
ție ale întreprinderilor centralei, 
prin sporirea formațiilor de lucru 
și introducerea prioritară, in fa
bricație a acelor repere solicitate 
cu maximă urgență de mineri și 
energetțcieni, s-au realizat supli
mentar piese '"de iblUiribin va
loare de 20 milioane lei. Astfel, la 
întreprinderea mecanică din Timi
șoara. la ce'a de Utilaj'inihter din 
Petroșani, la ,.Unio“ Satu Mare, la 
I.M.M.U.M. Baia Mare s-au fabri
cat și livrat, către termocentralele 
Mintia—Deva, Rovinari, Turceni, 
Doicești, Onești și unele unități 
miniere, ciocane pentru morile de 
cărbune, cuplaje, redactori electro- 
hidraulici, concasoare, spărgători 
de bulgări, separatoare electromag
netice, pintoane, tamburi de acțio
nare, cilindri hidraulici și alte re
pere și subansamble.

Cum au acționat formațiile de 
intervenție și asistență tehnică 
special constituite ? O asemenea 
echipă, condusă de directorul teh
nic al centralei, ing. Eugeniu Ră- 
dulescu, din care fac parte proiec
tanta Mihai Soare și Teofil Andrieș. 
de la institutul de specialitate al 
centralei, ing. Marian Chelu, șef 
de secție la întreprinderea meca
nică Timișoara, precum și lăcătușii 
loan Biriboacă, Sigismund Nagy, 
sudorii Ion Borz, Miroslav Petrin 
și fon Marcu, se află de citeva 
zile la Doicești pentru asigurarea 
funcționării normale a mașinii 
combinate de lucru in depozitele 
de cărbune — instalație prototip 
realizată de constructorii de utilaj 
minier din Timișoara. O altă echi
pă, condusă de directorul tehnic 
al întreprinderii mecanice Timi
șoara, ing. Nicolae Popescu, și de 
directorul Institutului de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
de profil, ing. Vasile Antonovici, 
s-a deplasat la Turceni pentru a 
ajuta la punerea mai devreme in 
funcțiune a unei alte mașini de 
lucru in depozitele de cărbune. La 
întreprinderea minieră Rovinari 
au venit proiectanți de la institu
tul din Timișoara și filialele sale 
din Satu Mare și Baia Mare, 
precum și specialiști de la între
prinderile de utilaje miniere din 
aceste orașe pentru a găsi soluțiile 
adecvate funcționării la parametri 
normali, și pe timp friguros, a in
stalațiilor din carieră (excavatoare, 
transportoare etc.), precum și a 
celor din gospodăriile de cărbune.

Ne-am aflat la întreprinderea 
mecanică din Timișoara in ziua 
cind se tncărcau in vagoane cu 
destinația C.E.T. Turceni ansam- 
ble și subansamble din compo
nența unui nou excavator cu ro
tor portcupe. a cărui construcție 
a fost finalizată recent. Directorul 
întreprinderii, ing. loniță Bagiu, 
care indruma direct desfășurarea 
acestei activități, ne-a spus :

— Energeticienii de la Turceni 
ne-au solicitat »â-i ajutăm pentru 
repunerea în funcțiune a unui 
grup generator care, datorită defec
tării mașinii de lucru in depozi
tul de cărbune, ți-a incetat activi
tatea. lntrucit construcția excava
torului ESRC-130, destinat inițial 
lucrărilor de irigații, era înche
iată, am hotărit să-l expediem la 
Turceni pentru a lucra in haldă 
pini la repararea mașinii respec
tive. Astfel, acest excavator, pe 
care in acest an il construim și in 
variantă minieră, iși începe func
ționarea mai devreme decit era 
prevăzut.

O inițiativă valoroasă, pe care, 
tn aceste zile, trebuie să o urmeze 
și alte unități economice care pot 
sprijini minele de cărbune și ter
mocentralele. (Cezar Ioana, cores

pondentul „Scinteii").
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Manifestări consacrate aniversării zilei
de naștere si a peste cinci decenii de activitate

Aniversarea zilei de naștere și a peste cinci decenii de activi
tate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, prilejuiește desfășurarea in întreaga țară a numeroase ma
nifestări politico-educative și cultural-artistice dedicate acestui eve
niment cu profunde semnificații in conștiința întregului nostru popor.

La Combinatul siderurgic Reși
ța s-a desfășurat simpozionul 
„Contribuția de inestimabilă va
loare teoretică și practică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
fundamentarea obiectivelor de 
dezvoltare economico-socială a 
României'* *.  Comunicările prezenta
te au relevat rolul determinant al 
secretarului general al partidului 
în elaborarea și înfăptuirea poli
ticii partidului și statului nostru 
de dezvoltare multilaterală a pa
triei, in obținerea marilor succese 
ale poporului român în toate do
meniile de activitate, in cea mai 
fertilă perioadă a istoriei sale, pe 
care cu mîndrie o numim „Epoca 
Ceaușescu".

• Fapt divers : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Aventurile lui Tom Sawyer și 
Moartea lui Joe Indianul : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12; 15; 18.
• Raliul: DACIA (50 35 94) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, ARTA (213186) — 9; 
lil; 13; 15; 17; 19.
• O lumină la etajul zece : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19.
• Cireșarii : GIULEȘTI (17 55 46) —
9; 11; 13; 15; 17; 19, FLOREASCA
(33 29 71) — 11 ; 13; 15; 17; 19.
• Mitică Popescu : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19.
• Rug și flacără — 15, Acordați cir
cumstanțe atenuante 7 — 17; 19 :
VIITORUL (10 67 40).
• Horea : FLACARA (20 33 40) —
15,30; 18.
• Chemarea mării Înghețate : TIM
PURI NOI (15 6110) — 13; 15; 17; 19.
• Program de vacanță : TIMPURI 
NOI — 9; 11.
6 Vraciul: PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, FAVORIT (45 31 70)
— 9; 15,30; 18,15.
• Ghețuri pe înălțimi : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,15; 15; 17; 19.
• Amintirea unei mari iubiri : GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Mitul Fedorei : SALA MICA A 
PALATULUI — 17; 19,30.
• Pe urmele șoimului : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 8,30; 10.30: 12,30; 14,45; 17; 
19.15, GLORIA (47 46 75) — 8,15; 10; 
14,45; 17; 19,15, FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.

La Casa de cultură a sindica
telor din Constanța a fost pre
zentată expunerea cu tema „Con
cepția Partidului, Comunist Român, 
a secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. cu pri
vire la dezvoltarea continuă a de
mocrației socialiste, a perfecționă
rii cadrului de participare a ma
selor la conducerea societății". S-a 
relevat cu acest prilej sistemul 
unitar al democrației muncitorești, 
revoluționare, fundamentat pe 
marile transformări petrecute în 
struotura economică și socială, în 
întreaga configurație a societății 
românești în cei peste 40 de ani 
de viată liberă și. mai cu seamă, 
în perioada de după Congresul al 
IX-lea al P.C.R.. de cînd în frun
tea partidului și statului se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La Călărași a fost organizat sim
pozionul „Arc peste timp, epoca 
Ceaușescu — epoca unor înfăptuiri 
fără precedent in viața poporului 
român", urmat de un recital de poe
zie patriotică. Manifestarea a evi
dențiat profundele transformări re
voluționare petrecute în viața eco
nomico-socială a țării în cei 20 de 
ani de cînd a fost ales în func
ția supremă de secretar gene
ral al partidului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care și-a închinat în
treaga sa viață și putere de muncă 
progresului și prosperității patriei, 
fericirii și bunăstării poporului.

La casele de cultură ale sindica
telor din Alexandria, Turnu Măgu
rele și Zimnicea s-au deschis ex
poziții de carte sub genericul „Din 
gindirea social-politică a secreta
rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu". Expozi
țiile reunesc lucrări reprezentative 
din vasta operă teoretică a secreta
rului general al partidului, precum 
și volume consacrate vieții și activi
tății tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
dedicate înfăptuirii aspirațiilor de 
libertate și progres ale poporului 
român, înfloririi patriei, triumfului 
cauzei socialismului și păcii în în
treaga lume. La așezămintele de 
cultură din localitățile urbane și 
rurale ale județului Teleorman au 
avut loc, totodată, expuneri pe tema 
„Concepția P.C.R., a secretarului 
său genefal, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la instaurarea 
unei noi ordini economice și poli
tice, Ia făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte". In același timp, sub 
egida comitetului județean ăl 
U.T.C., la case de cultură, cluburi

ATLETISM. La Sala „23 August" 
din Capitală s-au încheiat, joi, între
cerile competiției de atletism „Cupa 
Steaua". Proba feminină de săritu
ră în lungime a fost cîștigată de 
Vali Ionescu (Rapid București), cu 
rezultatul de 6,65 m. iar cea de să
ritură in înălțime feminin a re
venit sportivei Niculina Vasile (Di
namo București) — 1,90 m.

Alte rezultate : feminin : 60 m
plat : Lucia Militaru (Steaua) — 
7”45/100 ; 60 m garduri : Maria Vlăs- 
ceanu (C.S. Tîrgoviște) — 8”48/100 ; 
masculin : greutate : Sorin Tirichițâ 
(Metalul București) — 17,58 m ; lun
gime : Laurențiu Budur (Steaua) — 
7.65 m.

HANDBAL. Duminică, la Palatul 
sporturilor și culturii din Capitală, 
va avea loc partida-retur din sfer
turile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la handbal masculin 
dintre echipele Steaua București și 
Metaloplastika Sabac (Iugoslavia). 
Această întîlnire, deosebit de atrac

cinema 

a

de vacanță din licee și școli, clu
buri muncitorești s-au desfășurat 
mese rotunde cu tema „Tinerețea 
revoluționară a tovarășului Nicolae 
Cbaușescu".

„Operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe meridianele globului" 
se intitulează expoziția de carte 
găzduită de Casa de cultură a sin
dicatelor din Mediaș, în cadrul că
reia sînt prezentate volume traduse 
în limbi de circulație universală și 
în alte limbi, lucrări ce materiali
zează vasta gindire teoretică a con
ducătorului partidului și statului 
nostru, aspecte ale activității prac
tice puse in slujba construcției so
cialismului și comunismului în 
România, înfăptuirii marilor idea
luri ale omenirii de libertate, înțe
legere, securitate, și pace.

La Biblioteca municipală din 
Bîrlad s-a < deschis expoziția de 
carte și fotografii „Biografii eroice. 
Simbol de viață revoluționară", in 
standurile căreia sînt expuse lu
crări reprezentative din opera tova
rășului Nicolae Ceaușescu, imagini 
ce redau aspecte legate de străluci
ta activitate desfășurată de secre
tarul general al partidului nostru 
în perioada ultimelor două decenii 
de construcție socialistă, denumită 
cu mîndrie „Epoca Ceaușescu". La 
Vaslui a avut loc o acțiune politi- 
co-educativă cu tema „O viață în
chinată înfloririi patriei socialiste", 
In cadrul căreia au fost subliniate 
marea contribuție a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la afirmarea 
României contemporane pe toate 
planurile, aportul inestimabil al 
secretarului general al partidului 
nostru la dezvoltarea creatoare a 
socialismului științific.

întreprinderea cinematografică a 
județului Dolj a organizat la cine
matografele din Craiova, Filiași, 
Măceșu de Jos, Nedeia, Giubega, 
Galicea Mare, Daneți și Amărăștii 
de Jos un ciclu de filme documen
tare și expuneri cu tema „Viața, 
personalitatea și activitatea revo
luționară ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii".

La Casa tineretului din Segarcea 
a avut loc recitalul de versuri pa
triotice sub genericul „Imn condu
cătorului iubit", precedat de sim
pozionul „Viața și activitatea re
voluționară ale secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exemplu luminos pen
tru toți fiii patriei", iar casa de 
cultură din aceeași localitate a găz
duit expunerea „Epoca Ceaușescu 
— epocă de aur în, dezvoltarea și 
afirmarea României socialiste".

La Biblioteca județeană „Gh. 
Asachi" din Iași s-a deschis expo
ziția de carte social-politică avînd 
genericul „O viață Închinată feri
cirii poporului". Sînt expuse un 
mare număr de volume din vasta o- 
peră a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, lucrări de inestimabilă 
valoare teoretică și practică, sinte
ză a gîndirii novatoare și concepției 
secretarului general al partidului 
nostru cu privire la ansamblul în
tregii vieți economice și sociale a 
patriei.

Așezămintele culturale din jude

INFORMAȚII SPORTIVE
tivă pentru amatorii de handbal din 
București, va începe la ora 17.

FOTBAL. Intr-un meci amical de 
fotbal, disputat la Alicante, selecțio
nata Spaniei a învins cu scorul de 
3—1 (3—1) echipa Finlandei. Golu
rile au fost marcate de Rincon (min. 
21) și Butragueno (min. 31, din lovi
tură de la 11 m, și min. 45), respectiv, 
Lipponen (min. 6). Au asistat peste 
30 000 de spectatori.

BASCHET. Rezultate înregistrate 
în grupele sferturilor de finală ale 
cupelor europene la baschet : „Cupa 
Koraci" — masculin : Stade Franqais 
— Cantu 100—82 ; Orthez — Varese 
82—66 ; Caja Madrid — Livorno 85— 
86 ; Le Mans — Aris Salonic 91—115 ; 
„Cupa Liliana Ronchetti" : DDB Vie- 
na — MTK Budapesta 48—77 ; Slavia 
Sofia — Versailles 64—53 ; Minior 
Pernik — Ț.S.K.A. Moscova 53—80 ; 
Avellino — Sparta Praga 57—65. In 
turneul final al „Cupei campionilor 
europeni" la baschet masculin, echi

• Domn pentru o zl : COTROCENI 
(49 48 48) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Dragele noastre bunicuțe : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
• Talisman : PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19.
• Afacerea Pigot : SCALA (11 03 72)
— 9; 11.30; 14; 18,30; 19.
• Marele premiu : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,45; 11,45; 15; 18,15.
• Dodes» Kaden : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 12; 15; 18.
• Jandarmul șl extratereștrii : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 
11; 13; 15: 17; 19.
• Drumul spre victorie : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 12; 15,30; 18,34).
• 101 dalmațieni — 9; 10,45; 12,30; 
14,15; 16; 17,45, Povestea dragostei — 
19,30 : DOINA (16 35 38).
• Omul și fiara : BUZEȘTI (50 43 58)
— 9; 12; 15; 18.
• Rocky II: UNION (13 49 04) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19. MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13; 15; 17, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Iubire fără soare : LIRA (31 71 71)
— 15; 17; 19.
• Febra aurului : PACEA (60 30 85)
— 15; 17; 19.
• Iubirea are multe fețe : AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 15,30; 18.30, COS
MOS (27 54 95) — 9; 12; 15; 18.
• Avertismentul : MUNCA (21 50 97)
— 15,30; 18.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 18; (sala Atelier): 
Cartea lui Ioviță — 17; (sala din 

țul Giurgiu găzduiesc expuneri, 
dezbateri, simpozioane avînd ca 
temă „Concepția și contribuția to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
continuarea procesului revoluționar 
in țara noastră", seri și recitaluri 
de poezie patriotică sub genericul 
„Poeții noștri cîntă partidul și pa
tria".

Apropiata aniversare a zilei de 
naștere și a peste cinci decenii de 
pilduitoare activitate revoluționară 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, coman
dantul suprem al Forțelor Armate, 
prilejuiește desfășurarea, în coman
damente și unități militare, la ca
sele armatei a numeroase manifes
tări politico-educative și cultural- 
artistice.

„Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
personalitate de înalt prestigiu a 
vieții politice contemporane" este 
titlul sub care, la sediul Bibliotecii 
Centrale a Ministerului Apărării 
Naționale, a fost organizată o cu
prinzătoare expoziție de carte. Ea 
reunește operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, editate in țară și peste 
hotare, lucrări omagiale și de sin
teză care înfățișează bogata activi
tate teoretică a secretarului general 
al partidului. Un loc aparte în ca
drul expoziției il ocupă lucrările a- 
părute in prestigioase edituri din 
străinătate, dedicate președintelui 
României socialiste — vie și largă 
recunoaștere a locului demn pe 
care-1 ocupă poporul român intre 
națiunile lumii, a înaltelor merite 
internaționale ale ilustrului său 
conducător.

„Omagiu unei vieți închinate 
partidului, poporului, cauzei socia
lismului" a fost tema simpozionului 
ce a avut loc la Casa armatei din 
Cluj-Napoca. Manifestarea a pus in 
lumină exemplara dăruire a vieții 
și muncii celui mai iubit fiu al na
țiunii, contribuția hotărîtoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu la îm
bogățirea gîndirii revoluționare 
contemporane, precum și rolul său 
de strălucit fondator al doctrinei 
militare naționale.

In fața cadrelor didactice și a 
ofițerilor-elevi ai Academiei Mili
tare a fost prezentat, recent, mon
tajul literar-muzical „Odă coman
dantului suprem". In cadrul aces
tuia s-a dat expresie dragostei, 
recunoștinței, stimei și devoțiunii 
nemărginite ale ostașilor țării față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cîrmaciul ințelept al României so
cialiste. omul de a cărui pilduitoa
re și prodigioasă activitate se leagă 
cele mai mărețe împliniri ale pa
triei străbune. In continuare, cei 
prezenți au vizionat gala de filme 
„Raportăm comandantului suprem".

„Să ne trăiți cit Tara, pentru 
Țară" s-a numit spectacolul oma
gial prezentat, de curînd, în fața ca
drelor și militarilor in termen din 
mai multe unități subordonate Co
mandamentului Artileriei Forțelor 
Armate. Expresie vibrantă a dra
gostei ostașilor pentru conducătorul 
destinelor noastre socialiste, pentru 
comandantul suprem al forțelor 
armate, versurile și piesele muzica
le prezentate au exprimat cu adîncă 
emoție, cu bucurie și înflăcărare 
atașamentul deplin al militarilor 
armatei noastre la politica partidu
lui și statului, hotărîrea lor de a 
nu precupeți nimic pentru a apăra 
cuceririle revoluționare, pămîntul 
scump al patriei. (Agerpres).

pa Cibona Zagreb a Întrecut, pe 
teren propriu, cu scorul de 95—77 
(45—41), formația Ț.S.K.A. Moscova.

HALTERE. Calendarul internațio
nal de haltere se va îmbogăți din 1986 
cu o nouă competiție : „Cupa Euro
pei" interțări. > Cea dinții ediție a 
acestui concurs se va desfășura la 
Karl Marx-Stadt, cu prilejul cam
pionatelor europene individuale, pri
mele 12 țări urmînd să-și dispute 
„Cupa Europei", după un sistem ce 
cuprinde 4 grupe preliminare de cite 
3. Ciștigătoarele acestor grupe se vor 
califica în finala programată în, de
cembrie 1986, la Paris.

PATINAJ. In cadrul concursulut 
internațional de patinaj viteză de la 
Budapesta, proba de 1 000 m a fost 
cîștigată de Jan Tomas (R.D. Germa
nă), cu timpul de l’20”06/100, urmat 
de polonezul Grzegorz Baran — 
l’21”13/100, pe locul trei clasîndu-se 
sportivul român Ion Opincaru •— 
l’21”X9/100.

Piața Cosmonauților, 11 07 57): Come
die de modă veche — 18.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Ervin Acel. Solist: 
Cristina Anghelescu — 19; (sala Stu
dio) : Trio de muzică veche „AURA 
PACIS“. Tiberiu Idvoreanu — viola 
d’amore, Mihai Theodoru pian, 
Ileana Constantinescu — harpă — 
17,30.
• Opera Română (13 18 57) : Madame 
Butterfly — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Liliacul — 18,30.
• Teatrul „Lucia, Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 18: (sala Gră
dina Icoanei. 11 95 44) : Răceala — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică 
Popescu — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — 18,30.
• Teatrul de comedie (14 64 60) : 
Clrtițele — 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Pădurea — 18; (sala Stu
dio) : EX — 18.30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 18; (sala Giu
lești 18 04 85) : Opinia publică — 15.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) ; Nimic des
pre elefanți — 18.30; (sala Victoria, 
50 58 65) : Video-disco —• 17—21.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini la Izvoare 
— 18.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55),: 
Cenușăreasa — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): 
Noul nostru vecin — 10.
• Circul București (10 41 95): Parada 
circului — 19.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Dragostea pusă la Încer
care — 18,30.

Manifestări 
cultural-educative 

consacrate 
Unirii Principatelor 
FOCȘANI : Sărbătorirea a 126 de 

ani de la Unirea Principatelor Româ
ne a fost marcată ieri de o amplă 
manifestare -politico-educativă și 
cultural-artistică, desfășurată în Pia
ța Unirii din municipiul Focșani. 
Semnificația evenimentului istoric 
de la 1859 în îndelungata luptă a po
porului nostru pentru făurirea pa
triei unitare și independente, înnoi
rile socialiste și mai cu seamă ma
rile ' realizări ale poporului român 
obținute în ultimii 20 de ani, de cînd 
în fruntea partidului și statului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împlinirile de azi ale județului 
Vrancea au fost evocate în cuvîn- 
tul rostit cu acest prilej de tovară
șa Maria Ghițulică, prim-secretar al 
Comitetului județean Vrancea al 
P.C.R. în cadrul manifestării, su
gestiv intitulată „Vin la Milcov cu 
grăbire" — la care au participat 
numeroși locuitori ai orașului și ai 
așezărilor din împrejurimi, delega
ții ale tinerilor din mai multe ju
dețe ale țării — au fost prezen
tate programe cultural-artistice le
gate de evenimentul sărbătorit. Tot 
în cursul zilei de ieri, la casele de 
cultură și la căminele culturale din 
mai multe localități ale județului 
au fost organizate acțiuni dedicate 
Unirii de la 1859. (Dan Drăgulescu, 
corespondentul „Scînteii").

★
La Muzeul de istorie și artă al 

municipiului București a avut loc 
spectacolul-evocare „E scris pe Tri
color Unire". Prin vers și cintec au 
fost omagiate lupta îndelungată a 
românilor pentru înfăptuirea unirii, 
trăinicia unității națiunii noastre so
cialiste, marile victorii obținute de 
poporul român sub conducerea parti
dului, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și-au 
dat concursul corurile -de copii ale 
Radioteleviziunii, Casei Centrale a 
Pionierilor și Șoimilor Patriei și Șco
lii generale nr. 110, actori ai teatre
lor bucureștene, soliști ai Filarmoni
cii „George Enescu".

*
împlinirea a 126 de ani de la 

Unirea Moldovei cu Muntenia a pri
lejuit in județul Iași numeroase ma
nifestări cultural-educative și artisti
ce. Expuneri și dezbateri pe această 
temă au fost găzduite de cluburi 
muncitorești, facultăți și institute de 
cercetare. De un viu interes s-au 
bucurat simpozionul „24 Ianuarie 1859 
— moment al împlinirii idealului de 
unitate al poporului român", precum 
și masa rotundă „Poporul este înfăp
tuitorul și eroul Unirii", organizate la 
Casa de cultură a tineretului și stu
denților și la întreprinderea „Tehno- 
ton".

In aceeași suită de acțiuni se În
scriu, de asemenea, expunerea 
„Unire și unitate", susținută la așe
zămintele culturale din mediul să
tesc, recitaluri de muzică și poezie 
revoluționară, montaje literare, ex
poziții de carte social-politică și de 
artă plastică, vizionări de filme cu 
subiecte din istoria poporului nostru, 
din lupta clasei muncitoare, condusă 
de Partidul Comunist, pentru drep
tate socială și libertate națională.

★
Aniversarea a 126 de ani de la 

Unirea Moldovei cp Țara Româneas
că a fost marcată, in județul Alba, 
prin numeroase manifestări oma
giale. La cluburile muncitorești și 
ale tineretului din Cugir, Blaj, Ocna 
Mureș, Roșia Montană și alte locali
tăți au fost organizate simpozioane 
cu tema „Actul Unirii in conștiința 
românilor", iar la Alba lulia, Blaj, 
Aiud, Sebeș și Cîmpeni au fost des
chise expoziții- de carte. Expuneri 
despre importanța și semnificația 
Unirii de la 1859 au fost prezentate 
la căminele culturale din Ighiu, Ciu- 
gud, Crăciunelul de Jos, Unirea, Te- 
iuș și Lupșa, in timp ce așezămintele 
de cultură din zona Munților Apu
seni au găzduit evocări istorice ur
mate de montaje literar-muzicale 
dedicate acestui eveniment epocal 
din istoria poporului român.

★
In cadrul manifestărilor politico- 

educative și cultural-artistice dedi
cate Unirii Principatelor Române de 
la 24 Ianuarie 1859, organizate in mu
nicipiul și județul Galați, s-a inscris 
și deschiderea expoziției documen
tare intitulate „Unirea și unitatea — 
permanențe ale istoriei poporului 
român", la muzeul județean de is
torie.

„Unirea — aspirație milenară a po
porului român", „Mărturii ale unită
ții de limbă și neam" sînt temele 
unor expuneri, evocări și simpozi
oane care au avut loc in numeroase 
localități rurale gălățene, intre care 
Independența, Costache Negri, Corod, 
Pechea, Smîrdan. Sub genericul „Hai 
să dăm mină cu mină", formații ar
tistice de amatori au susținut recita
luri de muzică șl poezie patriotică și 
revoluționară dedicate eroilor nea
mului, patriei și partidului.

tv
20.00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Epoca Ceaușescu — epoca pro

gresului multilateral al României. 
Documentar

20,45 Sub semnul Epocii Ceaușescu 
(color). Frumoșii ani ai tinereții 
noastre. Spectacol muzical-literar 

21,05 Cadran mondial (color). Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu strălucit stra
teg al păcii, al dezarmării, al 
colaborării internaționale

21,25 Cîntecul și poezia acestor ani 
eroici (color)

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

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 25 ianuarie, ora 20 — 28 ia
nuarie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
caldă cu cerul variabil mai mult noros 
in jumătatea de nord-vest a țării, unde 
vor cădea precipitații locale mai ales 
sub formă de ploaie. în rest, precipi
tații izolate. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat cu intensificări în zona de 
munte predominînd dih sectorul sud- 
vestic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 și plus 7 gra
de. izolat mai coborîte în depresiuni
le intramontane. Iar celâ maxime în
tre 4 și 14 grade, izolat mai ridicate. 
Dimineața și seara, pe alocuri, ceață, 
iar. izolat, condiții de producere a 
poleiului. în București : Vremea va fi 
caldă cu ceru] temporar noros. favo
rabil ploii slabe. Vîntul va sufla mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între zero și plus 3 grade, 
iar maximele între 6 și 9 grade. Seara 
și dimineața, ceață slabă.

Cronica zilei
In perioada 21—24 Ianuarie, gene- 

ralul-colonel Constantin Olteanu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale al Republicii So
cialist®' România, împreună cu o de
legație, a făcut o vizită in Repu
blica Socialistă Federativă Iugo
slavia, la invitația secretarului fe
deral pentru apărarea națională al 
R.S.F. Iugoslavia, amiral de flotă 
Branko Mamula.

Cu acest prilej au avut loc con
vorbiri, care s-au desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească. 
Oaspeții români au vizitat obiective 
social-culturale, unități militare și 
economice.

Schimb de mesaje 
între președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Veselin Giuranovici

BELGRAD 24 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise un cald salut și cele 
mai bune urări de sănătate și succes 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, tova
rășului Veselin Giuranovici, pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, însoțite de urări de prospe
ritate popoarelor Iugoslaviei prie
tene.

Mulțumind, tovarășul Veselin Giu
ranovici a rugat să-i fie transmise 
tovarășului Nicolae Ceaușescu din 
partea Prezidiului R.S.F. Iugoslavia 
și a sa personal cele mai bune urări 
de sănătate și succes în activitatea 
de înaltă răspundere pe care o des

„Nu există sarcină mai importantă decit 
preintimpinarea unui război nuclear" 

Mesajul adresat de tovarășul K. Cernenko Conferinței unionale 
a partizanilor păcii din U.R.S.S.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
Moscova s-au desfășurat lucrările 
Conferinței unionale a partizanilor 
păcii din U.R.S.S. Cei 900 de dele
gați din Întreaga țară care au parti
cipat la reuniune au făcut bilanțul 
activității partizanilor păcii din 
Uniunea Sovietică in ultimii cinci 
ani.

In mesajul adresat conferinței de 
Konstantin Cernenko. secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., șe subliniază că nu există

Eforturi pentru organizarea 
unei noi întilniri intercipriote 

la nivel înalt 
Declarația secretarului general 

al O.N.U.
LONDRA 24 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută la Universitatea din 
Edinburg, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
arătat că va depune toate eforturile 
pentru realizarea unei noi întilniri la 
nivel inalt a comunităților greacă și 
turcă din Cipru, in vederea rezolvării 
pe cale politică a problemei cipriote, 
in ciuda lipsei de rezultate concrete a 
celor patru zile de negocieri directe 
care au avut loc la New York sub 
egida O.N.U. El a apreciat că deși nu 
s-a ajuns la un acord, intîlnirea de 
la New York a liderilor celor două 
comunități este importantă pentru 
două rrtotive. „In primul rind — a 
spus Perez de Cuellar — pentru că 
ei s-au intîlnit pentru prima dată 
după 1979 și, in al doilea rînd, pen
tru că ambii lideri au promis să se 
intîlnească din nou".

R. S. A,

Noi represiuni împotriva 
demonstrațiilor 

populației africane
JOHANNESBURG 24 (Agerpres).

— In aglomerările urbane ale popu
lației africane din R.S.A. — Beaufort- 
West, Odendailsrus, Tsakane și altele
— au avut loc noi ciocniri între par
ticipant» la o demonstrație împotriva 
politicii de apartheid și poliție. O 
persoană a fost omorită și alte cinci 
au fost rănite. De asemenea, în loca
litatea Crossroads s-a desfășurat o 
amplă demonstrație antiapartheid a 
populației africane sub lozincile „Nu
— apartheidului !“, „Nu discriminării 
în sistemul de învățămînt !“. In 
cursul demonstrației poliția a arestat 
200 de persoane.

E DE PRESA
scurt

SENATUL ITALIAN a acordat un 
vot de încredere guvernului de coa
liție condus de Bettino Craxi, adop- 
tînd, cu 155 voturi pentru și 111 îm
potrivă, decretul-lege privind re
forma fiscală. Noua legislație repre
zintă unul din elementele de bază 
ale programului economic guverna
mental și are drept scop principal 
combaterea evaziunii fiscale, care 
se apreciază că este foarte răspîn- 
dită mai ales în micul comerț și in
dustria hotelieră.

PROGRAM. Miniștrii de finanțe 
ai Danemarcei, Finlandei. Islandei, 
Norvegiei și Suediei, întruniți la 
Helsinki, au adoptat un program 
amplu de cooperare economică in

Excelenței Sale Domnului HAFEZ AL-ASSAD
Secretar general al C.C. al Partidului Baas Arab Socialist, 

Președintele Republicii Arabe Siriene
îmi face o deosebită plăcere să vă transmit, în numele meu și al Comite

tului Central al Partidului Comunist Român, calde felicitări cu ocazia reale
gerii dumneavoastră in funcția de secretar general al C.C. al Partidului Baas 
Arab Socialist din Siria la cel de-al VIII-lea Congres regional al partidului.

Exprimînd satisfacția față de bunele relații statornicite între Partidul Co
munist Român și Partidul Baas Arab Socialist, între Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Siriană, am convingerea că aceste relații, bazate 
pe stimă și respect reciproc, se vor dezvolta continuu, in interesul celor două 
partide și popoare, al cauzei generale a păcii, securității și colaborării inter
naționale.

Vă urez succes in îndeplinirea misiunii de înaltă răspundere ce v-a fost 
Încredințată, multă sănătate și fericire personală, iar poporului sirian prieten 
noi realizări pe calea progresului și prosperității patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

fășoară în fruntea partidului și sta
tului.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către președintele 
Veselin Giuranovici a tovarășului 
general-colonel Constantin Olteanu. 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul 
apărării naționale al Republicii So
cialiste România, care a efectuat o 
vizită în Iugoslavia, la invitația 
secretarului federal pentru apărarea 
națională, amiralul de flotă Branko 
Mamula.

In cadrul Întrevederii care a avut 
loc au fost abordate probleme ale 
aprofundării pe multiple planuri a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele noastre.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Belgrad. Dumitru Popa.

sarcină mai importantă decit prein- 
tjțnpinarea unui război nuclear. Un 
prim pas spre îndeplinirea acestei 
sarcini l-ar constitui prevenirea 
cursei înarmărilor în Cosmos și 
înaintarea pe calea reducerii radi
cale a armamentelor nucleare, pînă 
Ia lichidarea lor totală. „Noi inten
ționăm să purtărp tratativele privind 
armamentele cosmice și nucleare in
tr-un spirit de lucru, constructiv și 
sperăm că și S.U.A. vor adopta în 
acest sens o atitudine onestă, plină 
de răspundere", se arată în mesaj.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 24 (Agerpres). — Cea de-a 

14-a ședință din cadrul negocierilor 
dintre delegațiile militare libaneză și 
israeliană, de la Naqhoura, s-a înche
iat joi fără sâ se fi realizat un acord 
in problemele discutate și cu pri
vire la fixarea unei noi întilniri, a 
anunțat postul de radio oficial liba
nez, citat de France Presse. Aceste 
negocieri au ca scop discutarea mo
dalităților de realizare a operațiunii 
de retragere a forțelor israeliene din 
sudul teritoriului libanez. Potrivit 
unui comunicat al purtătorului de 
cuvint al Forței interimare a O.N.U. 
in sudul Libanului (U.N.I.F.I.L.) — 
sub egida căreia au loc aceste nego
cieri — „părțile au rămas pe pozi
țiile precedente și au lăsat deschisă 
problema datei viitoarei ședințe".

CAIRO 24 (Agerpres). — Reprezen
tanții Egiptului și Israelului se vor 
intilni duminică în localitatea israe

Dezvoltarea economiei U.R.S.S. în 1984
MOSCOVA 24 (Agerpres). — Con

siliul de Miniștri al U.R.S.S. a ana
lizat in cadrul unei ședințe rezul
tatele îndeplinirii planului pe anul 
1984, constatînd că, in comparație cu 
anul 1983, anul trecut venitul națio
nal a crescut cu 2.6 la sută, volumul 
producției industriale — cu 4,2 la 
sută, iar a celei agricole — în ciuda 
condițiilor climatice nefavorabile — 
cu 5,6 la sută, informează agenția 
T.A.S.S. Bugetul de stat a fost în
deplinit la venituri în proporție de 
102.5 la sută. Totodată, Consiliul de 
Miniștri a constatat că numeroase

Extinderea bazei energetice a R. D. Germane
BERLIN 24 (Agerpres). — Anul a- 

cesta energeticienii din R.D. Germa
nă își propun să realizeze o produc
ție de 111 miliarde kWh energie 
electrică, față de numai circa 20 mi
liarde kWh, cit se realiza în 1950.

Problemă fundamentală a strate
giei sale economice, baza energeti
că a R.D.G. a sporit an de an, un 
loc de frunte constituindu-1 produ
cerea energiei electrice. In ultimii 
ani s-a instalat o putere de circa 20 
mii MW, iar centralele noi funcțio

tre țările nordice. Intre altele, se 
prevăd importante investiții pentru 
îmbunătățirea transporturilor între 
țările membre, Programul urmează 
să fie supus, în luna martie, apro
bării Consiliului Nordic.

DECLARAȚIE. Intr-o declarație 
făcută la San Salvador, șeful sta
tului, Jose Napoleon Duarte, a 
anunțat amînarea sine die a dialo
gului inițiat cu Frontul Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) — Frontul Democratic
Revoluționar (F.D.R.), ca urmare a 
presiunilor exercitate in această 
direcție de către forțele conserva
toare și a recrudescenței violenței 
politice interne.

CURSA ABERANTA
a Înarmărilor

In 1985 cheltuielile militare 
urmează să atingă 

1 000 miliarde dolari
GENEVA 24 (Agerpres). — Chel

tuielile militare pe plan mondial vor 
atinge in 1985 „extraordinara și inac
ceptabila" sumă de 1 000 miliarde do
lari, a anunțat șeful oficiului O.N.U. 
din Geneva. După cum transmite a- 
genția KUNA, el a lansat cu acest 
prilej un apel pentru a se pune capăt 
cursei înarmărilor și risipei de mate
rii prime.

Pe de altă parte, se menționează că 
numărul persoanelor care suferă de 
pe urma foametei va crește în urmă
torii cinci ani de la 450 milioane la 
510 milioane.

„Teritoriul portughez nu va 
deveni un loc de amplasare 

a armelor atomice11
Un interviu al ministrului 

de externe portughez
MADRID 24 (Agerpres). — „Portu

galia nu are intenția să devină o pu
tere nucleară și nu a încheiat cu nici 
o țară vreun acord în baza căruia 
teritoriul ei să devină un loc de am
plasare a armelor nucleare", a decla
rat ministrul portughez al afacerilor 
externe. Jaime Gama, într-un inter
viu acordat ziarului madrilen „EI 
Pais".

Ministrul portughez a subliniat că 
țara sa consideră drept extrem de 
important ca Peninsula Iberică să nu 
adăpostească arme nucleare. Portu
galia, a relevat el1, nu va admite nici 
un fel de instalații pentru desfășura
rea de rachete, staționarea de bom
bardiere strategice sau prezența de 
submarine nucleare.

liană Beersheba pentru a examina, 
după o întrerupere de aproape doi 
ani, problema zonei în litigiu Taba, 
ocupată de Israel, din Golful Aqaba. 
Discuțiile se vor limita la studierea 
desfășurării în zona Taba a unor ele
mente aparținînd Forțelor multina
ționale pentru menținerea păcii în 
Sinai.

TEL AVIV 24 (Agerpres). — In 
urma . unor acțiuni îndreptate împo
triva forțelor de ocupație, autoritățile 
israeliene au impus interdicții de cir
culație în tabăra de refugiați palesti
nieni Deheisha, de lingă Bethleem, 
din teritoriul de pe malul de vest al 
Iordanului. în ultimele săptămîni, a- 
ceastă tabără a fost scena unor frec
vente ciocniri între refugiatii palesti
nieni și forțele israeliene de ocupa
ție. Recent, trupele israeliene au blo
cat mai multe intrări aie taberei.

întreprinderi și chiar sectoare eco
nomice nu au reușit să obțină rezul
tate care să asigure o creștere sta
bilă a producției și nu s-a reușit 
recuperarea, la toți indicatorii, a ră- 
minerilor în urmă.

De asemenea. Consiliul de Miniș
tri a analizat proiectul Direcțiilor 
principale ale dezvoltării economice 
și sociale a.- U.R.S.S. în perioada 
1986—1990 și în perspectivă pînă în 
anul 2000 și a indicat continuarea 
muncii de îmbunătățire a acestui 
important document.

nează îndeosebi pe bază de cărbune. 
Dealtfel, 80 la sută din energia 
electrică se produce în centrale in 
care se arde lignitul.

Deși se pune accent și pe fo
losirea altor surse — cum ar fi ob
ținerea de energie electrică în ato- 
mocentrale — o atenție deosebită se 
acordă acțiunii de economisire. Ast
fel, în ultimii 3 ani consumul de 
energie, în genere, în întreprinderile 
din R.D.G. a scăzut cu 13 la sută.

ÎNTREVEDERE. Primul ministru 
al Marii Britanii. Margaret That
cher, a conferit, la Londra, cu se- | 
cretarui general al O.N.U., Javier | 
Perez de Cuellar. în cursul întreve
derii au fost abordate aspecte ale • 
situației din Liban și problema con
vorbirilor între reprezentanții celor ■ 
două comunități din Cipru, a decla
rat purtătorul de cuvint guverna
mental britanic.

CONGRES. In cadrul unei confe- i 
rințe de presă organizate la La Paz, 
prim-secretarul C.C. al P.C. din Bo- 1
livia, Jorge Kolle, s-a pronunțat .
pentru consolidarea alianței Unita
tea Democratică și Populară — de 
guvernămînt — și continuarea fer- .
mă a programului național de trans
formări democratice structurale din 
țară — transmite agenția Prehsa . 
Latina. Totodată, în cursul confe
rinței de presă s-a precizat că re- ’ 
centa plenară a C.C. al P.C. din Bo- .
livia a hotărit convocarea celui 
de-al V-lea Congres al partidului 
pentru 9—13 februarie. .
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înaltă apreciere a contribuției prestigioase a tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la promovarea idealurilor de pace, libertate și progres
Omagiul pe care întreaga noastră națiune îl aduce, cu dragoste și recu

noștință, tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru uriașa și neobosita activitate desfă
șurată la cîrma destinelor patriei este omagiul adus conducătorului care, prin forța 
personalității sale de excepție, prin fermitatea și dăruirea în apărarea intereselor 
supreme ale propriului popor și deopotrivă ale celorlalte popoare, a făcut ca 
numele României să fie rostit cu respect și admirație pretutindeni in lume.

Cu legitimă satisfacție și mîndrie patriotică înregistrăm nenumărate dovezi ale 
Interesului viu in rîndul cercurilor politice, mijloacelor de informare în masă, al 
opiniei publice internaționale față de gîndirea teoretică și activitatea practică revo
luționară a secretarului general al partidului, președintele României socialiste, 
omul de stat care, întruchipînd virtuțile cele mai alese ale poporului nostru, este 
apreciat ca un adevărat „deschizător de drumuri" în ce privește modul de solu
ționare a marilor probleme care confruntă omenirea contemporană.

...București, noiembrie 1984. în Sala Pala
tului Republicii, unde se desfășoară lucră
rile Congresului al XlII-lea al partidului, 
domnește o atmosferă specifică momentelor 
de înaltă semnificație istorică pe plan na
țional. O atmosferă caracteristică, totodată, 
marilor evenimente internaționale. Iată, în 
sală se află delegați ai unor partide și or
ganizații politice din 92 de țări. Loja presei 
este neîncăpătoare pentru sutele de ziariști 
reprezentînd marile agenții internaționale 
de presă, numeroase posturi de radio și 
televiziune, ziare și reviste din diferite țări 
ale lumii. Cu viu interes este așteptat Ra
portul secretarului general al partidului. 
Prezentarea programelor de dezvoltare 
viitoare a țării, cumpănirea responsabilă a 
evoluțiilor din lumea în care trăim, solu
țiile novatoare, profund umaniste propuse 
marilor probleme ale omenirii, sînt urmărite 
cu atenție de întreaga suflare a țării și 
polarizează, in același timp, atenția străi
nătății. Telexurile vor relua pe larg idei și 
teze formulate de la tribuna marelui forum 
al comuniștilor români.

...Reporterul român prezent Ia reuniunile

unor foruri internaționale — fie că este 
vorba de Palatul O.N.U. din New York, de 
sala conferinței de la Helsinki ori de la 
Geneva — este martor al aceluiași interes 
în momentul in care se anunță cuvîntul 
României, respectiv prezentarea concepției 
și propunerilor președintelui Nicolae 
Ceaușescu în problemele aflate în atenția 
omenirii.

O grăitoare mărturie a interesului deose
bit de care se bucură pretutindeni în lume 
pozițiile României, ale secretarului gene
ral al partidului nostru, președintele Repu
blicii, o constituie și cele circa 150 de volu
me apărute într-un mare număr de țări de 
pe toate continentele, conținînd lucrări ale 
sale ori dedicate activității sale revoluțio
nare.

Care este explicația audienței atît de 
ample pe care o au cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu, acțiunile și inițiativele 
sale pe marea arenă mondială ?

La o asemenea întrebare răspund perso
nalități de seamă ale vieții politice, știin
țifice, culturale și obștești, autori și editori 
ai unor lucrări consacrate președintelui 
României.

peUSeSCU And s peace Pohcy

„Erou al națiunii române, 
promotor al aspirațiilor

umanității"
Pentru toți cei ce l-au cunoscut per

sonal, pentru cei ce ne-au cunoscut 
țara, prima impresie, prima și cea mai 
profundă coăstdtare sint fermitatea și 
dăruirea cu care secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, con
duce destinele țării, avind neclintit ca 
țel slujirea intereselor supreme ale po
porului.

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
— subliniază Ram Naresh Trivedi, pro
fesor al Universității „Ranchi“ din India — 
reprezintă modelul de conducător 
care se identifică cu interesele gene
rale ale poporului, iar spiritul dina
mic ce îi caracterizează neobosita 
activitate reprezintă o trăsătură ce 
poate fi remarcată în întreaga poli
tică pe care o promovează. Prin tot 
ceea ce face spre binele și fericirea 
poporului român, pentru gloria 
României, pentru triumful cauzei pă
cii, el a devenit un simbol al celor 
mai arzătoare idealuri ale libertății, 
păcii și progresului".

„Numai un popor cu înalte cali
tăți, inteligent, dîrz, dotat, putea da 
naștere unui astfel de bărbat care-și 
reprezintă în chip glorios patria, fiind 
eroul său — scrie, la rîndul său, El 
Sayed Farag Fuad, publicist și scriitor 
egiptean. Președintele Nicolae 
Ceaușescu este un făuritor de isto
rie, fiind înconjurat cu adîncă dra
goste de întregul popor român, care, 
prin curajul și munca sa constructivă, 
a dus la edificarea unei Românii li
bere, independente, prospere".

Despre continuitatea acelor trăsături 
morale caracteristice poporului român 
—- setea de libertate, spiritul de drep
tate. demnitatea — trăsături dind 
strălucire identității, șale naționale și 
pe care se fundamentează politica pro
movată de partid, de secretarul său 
general, vorbește și cunoscutul om po
litic danez Kristen Helveg Petersen, 
fost ministru :

„Ceea ce impresionează atunci 
cînd dorești să-ți faci o imagine 
despre România este faptul că po
porul român, în ciuda vicisitudinilor 
și greutăților cu care a fost confrun
tat - și acestea au fost enorm de 
multe - a reușit să-și păstreze 
identitatea ; președintele Nicolae 
Ceaușescu acționează în perma
nență pentru întărirea acestei iden
tități. Pentru el, interesele națiunii 
sînt principii călăuzitoare".

Iată, în același sens, opinia fostului prim- 
ministru al Marii Britanii, Sir Harold 
Wilson :

„Am avut ocazia să-l întîlnesc pe 
președintele Nicolae Ceaușescu și să 
apreciez ampla sâ viziune și strălu
cirea gîndirii sale politice. M-a im
presionat modul în care a reușit să 
continue neabătut menținerea unei 
națiuni unite și de sine stătătoare, 
care a rămas neclintită, deși s-a 
aflat la răscruce în anumite momen
te ale istoriei, și care și-a păstrat 
integritatea și identitatea națio
nală".

„Răspunsuri constructive 
la problemele omenirii"

Personalități politice marcante scot 
in relief ca una din trăsăturile defini
torii ale gindiril președintelui Româ
niei faptul că ideile și tezele nova
toare prezentate pentru rezolvarea 
marilor probleme ce preocupă lumea 
de azi se bazează pe o profundă in
vestigație științifică, materialist-dia- 
lectică a realităților, a prefacerilor și 
proceselor ce au loc in viața interna
țională.

„Aportul președintelui României la 
descifrarea semnificației marilor miș
cări și mutații ale lumii contempora
ne este inestimabil - arăta Vikarun 
Nisa Noon, ministru de stat din Pakistan. 
Bazîndu-se pe o analiză obiectivă, 
științifică, el descrie adevărata ima
gine a timpurilor noastre, oferă răs
punsuri marilor întrebări și probleme 
ce confruntă omenirea. Gîndirea 
domniei sale exprimă optimismul și 
încrederea în capacitatea forțelor 
progresiste, antiimperialiste, a po
poarelor de a opri cursul periculos 
al evenimentelor, de a-și impune 
voința în lupta împotriva politicii de

dominație și exploatare a națiunilor 
mici de către cele mari, împotriva 
tendințelor hegemoniste de divizare 
a lumii în sfere de influență, pentru 
dezvoltarea independentă pe ca
lea progresului social".

în același sens, Gerhard Teriet, pri
marul orașului Arnsberg din R.F. Germania, 
declara : „Contemporaneitatea, zgu
duită de crize și plină de primejdii, 
are nevoie de personalități de talia 
președintelui României pentru a se 
ajunge la o lume mai bună, în care 
fiecărui popor să-i fie asigurat drep
tul fundamental la viață, la pace și 
progres".

Este și argumentul pentru care nu
meroși scriitori și publiciști din cele 
mai diferite țări și-au propus să cerce
teze opera și gindirea președintelui 
României, consacrîndu-le studii de 
anvergură. Unul dintre aceștia este 
publicistul britanic Robert Goven- 
der, autor a două volume dedicate 
României și președintelui ei. Aprecie
rile sale sint deosebit de semnificative :
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„II admir și îl prețuiesc pe pre
ședintele României pentru că domnia 
sa crede cu convingere în vocea ra
țiunii, înțelegerii, moderației și tole
ranței. Toate aceste trăsături își gă
sesc expresia în consecvența cu care 
acționează pentru făurirea unei lumi 
pașnice, în condamnarea curajoasă 
a oricărui act de agresiune, in refu
zul ferm de a accepta impunerea cu 
forța armelor a unui regim politic.

Puține persoane consacră mai mult 
timp, energie și gînduri pentru a face 
ca lumea să fie un loc mai bun de 
trăit pentru noi tbți, indiferent de 
rasă, religie, ideologie sau sistem so
cial. Aceasta se datorează unui 
bărbat care este astăzi larg apreciat 
în lume ca un lider de anvergură 

'mondială și un filozof de statură in
ternațională - Nicolae Ceaușescu".

te in Europa, pentru înfăptuirea 
dezarmării nucleare, declara la rîndul 
său Jean Paul Vidick, secretarul ge
neral al Asociației culturale Belgia—Româ- 
nia- sînt expresia elocventă a dorin
ței României de a trăi în pace, de a

face ca spectrul unui război devasta
tor să nu mai amenințe civilizația 
umană. Această poziție este o mină 
a păcii întinsă de România, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu".

— ................ .

„Nobile și neobosite 
eforturi in slujba 

salvgardării păcii"
„Erou al păcii", „campion al păcii", 

„om al păcii" — sint aprecierile aso
ciate frecvent numelui președintelui 
Nicolae Ceaușescu, sint aprecieri de
venite titluri de cărți consacrate acti
vității, inițiativelor și demersurilor 
sale neobosite pentru promovarea 
cauzei dezarmării, pentru apărarea 
dreptului suprem la pace, la viață.

„Cred că aspectul cel mai semni
ficativ al activității desfășurate de 
președintele Nicolae Ceaușescu — 
subliniază Alberto Ciampaglia, depu-r 
tal. membru al Direcțiunii Partidului So
cialist-Democratic italian _ este acela 
de a fi menținut deschis dialogul cu 
toate țările, dincolo de deosebirile 
de orînduire socială, acționînd pen
tru ca speranța de pace a lumii să 
devină realitate. In acest fel inter
pretăm opera sa — ca o operă de 
pace, de fraternitate, de realizare a 
acelui bun absolut, care este liber
tatea lumii, înțelegerea între po
poare".

In prefața volumului său intitulat 
sugestiv „CEAUȘESCU AL ROMÂ
NIEI — CAMPION AL PĂCII", apărut 
in S.U.A., dr. Nicholas A. Bucur jr., 
avocat de origine română, explică 
astfel această opțiune fundamentală :

„Lumea modernă este o junglă a 
disputelor și violenței. Multe glasuri 
se ridică pentru a protesta. Un ast
fel de glas este cel al președintelui 
Nicolae Ceaușescu. El a mers practic 
pînă la capătul pămîntului pentru 
promovarea păcii, făcînd apel la po
poare și liderii acestora să foloseas
că mijloace pașnice pentru rezolva
rea problemelor litigioase, iar nu 
violența și războiul. Președintele 
Nicolae Ceaușescu este moștenito

rul tradiției românești de pace. Ca 
fiu al României, el caută să aplice 
această moștenire în viața zilnică și 
să transpună principiile de pace în 
programe concrete".

Pozițiile exprimate de președintele 
României in problema crucială, de în
semnătate vitală pentru destinele 
omenirii — dezarmarea, și in primul 
rind dezarmarea nucleară, propunerile 
concrete prezentate de-a lungul anilor 
se bucură de admirație, întrunesc înal
te aprecieri pretutindeni in lume.

Iată ce declara, tn acest sens, Ilias 
Iliou, președintele Uniunii Democratice 
de Stingă din Grecia — E.D.A. : „Este 
emoționant să constați că un pre
ședinte cu atîtea probleme și răs
punderi, în aceste momente dificile 
ale epocii noastre, consideră cq pro
blema păcii și a dezarmării este mai 
presus de orice. El promovează o po
litică constructivă, justă, care cores
punde pe deplin dezideratelor epocii 
noastre".

Relevînd aceeași Idee, prof. dr. Bas de 
Gaay Fortman, senator. Olanda, arăta :

„Prin luările de poziție, inițiativele 
și acțiunile consecvente în favoarea 
păcii, conducătorul României a făcut 
dovada convingătoare că, promovînd 
acest ideal, nu are în vedere doar 
interesele propriului popor, ci și pe 
cele ale tuturor celorlalte popoare. 
Cred că aici se află și sursa presti
giului înalt și a știmei de care se 
bucură în rîndul opiniei publice mon
diale".

„Acțiunile curajoase întreprinse de 
președintele Nicolae Ceaușescu pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pentru 
a împiedica instalarea de noi rache-

„Militant consecvent 
pentru o lume a egalității, 
mai dreaptă și mai bună"

La etajul 22 al sediului Națiunilor 
Unite din New York îl întilnim pe 
secretarul general al organizației mon
diale, Javier Perez de Cuellar, 
cu puțin timp înainte de vizita sa la 
București. Exprimmdu-și satisfacția de 
a avea prilejul să-l intilnească pe pre
ședintele României, iUnu| din cei 
mai activi lideri politici ai vieții 
internaționale", domnia sa eviden
țiază contribuția constructivă a to
varășului Nicolae Ceaușescu la pro
movarea dialogului internațional, 
eforturile perseverente ale țării noas
tre la rezolvarea in interesul tuturor 
popoarelor a tuturor problemelor care 
privesc pacea, libertatea și progresul 
in lume. Secretarul general al O.N.U. 
avea să declare la București;

„Avind posibilitatea să vorbesc cu 
președintele Nicolae Ceaușescu, am 
constatat in cit de mare măsură 
domnia sa personal, guvernul român 
sint atașați Națiunilor Unite. Este o 
satisfacție pentru mine să aduc mul
țumiri unei personalități ca pre
ședintele Nicolae Ceaușescu pentru 
contribuția atît de activă, constructi
vă și energică adusă în toate sferele 
de activitate ale O.N.U.".

Numeroase sint aprecierile de peste 
hotare privind inițiativele și propune
rile formulate de președintele Româ
niei pentru eliminarea, stărilor de 
profundă inegalitate și inechitate din 
relațiile interstatale, pentru înlocuirea 
vechilor rinduieli, de asuprire și ex
ploatare a unor state de către altele, 
cu o nouă ordine economică interna
țională.

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
— subliniază prof. Amilcar Alencas- 
tre, membru al Asociației latino-ameri- 
cane de sociologie — s-a pronunțat in

repetate rînduri pentru rezolvarea 
problemelor cu care este confrun
tată omenirea, a arătat că este ne
cesar să se pună capăt vechii stări 
de lucruri, să fie eradicate cauzele 
care au generat fenomene atît de 
complexe, să se acorde o atenție 
deosebită lichidării subdezvoltării și 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale - ceea ce reclamă li
chidarea vechilor relații de inechi
tate, de asuprire a unor popoare de 
către altele, a politicii imperialiste și 
neocolonialiste".

lată și opinia unei marcante personalități 
politice din aceeași regiune geografică, 
dr. Rafael Caldera, senator, fost președinte 
al Venezueiei :

„Admir foarte mult activitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pe 
arena internațională. Șeful statului 
român a făcut bine cunoscute lumii 
pozițiile țării sale. A făcut să răsune 
cu autoritate vocea unei națiuni su
verane. Consider ca fiind de mare 
importanță ideile, contribuția perso
nală a președintelui României la edi
ficarea unei noi ordini economice in
ternaționale".

„Numai o țară condusă de un 
mare om de stat, cum este pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, poate 
avea atîția prieteni pe toate meridia
nele”. Aprecierea aparține unuia din 
editorii numeroaselor volume dedicate, 
președintelui României și apărute peste ho
tare, respectiv scriitorului pakistanez 
Abdul Rakim.

Intr-adevăr, izvorul viu al prestigiului și considerației, al prețuirii 
de care se bucură în lume România socialistă, președintele ei se află 
tocmai in îmbinarea organică a intereselor poporului român cu inte
resele tuturor popoarelor, în profundul umanism și înalta răspundere a 
demersurilor și întregii activități a tovqrâșului Nicolae Ceaușescu, 
puse în slujba edificării unei lumi mai bune și mai drepte, în care să-și 
găsească împlinire idealurile supreme ale umanității.


