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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Republicii Zimbabwe
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, l-a primit, la 30 ianuarie, pe John George Mayowe, ambasadorul Republicii Zimbabwe la București, în vizită de rămas bun, cu prilejul înche ierii misiunii sale în țara noastră.A avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Ambasadorul Noii Zeelande

Anul LIV Nr. 13 200 Joi 31 ianuarie 1985 6 PAGINI-50 BANI Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, l-a primit, miercuri, 30 ianuarie, pe Neville Hugo Sale Judd, ambasadorul Noii Zeelande la București, în vizită de rămas bun, cu ocazia înche ierii misiunii acestuia in țara noastră.A avut loc o convorbite, care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.
CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

- PREGĂTITĂ TEMEINIC, CU CEA MAI MARE RĂSPUNDERE

Realizarea unor recolte record
- obiectiv major al activității 
politico-organizatorice la sate

J Mesaje adresate de pe întreg cuprinsul țârii:
; Fierbinte omagiu iubitului conducător
i al partidului și poporului, ctitorul 
ț României de azi, tovarășul Nicolae Ceaușescu
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Continuarea procesului revoluționar de dezvoltare intensivă și modernizare a agriculturii, de accelerare a creșterii producției vegetale și animaliere prin mai buna organizare și folosire a întregii suprafețe agricole a țării, aplicarea cuceririlor științei agrozootehnice înaintate reprezintă una din componentele esențiale ale strategiei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei noastre spre comunism, elaborată de cel de-al XIII- lea Congres al partidului. In magistralul Raport prezentat marelui forum al comuniștilor, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, stabilind cu rigoare științifică locul agriculturii ca cea de-a doua ramură de bază a economiei naționale, definea astfel evoluția sa în cincinalul 1986—1990 : „Obiectivul fundamental îl va constitui realizarea noii revoluții agrare, ce presupune transformarea generală a felului de muncă, de viață și de gîndi- re al țărănimii noastre cooperatiste, realizarea unei producții agricole care să satisfacă din plin necesitățile de consum ale întregului popor, precum și alte cerințe ale dezvoltării economiei naționale".Legătura organică dintre teorie și practică constituie una dintre trăsăturile caracteristice și de permanență ale activității generale a partidului, ilustrată, cu deosebire de la cel de-al IX-lea Congres, de consecvența în a transpune pe terenul faptelor grandioasele obiective de edificare a noii orînduiri. In virtutea acestei dialectici, pornind de la fundamentele teoretice cuprinse în istoricele hotăriri ale celui de-al XIII-lea Congres al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea de lucru pe problemele agriculturii din decembrie anul trecut, a conturat cu claritate principalele sarcini ce revin în 1985 lucrătorilor ogoarelor : realizarea unei recolte de cereale de 1 200 kg pe locuitor, paralel cu creșterea mai puternică a producției în horticultura, viticultură, pomicultură și la toate plantele tehnice ; asigurarea in continuare a creșterii efectivelor de animale, îndeosebi la bovine și ovine, și a producției animaliere; înfăptuirea programelor din sericicultură, a- piculturâ, creșterea animalelor de blană și animalelor mici, precum și a celorlalte programe speciale.Toate aceste prevederi sint menite să asigure o mai mare contribuție a agriculturii la progresul general al țării, la ridicarea bunăstării întregii națiuni. Există puternice temeiuri

pentru a exprima convingerea că a- ceste prevederi sint pe deplin realizabile. deoarece agricultura este - înzestrată cu o solidă bază tehnico- materială. Numai in acest, an, printre altele, oamenii muncii din această ramură vor primi cu 30 la sută mai multe îngrășăminte chimice, vor dispune de o suprafață irigabilă de 3 200 000 hectare și de semințe de bună calitate pentru toate culturile. Mai presus de toate, agricultura noastră socialistă dispune de o minunată țărănime,, cu o bogată tradiție în producția agricolă, și de un mare număr de muncitori și specialiști cu o înaltă pregătire. De asemenea, la sate acționează puternice organizații de partid, care, de-a lungul anilor, și-au demonstrat capacitatea în conducerea procesului de făurire și dezvoltare a unei agriculturi socialiste moderne. In cooperativele agricole de producție, întreprinderile agricole de stat, stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, în institutele și centrele de cercetări agricole acționează un numeros detașament de comuniști, o impresionantă forță capabilă să asigure neîntrerupt, corespunzător și cu eficientă crescîndă, afirmarea rolului de conducător politic al partidului in fiecare loc de muncă.Inmănunchind toți acești factori, „acum rolul hotărilor — așa cum a- rată secretarul general al partidului — îl are activitatea organizatorică practică pentru realizarea tuturor o- biectivelor de creștere a producției agricole". Firește, organele și organizațiile de partid, in exercitarea răspunderilor cu care sint învestite, trebuie să continue și să intensifice activitatea de însușire de către toți oamenii muncii din agricultură a conținutului documentelor Congresului al XIII-lea. a hotăririlor de partid și legilor țării pentru ca- ei să fie edificați asupra îndatoririlor care le revin și să acționeze astfel în deplină cunoștință de cauză. In același timp este necesar să se treacă cu maximă operativitate la îndeplinirea programelor și hotăririlor, a propriilor planuri de măsuri. De altfel, la Consfătuirea de lucru pe problemele agriculturii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a precizat principalele acțiuni concrete și urgente pe care trebuie să Ie inițieze oamenii muncii din această ramură — fertilizarea și pregătirea terenurilor de însămînțat, păstrarea, condiționarea temeinică a semințelor, stabilirea pe unități, pe ferme, pe brigăzi, pe formațiunile de mecanizare a termenului de însămințat pen

tru fiecare parcelă, punerea în stare de funcționare a tuturor sistemelor de irigații, repararea în bune condiții a tractoarelor și mașinilor agricole, buna îngrijire și furajare a animalelor. In condițiile rigorilor acestei, ierni este imperios necesar ca și in agricultură să fie adoptate și aplicate cu eficiență imediată măsuri ample și energice de economisire a energiei electrice, combustibililor și lubrifian- ților. Totodată, secretarul general al partidului a subliniat necesitatea de a se lua din timp toate măsurile pentru înfăptuirea programului de auto- conducere și autoaprovizionare, pentru realizarea în întregime a fondului de stat de produse agricole și animaliere, creșterea rentabilității și eficienței economice in unitățile agricole, aplicarea cu fermitate a principiilor de retribuire, a acordului global, în toate sectoarele de activitate, perfecționarea organizării muncii și a formelor de conducere din agricultură, afirmarea puternică a democrației cooperatiste. Iată deci o vastă arie de sarcini precise care reclamă angajarea fiecărui comunist, a fiecărui lucrător din agricultură. Aceasta impune din partea organelor și organizațiilor de partid o temeinică Cunoaștere a situației din unitățile agricole, o judicioasă planificare a muncii, o rațională și echitabilă distribuire a forțelor, in așa fel incit in toate sectoarele și verigile importante să fie repartizați membrii organelor de partid, comuniști cu experiență politică și organizatorică, incre- dințîndu-li-se răspunderi clare, încadrate in termene precise.In abordarea laturilor organizatorice și politico-educative, organele și organizațiile de partid trebuie să aibă în vedere faptul că in agricultură lucrările diferă de la un anotimp la altul, de Tâ o zi lâ alta, sdlicttâf'ea mijloacelor materiale și umane im- plicînd schimbări rapide de ritmuri, iar condițiile de climă, greu de prevăzut, determinînd situații pentru care trebuie elaborate mai multe soluții posibile din timp. Iată, de pildă, în prima lună dirt acest an, căderile masive de zăpadă și temperaturile scăzute au impus angajarea întregii obști a satelor pentru asigurarea înainte de toate a desfășurării în bune condiții a activității din zootehnie. Totodată este necesar să se manifeste o deosebită atenție ca, din cerința firească de a rezolva cit mai grabnic o situație neprevăzută, să nu se piar-

Petroliștii din brigada a Il-a Cimpina, din cadrul Schelei 
de- producție'petrolieră Baieot, se -situează -printre-ubitățile 
fruntașe, care și-au realizat toți indicatorii de plan pe luna 

ianuarie, cu toate vitregiile acestei ierni aspre

O SARCINĂ PRIORITARĂ:

ACTIVITATE INTENSA. BINE ORGANIZATA
PENTRU SPORIREA PRODUCȚIEI DE Î1TEIPentru bunul mers al activității economi- co-sociale, o sarcină de importanță majoră în momentul de față este și aceea a realizării integrale, ritmice, a planului la producția de țiței și gaze naturale. ,Cine cunoaște munca aspră a petroliștilor, îndeosebi pe timpul iernii, poate să aprecieze la adevărata valoare efortul deosebit, activitatea plină de dăruire și abnegație desfășurată în a- ceastă lună cu condiții atmosferice grele. Petroliștii, înțelegând pe deplin cît de importantă și de complexă este sarcina lor de a da țării cit mai mult petrol și gaze naturale, au răspuns cu înflăcărare și înalt patriotism vibrantei chemări adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, muncind cu entuziasm și pasiune revoluționară, trecînd peste multe dificultăți, sporind producția de țiței de la o zi la alta.In scurta perioadă care a trecut de la adoptarea de către Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a Programului privind asigurarea producției de energie și folosirea rațională a energiei electrice, termice, a gazelor naturale, precum și regimul de lucru al unităților economice și sociale în perioada de iarnă, petroliștii — asemeni minerilor și energeticienilor, asemeni tuturor oamenilor muncii, puternic mobilizați de organele și organizațiile de partid — au acționat cu toată dirzenia, cu o înaltă răspundere patriotică pentru a extrage din «dineuri cantități tot mai mari de țiței și
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gaze naturale. învingînd greutățile deosebite provocate de zăpadă, de vîntul puternic, de înghețul neobișnuit, care a oprit drtlmul petrolului în conducte, petroliștii au știut să-și facă datoria ca întotdeauna față de țară, față de partid, față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In luna ianuarie, un important număr de brigăzi și schele de producție au anunțat depășiri de plan, confirmînd că măsurile energice întreprinse, eforturile depuse au avut eficiența scontată.Fără îndoială că, așa cum am mai avut prilejul să arătăm, rezultatele bune din ultimele zile ale lunii ianuarie sînt meritorii și exprimă fidel eforturile depuse, dar o spunem cu convingerea că sîntem în asentimentul tuturor petroliștilor : există încă mari rezerve nevalorificate pentru sporirea producției de țiței și gaze naturale. In toate unitățile și schelele de producție sînt create condiții tehnice și organizatorice, există un corp valoros de muncitori și specialiști cu o bogată experiență, oameni capabili să organizeze superior procesul de producție, să imprime o înaltă ordine și disciplină în activitatea desfășurată, să supravegheze și să execute reparațiile și buna întreținere a utilajelor si instalațiilor, totul concurînd la sporirea substanțială a nivelului producțiilor în acest sector de bază al economiei naționale,
A 11-A: relatări ale coresponden- 

” din schele de producție petrolieră

OAMENI AI MUNCII DIN INDUSTRIA PETROLULUI!

Răspunzînd îndemnurilor mobilizatoare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, acționați cu toată hotărîrea și răspunderea pentru a spori 
continuu producția de țiței și gaze naturale, contribuind astfel în măsură 
cît mai mare la asigurarea bazei de materii prime și resurse energetice 
necesare desfășurării în bune condiții a activității economico-sociale!

IN VALEA JIULUI

Cărbune peste prevederiHarnicii mineri ai Văii Jiului, acționind in spiritul indicațiilor și orientărilor date de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, depun eforturi susținute pentru a crește producția de cărbune cocsificabil și energetic. în acest scop, din primele zile ale acestui an s-a acționat cu fermitate pentru mai buna organizare a muncii în subteran, extinderea tehnologiilor de lucru avansate, introducerea pe scară largă a mecanizării. Ca urmare, în această lună s-a extras din mine și s-au produs in prepa- rațiile de cărbune ale Văii Jiului. peste prevederi, aproape 4 500 tone huilă netă. Cele mai bune rezultate le-au obținut minerii din Lonea, Paroșeni, Vulcan și Bărbătenl. (Sabin Cerbu, corespondentul „Scînteii").
LA ÎNTREPRINDEREA

(Continuare în pag. a II-a)

Spiritul revoluționar 
al culturii române

DE MAȘINI GRELE

BUCUREȘTI

• Pe orice vreme, în orice anotimp, circulație 
„la secundă" • Expresia „la nivel mondial" la 
ea acasă • De 3 ori mai rapid decit troleibu
zele, tramvaiele • Un cuvint de prețuire pentru 
destoinicii anonimi • De 4 ori cît populația 

României... • Noutăți în perspectivă

țlonalitate, metroul din București se află pe un loc de frunte între metrourile lumii. Expresia încetățenită „la nivel mondial" este aici la ea acasă. Nu-i numai părerea noastră, ci și a unor oaspeți de peste hotare, care s-au arătat inte-

lătorulul : ce reprezintă viteza comercială de 36—38 kilometri pe oră atinsă în prezent ?— Să apelăm la un e- xemplu : o călătorie cu metroul, în orice anotimp, de la un capăt la celălalt al magistralei I (Republi-
Premiere tehniceLa întreprinderea de mașini grele din Capitală, prima lună a acestui an a fost marcată de realizarea de produse de o complexitate deosebită necesare înfăptuirii unor programe prioritare. A fost expediat întreprinderii constructoare de mașini din Reșița primul exemplar din seria de arbori cotiți cu filaj continuu executați intr-o concepție tehnologică a- vansată, care vor intra în componența noilor motoare navale de 3 000 CP. Combinatului minier Roșia-Poeni i-au fost livrate o coroană dințată pentru moara autogenă, precum și 21 de cuzineți. Intre premierele tehnice consemnate in acest început de an de harnicii constructori de mașini de aici se numără și forjarea unui lingou de 250 tone, cel mai mare realizat pînă acum aici, destinat execuției unui cilindru de laminor pentru Combinatul siderurgic Galați. In aceste zile, pe standurile de probă se fac testările unei noi turbine de 50 MW, care va fi in curind predată montorilor de la Centrala electrică și de termoficare din Giurgiu. (Dan Constantin).

Cu tovarășul dr. Inginer Gheorghe Turbuț, despre metrou-metrou. Adică, despre munca și preocupările Întreprinderii de exploatare a metroului București, al cărei director este. Deci :— Puțini știu că sediul unei asemenea întreprinderi se află în ...Palatul C.F.R.— Poate șl pentru că puțini știu că există două întreprinderi : una care proiectează, coordonează și asigură construcția metroului Capitalei, și întreprinderea noastră, care pune în valoare această importantă zestre edili- tar-urbanistică. Fiind vorba de un transport urban mai aparte, s-a socotit oportună subordonarea noastrăMinisterului Transporturilor și Telecomunicațiilor, respectiv, Departamentul Căilor Ferate...— ...și disciplinei ceferiste ?— Cînd organizezi circulația „la secundă" a trenurilor din arterele subteranede transport în comun, nici nu ar putea fi de conceput decit o activitate așezată

90 milioane de călătorii 
care... nu se văd

temeinic sub semnul rigorii, al disciplinei cu adevărat de fier.— Reamintiți pentru cititorul, eventual neavizat, lungimea totală a liniilor de metrou în funcțiune.— Rețeaua metroului bucu- reștean, în funcțiune, cuprinde 26 de kilometri. Adică, circulația pe întreaga magistrală I. Plus tronsonul dintre stația Semănătoarea pîhă-n Cringași, dat în funcțiune la sfîr- șitul anului 1984. La a- ceste cifre aș mai adăuga ceva : este un motiv de mindrie pentru constructori, pentru gîndirea și tehnica românească în genere care au realizat această o- peră monumentală. Ca înzestrare, frumusețe și func-

resați, și-au exprimat admirația față de geniul constructiv românesc.— Cu ce viteză se circulă pe cei 26 de kilometri de artere subterane de transport în comun 1— Ne situăm și aici în partea de sus a tabloului privind vitezele comerciale atinse în alte părți, cu cei 36—38 kilometri pe oră. De la prima cursă, dfortul colectivului de exploatare a metroului a fost neîntrerupt îndreptat spre creșterea vitezei comerciale, ceea ce a condus la cîș- tigarea unor minute bune. Minute ciștigate Intr-o cursă contracronometru cu... secundele, cum aminteam la începutul acestui dialog.— Mai pe înțelesul că-

ca—Industriilor), durează circa 30 de minute. In jumătate de oră deci se poate traversa Capitala.— Timp care pentru mijloacele de suprafață...—• ...este de circa 3 ORI mai ‘mare la troleibuze, tramvaie. La aceste avantaje trebuie adăugate șl confortul călătoriei, ritmicitatea...— Metroul București este în funcțiune de cîțiva ani. Cum este el privit de publicul călător 1— Un răspuns ușor de dat ; cu mindrie, cu satisfacție.— Argumentați.— Argumentează cele 300 000—350 000 de călătorii cu metroul care se fac zil

nic. In Întregul an 1984, a- paratele automate de taxare au înregistrat peste 90 000 000 de călătorii cu metroul bucureștean. De patru ori populația României.— Un cuvint despre felul cum își fac datoria oamenii de la metrou în zilele acestui ianuarie ?— S-a probat și acum — dacă mai era nevoie — cît de util, ce rol important are în viața Capitalei noastre acest mijloc de transport în comun. Circulația s-a desfășurat din plin și in aceste zile, oamenii au apelat mai mult ca oricînd la metrou, neafectat cîtuși de puțin de rigorile iernii. O dovadă în această ordine de idei : au fost zile cind s-au atins vîrfuri de 373 000 călătorii cu metroul.— Programul de circulație a trenurilor de metrou a rămas același și în această perioadă ?— Nu. El a fost sincronizat cu măsurile de reorganizare a lucrului în schimburi, pentru gospodărirea mai judicioasă, pentru economisirea energiei. Concret : s-a prelungit funcționarea metroului cu încă o oră. Ultimele trenuri pleacă de la capetele de linii la orele 0,30 și 0,40, facilitînd astfel transportul
Iile TANASACHE

(Continuare în pag. a V-a)

Creația de valori culturale este constitutivă modului de a exista al omului. O privire, oricît de sumară, asupra istoriei umanității demonstrează cu prisosință acest adevăr elementar. Omul primitiv, scrijelind pereții peșterilor, ne-a lăsat primele mărturii strălucite ale creativității sale, ale obiectivării sale ca ființă culturală. In fond, linia ce desparte omul de restul regnului biologic este tocmai ființarea sa în orizontul culturii, al creației de valori materiale și spirituale. Cînd își șlefuiește prima sa piatră și articulează primele sunete, finalitatea subiacentă în aceste acte este nu numai mărturia gîndirii, ci și a unui nou mod de a exista, social și cultural. Acest salt din orizontul biologic- natural în cel social-cultural este punctul de pornire al unei splendide evoluții ulterioare, evoluție care se materializează, astăzi, în miraculoasa lume a civilizației și culturii contemporane. Revoluția științifică și tehnică, pentru a ne referi doar la unul din aspectele culturale contemporane in plină desfășurare, ne așează, într-un ritm vertiginos, în situații nu numai inedite, ci și, altădată, de neconceput. Desigur, această evoluție n-a fost nici rectilinie, nici ușoară. Chinul istoriei a fost mereu prezent, adine și tulburător, amestec de durere și bucurie, ca în orice geneză. Drumul cunoașterii și al acțiunii n-a fost lipsit de jertfa sublim exprimată în mitul lui Manole.Intre dezvoltarea socială și cea culturală a existat, istoric, o strînsă interdependență și determinare, oricît de ascuns a fost acest raport de un păienjeniș fenomenologic luxuriant. Astăzi, privind înapoi, din perspectiva unei istorii de mii de ani, ne apare cu o limpezime de netăgăduit faptul că formele vieții culturale, deci umane, au oglindit în ele, întotdeauna, conținuturile vieții sociale dintr-o etapă Istorică dată. Viata socială înseamnă, implicit, și viață culturală. De aceea, în cultura unei epoci se oglindește, cu umbrele și luminile el, epoca însăși.Privind lucrurile din acest unghi este limpede de Înțeles că revoluția socialistă, transformarea conștientă, din rădăcini, a modulul de organizare șl desfășurare a vieții sociale

Dumitru GHIȘE

prin înlăturarea exploatării și a celorlalte inegalități sociale izvorîte din formele de proprietate privată asupra principalelor mijloace de producție, prin instituirea unei noi forme de proprietate, socialistă, a unor noi raporturi de producție, sociale și interumane (juridice, politice, etice și estetice), imprimă un nou determinism, o nouă structură și vieții culturale în ansamblul ei. Transformarea radicală, revoluționară, a întregii vieți sociale s-a produs de jos, de la bazele ei economice și pînă sus, în formele ei suprastructurale cele mai îndepărtate. Cultura a dobîndit noi însușiri și funcționalități, devenind, necesarmente, una din fibrele esențiale, de structură a noii societăți, o modalitate specifică de manifestare și dezvoltare a personalității umane, a calității vieții. La rîndul ei, prin conținutul și structurile ei, cultura socialistă reprezintă nu numai un climat de viață, ci și o pîrghie Importantă a dezvoltării vieții sociale înseși. In concepția partidului nostru, cultura — departe de a mai fi privită ca o simplă podoabă sterilă, un joc gratuit al spiritualității — a devenit cimpul de manifestare a creativității sociale, o pîrghie importantă a revoluționarii persoanei umane, o cultură pe deplin angajată în lupta pentru statornicirea noului statut existențial al omului, pentru afirmarea libertății și demnității lui, pentru dezvoltarea multilaterală a personalității umane. Incetînd de a mai fi apanajul unei elite, cultura aparține tuituror oamenilor muncii. în calitatea lor de beneficiari și producători de cultură. Invățămintul de toate gradele, creația științifică și beletristică, cinematografică, muzicală și plastică, instituțiile de artă, bibliotecile, muzeele, celelalte așezăminte de cultură au devenit tot atâția mesageri ai unei culturi umanist-revoluțio- nare și democratice, puse în slujba idealurilor de dreptate, echitate șl libertate umană. Festivalul național „Cîntarea României", initial de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu o tradiție de acum, s-a instituit în- tr-un cadru democratic larg, de manifestare a creativității științifice. tehnice și cultural-artistice a maselor.
(Continuare In pag. a IV-a)
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în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

ACTIVITATE SUSȚINUTĂ, 
BINE ORGANIZATĂ PENTRU

SPORIREA PRODUCȚIEI DE ȚIȚEI
La Schela de producție petrolieră Moreni

Obiectivul imediat - repunerea 
în funcțiune a sondelor oprite
Dintre sutele de sonde ce împîn- zesc dealurile din jurul orașului Moreni, o parte s-au oprit in această lună datorită zăpezii si gerului, care a atins uneori minus 25 de grade. Conductele pentru transportul fluidelor au înghețat, făcînd imposibilă continuarea injecției de apă, gaze, aer și abur in straturi, procedeu ce se aplică la peste 30 la sută din sonde pentru a spori gradul de recuperare a țițeiului din zăcăminte. Aceasta a influențat negativ producția, iar efectul se face simțit și în aceste zile, dnd schela înregistrează restanțe față de planul zilnic. Sondorii duc acum o a- devărată luptă pentru repunerea în funcțiune a sondelor afectate, pentru înlăturarea urmărilor create de asprimile acestei ierni. Producția a sporit în ultima săptămină cu 20 tone pe zi, indiciu concret că ei izbindesc în acțiunile pe care le întreprind.Schela de producție petrolieră Moreni are, la ora actuală, 80 de formații de intervenție, probe și reparații capitale la sonde, care fac față cu dificultate volumului mare de lucrări ce le revine. Ca urmare. alte două asemenea echipe sînt in curs de constituire. Am văzut cîteva dintre ele la lucru, printre care cea de la sonda 559, de pe dealul Bana, condusă de maistrul Gheorghe Bănaru. De la șeful de brigadă, inginer Nicolae Băloiu, a- flăm că se execută o operație o- bișnuită : schimbarea pompei. Este grabă mare, deși sonda în cauză face parte din categoria celor cu producție medie. In același ritm se lucra si la sonda 985, care dă o producție zilnică de numai o tonă si jumătate.— O fi ea mai „modestă", după cit țiței scoate, dar noi socotim că este foarte importantă — ne spune sondorul-șef Gheorghe Negoescu. Fiecare sondă contează la realizarea planului, deci trebuie să producă. iar obligația de a le asigura, buna funcționare o avem noi. cei de la intervenție.Numele celorlalți destoinici sondori din această formație : Nicolae Neacșu. Gheorghe Boștină, Constantin Barbu.— Incepînd de duminică, 27 ianuarie. brigada noastră iși realizează sarcinile zilnice — a continuat să ne informeze inginerul Nicolae Băloiu. Revenirea la normal a producției a fost posibilă prin punerea in producție a 11 sonde oprite. Din

La Schela de producție petrolieră Berca-Buzău

Măsuri eficiente pentru 
recuperarea restanțelor

Timp de aproape trei săptămîni, colectivele schelelor de producție petrolieră și de foraj Berca-Buzău s-au confruntat cu serioase probleme în desfășurarea activității productive. Căderile masive de zăpadă, viscolele puternice și temperaturile foarte scăzute au afectat într-o mare măsură nivelul realizării prevederilor de plan pe luna ianuarie. Deși comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, producția medie zilnică de țiței a schelei a crescut cu 15 tone, iar cea de gaze utilizabile cu 120 000 metri cubi, restanțele acumulate in perioada care a trecut din acest an se ridică la 3 800 tone țiței și circa 3 milioane mc gaze utilizabile.„Ca urmare a măsurilor luate — ne precizează inginerul Florea Matei, directorul Schelei de producție petrolieră Berea — restanțele vor fi recuperate cel tîrziu pini la 15 martie. 

momentul respectiv, preocuparea noastră principală a devenit recuperarea restanțelor din perioada 7—17 ianuarie.Comitetul de partid și conducerea schelei au Întocmit un program cuprinzător de măsuri tehnice, geologice și organizatorice, menite să conducă la creșterea producției în cadrul tuturor brigăzilor. La compartimentul planificare, inginerul Nicolae Sîrbu ne-a făcut o succintă prezentare a lor. Astfel : în vederea Îmbunătățirii regimului tehnologic al sondelor se vor efectua 2 810 operații, pe seama cărora se va obține o cantitate de 127 000 tone țiței ; procesul de injecție destinat creșterii factorului final de recuperare a țițeiului, care va fi extins în acest an în alte trei zone, va asigura, la rîndul lui. o producție de circa 110 000 tone țiței ; se estimează, de asemenea, sporuri de producție prin îmbunătățirea coeficientului de exploatare a sondelor și a activității de intervenție.Acțiunile ce se întreprind Ia schela Moreni pentru îndeplinirea planului în acest an la țiței trebuie însoțite insă, in mod obligatoriu, pentru a fi încununate de succes, de măsuri din partea ministerului de resort și unităților furnizoare de materiale și echipamente. Despre ce este vorba ? în ziua în care ne-am aflat printre petroliștii de aici. 37 trolii erau defecte, ceea ce înseamnă că un număr corespunzător de formații de intervenție erau în imposibilitatea de a interveni la sonde. Și, evident, sonde unde se impunea prezenta acestor formații e- xistau. Cauza principală a acestei stări de lucruri : lipsa pieselor de schimb și uzura avansată, unele dintre aceste utilaje avînd state de serviciu de două-trei decenii. Iată și opinia muncitorilor și specialiștilor cu care am discutat : este necesar ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să asimileze și să producă aceste piese de schimb, dar și trolii noi, care să- le înlocuiască pe cele deteriorate fizic și moral. Greutăți în creșterea producției e- xistă și din cauza aprovizionării neritmice și în cantități cu mult sub cerințele reale ale activității productive cu anvelope, conducte și țevi de extracție, pompe, baterii de acumulatori, uleiuri și carburanți.
Gheorghe MANEA
corespondentul „Scînteii*

In ultima perioadă am reușit să dăm în exploatare încă 6 sondg noi și să repunem în funcțiune 50 sonde afectate de condițiile nefavorabile din această iarnă neobișnuit de grea. Muncitorii schelei de foraj au săpat 22 sonde noi, de la care s-au obținut circa 30 000 tone țiței. In prezent finalizăm un program prioritar de oreștere a debitului de gaze al sondelor. Totodată, ne aflăm intr-un stadiu avansat și cu lucrările petrominiere pentru extragerea țițeiului de la mina Monteoru, pînă acum fiind săpate și puse în funcțiune 10 sonde noi, ceea ce contribuie la realizarea unei substanțiale creșteri de producție și in acest sector. Am pășit în acest an cu hotărî- rea fermă de a continua rezultatele bune obținute în 1984, de a spori și mai mult producția de țiței, gaze și gazolină, și chiar dacă rigorile iernii ne-au afectat într-o oarecare măsu

ră ritmul de lucru și, implicit, nivelul realizărilor, sîntem mobilizați să depășim, prin eforturi suplimentare, aceste greutăți și să revenim cit mai repede in plutonul fruntașilor. în acest an vom aplica peste 1 000 de măsuri geolo- gotehnologice, vom continua generalizarea procesului de injecție ciclică de abur în perimetrul Berea, de gaze în structura Bărbuncești și de apă tehnologică în zonele Cole- lia, Brăgăreasa și Plopeasa, acor- dind o deosebită atenție exploatării fiecărei sonde la parametri maximi".Așa cum aveam să remarcăm și cu prilejul adunării generale a oamenilor muncii, care a avut loc în ziua de 29 ianuarie, colectivul schelei Berea este hotărît să amplifice frumoasele rezultate obținute în 1984 și, ca răspuns la chemarea la intreoere lansată de Schela de foraj- extracție Țicleni, județul Gorj, s-a angajat să depășească planul pe a- cest an cu 350 tone țiței, 2 milioane mc gaze utilizabile și 100 tone gazolină, prin intensificarea ritmului de extracție, creșterea afluxului de țiței in sonde, optimizarea pompajului de adîncime și a regimului de foraj, in condițiile reducerii cu 7 lei a cheltuielilor totale și materiale la mia de lei producție-marfă și diminuării consumului de energie electrică cu 250 MWh și de combustibil convențional cu peste 500 tone. De asemenea, planul de creștere a productivității muncii va fi depășit cu 2 500 lei pe persoană, iar prin activitatea de recondiționare a pieselor de schimb se va realiza o economie de peste 500 000 lei.„Sîntem hotărîți să realizăm și chiar ,să depășim aceste angajamen
Trustul de foraj-extracție Pitești

Producții suplimentare prin 
aplicarea tehnologiilor moderne
Vremea deosebit de aspră din luna ianuarie, cu ninsori abundente și temperaturi scăzute, i-a găsit pe oamenii muncii din cadrul Trustului de foraj-extracție Pitești angajați— cum se spune —„jnt.ft-o ambițioasă Competiție cu ei înșiși peri- tru sporirea producției de țiței. Nivelul de la care s-a pornit era și el ridicat. In anul 1984, planul la producția fizică de țiței, gaze naturale și gazolină fusese substanțial depășit, în condițiile în care productivitatea muncii crescuse cu 2,4 la sută față de prevederi, adică cu circa 15 000 lei pe fiecare om al muncii. Totodată, anul trecut se foraseră lț6 sonde, dintre care cele mai multe pentru exploatare și în perioade mai scurte decît cele stabilite.— Nu am considerat Insă că rezultatele de anul trecut reprezintă o limită a posibilităților noastre, ne spune ing. Valeriu Davidoiu, directorul trustului. De aceea, pentru a- cest an ne-am asumat sarcini și mai mobilizatoare. Practic, avem de forat 210 000 metri și de extras 648 000 tone țiței. Mobilizați de vibranta chemare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresată oamenilor muncii din ramurile producției de materii prime și resurse energetice, ne-am asumat și angajamentul de a extrage suplimentar 1 500 tone țiței și 5 milioane metri cubi gaze naturale. Cu toate că iarna a creat mari greutăți sondorilor atît la extracție, cit și la foraj, am alcătuit programe de măsuri eficiente, care asigură randamente sporite la fiecare sondă aflată in foraj și extracție. Ca urmare, unele brigăzi de producție nu numai că și-au îndeplinit planul, dar au de pe acum depășiri substanțiale.După cum am aflat, in fruntea Întrecerii se află acum brigada condusă de ing. Laurențiu Mincă, cu o producție de țiței de 800 tone peste plan. Maistrul Ion Foianu, adjunctul șefului brigăzii, împreună cu un grup de petroliști s-au remarcat chiar printr-un act de eroism. Despre ce este vorba ? La un moment dat, gerul a făcut să înghețe colectorul prin care se transportă gazele de înaltă presiune. Pentru repunerea lui în funcțiune, oamenii din brigadă au lucrat fără întreru

te, ne spune Gheorghe Ilie, șeful compartimentului aprovizionare al schelei. Ne confruntăm însă cu unele greutăți cauzate de unii furnizori de materiale. Din cele 50 tone de dezemulsionant D-5 pentru tratarea țițeiului, contractate pentru acest trirnestru, Rafinăria Cîmpina nu ne-a trimis nici un kilogram. De asemenea, Baza de aprovizionare de la Băicoi nu ne-a livrat cele 3 tone de carbid și cei 50 mc material lemnos. precum și cele 100 de curele trapezoidale uzuale pentru sonde tip 3150x20x14, 4000x22x14, 4500x22x14 ș.a. Avem probleme și în ce privește aprovizionarea cu acumulatori de 180 A — 12 V pentru cele 20 de instalații de intervenții și energetice, care, din această cauză, sînt exploatate sub capacitate. De la întreprinderea mecanică Cîmpina așteptăm să ne sosească 60 pistoane monobloc de 5 țoii pentru pompele de mișcare a țițeiului, iar de la întreprinderea „Cablul Românesc" — Ploiești așteptăm cablurile lungi de 2 km, cu diametre de 7 și 9 mm, pentru instalațiile de deparafinare a sondelor. Iată de ce facem un călduros apel la toți furnizorii noștri să-și onoreze de urgență contractele".Nu ne rămîne decît să subscriem la acest apel și să consemnăm, în cel mai scurt timp, că de la telexuri, note telefonice, aminări verbale șl scrise se va trece la fapte, astfel incit strădania harnicului colectiv de petroliști de la schela Berea de a recupera restantele și a realiza integral sarcinile ce îi revin să fie încununată de succes.
Stelian CHIPERcorespondentul „Scînteii*  

fpere o zi și o noapte. Altfel era în pericol alimentarea distribuitoarelor de gaz-lift din zona Merișani, unde circa 90 la sută din sonde funcționează în acest sistem. Acum, producția, in această zonă șe deșf^șoară norrfial. "Adică la un nivel superior prevederilor de plan. In luna ianuarie, și brigăzile conduse de inginerii Victor Sandu și Aurel Vlaicu au obținut producții suplimentare de 100 și, respectiv, 50 tone țiței.Vești bune am notat și la Schela de foraj Bascov. Pe structurile Strîm- beni. Moșoaia și Merișani au fost predate în producție primele 4 sonde ale anului, „autorii" lor fiind formațiile conduse de Ion Dobrices- cu. Ion Gornea și Gheorghe Dima. Alte trei sonde au început să fie forate de aceleași formații. La Curtea de Argeș, formația condusă de Constantin Perșinaru forează cu succes cea mai adîncă sondă din județ, cu cea mai modernă instalație de fabricație românească.Interlocutorul nostru, ing. V. Davidoiu, ne prezintă o serie de măsuri, dintr-un jîrogram special, care vor fi aplicate in toată zona Trustului de foraj-extracție Pitești; creșterea capacității de producție prin săpare a 57 sonde de exploatare și injecție ; repunerea grabnică in funcțiune a sondelor ce așteaptă intervenții sau reparații capitale ; punerea în producție a sondelor noi, cu zăcăminte puternice de hidrocarburi în zonele Zărnești-Vîlsănești și orientarea forajului de cercetare în aceste sectoare ; reducerea timpului neproductiv al formațiilor prin dotarea cu instalații și utilaje cu performanțe superioare ; creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului prin cursuri la locul de muncă, însoțite de demonstrații practice ; îmbunătățirea activității de investiții, prin punerea în funcțiune a tuturor obiectivelor ce condiționează creșterea debitelor de țiței extras la fiecare sondă ; extinderea forajului cu scule diamantate la 30 la sută din volumul lucrărilor efectuate pe structuri de mare adîncime. Toate aceste măsuri vor determina, în final, creșterea producției de țiței, a eficienței Întregii activități economice în unitățile trustului.
Gheorghe CIRSTEA
corespondentul „Scînteii*

Zi și noopte, pe frig și ninsoare, petroliștii țârii sînt la datorie, adică lingă sonde. In condițiile acestei ierni 
deosebit de grele, sondorii de la Schela de producție petrolieră Viforita, județul Dîmbovița, au muncit cu dăruire 
pentru a menține in funcțiune întregul parc de sonde, reușind să extragă din adîncuri tot mai mult țițeiO ÎNTREBARE PE ADRESA...

• Centralei industriale de țevi și tre
filate. Anul trecut, trei importante unități din cadrul centralei — întreprinderea de țevi Roman, întreprinderea „Republica" București și întreprinderea de țevi din Zalău — au rămas datoare în onorarea contractelor față de Ministerul Petrolului. Numai la burlanele de foraj din oțeluri aliate, bunăoară, restanța de anul trecut este de 25 000 tone. De asemenea, s-au înregistrat restanțe de 4 760 tone la prăjini de foraj din oțel aliat, 2 080 tone țevi de extracție din oțel aliat, 5 300 tone conducte filetate. După cum ne informează tovarășul E. Dumitriu, directorul Direcției aprovizionării din Ministerul Petrolului, și în luna ianuarie a acestui an s-au acumulat unele restanțe. Din 8 300 tone burlane de tubaj s-au livrat pină la 28 ianuarie doar 4 500 tone, iar din 850 tone prăjini foraj din oțel aliat, cit prevedea contractul pe această lună, s-au livrat numai... 80 tone. In aceste condiții, adresăm factorilor de răspundere din centrala de resort între

barea : ce măsuri ați întreprins pentru remedierea grabnică a acestor situații și ce garanții oferiți ca în timpul cel mai scurt unitățile petroliere să primească materialele amintite ?
• întreprinderii mecanice Cîmpina. Unul din produsele indispensabile extracției petrolului din aproape 86 la sută din fondul de sonde al țării îl constituie pompele de adîncime. Cămășile din oțel și din fontă, pistoanele, supapele cu bilă, care intră in componența pompelor, sînt toate fabricate in unitatea din Cîmpina. Față de prevederile contractuale, la data de 26 ianuarie se înregistrau restanțe apreciabile : 3 188 pistoane, 6 000 cămăși fontă, 2 840 supape cu bilă, 22 400 cămăși din oțel. Să mai amintim și faptul că întreprinderea din Cimpina are restanțe și de anul trecut, ceea ce a creat o serie de greutăți unităților de extracție. Ca atare se ridică întrebarea : cind vor fi lichidate aceste restanțe de către întreprinderea din Cîmpina ?

Corespondenții noștri din unele 
județe, prezenți in aceste zile in 
mijlocul petroliștilor, au relatat 
despre faptele de muncă ale aces
tora, adesea pline de eroism, pen
tru a da țării cit mai mult țiței, 
pentru a face ca fiecare sondă să 
producă la capacitatea maximă. Zile 
și nopți, nopți și zile, in orice 
condiții de climă, sondorii, electri
cienii, mecanicii, operatorii, toți 
cei ce și-au legat viața de țiței au 
invățat s&-și facă datoria fu o 
înaltă conștiință muncitorească, re
voluționară. Cind nu pot interveni 
la repunerea unei sonde in func
țiune, cind simt că sonda și-a scă
zut debitul pentru că in adîncuri 
a crescut gradul de uzură al pom
pei, dar nu pot efectua reparația 
pentru că lipsește un piston sau o 
supapă ori o cămașă de oțel, par
că vezi cum se rupe ceva in inima 
șefului brigăzii de intervenție. 
Atunci, parcă ar dori să fie lingă 
el strungarul de la Cimpina ori 
trefilorul de la Roman sau ingine- 
rul-șef de la „Republica".

Departe gindul reporterului de a 
spune că la Întreprinderea meca
nică din Cimpina, de pildă, nu se 
fac eforturi. Dar cind ești in fața

^EVOLUȚIA PRODUCȚIEI DE ȚIȚEI ÎN PERIOADA 2129 IANUARIE^
- în procente -

Trusturile 
de foraj-extracție 21 23 25 27 29

Bolintin 100 101,8 103,1 103,8 102,5
Tirgu-Jiu 100 100 100 101 101
Arad 100 104,1 104,7 105 105,4
Pitești 100 100 100 100 100,2
Boldești 100 99,4 100,6 101,4 102,4
Moinești 100 100,8 101,1 101,6 101,9

TOTAL
MINISTER 100 100,9 101,5 102,1 102,2

Potrivit datelor furnizate de Ministerul PetroluluiV_____ __ __ _______________ .7

unei liste cu atîtea restanțe nu 
poți să crezi că nu s-ar putea face 
mai mult. La fel putem gindi ce- 
rind mai mult efort și muncitori
lor de la „Republica", de la Zalău 
ori de la Roman. Cit de important 
este aportul acestor colective fur
nizoare de materiale și echipamen
te destinate extracției de țiței ? 
Am putea spune că este decisiv. 
Vom încerca, cu ajutorul citorva 
date, să subliniem implicațiile pe 
care le au asupra producției de 
țiței acele restanțe nominalizate 
la unitățile amintite. In cadrul 
Trustului de foraj extracție din 
Tirgu Jiu, patru sonde de mare 
adîncime, de unde se estimează că 
se poate obține o producție zilnică 
de circa 300 tone țiței, au fost 
oprite pentru că le lipsesc țevile 
de extracție din oțel aliat C 75, de 
dimensiunea 23/8 i.n., pe care tre
buia să le livreze uzinele „Repu
blica". Pe ansamblul sectorului, 
din cauza restanțelor la burlanele 
de tubaj din oțel aliat și al prăji
nilor din oțel aliat, nu s-au pus in 
funcțiune 205 sonde. Lipsa cămă
șilor din oțel și fontă, pe care tre
buiau să le livreze întreprinderea 
mecanică din Cimpina, a determi

nat oprirea din extracție a 393 son
de, cu un potențial zilnic de aproa
pe 600 tone, iar 570 sonde funcțio
nează cu piese uzate la pompele 
de adîncime, inregistrindu-se zilnic 
o pierdere de aproape 1 000 tone 
țiței. Oare in tot acest timp in care 
petroliștii au așteptat burlanele, 
prăjinile, țevile de extracție, că
mășile și pistoanele de la Roman, 
de la Zalău, Cimpina ori Bucu
rești, muncitorii acestor unități cit 
petrol și gaze naturale au consu
mat ? Cită energie electrică ?

Apelul adresat acestor colective 
de muncitori este un apel de su
flet, un apel muncitoresc, ce vrea 
să îndemne la acordarea unui spri
jin mai substanțial petroliștilor in 
momentele cele mai grele pentru 
ei, in momentele cind pentru pe
trolul țării trebuie să se bată nu 
numai cei ce-l extrag, ci noi toți, 
adică noi toți de la ..Republica", de 
la Cimpina, Zalău ori Roman. Este 
bătălia noastră pașnică pentru bi
nele țării, pentru bunăstarea noas
tră, o bătălie pe care o vom ciștiga 
cu certitudine.

Petre CRISTEA

(Urmare din pag. I)dă din vedere principalele obiective ale activității agricole. De aceea, este absolut necesar ca organele și organizațiile de partid din agricultură să-și perfecționeze permanent stilul de muncă, să manifeste fermitate în inițierea și desfășurarea acțiunilor Întreprinse, să dea dovadă de dinamism, flexibilitate in aplicarea formelor și metodelor de muncă, spirit de inițiativă, rapiditate în concentrarea și repartizarea forțelor disponibile în funcție de situațiile ivite.Pentru mobilizarea întregii obști a satelor la înfăptuirea obiectivelor revoluției agrare este necesar ca toți cei care dețin calitatea de membru de partid, aflîndu-se ei înșiși în primele rînduri în bătălia viitoarei recolte, să Întrețină un contact direct, permanent și viu cu oamenii, să explice cu convingere și răbdare că numai prin munca efectivă a fiecăruia va fi asigurată atît creșterea propriei bunăstări, cît și a Întregii colectivități. Totodată, organizațiile de partid trebuie să mențină trează în conștiința fiecărui lucrător de pe ogoare ideea că nu este suficientă numai 

prezența în sectoarele de producție agricolă, că această prezență trebuie să fie însoțită de girul calității activității sale, expresie, dealtfel, a înțelegerii superioare a necesității întronării unei ordini și discipline depline. La consfătuirea din decembrie 1984, secretarul general al partidului, evidențiind producțiile superioare obținute anul trecut de unele unități agricole, arăta : „Ce au făcut tovarășii care au obținut asemenea recolte mari ? Nimic deosebit, nu au făcut minuni. Ei au lucrat pămintuî cu grijă — ca principalul mijloc fără de care nu poți să obții nimic — au respectat cerințele științei agricole, au asigurat sămință bună. Adică și-au făcut datoria de agricultori, de comuniști, de oameni care sint hotă- riți să facă totul pentru a servi patria și poporul !“ Ceea ce in ultimă instanță nu Înseamnă altceva decît respectarea întocmai a regulilor a- grotehnice, Îndeosebi asigurarea densității plantelor și a calității lucrărilor de întreținere. In această ordine de idei, organele și organizațiile de partid au datoria să determine buna desfășurare a învățămîntului a- grozootehnic de masă și a instruirii 

Cadrelor și specialiștilor din agricultură, pentru a șe asigura ridicarea continuă a gradului de pregătire profesională și întărirea spiritului revoluționar al celor ce muncesc in această ramură a economiei naționale, cu atît mai mult cu cît în acest an se
REALIZAREA UNOR RECOLTE RECORD

pune un accent deosebit pe laturile intensive ale producției agricole. Dealtfel, întreaga muncă politico-educa- tivă desfășurată sub conducerea organelor și organizațiilor de partid trebuie să pornească de la adevărul că oricîtă mecanizare am avea, ori- cîte irigații am face și orice sămință am folosi, omul este acela care hotărăște soarta recoltei, a producției de came, de lapte, de lină.In această perioadă, în unitățile a- gricole au loc adunările generale ale cooperativelor agricole, unde cooperatorii, printr-o largă dezbatere de

mocratică, sînt chemați să analizeze rezultatele și învățămintele care se desprind din activitatea desfășurată în anul agricol care a trecut, să a- probe planul și bugetul pe 1985 și să fundamenteze clar măsuri concrete menite să asigure îndeplinirea preve

derilor acestora. Pentru ca în cadrul acestor dezbateri să se afirme cu putere linia politică a partidului nostru, spiritul revoluționar în depistarea lipsurilor și valorificarea tuturor posibilităților de creștere a producției agricole, comitetele județene, municipale, orășenești și comunale de partid, potrivit programului de măsuri adoptat in toamna anului trecut de Secretariatul C.C. al P.C.R. pentru îmbunătățirea muncii politico-orga- nizatorice de partid și a activității de conducere In unitățile agricole și co

operatiste, vor relua practica potrivit căreia problemele care urmează să fie dezbătute în adunările generale ale cooperativelor agricole de producție, cu deosebire cele care analizează planul de producție și darea de seamă pe bază de bilanț, să fie discu

tate In prealabil In adunările de partid.In contextul sarcinilor multiple care revin in acest an agriculturii, birourile de coordonare a activității politico-organizatorice de partid din cadrul consiliilor unice agroindustriale au datoria să sprijine îndeaproape organele și organizațiile de partid pentru creșterea rolului lor conducător, îmbunătățirea organizării și planificării muncii, exercitarea controlului înfăptuirii hotărîrilor, întărirea vieții interne de partid, afirmarea spiritului de ordine și disci

plină, aplicarea cu consecvență a normelor democrației interne de partid și alte laturi ale muncii organizatorice și politico-educative. Una dintre atribuțiile importante ale consiliilor unice o reprezintă generalizarea operativă și eficientă a experienței pozitive. Or, în unele consilii unice, alături de unități fruntașe există de ani de zile și altele cu rezultate slabe, deși, de cele mai multe ori, condițiile sînt asemănătoare. De aceea, schimburile de experiență, organizate cu precădere în lunile de iarnă, își vor justifica rostul lor numai în măsura în care ele vor reuși să determine alinierea unităților cu rezultate slabe la nivelul celor fruntașe.Pentru unirea Intr-un singur șuvoi • tuturor forțelor oamenilor muncii din agricultură în vederea obținerii în acest an a celei mai ridicate producții agricole din actualul cincinal se impune ca organele și organizațiile de partid — în spiritul tnsufleți- toarelor chemări la întrecere lansate recent — să antreneze intr-o măsură mai mare organizațiile de masă șl obștești, să le îndrume și să le sprijine în găsirea unor modalități 

proprii de muncă în mobilizarea locuitorilor satelor pe parcursul tuturor etapelor ciclului agricol de producție.In perspectiva alegerilor de depu- tati. comitetele comunale de partid și din unitățile agricole, birourile organizațiilor de bază vor organiza in- tilniri de lucru cu conducerile organizațiilor de tineret, sindicale, de femei și O.D.U.S., cu deputății consiliilor populare comunale pentru a le cunoaște preocupările și pentru a stabili măsuri politice și organizatorice de îmbunătățire a activității acestora în vederea sporirii contribuției lor la buna gospodărire a localităților, la creșterea producției agricole în gospodăriile populației, la realizarea programelor de autoconducere și au- toaprovizionare.Așa cum au dovedit-o șl în alte momente Importante din viața satului nostru, organizațiile de partid de la sate au experiența, forța și capacitatea de a face din 1985 anul unor producții agricole record, ceea ce va însemna un pas important spre înfăptuirea obiectivelor revoluției agrare înscrise in hotăririle celui de-al XIII-lea Congres al partidului.
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[FIERBINTE OMAGIU IUBITULUI CONBUCĂTOB AL PARTIDULUI $1 POPORULUI, 
CTITORUL ROMÂNIEI UE AZI, TOVARĂȘUL NICDLflE CEAUSESCU

Mesaje adresate de pe întreg cuprinsul țării tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul aniversării 
zilei de naștere și împlinirii a peste 50 de ani de activitate revoluționară

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN OLT AL P.C.R. se arată : La acest început de an in care rodnicia a înveșmintat pămin- tul patriei, gîndurile tuturor locuitorilor din județul Olt se îndreaptă cu cele mai alese sentimente, cu dragoste fierbinte și adîncă recunoștință către dumneavoastră, dorin- du-vă la aniversarea zilei de naștere tot ce poate fi mai frumos pe lume : tinerețea patriei în epoca ce vă poartă numele, împlinirea idealurilor comuniste cărora v-ați dedicat întreaga viață, ani mulți și glorioși, pentru gloria și fericirea poporului român.Cu dragoste și stimă deosebită v-am simțit permanent alături de noi, făcîndu-ne să înțelegem mai bine sensurile muncii, ale devenirii noastre in spațiul strămoșesc al Carpaților, Dunării și al Mării Negre. Vă mulțumim din adîncul inimilor, mult iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, pentru că sînteți alături de noi și ne conduceți pașii cu grijă părintească, județul Olt, împreună cu întreaga țară, cunos- cînd, in cei 20 de ani de cînd conduceți destinele partidului și ale poporului, cele mai înfloritoare împliniri.Vă asigurăm și pe această cale, scumpe tovarășe secretar general, că vom face totul pentru a da viață hotăririlor Congresului al XIII-lea al partidului, aducîndu-ne astfel contribuția la bunăstarea și prosperitatea poporului. Acum, la ceas de mare sărbătoare, vă rugăm, mult iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, să primiți urarea noastră fierbinte de viață îndelungată, cu sănătate și fericire, alături de tovarășa Elena Ceaușescu, de toți cei ce vă sînt apropiați și dragi, multă putere de muncă pentru a înfăptui idealurile comuniste pe pă- mîntul patriei.Victoriile Istorice dobindite de poporul român în construirea vieții sale noi, toate grandioasele realizări obținute în ultimele două decenii, prestigiul de care se bucură România în arena mondială sînt indisolubil legate de activitatea prodigioasă pe care dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o desfășurați in fruntea partidului și statului. De aceea, pe tot cuprinsul patriei nu există astăzi casă de muncitor, țăran, intelectual, de cetățean patriot in care numele dumneavoastră să nu fie rostit cu profund respect și fierbinte afecțiune, eu ginduri de aleasă prețuire pentru exemplara viață de luptă șl muncă dedicată înfloririi tării, bupăstării maselor muncitoare, se arată in telegrama adresată 
de COMITETUL JUDEȚEAN BRĂI
LA AL P.C.R.Ingăduiți-ne. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să însoțim omagiul nostru vibrant cu cele mai frumoase flori ale recunoștinței, izvorîte din adîncul inimilor pentru moderna înfățișare a acestor străvechi meleaguri dunărene ale Brăilei și să reînnoim, acum, de ziua dumneavoastră — sărbătoare simbol pentru întregul popor — angajamentul nostru solemn ca, urmînd înaltul dumneavoastră exemplu de revoluționar cutezător și înflăcărat patriot, să muncim fără preget, cu responsabilitate comunistă, să ne punem întreaga putere a brațelor și minților in slujba înfăptuirii mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, a proiectelor înaripate ale zilei noastre de mîine, al căror arhitect cutezător ați fost și sînteți necontenit.Această sărbătoare ne oferă prilejul să vă adresăm rugămintea ca din partea copiilor țării să primiți călduroasele urări de multă sănătate și putere de muncă, de noi și mari realizări în magistrala epopee contemporană pe care o conduceți, în edificarea celei mai luminoase epoci din milenara istorie a patriei, în nobila activitate pe care dumneavoastră, marele conducător al României socialiste, o desfășurați în lume, cu înaltă responsabilitate și prestigiu mondial, pentru prietenie și colaborare între popoare, pentru pacea și progresul omenirii, se arată în telegrama trimisă de CON
SILIUL NAȚIONAL AL ORGANI
ZAȚIEI PIONIERILOR.Toți copiii țării, șoimi al patriei, pionieri și școlari, născuți sub soarele strălucitor al socialismului românesc, in luminoasa epocă a ultimelor două decenii de glorie și cutezanță comunistă, dau glas bucuriei de a sărbători această neprețuită aniversare, angajîndu-se ca în întreaga lor activitate să vă urmeze exemplul înălțător de muncă și viață revoluționară, să muncească și să învețe, să nu precupețească nici un efort, urmînd neîncetat prețioasele dumneavoastră îndemnuri și orientări, pentru a deveni oameni de nădejde ai României socialiste, constructori pricepuți ai societății comuniste pe pâmîntul scump al patriei.Aniversarea zilei de naștere și a îndelungatei dumneavoastră activități revoluționare constituie pentru comuniști, pentru toți locuitorii județului Buzău un minunat prilej de a vă adresa, cu adincă stimă, deosebită prețuire și înalt respect, cele mai călduroase felicitări, urări de sănătate și fericire, nesecată putere de muncă, pentru a ne conduce, cu aceeași strălucire, și în viitor, in opera de edificare a socialismului și comunismului pe pământul scumpei noastre patrii. România socialistă —■ se relevă în telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN BUZĂU 
AL P.C.R. In aceste momente de emoționantă sărbătoare, de manifestare a dragostei nețărmurite pe care v-o purtăm, alături de întregul partid și popor, aducem un fierbinte omagiu proeminentei dumneavoastră personalități, care intruchipează in mod fericit calitățile ilustrului conducător de partid și de stat, ale revoluționarului consecvent și patriotului înflăcărat, ale militantului de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, ale neobositului luptător pentru triumful idealurilor de pace, colaborare și progres ale omenirii. La această 

aniversare scumpă întregului popor, înscrisă cu litere de aur în istoria națională, ne exprimătn profunda recunoștință față de activitatea pilduitoare pe care o desfășurați cu nemărginit devotament și patos revoluționar, de aproape două decenii, in fruntea partidului și statului, față de contribuția determinantă pe care o aduceți la fundamentarea, elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a României, față de abnegația cu care slujiți înaltele idealuri de libertate și prosperitate ale poporului nostru.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că, însuflețiți de istoricele hotăriri adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului, urmînd luminosul dumneavoastră exemplu de muncă și de luptă, vom acționa cu devotament și responsabilitate comunistă pentru transpunerea lor neabătută în viață, pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin in profil teritorial, sporindu-ne astfel contribuția la progresul și prosperitatea patriei.Folosim acest prilej sărbătoresc pentru a vă aduce un fierbinte omagiu și a vă exprima, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, aprecierea deosebită pe care minerii țării, alături de întregul nostru popor. o dau activității dumneavoastră neobosite, pusă fără preget în slujba celor mai inalte și luminoase idealuri de libertate națională și drep- ,tate Socială, de prosperitate a pa
• Adincă recunoștință pentru abnegația și neobosita energie in slujba împlinirii

visului de aur al națiunii noastre — făurirea socialismului și comunismului pe 

pămintul României, spre binele și fericirea poporului /
, ■ I F

• Militant înflăcărat, strălucit arhitect al păcii, colaborării și înțelegerii intre 
toate statele, înconjurat de stimă și deosebită prețuire pe toate meridianele lumii

4 '
• Urnind înaltul exemplu al secretarului general al partidului, vom munci 

fără preget, cu dăruire și devotament, pentru a transpune in viață istoricele 

hotăriri adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului, pentru înflorirea continuă 

și dezvoltarea multilaterală a scumpei noastre patrii

triei, cauzei socialismului, păcii, înțelegerii și colaborării în Întreaga lume — se arată în telegrama adresată de MINISTERUL MINELOR.Totodată, permiteți-ne să ne exprimăm cele mai alese sentimente de dragoste și recunoștință pentru grija și permanenta dumneavoastră preocupare față de dezvoltarea industriei extractive, de munca și viața minerilor, și să vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că toate' colectivele de oameni ai muncii din unitățile miniere sînt hotărîte să acționeze cu eforturi sporite și cu înalt simț de răspundere pentru transpunerea integrală în viață a sarcinilor mobilizatoare din acest ultim an al cincinalului actual și pentru realizarea neabătută a obiectivelor însuflețitoare stabilite de Congresul la XIII-lea al partidului nostru.In telegrama adresată de MINIS
TERUL INDUSTRIEI METALUR
GICE se arată : însuflețiți de cele mai ‘ inalte sentimente de stimă, recunoștință și dragoste fierbinte față de dumneavoastră, vă rugăm să ne permiteți să vă adresăm, din adîncul inimilor noastre, cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, în numele oamenilor muncii din metalurgie, cele mal călduroase urări de sănătate, fericire și putere de muncă, pentru a ne conduce și în continuare, pe drumul luminos al înfloririi continue a patriei noastre socialiste.In acest moment / sărbătoresc, vă adresăm mulțumirile noastre fierbinți pentru sprijinul permanent și îndrumarea prețioasă acordată industriei metalurgice, care astăzi este dotată cu instalații și agregate la nivelul țărilor - dezvoltate industrial, reușind să asigure, după tehnologii moderne și în regim de înaltă mecanizare și automatizare, necesarul de produse metalurgice al economiei noastre naționale. Folosim acest prilej pentru a ne exprima hotărîrea și angajamentul nostru ferm de a face totul pentru realizarea sarcinilor ce revin metalurgiei din documentele Congresului al XIII-lea al partidului, pentru creșterea aportului ei la progresul și înflorirea continuă a patriei noastre socialiste.In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R., se spune : Uriașa dumneavoastră capacitate creatoare, organizatorică, profunda omenie, energia, principialitatea, consecvența și pasiunea revoluționară cu care, încă din fragedă tinerețe, v-ați dăruit eroic cauzei socialismului, au făcut ca întregul popor să vă învestească cu suprema răspundere de secretar general al partidului șl întîiul președinte al României — garanția sigură a viitorului fericit al patriei, a independenței și suveranității sale, a ridicării țării pe cele mai înalte culmi ale civilizației și progresului. Cu indreptățită mmdrie și recunoștință, noi. ieșenii, asemenea întregului popor, considerăm perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R. arcul de triumf al devenirii noastre socialiste, pe care o nu

mim simplu șl firesc „Epoca Ceaușescu" — epoca renașterii Ia- șiului, în care au rămas adînc încrustate cele zece vizite de lucru pe care le-ați efectuat aici în acest timp de aur.Ne angajăm solemn să acționăm cu întreaga capacitate de gîndire, creație și. muncă exemplară pentru a înfăptui neabătut istoricele hotăriri adoptate de cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, sarcinile de înaltă răspundere încredințate de partid, de dumneavoastră, mult iubite și stimate tor varășe secretar general. Vă rugăm ca acum, în această zi de aleasă sărbătoare, să primiți cele mai sincere urări de sănătate, fericire și putere de muncă, ani îndelungați de viață, pentru progresul și fericirea întregului popor, alături de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, spre gloria și măreția scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.Omagiind cu nețărmurită stimă prodigioasa dumneavoastră activitate de eminent conducător revoluționar, patriot înflăcărat, personalitate de prestigiu a lumii contemporane, promotor al intereselor poporului român, al cauzei păcii și securității popoarelor de pretutindeni, COMI
TETUL NAȚIONAL PENTRU APA- 
RAREA PĂCII vă adresează din adîncul inimii, cu prilejul sărbătoririi a peste 50 de ani de activitate revoluționară și a zilei dumneavoastră de naștere, cele mai calde felici

tări, urări de sănătate, fericire, viață îndelungată și putere de muncă pentru ridicarea patriei noastre socialiste pe noi culmi de progres și civilizație, pentru împlinirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII- lea al Partidului Comunist Român, a nobilelor idealuri de independență, colaborare și prietenie.Ne exprimăm, încă o dată, cu acest sărbătoresc prilej, întreaga prețuire față de pasiunea revoluționară cu care acționați pentru elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, pentru triumful păcii și al colaborării rodnice între toate popoarele lumii, pentru afirmarea patriei noastre în viața și relațiile internaționale.Cu mîndrie patriotică, profund respect și emoție, ne amintim că încă din anii grei ai ilegalității ați condus și îndrumat, cu clarviziune și cutezanță revoluționară, lupta neînfricată a comuniștilor prahoveni in marile bătălii de clasă, impunîndu-vă calitățile de strălucit organizator și conducător pentru realizarea împlinirilor socialiste pe care astăzi le trăim. Am simțit întotdeauna sprijinul dumneavoastră neprecupețit prin vizitele de . lucru efectuate împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în județul nostru și prețioasele indicații pe care ni le-ați dat in nenumărate rînduri, care au contribuit decisiv la transpunerea în viață a Programului partidului, a obiectivelor stabilite pentru dezvoltarea economico- socială a județului Prahova — se arată în telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN PRAHOVA 
AL P.C.R.Opera dumneavoastră de o impresionantă bogăție și multilateralitate, tezele și ideile teoretice izvorîte din-. tr-o profundă stăpînire a dialecticii materialiste, dintr-o excepțională receptivitate față de fenomenele și problemele noi ale procesului revoluționar mondial, ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale, reprezintă o contribuție hotărîtoare la dezvoltarea gîndirii economice, a teoriei și practicii revoluționare, la îmbogățirea materialismului dialectic și istoric, a socialismului științific. De aceea, la aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, sărbătoare scumpă întregului popor român, dorim să exprimăm încă o dată bucuria și mîndria patriotică față de actul politic fundamental împlinit de Congresul al XIII-lea al partidului prin realegerea dumneavoastră în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, garanție sigură că toate hotărîrile adoptate de marele forum al comuniștilor români vor fi exemplar înfăptuite.Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, sărbătoare scumpă tuturor fiilor și fiicelor patriei noastre. Consiliul de conducere al MINISTERULUI DE INTERNE, în numele comuniștilor și întregului personal, vă roagă, cu deosebit respect. să primiți cele mai alese urări de multă sănătate, deplină fericire și viață îndelungată, în fruntea parti

dului șl a țării, pentru a conduce poporul român pe calea luminoasă a socialismului și comunismului.In această zi de glorioasă aniversare. aducem din adîncul inimilor un vibrant omagiu ilustrei dumneavoastră personalități, fiul cel mai iubit al națiunii, conducătorul de excepție, clarvăzător al partidului și statului, ctitorul și arhitectul vizionar al României socialiste, personalitate proeminentă a lumii contemporane, militant neobosit pentru triumful cauzei păcii și independenței popoarelor, și ne exprimăm cea mai vie admirație și recunoștință pentru contribuția inestimabilă și rolul ho- tărîtor pe care le aveți in fundamentarea și înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare și înflorire multilaterală a patriei, determinînd ca perioada de după Congresul al IX-lea al partidului, pe care cu legitimă mmdrie patriotică o numim „Epoca Ceaușescu'1, să se fnscrie ca cea mai fertilă și mai rodnică în împliniri din milenara istorie a poporului român. Vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea neabătută a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului, militind cu întreaga noastră capacitate în vederea apărării cu vigilență și devotament a cuceririlor revoluționare ale oamenilor muncii, a independenței și suveranității scumpei noastre patrii.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. se arată : La aniversarea zilei dum

neavoastră de naștere, cu adîncă emoție și nemărginită bucurie, cu vii sentimente de stimă și aleasă prețuire, comuniștii și toți oamenii muncii din strămoșeasca vatră a județului Satu Mare adresează rugămintea să primiți din adîncul inimilor, în semn de profund și vibrant omagiu, ^prinosul dragostei și recunoștinței) pentru modul strălucit în care vă consacrați activitatea dumneavoastră revoluționară demnității și fericirii patriei, viitorului său comunist.Sărbătorind aniversarea zilei dumneavoastră de naștere în anul gloriosului jubileu în care se împlinesc două decenii de la Congresul al IX- lea al partidului, piatră de hotar în istoria socialistă a României, ne exprimăm gratitudinea și recunoștința pentru tot ce faceți srge prosperitatea și înflorirea continuă a țării, a județului nostru, străveche matcă de civilizație, renăscută la o viată nouă, cu deosebire datorită sprijinului dumneavoastră nemijlocit și generos, care a propulsat acest colț al României pe orbita marilor împliniri materiale și spirituale. Cu aceste ginduri de înaltă cinstire vă dorim din adîncul inimilor, mult stimate tovarășe secretar general și președinte al Republicii, viață îndelungată, putere de muncă și energii creatoare, spre a ne conduce cu aceeași fermitate comunistă, cu înțelepciune și pilduitoare cutezanță revoluționară pe drumul împlinirii înaltelor idealuri ale partidului și poporului nostru, al înfăptuirii neabătute a grandiosului Program al partidului de edificare socialistă multilaterală și a viitorului comunist în scumpa Românie socialistă.In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VlLCEA AL P.C.R. se arată : Cu inimile vlbrînd de emoție și recunoștință, comuniștii, toți oamenii muncii, de pe înfloritoarele meleaguri vîlcene trăiesc, asemenea întregului nostru popor, bucuria sărbătoririi zilei dumneavoastră de naștere, aniversare scumpă națiunii noastre socialiste ce străbate victorioasă cea mai fertilă și demnă perioadă din milenara sa istorie, vremea glorioaselor împliniri și largilor deschideri spre viitor numită cu mîndrie „Epoca Ceaușescu". In aceste clipe de înaltă vibrație patriotică, vă adresăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, călduroase mulțumiri pentru grija ce o pur- tați dezvoltării plaiurilor vîlcene care, asemenea întregii noastre țări, au beneficiat din plin de sprijinul și îndrumarea dumneavoastră clarvăzătoare, dezvoltîndu-se armonios și multilateral.Personalitatea dumneavoastră luminoasă, înalta conștiință de mare patriot și vizionar ce vibrează la problemele majore ale lumii contemporane au făcut ca numele României și al marelui ei conducător să fie rostite cu profund respect pe toate meridianele globului, fiind cinstite ca adevărate simboluri ale păcii, colaborării, înțelegerii și respectului reciproc între toate popoarele. în acest moment sărbătoresc, vă încredințăm solemn, mult 

iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom munci cu întreaga noastră capacitate și putere de muncă pentru transpunerea în viață a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, a prețioaselor dumneavoastră indicații și orientări, neprecupețind nici un efort in vederea sporirii contribuției noastre la grandioasa operă de făurire a României socialiste și comuniste.Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere și a peste cinci decenii de activitate revoluționară, pe care ați închinat-o cauzei clasei muncitoare, nobilelor aspirații și idealuri ale poporului român de dreptate socială și echitate, pace și colaborare internațională, comuniștii, toti oamenii muncii din MINISTE
RUL AFACERILOR EXTERNE vă adresează, cu profunde sentimente de prețuire și aleasă stimă, cele mai calde felicitări și urări de viață îndelungată, multă sănătate și fericire.Dînd întruchipare unității dialectice dintre obiectivele interne și cele externe ale politicii de partid și de stat, dumneavoastră ați așezat strategia dezvoltării relațiilor dintre state pe respectarea cu strictețe a principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, avantajului reciproc și asigurării unei vieți demne fiecărui popor, fiecărei națiuni. Dinamismul și realismul politicii externe românești, prestigiul 

înalt de care se bucură tara noastră în lume slnt indisolubil legate de numele dumneavoastră, de activitatea energică, hotărîrea și principialitatea cu care luptați neabătut pentru asigurarea unui climat de destindere, soluționarea pașnică, prin tratative, a problemelor litigioase dintre state, lichidarea subdezvoltării, instaurarea unei noi ordini economice mondiale bazate pe deplină egalitate și echitate în relațiile dintre state.Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, întîmpinată cu o deosebit de aleasă considerație, cinstire și devotament de întregul nostru popor, constituie pentru toți oamenii muncii din MINISTERUL FINAN
ȚELOR un nou și minunat prilej de a vă adresa, din adîncul inimilor, cele mai vii urări de strălucite succese în activitatea de supremă răspundere pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului nostru, victorii tot mai mari în edificarea socialismului, spre binele și prosperitatea națiunii noastre.Gîndirea cutezătoare, contribuțiile dumneavoastră în domeniul teoriei și practicii economice, de intensificare a laturilor calitative ale activității economi co-sociale, ce și-au găsit încununarea în elaborarea unei concepții originale, larg cuprinzătoare. de realizare a unei eficiente economice tot mai înalte, în toate sectoarele de activitate au, pentru noi, comuniștii, pentru toți oamenii muncii din Ministerul Finanțelor, un rol determinant în înfăptuirea neabătută a principiilor noului mecanism economico-finanaiar. întărirea auto- conducerii muncitorești și autoges- tiunii. perfecționarea pîrghiilor eco- nomico-financiare și sporirea rolului lor în stimularea unităților pentru creșterea rentabilității și a eficientei economice. Puternic însuflețiți de mărețele perspective ce le prefigurează documentele Congresului al XIII-lea al partidului, de grandioasele obiective ale dezvoltării econo- mico-sociale a României în cincinalul 1986—1990 și pînă în anul 2000, comuniștii, ceilalți oameni ai muncii din domeniul financiar sînt hotăriți să acționeze ferm pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin, pentru întărirea ordinii și disciplinei în utilizarea mijloacelor materiale și bănești, reducerea prețului de cost în toate ramurile economice, desfășurarea unei activități rentabile, asigurarea unei balanțe de plăți echilibrate. creșterea eficienței — condiții esențiale ale sporirii venitului național și ridicării nivelului de bunăstare a întregului popor.Cu sentimente de aleasă prețuire, de profundă stimă și recunoștință, comuniștii, oamenii muncii din întreaga unitate vă adresăm din adîncul inimilor urări fierbinți de deplină sănătate și fericire, de viață îndelungată, multă putere de muncă, cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere — se spune în telegrama trimisă de comitetul de partid și consiliul de conducere al C.A.P. SCORNICEȘTI, județul Olt.Prin contactul viu, prin prezența 

dumneavoastră în mijlocul oamenilor din localitatea în care v-ați născut și ați crescut, ați promovat în rindurile comuniștilor, oamenilor muncii un spirit de profundă responsabilitate, de angajare deplină pentru transpunerea in viață a mărețului program al partidului, a Directivelor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, în vederea propășirii continue a societății socialiste românești. Comuniștii, oamenii muncii din unitatea noastră, cit și întreaga țară cunosc cu cită pasiune și nesecată energie vă ocupați de soluționarea problemelor care privesc, dezvoltarea tuturor ramurilor economice pentru înfăptuirea noii revoluții agrare și a tuturor programelor adoptate pentru creșterea producției agricole, pentru realizarea unei noi calități a muncii și a vieții în toate domeniile de activitate.Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, membrii 
ACADEMIEI REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMANIA, împreună cu toți oamenii de știință și cultură din patria noastră, vă roagă să- primiți respectuoase felicitări, cele mai calde urări de sănătate, de viață îndelungată și putere de muncă în nobila activitate pe care o desfășurați în slujba partidului și poporului, a înfloririi patriei noastre socialiste, a păcii, înțelegerii și colaborării între toate popoarele lumii.Academia Republicii Socialiste România, cel mai înalt for științific și de cultură al țării, dînd o înaltă 

apreciere întregii dumneavoastră activități, folosește și acest emoționant prilej pentru a vă adresa, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, mulțumiri pornite din adîncul inimii pentru minunatele condiții de viață și muncă create oamenilor de știință și cultură din patria noastră, pentru grija deosebită și atenția statornică pe care le acordați afirmării plenare a tuturor domeniilor științei și culturii, ridicării prestigiului spiritualității românești în lume.Orientarea activității Academiei Republicii Socialiste România, a institutelor centrale de cercetare și academiilor de profil, realizate sub îndrumarea directă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, personalitate marcantă a vieții noastre politice și științifice, ilustru savant de renume mondial, au determinat o puternică punere în valoare a potențialului din cercetarea științifică.în cuget și simțire la unison cu glasul tuturor fiilor țării, animați de profunde sentimente de prețuire și stimă, vă rugăm să ne permiteți a vă adresa cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere și a îndelungatei activități revoluționare, vibrantul omagiu al petroliștilor țării, urările noastre cele mai fierbinți de fericire, sănătate deplină și ani mulți la cîrma țării, spre binele și prosperitatea poporului român, pentru triumful socialismului și comunismului pe pămîntul scumpei noastre patrii — se relevă în telegrama 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu

nist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost adresate, 
de asemenea, numeroase telegrame de felicitare, cu prilejul aniversării 
zilei de naștere și a peste cinci decenii de intensă și eroică activitate 
revoluționară, de către comitete municipale, orășenești, comunale și or
ganizații de bază ale P.C.R.. organizații de masă și obștești, ministere șl 
instituții centrale, colective de muncă din unități industriale și agricole, 
de pe șantiere de construcții, din institute de cercetări și proiectări, in
stituții de cultură ți artă, de invățămînt, presă, unități sanitare, comer
ciale, unități militare, lucrători ai ambasadelor noastre in străinătate, 
personalități ale vieții politice, economice, cultural-științifice, activiști de 
partid și de stat, oameni ai muncii din diverse domenii de activitate, re
prezentanți ai cultelor.

Toate aceste vibrante mesaje, adresate de pe Întreg cuprinsul țării, 
exprimă sentimentele Întregului nostru popor de fierbinte dragoste, de 
aleasă stimă și recunoștință față de secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea ce 
a făcut și face spre binele și măreția patriei noastre socialiste, pentru 
bunăstarea și fericirea tuturor fiilor ei, pentru consecvența cu care mili
tează neobosit pentru apărarea dreptului fundamental al oamenilor la 
viață, la pace, la existență liberă și demnă. Semnatarii acestor mesajo 
și. prin ei, toți comuniștii, toți cei ce muncesc, întreaga națiune aduc un 
vibrant omagiu vieții și activității tovarășului Nicolae Ceaușescu consa
crate, încă din anii tinereții, măreței cauze a luptei revoluționare pentru 
împlinirea nobilelor idealuri ale poporului român, pentru triumful socia
lismului șl comunismului pe pămintul patriei noastre.

Exprimind legămintul solemn ai întregului nostru popor de a urma 
cu hotărire neclintită partidul, pe secretarul său general pe luminosul 
drum al construcției socialismului și comunismului, telegramele cuprind, 
totodată, angajamentul ferm al tuturor oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, de a acționa cu abnegație și în spirit revoluționar, de a 
nu precupeți nici un efort pentru realizarea mărețelor obiective stabilite 
de Congresul al XIII-lea al partidului, pentru transpunerea neabătută în 
viață a politicii interne și externe a partidului și statului, pentru pro
gresul neîntrerupt al scumpei noastre patrii, Republica Socialistă 
România.

adresată de MINISTERUL PETRO
LULUI.Vă încredințăm de devotamentul nemărginit al detașamentului' petroliștilor țării, de hotărîrea lor nestrămutată de a munci cu hărnicie și pricepere, sub imboldul viu al vieții și activității dumneavoastră*  neobosite, pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne Și externe a partidului și statului nostru, a lfotărîrilor Congresului al XIII-lea al ’Partidului Comunist Român, pentru .'Asigurarea resurselor energetice și c|e materii prime ale economiei noasltre naționale in continuul său procjes de dezvoltare și modernizare. ,Patria noastră scumpă, liberă și independentă, a cunoscut o înflorire fără precedent în întreaga sa istorie, hărnicia și talentul poporului român fiind strălucit puse în valoare de ideile dumneavoastră ' novatoare, de gindirea dumneavoas*rră  de eminent strateg al operei revoluționare de edificare a societății 'socialiste și comuniste. Ne exprimăm și cu acest prilej imensa noastră bucurie că al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, răspunzind dorinței vii și unanime a întregii națiuni socialiste, v-a reinvestit in suprema funcție de conducere , în partid, garanție a propășirii neabătute a României spre comunism — se arată in telegrama MINISTERULUI 
TRANSPORTURILOR ȘI TELECO
MUNICAȚIILOR.Mulțumindu-vă din toată ființa noastră pentru grija deosebită ce o purtați dezvoltării și modernizării transporturilor și telecomunicațiilor in ritmul înfloririi multilaterale a întregii economii naționale, pentru inestimabilele dumneavoastră indicații și orientări, pentru condițiile tot mai bune de muncă și viață de care ne bucurăm, dorim să folosim acest prilej pentru a vă încredința, mult iubite și stimate conducător al partidului și statului, de întregul nostru devotament, angajîndu-ne solemn să îndeplinim exemplar sarcinile trasate de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.Cu cele mal alese sentimente de stimă și respect, comuniștii, oamenii muncii din întreprinderea „VUL
CAN" BUCUREȘTI dorim ca la aniversarea zilei dumneavoastră de naștere să vă adresăm, din adîncul inimilor noastre, calde felicitări și urări de ani mulți, -luminoși în deplină sănătate și putere de muncă, spre binele și Înflorirea patriei și poporului nostru, al cauzei edificării socialismului și comunismului pe pămîntul scump al României.Mîndri de glorioasele realizări obținute de poporul nostru, sub conducerea încercată a partidului, de minunatele perspective deschise patriei prin Înfăptuirea mărețului pro- gi’am de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pă- mintul României, ne exprimăm și cu acest prilej admirația și recunoștința fierbinte față de devotamentul nemărginit, pasiunea și înflăcărarea cu care acționați dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru apărarea valorilor fundamentale ale socialismului, față de spiritul științific, profund creator, ce-1 manifestați în conducerea întregii activități politice și economico-sociale din patria noastră.în telegrama adresată de MINIS
TERUL CONSTRUCȚIILOR INDUS
TRIALE se arată : Pilduitoarea dumneavoastră viață și activitate îndelungată pusă în slujba partidului și poporului, calitățile deosebite de excepțional conducător comunist, de strălucit continuator al gîndirii și luptei marilor înaintași ai României, exemplu de abnegație și dăruire cu care ați luptat pentru organizarea proletariatului și a celorlalte forțe progresiste din țara noastră, contribuția de însemnătate istorică pe care ați adus-o la eliberarea națională și socială a țării, la marile înfăptuiri * ale poporului nostru, la ridicarea rolului și menirii noastre în lume, stima pe care v-o acordă popoarele lumii ne insuflă în permanență încredere șl optimism, ne dau marea satisfacție că sîntem fiii unui popor stăpln pe destinele sale, respectat în lume, dornic să-și făurească o viață liberă, fericită și independentă.Comuniștii, toți oamenii muncii din sistemul Ministerului Construcțiilor Industriale, conștienți de înalta responsabilitate ce le revine pentru realizarea amplului program de investiții-construcții adoptat de Congresul al XIII-lea al partidului, se angajează să muncească cu abnegație și dăruire pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce le-au fost încredințate, pentru punerea în funcțiune la termen a tuturor obiectivelor și capacităților de producție.
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Permanente ale istoriei 
și artei româneștiUnirea — realitatea solară a istoriei poporului român — a adunat, de-a lungul veacurilor, efortul neobosit și gîndul înalt în șuvoiul neintrerupt al dragostei de în anul uniri a dovei și către Mihai Viteazul, unirea Moldovei cu Muntenia de la 1859, momentele mari ale luptei pentru independență, pentru dreptate și libertate socială, votul prin care Marea Adunare Națională întrunită, la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia consfințea unitatea de stat a românilor, au oferit creației artistice temele unei ample epopei naționale. O epopee care, pornind de la evenimentele unui trecut încărcat de glorie nepieritoare, cumulează deopotrivă iz- bînzi ale prezentului în imaginea vie a aceluiași nedezmințit atașament față de pămintul românesc.Conștiința creatorilor pașoptiști și, după ei, a tuturor creatorilor autentici că trebuie să aducă în concertul umanității un timbru al lor, specific, o lume în care să ne recunoaștem și să fim recunoscuți ca români străbate de peste un secol și jumătate creația artistică. Indiferent de domeniul concret al manifestărilor, interesul, via preocupare pentru oamenii simpli, pentru destinul și frămintările lor, pentru cei care prin lupta lor au dus la impli- nirea unor aspirații de veacuri sînt cîteva din reperele mari ale acestor creații.„Țineți cu poporul ca să nu rătăciți !“ — spunea cu toată convingerea unul dintre revoluționarii transilvăneni — Simion Bărnuțiu în 1848. Sînt cuvinte care aduceau o perspectivă realistă, lucidă în abordarea fenomenului artistic, idei care slujeau idealul de propășire în funcție de obiectivele vitale ale momentului respectiv. Arta inspirată de viața poporului, de aspirațiile lui cele mai înalte, de exemplara unitate pe care o mărturiseau creațiile cele mai valoroase ale folclorului nostru de dincoace și dincolo de Carpați constituia o școală chemată să cultive înalte idealuri civice, politice, sociale. Interesant este de remarcat și faptul că artiștii — luptători pentru cauza revoluției de la 1848 șl mai tirziu pentru realizarea idealului de unitate — s-au angajat deschis, conștient, nu au fost simpli simpatizanți ai unor generoase idei, ci comba- , tanți situați efectiv pe ba

țară. Realizarea 1600 a primei Munteniei, Mol- Transilvaniei de

ricade. Arta lor a primit astfel, osmotic aproape, influența societății, a colectivității, oferind ceea ce era mai bun, mai demn în conștiința și talentul lor. Odată cu participarea la aprigele bătălii pentru unirea care a devenit fapt la 24 ianuarie 1859, creatori dintre cei mai reprezentativi și-au asumat firesc ceea ce moșteniseră din tradiția artei românești — însăși ideea întemeierii prin faptă a unității rostirii artistice românești.Din atmosfera încărcată de tensiune a luptelor pentru unire au crescut lucrări marcate de un nou tip de a evalua momente ale unei istorii trăite. Privirea lucidă asupra evenimentelor contemporane, o înțelegere complexă, dar și mereu tul-

in reprezentația de la 28 aprilie 1857, pe scena Teatrului național din Iași, cu prilejul spectacolului „Visul unui păstor". Unirea este de altfel și visul păstorului evocat de Gh. Tattarescu în alegoria pe care o menționam mai sus. Evocarea realistă la Carol Popp de Szathmary („Solemnitatea deschiderii divanurilor ad- hoc la 29 septembrie 1857, la București"), foarte numeroasele portrete ale conducătorilor revoluției de la 1848, ale figurilor unioniste din Moldova, chipul primului domnitor al Principatelor Unite se justifică prin valoarea lor exemplară. Nicolae Bălcescu și generalul Magheru (de Gh. Tattarescu), Mihail Kogălnicea- nu și Costache Negri (de
CREAȚII CARE AU VIBRAT LA UNISON 

CU DRAGOSTEA FIERBINTE FAȚĂ DE ȚARĂ
burătoarea virtute a entuziasmului au asigurat substanța generatoare, elementul fecund al investigației artistice. „Hora Unirii la Craiova" sau „Votul de la

Mișu Popp), V. Alecsandri (de I. Sieger), Dimitrie Bo- lintineanu — primul ministru al Instrucțiunii Publice al Principatelor Unite, Al. ___ .. ____ ___... I. Cuza (în imaginile create 24 Ianuarie", pictate de Th. de Carol Popp de Szathma- Aman (foarte tînăr pe vremea aceea), cele două lucrări cu scene din viața lui Mihai Viteazul (una dintre ele infățișînd intrarea voievodului în Alba Iulia) create de Nicolae Grigorescu cînd incă nu împlinise 20 de ani sînt lucrări crescînd din aspirațiile unui întreg popor. Nu trebuie să uităm însă că unitatea întregului popor român constituise u- nul dintre idealurile revoluției de la 1848, aspirație care a generat exemplare ale unei arte angajate, militante, in sensul cel mai larg și generos al termenului. „România rupîndu-șl cătușele pe Cimpia libertății" sau „România revoluționară" de C.D. Rosenthal, „Renașterea României" de Gh. Tattarescu sau acuarela „Șefii revoluției de la 1848 în Muntenia" de Cos- tache Petrescu au rămas pînă astăzi lucrări emblematice care au făcut să vibreze adevăratele conștiințe patriotice ale vremii. Prezent în compozițiile alegorice intitulate „Unirea principatelor", semnate de Gh. Tattarescu și Petre Alexan- drescu, tricolorul care sintetiza însăși ideea Unirii a- părea cu aceeași semnificație și în reprezentațiile teatrale ale vremii, interesant de semnalat fiind, de exemplu, prezența lui simbolică

ry și Mișu Popp) sînt tot atîtea personalități care au preluat și amplificat tradiții spirituale progresiste, personalități a căror activitate a dat formă concretă celor mai profunde sentimente ale poporului, a căror luptă a răsunat la unison cu adincul iubirii de țară.Cultura românească a simțit nevoia de a-și formula o problematică majoră, de a-și limpezi căile și imperativele evoluției viitoare și în acest scop s-a adresat ciclic resurselor istoriei pentru a-și recapitula cu ajutorul lor traiectoria parcursă, pentru a se confrunta cu valorile trecutului, pentru a-și scruta legile înaintării viitoare. Mai ales în momente de vitală importanță pentru întregul nostru popor cum a fost votul prin care, în 1918, era consfințită unirea de stat a românilor. Tocmai această necesitate de a descoperi cu ochi contemporani dimensiunile și valorile culturii românești, de a sublinia modernitatea, complexitatea structurală a personalităților și operelor reprezentative a dus la crearea u- nor lucrări exprimînd semnificația majoră a evenimentelor ce au punctat e- tapele premergătoare reali-

zării în fapt a unirii. Simbolul și narațiunea, compoziția alegorică și evocarea concretă au inclus, in creația artiștilor contemporani, istoria de peste două milenii a meleagurilor românești, subliniind mai de toate, odată cu nența unui trecut flacăra nestinsă a i întregului popor Monumente cum ar fi acela închinat de Ion Jalea Unirii, la Focșani, sau minunatul proiect aparținînd lui Dimitrie Paciurea („Unirea Principatelor"), tapiserii de dimensiuni monumentale, ca acelea proiectate să facă parte din patrimoniul muzeului de la Ruginoasa (lucrări semnate de Gheorghe și Liana Șaru și Dimitrie Grigoraș), ca și numeroasele lucrări de pictură și sculptură prezentate în marile noastre expoziții au a- dus, rind pe rind, mesajul unității noastre naționale. Sînt lucrări care întrețin a- cel liniștitor sentiment de regăsire, de reîntîlnire familiară cu elementele unei lumi specifice nouă. Ele confirmă observația după care orizontul spiritual al unei epoci reprezintă produsul succesiunii generațiilor — rezultat dialectic al unui proces dialectic multiplu, dar unitar în diversitatea manifestărilor sale. Idealul unității întregului popor român — patetic manifestat la mulți dintre creatorii secolului trecut, generat la cei contemporani de același sentiment profund patriotic — a dat incandescență comună unor creații semnate de unii dintre cei mai cunoscuți creatori contemporani, ale căror lucrări au făcut obiectul a două mari expoziții dedicate Unirii, expoziții deschise anul trecut la Muzeul de artă al Republicii Socialiste România (cu caracter retrospectiv) și în sălile Dalles.Ca și înaintașii, creatorii contemporani meroși încît față nu-i pot găsit formele trivite și cele mai convingătoare prin care arta lor să ajungă la inima oamenilor, să-i însuflețească in munca și lupta lor. Imaginea tricolorului în care se află înscrisă lupta pentru libertate a străbunilor este axa de aur care străbate toate aceste creații pentru ca oamenii cărora li se a- dresează să descifreze în el bucuria de a-și iubi patria, să-i însuflețească în propria lor viață și activitate constructivă.

presus perma- glorios, unității român.

(atît de nu- rîndurile de cuprinde) au cele mai po-

Marina PREUTU ;

tv20,00 Telejurnal (parțial color)20,15 Actualitatea în economie20,25 Studioul tineretului (parțial co
lor). în program : Semnături tinere în cartea marilor prefaceri revoluționare ale țării — A.I.T.pentru cipare— De

’85. O deviză generoasă tineretul lumii — Parti- — Dezvoltare — Pace, strajă patriei — Amfi
teatru studențesc — Serial științific : „Călătorie in Univers". Episodul 9 — Permanența cîn- tecului și poeziei patriotice, revoluționare21,50 Telejurnal (parțial color)22.00 închiderea programului

Eforie Nord, Techirghiol, Neptun, Saturn, Mangalia, Mamaia. Șase din cele paisprezece stațiuni care compun salba litoralului românesc al Mării Negre trăiesc în acest anotimp sub zodia activității permanente: Cimpia Dunării a fost acoperită cu zăpezi, dar în bazele de tratament ale litoralului românesc turiștii fac băi cu apă de mare încălzită șl împachetări cu nămol la temperatura de 40 de grade. Pentru că litoralul românesc, prin cele șase stațiuni care primesc oaspeți la odihnă și tratament în tot cursul anului, constituie o uriașă „uzină de sănătate", de recreare și agrementare capabilă să primească în acest anotimp mii de turiști în hoteluri elegante și confortabile, cu camere încălzite, cu baze moderne de tratament pentru o gamă largă de afecțiuni reumatismale, dermatologice, ale sistemului nervos central și periferic, ale aparatului respirator și altele.— Anul 1985 — ne spune tovarășul Petre Ariton, director general al Centralei O.N.T. „Litoral" — a debutat în stațiunile de pe litoral cu cel mai bogat program de servicii oferit pînă acum, și anume : organizarea revelionului pentru 15 000 de turiști, număr dublu și chiar triplu față de tot comparativ cînd activitatea ment începea circa două săptămîni, anul acesta, la un interval de numai două-trei zile după Anul nou, In toate stațiunile care dispun de baze de tratament și hoteluri cu
anii precedenți. Șl cu anii anteriori, în bazele de trata- după o pauză de

IN iNTlMPINAREA CONGRESULUI F. D. U. S. 

Șl A CONFERINȚEI PE ȚARĂ A O.D.U.S.

I

IMPLICARE MAJORĂ

IN PROBLEMELE MAJORE
însemnări despre activitatea organizațiilor democrației 

și unității socialiste din întreprinderi bucureștene

Contextul politic actual — dominat de hotărîrile de însemnătate istorică adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului — relevă, mai mult ca oricînd, rolul deosebit al dezvoltării continue a democrației noastre socialiste, a democrației muncitorești revoluționare, ilustrat de participarea directă, responsabilă, a tuturor oamenilor muncii, a Întregului nostru popor, la conducerea societății, Ia făurirea prezentului și viitorului țării. în sistemul democrației noastre socialiste, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, un loc tot mai important revine organizațiilor democrației și unității socialiste, care au devenit o prezentă tot mai dinamică în diferitele sectoare de activitate economico-socială.O realitate confirmată și prin ancheta de față, care și-a propus să surprindă aspecte ale modului cum acționează O.D.U.S. în întreprinderile industriale. O realitate care arată că, în frunte cu comuniștii și alături de membrii celorlalte organizații de masă și obștești, membrii O.D.U.S. se implică plenar in îndeplinirea tuturor nomice prioritare, de iarnă aspră și creat condiții cu în întreagaO.D.U.S. răspund „prezent" la locurile de muncă, acționează pentru aplicarea riguroasă a recentelor măsuri stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. ai P.C.R., indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru gospodărirea judicioasă a energiei.CEEA CE PREOCUPA COLECTIVUL PREOCUPA ȘI O.D.U.S. întreprinderea „Vulcan". „Sîntem aici 2 000 de membri O.D.U.S. — ne spune președintele comitetului acestei organizații, Romeo Iliescu. Aceasta reprezintă o forță reală în viața întreprinderii, cu atît mai mult în rezolvarea unora din problemele pe care le avem în această perioadă. Și dacă procesul de producție se desfășoară normal în schimburile reorganizate, la aceasta au adus o contribuție și O.D.U.S.”.La rîndul său, tovarășul Ion Raciu, președintele comitetului OJJ.U.S. de la „Electromagnetica" ne-a spus: „Firesc, preocupările noastre sint preocupările Întregului colectiv In care muncim. Îndeplinirea planului la toți indicatorii, creșterea productivității, reducerea sistematică a consumurilor și a cheltuielilor de producție, gospodărirea judicioasă a materiilor prime și a materialelor, realizarea obligațiilor de export reprezintă, pentru cele 47 de organizații și 5 comitete intermediare O.D.U.S. din întreprinderea noastră, sarcini primordiale. Consider că este

un merit nu numai ze pe cei ....O.D.U.S. la toate acțiunile prinse, dar, maiO.D.U.S. să găsească și să aplice metode proprii".ȘCOALA A GINDIRII POLITICE. Metode proprii ale O.D.U.S. în ce constă acestea ? Ne răspunde ing. Gheorghe Todoran, președintele comitetului O.D.U.S. din întreprinderea „Metroul — București" : „Cu stăruință și cu ajutorul comitetului de partid, am găsit metode de lucru care au stîrnit interes și, ca atare, se dovedesc eficiente. Un exemplu : la fiecare adunare generală trimestrială a organizațiilor se dezbate, obligatoriu, o temă de actualitate internă sau internațională, pe baza unei expuneri urmate de întrebări și răspunsuri.Din aceste căutări s-a născut șl

al organizației de partid că reușește să-i antrene- aproape 1 700 de membri între- ales, că sprijină

• La ordinea zilei : aplicarea riguroasă a măsurilor privind 
gospodărirea judicioasă a energiei ți îndeplinirea planului la toți 
indicatorii • Antrenarea membrilor O.D.U.S. la o activitate 
economică și politică permanentă • Mereu în centrul activității 
— educarea oamenilor în spiritul unei înalte răspunderi civice

sarcinilor eco-In aceste zile grea, care a totul deosebite economie, membrii

DIN AGENDA DE LUCRU 
A ORGANIZAȚIILOR 

F.D.U.S. Șl O.D.U.S.
IALOMIJA

in centrul atenției — 
îndeplinirea sarcinilor 

economiceîn județul Ialomița întreaga muncă politico-organizatorică desfășurată in aceste zile de consiliile locale ale Frontului Democrației și Unității Socialiste urmărește unirea eforturilor și inițiativelor membrilor tuturor organizațiilor componente — sub conducerea organizațiilor de partid — pentru îndeplinirea sarcinilor economice, recuperarea rămînerilor în urmă și onorarea exemplară a contractelor la export. Pentru stimularea participării oamenilor muncii din unitățile economice la creația tehnico-științifi- că se organizează consfătuiri și expoziții cu cele mai importante realizări în fiecare domeniu. Consiliile și comitetele F.D.U.S. și O.D.U.S. au organizat în cinstea apropiatului forum al democrației noastre socialiste acțiuni precum : „Zile și decade record in producție", „Ștafete ale calității", „Contul de economii al secției" și altele.Pe baza indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, a măsurilor adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., consiliile Frontului Democrației și Unității Socialiste, comitetele organizațiilor democrației și unității socialiste din municipiul Slobozia, orașele Fetești, Urzi- ceni și Țăndărei, din comunele și satele județului Ialomița desfășoară ample acțiuni politico- educative pentru mobilizarea tuturor cetățenilor la gospodărirea judicioasă și reducerea substanțială a consumurilor de energie electrică, combustibil și gaze. Se acționează cu fermitate pentru eliminarea oricăror forme de risipă, atît la locurile de muncă, cît și în propriile, gospodării ale populației, asigu- rîndu-se astfel condiții pentru desfășurarea normală a activității productive. (Mihai Vișoiu, corespondentul „Scînteii").
ALBA

Acțiuni 
pentru economisirea 

energiei electriceîn această perioadă, unul dintre obiectivele importante ala activității consiliilor Frontului Democrației și Unității Socialiste din județul Alba îl reprezintă economisirea energiei electrice în unități economice, în orașe și comune. Dintre acțiunile întreprinse evidențiem pe cele care au în vedere buna utilizare a timpului de muncă în cadrul schimburilor, folosirea iluminatului natural în hale, sectorizarea consumurilor, reducerea iluminatului casnic. Sub egida Consiliului județean Alba al Frontului Democrației și Unității Socialiste au fost organizate manifestări politico-educative care au popularizat in rîndurile Cetățenilor măsurile stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind desfășurarea activității so- cial-economice in condițiile a- cestei ierni deosebite. Aceste acțiuni s-au soldat la nivelul județului cu economisirea în această lună a 2 970 MWh energie electrică. (Ștefan Dinică, corespondentul „Scînteii").
SĂLAJ

„Zestrea" comunelor 
sporește prin munca 

locuitorilorLocuitorii satelor din județul Sălaj întîmpină apropiatul Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste cu un bilanț bogat în realizări edilitar-gos- podărești. Printre obiectivele de acest gen date recent în folosință se numără și cele două mari poduri, unul cu patru și celălalt cu cinci deschideri, construite în comuna Bălan, pe valea Almașului, a căror valoare se ridică la peste 2 000 000 lei. Cele două construcții edilitare sînt rezultatul unor ample acțiuni de muncă patriotică, de largă participare a locuitorilor, mobilizați de organizațiile democrației și unității socialiste din satele Gîlgău Almașului și Bălan, sub directa îndrumare a comitetului comunal de partid și cu sprijinul consiliului popular al comunei. (Eugen Teglaș, corespondentul „Scînteii").
ARGEȘ

Simpozion 
pe teme agricoleSub egida Consiliului județean al Frontului Democrației și Unității Socialiste, la Casa de cultură din Costești a fost organizat simpozionul „Să învățăm de la fruntașii recoltelor bogate de porumb pe terenurile podzo- lice". La desfășurarea simpozionului și-au dat concursul, prin intervenții de substanță, cercetători de la Academia de științe agricole și silvice București, de la stațiunile de cercetare Albota și Ștefănești, specialiști din unitățile fruntașe argeșene. Programul a mai cuprins: filme documentare, expoziții de carte agricolă, diapozitive. (Gh. Cirstea, corespondentul „Scînteii").

zele au fost analizate individual, om cu om, dar s-au desprins concluzii de interes mai larg — atît cu privire la ajutarea unor tinere muncitoare cu mai puțină experiență, cît și cu privire la o mai ritmică aprovizionare a tuturor locurilor de muncă cu materia primă și materialele necesare. Și pentru că formarea tuturor celor care fac parte din organizație ca buni muncitori și cetățeni, ca oameni cu o conștiință înaintată este o preocupare de prim ordin, organizațiile democrației și unității socialiste din întreprindere mai folosesc și o altă metodă : discută în colectiv, ori de cite ori se ivește necesitatea, despre retribuțiile evident mai reduse obținute de muncitoarele care au absentat nemotivat. Este — ne-au spus toți cei cu care am stat de vorbă — o... „publicitate" pe care nimeni In cauză nu o dorește repetată.ÎN ATENȚIE — ȘI ASPECTELE DE ORDIN SOCIAL. „Producție, educație, disciplină — toate sînt strîns legate Intre ele și, ca atare, se înscriu în mod constant pe agenda O.D.U.S. — ne spune tehniciană Marilena Tudose, președinta O.D.U.S. de la întreprinderea textilă „Aurora". Dar nu numai acestea. Ne interesează deopotrivă aspectele de ordin social : condițiile de muncă și de viață ale oamenilor, sănătatea, odihna lor, modul cum își petrec timpul liber, în virtutea acestor preocupări, O.D.U.S. din întreprindere se preocupă de îndeplinirea prevederilor de ordin social din contractul colectiv, de efectuarea și eficacitatea controlului medical periodic, de condițiile în care trăiesc tinerii la căminul de nefamiliști. Căci întreaga politică a partidului și statului nostru are drept beneficiar omul și este destinată binelui și bunăstării sale". Preocupările O.D.U.S., obiectivele pe care și le înscrie în programele de activitate fiecare organizație — care se împletesc strîns cu ale tuturor celorlalte organizații de masă și obștești — înseamnă, așa cum faptele o dovedesc, antrenarea unei mase largi de cetățeni să participe direct, In cadrul sistemului democrației noastre muncitorești, revoluționare, la rezolvarea treburilor de interes general, la conducerea societății.EXPERIENȚA SE CERE CONSOLIDATA. Din faptele culese cu prilejul anchetei de față, ca și din aprecierile formulate la recentele adunări și conferințe O.D.U.S. din Capitală se desprinde concluzia că, în cele mai multe întreprinderi, organizațiile democrației și unității socialiste au dat cu bune rezultate „testul eficienței". Au programe concrete de activitate, știu ce au de făcut, și-au găsit și unele metode specifice de acțiune, au învățat să colaboreze cu celelalte organizații de masă și obștești. Dar, desigur, toate acestea sînt perfectibile, experiența cîștigată pînă acum cerîndu-se consolidată în continuare. O.D.U.S. pot să acționeze mai bine, mai serios pentru Îndeplinirea sarcinilor economice de către toate unitățile, la toate locurile de muncă, ele trebuie să devină un instrument și mai activ pentru îndeplinirea obiectivelor în direcția cît mai bunei organizări a producției.

Ideea de a supune fiecărei plenare O.D.U.S. asemenea întrebări : „Ce a apărut nou in punctul de șantier unde lucrați ?“. „în ce direcție vă putem ajuta pentru organizarea mai bună a muncii ?“ Pentru membrii O.D.U.S., oameni cu mai mică experiență politică, ideea că sînt chemați să răspundă la asemenea întrebări este un factor care-i stimulează să privească în jur cu mai mult interes. Aceste schimburi de păreri au avut efecte mai importante chiar decît ne așteptam : s-au generalizat unele inovații de mică mecanizare, mărunte la prima vedere, dar cu consecința economice deloc neglijabile, s-au putut recupera intirzieri in aplicarea unor tehnologii avansate.S-ar mai putea ilustra și printr-un alt exemplu posibilitățile stimulative de manifestare a spiritului de răspundere muncitorească, civică, oferite de cadrul O.D.U.S. în fluxul tehnologic al construirii noilor tronsoane ale metroului se execută, periodic, lucrări de anumite tipuri — armare, betonare, excavare, necesitățile de cadre calificate fiind diferite potrivit acestui specific, de la o etapă la alta. Pentru ca oamenii să nu fie mutați mereu de la un loc Ia altul, s-a pus problema policalificării. Și iată că O.D.U.S. din secția 5 de lucrări miniere subterane și-a asumat sarcina de a propune pentru învățarea de meserii adiacente un număr dintre membrii organizației, luînd în considerație necesitățile, aptitudinile celor propuși, solicitările, dar și a- titudinea generală față de muncă a acestora. Firesc : pregătirea lor suplimentară trebuie să reprezinte totodată garanția lucrului făcut cu înaltă răspundere și profesionalitate....Atelierul de croit de la întreprinderea de tricotaje „Tînăra gardă". Este pauza de dimineață. Lîngă mașini, președinta comitetului O.D.U.S., Silvia Buciuman, a adunat în jurul său cîteva din tinerele muncitoare care, în ultima perioadă, nu și-au realizat sarcinile de plan. „De ce 1 Ce greutăți aveți ?“ O discuție scurtă, la obiect, la care au fost invitate și șefa secției, maistra Ana Anghel, și vicepreședinta comitetului sindicatului, Liliana Barbu. Cau-

Imagini de la bazele de tratament din Mangalia ți Eforie Nordcamere Încălzite au venit mii de turiști. Acesta este un semn evident că turismul la mare, în perioada de iarnă, a devenit o obișnuință și o necesitate stimulată și de avantajele privind calitatea serviciilor și prețul mai redus al biletelor. Este vorba, în primul rind, de faptul că în timpul iernii stațiunile sînt mai puțin aglomerate, pacienții benefi-

țări cu nămol. Terapia la malul mării oferă condiții bune în tot cursul anului pentru refacerea forțelor fizice sau ameliorarea diverselor afecțiuni, prin folosirea unor factori naturali care și-au cîștigat o faimă internațională, cum ar fi nămolul sapropelic de Techirghiol, nămolul turbos și apele sulfuroase mezotermale de la Mangalia, aero-

pentru îngrijirea sănătății pe litoral
clază de mai multă liniște, iar personalul medical poate acorda o asistență mai bună. în al doilea rind, începînd din septembrie și pină în iunie, tarifele pentru cazare și masă sînt mai mici cu circa 40 la sută, ceea ce înseamnă importante economii în bugetul familiei.Tot ca un argument al avantajelor tratamentului la mare, în a- ceastă perioadă, consemnăm opinia șefului clinicii de recuperare balneară „Grand" din Eforie Nord, conf. univ. Laurian Șdic :— Este bine să se știe că tratamentul bolilor reumatismale nu are sezon. Dimpotrivă, în perioada oc- tombrie-mai, cind schimbările vremii, umezeala, frigul provoacă dureri mai mari, se recomandă o serie de proceduri și tratamente cu apă de ghiol și de mare, împache-

solii existenți din belșug In atmosfera litoralului, precum și a numeroase proceduri specifice pentru care bazele de tratament de pe litoral sînt înzestrate cu aparatură modernă.Iată și părerile cîtorva turiști pe care i-am întîlnit în aceste zile pe litoral. Ecaterina Pirvulescu, muncitoare Ia fabrica de stofe „Argeșana" — Pitești: „Ce aș putea să vă spun mai mult despre tratamentul balnear la mare în timpul iernii decît faptul că este a șasea oară consecutiv cînd mă aflu Ia Eforie Nord și de fiecare dată în luna ianuarie. De data aceasta, am fost cazată la hotelul „Meduza", în condiții excelente, iar accesul Ia baza de tratament se face prin coridoare interioare încălzite. Tratamentul făcut sub

supravegherea atentă a medicilor, constînd din băi cu apă de mare, împachetări cu nămol și electro- terapie, au avut efectul scontat în ameliorarea unor afecțiuni de care sufeream la un picior și la coloana vertebrală. De fiecare dată cind m-am întors acasă am putut să-mi desfășor activitatea in bune condiții. Cit privește prețul serviciilor, în această perioadă este cît se poate de convenabil". Nicolae și Olga Racoviță, pensionari din București : „Și noi ne aflăm pentru a patra oară iarna la tratament pe litoral, de data aceasta la Sanatoriul balnear Mangalia, înzestrat cu o excepțională bază în interiorul elegantului hotel în care sintem cazați. La vîrsta noastră înaintată, vara este contraindicată, tratamentul avînd efecte negative asupra sistemului nervos și a sistemului circulator. în schimb, iarna ne tratăm în condiții foarte bune, pentru care mulțumim din inimă personalului medical și gazdelor noastre pentru grija deosebită ce poartă".Să mai reținem și faptul că tru petrecerea concediului peral în această perioadă, stațiunile oferă turiștilor un bogat program de agrement : piscină cu apă de mare încălzită, săli cu jocuri mecanice, biblioteci, discoteci, spectacole artistice, întîlniri cu personalități culturale și științifice, excursii la monumentele istorice și de artă din împrejurimi.

ne-open- lito-

Georqe M1HÂESCU
corespondentul „Scînteii

Marta BABOIAN

••Spiritul revoluționar al culturii
(Urmare din pag. I)Cultura de tip nou a cunoscut, astfel, în anii revoluției socialiste, un puternic avînt. Invățămintul, știința, arta și literatura își aduc o reală și substanțială contribuție la dezvoltarea de ansamblu economi- co-socială a țării, la modelarea și perfecționarea conștiinței umane. Accesul la valorile culturale create a determinat o creștere sensibilă a gradului de cunoaștere, a gîndirii și sensibilității unor mase tot mai largi de oameni ai muncii, a calității propriei lor vieți.Punînd în lumină aceste realități, Congresul al XIII-lea, prin Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat totodată necesitatea ca in noua etapă de dezvoltare a țării noastre să fie promovat cu mai multă îndrăzneală spiritul revoluționar în întreaga activitate de creație culturală. Refe- rindu-se la artă, secretarul general al partidului spunea : „Literatura, artele — care au cunoscut o puternică dezvoltare in anii socialismului și care in cincinalul trecut au dat noi opere de mare valoare, avind un rol important in întreaga activitate cultural-educativă — trebuie să promoveze cu mai multă îndrăzneală spiritul revoluționar in noile creații".Ce înseamnă, în fond, spiritul revoluționar în cultură ? Desigur, determinarea cît mai exactă și nuanțată a acestui concept va solicita, in permanență, un efort teoretic de mare întindere și profunzime pentru decelarea, in forme particularizate, pentru diferitele componente ale Culturii, a acelor însușiri care, înmănuncheate, exprimă în modul cel mai înalt ceea ce designăm prin conceptul de spirit revoluționar. în ceea ce mă privește, aș anticipa afirmind că spiritul revoluționar al culturii se manifestă înainte de toate în atitudinea creatorului de valori față de realitatea socială și individuală, față de om și sensul vieții sale, pe de o parte, de modul în care această atitudine transpare, în forme specifice desigur, prin interstițiile cele mai profunde ale creației înfăptuite, ale operei (științifice sau artistice), ale actului de cultură. Dragostea pentru om și destinul său istoric, lupta pentru libertatea, fericirea și demnitatea :i, pentru ameliorarea continuă a

existenței sale, pentru progresul său neîntrerupt, material și spiritual, pentru echitate și perfecționare morală reprezintă, indiscutabil, liniile de forță care configurează spiritul revoluționar. Numai angajarea totală a culturii pe itinerarul configurat de aceste repere cardinale ale umanismului socialist poate face ca aceasta să întrupeze, în inepuizabilele ei forme de manifestare, spiritul revoluționar. O cultură amorfă, placidă și edulcorată, alcătuită din arabescuri gratuite și flori sterile, înstrăinată de om și nevoile lui, cinică și aberantă, nu numai că nu are nimic comun cu spiritul revoluționar, dar, în ultimă instanță, este o contradictio in ad- jecto, o deturnare și o abdicare lamentabilă de la sensurile ei originare.într-una din celebrele sale teze, Marx arăta că filozofia, pentru a-și îndeplini rosturile ei adinei, trebuie nu numai să contemple lumea, ci să o și transforme. Mutatis mutandis, o cultură adevărată, pătrunsă de spirit revoluționar, nu poate fi decît una care, depășind orizontul contemplației și gratuității sterile, se simte responsabilă și acționează, prin valorile create, pentru a spori cercul de lumină, libertate și demnitate al omului, pentru a-1 face apt să devină demiurgul propriului său destin, să prețuiască munca, patria și poporul său, să fie cutezător în cunoașterea tot mai adîncă a tainelor naturii, a legităților obiective ce guvernează dezvoltarea socială, să lupte neînfricat pentru înlăturarea prejudecăților și a obscurantismului, pentru afirmarea tot mai deplină a ceea ce este nou și înaintat în viața socială, pentru transformarea lumii și a omului însuși. Spiritul revoluționar în cultură se confundă, așadar, cu deplina iubire și responsabilitate pentru om, pentru destinul său, pentru dezvoltarea continuă economico- socială — căci fericirea individuală nu poate fi concepută în afara fericirii generale, a întregii societăți — cu lupta neobosită pentru împlinirea celor mai înalte idealuri și aspirații configurate de societatea socialistă și comunistă. Numai animată de un astfel de spirit director cultura zilelor noastre se poate ridica la înălțimea inițiativei istorice, transformatoare a lumii, condusă de partid.
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

- PREGĂTITĂ TEMEINIC, CU CEA MAI MARE RĂSPUNDERE
Cronica

Prioritate pieselor de schimb 
pentru utilajele agricole!

Miercuri a fost semnat Protocolul privind schimburile de bunuri de consum între ministerele de comerț interior din Republica Socialistă România și R.S. Slovacă, Se prevede creșterea volumului și diversificarea schimburilor reciproce.în aceeași zi, tovarășa Alexandrina Găinușe, viceprim-ministru al

zileiguvernului, a primit pe Jaroslav Zelko, ministrul comerțului interior din R.S. Slovacă.La întrevedere a luat parte tovarășa Ana Mureșan, ministrul comerțului interior.A fost de față Jan Papp, ambasadorul R.S. Cehoslovace la București.
LA ȘANTIERUL NAVAL DIN BRĂILA

COMITETULUI EXECUTIV
AL UNIUNII DEMOCRATICE DE STÎNGA-EDA 

Tovarășului MANOLIS GLEZOS
Secretar general ATENAVă exprim sincere condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Ilias Iliou, președintele Uniunii Democratice de Stînga E.D.A., militant de seamă al' mișcării revoluționare, luptător activ pentru apărarea intereselor fundamentale ale oamenilor muncii din Grecia, pentru promovarea cauzei păcii, democrației și socialismului.Vă rog să transmiteți familiei Îndoliate întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCUSecretar general
al Partidului Comunist Românîn articolul „Piesele de schimb pentru repararea tractoarelor, livrate ritmic 1“ publicat în „Scinteia" nr. 13189 din 18 ianuarie, ne-am referit la modul în care își îndeplinesc o- bligațiile contractuale întreprinderile din rețeaua Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Dar cantități apreciabile de piese de schimb necesare reparării tractoarelor și utilajelor agricole produc și cele 18 întreprinderi specializate ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (I.M.A.I.A.). Cum este organizată această activitate și în ce măsură unitățile respective își îndeplinesc sarcina de a produce și livra piesele de schimb solicitate ? Tovarășul Constantin Crețu, director adjunct cu problemele de producție în Direcția mecanizării din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, ne-a spus că, în aceste întreprinderi, datorită bunei organizări și răspunderii cu cate s-a acționat, s-au produs și livrat anul trecut atelierelor de reparații 3 409 repere din cele 3 426 contractate. Multe din aceste unități au primit un sprijin tehnic substanțial din partea întreprinderilor industriale, sprijin care a constat în asigurarea de tehnologii care să permită asimilarea Și producerea reperelor respective.De asemenea, în unele cazuri au fost asigurate utilaje, scule, dispozitive și aparatură de verificare, documentații și pregătirea profesională corespunzătoare a muncitorilor.Cu ani în urmă, la I.M.A.I.A. Roșiori a fost organizată, cu sprijinul întreprinderii „Tractorul" — Brașov, o linie completă de producere a cilindrilor pentru motoare de tractor, cuprinzînd o turnătorie, o secție de prelucrare, instalații de tratamente. Aceasta are o capacitate de 400 000 de piese anual, care acoperă cererile pentru întreaga țară. Documentația, instruirea personalului și asistenta tehnică la pornire au fost asigurate de întreprinderea „Tractorul" din Brașov. „De la început, linia funcționează ireproșabil — ne-a spus ing. Constantin Vatau, directorul Trustului S.M.A. Teleorman. De atunci, procurarea cilindrilor nu maî constituie o problemă pentru atelierele de reparații. Ba, mai mult, o parte din producție o livrăm întreprinderii „Tractorul". întrucît avem capacități disponibile în turnătorie, în acest an vom extinde gama reperelor turnate din fontă. în acest fel, valoarea pieselor de schimb fabricate la I.M.A.I.A. Roșiori va reprezenta peste 50 la sută din total".O bună experiență în această privință are și I.M.A.I.A. Botoșani, care de anul trecut a asimilat și produce zece repere pentru tractorul U 650, pe care le realizau întreprinderile industriale. De asemenea, din anul a- cesta, unitatea similară din București a introdus în fabricație 48 de repere pentru combinele de recoltat furaje, pe lingă alte 80 pe care le realiza anterior pentru utilajele de’ acest tip. Se pot da și alte asemenea exemple.Aportul întreprinderilor de specialitate ale Ministerului Agricultu

rii și Industriei Alimentare la asigurarea pieselor de schimb ar putea fi însă mai mare. Potrivit datelor care ne-au fost furnizate de direcția de resort din minister, o serie din a- ceste întreprinderi au mari restanțe la livrarea unor piese de schimb : 7 700 tuburi flexibile pentru instalațiile hidraulice la tractoare — furnizor I.M.A.I.A. Sibiu ; 9 000 bucăți ghid pentru supapa tractorului U 650 și 96 000 șuruburi pentru bielă — furnizor I.M.A.I.A. Timișoara, in timp ce I.M.A.I.A. Arad nu a livrat nici o bucată din cele 155 000 conducte-ci- lindru pentru tractorul U-650. Restanțe mai are și I.M.A.I.A. Năvodari la cuzineți de etanșare, axe de pompe de apă și pompe de apă, camere de depresiune pentru semănători. De ce această situație ? Una din cauze o constituie nerespectarea de către unii furnizori a prevederilor din contracte referitoare la livrarea oțeluri
O problemă pe care o supunem atenției 

organelor centrale de specialitate:

CE PRODUC Șl CE AR TREBUI SĂ PRODUCĂ 
ÎNTREPRINDERILE MECANICE ALE AGRICULTURII

lor speciale și a altor materiale. Ca atare, se impun măsuri adecvate pentru aprovizionarea corespunzătoare cu materialele respective. Aceasta însă nu rezolvă decît parțial problema asigurării pieselor de schimb. Și iată de ce.„în activitatea întreprinderilor mecanice din sectorul nostru, fabricarea pieselor de schimb pentru agricultură și industria alimentară reprezintă numai 35 la sută — ne-a spus ing. Ion Necula, director general adjunct în Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, iar ponderea o deține producția de mașini agrioole. Noi putem asimila orice reper, cu condiția asigurării bazei teh- nico-materiale pentru producerea a- cestuia. Avem o experiență bună în acest sens în numeroase unități, cum sînt cele din județele Cluj, Botoșani, Arad, Timișoara, Sibiu ș.a., pe care intenționăm s-o extindem în toată țara. Putem produce mai multe piese de schimb. Dealtfel, în acest scop s-au alocat fonduri importante și s-a întocmit un program complex de dezvoltare, cu precădere a profilului de bază al I.M.A.I.A. —asimilarea și producerea la scară industrială a pieselor de schimb — prin care urmărim să creștem ponderea acestora in unitățile noastre pînă la cel puțin 50 la sută din valoarea producției realizate".într-adevăr, solicitările mereu mai mari la diferite repere pun problema dezvoltării rapide a principalului profil al întreprinderilor mecanice ale agriculturii — fabricarea pieselor de schimb — așa cum au procedat unitățile amintite. Or, după cum arătam, pe ansamblu acest sector reprezintă abia 35 la sută din activitatea întreprinderilor respective. Este pozitiv faptul că în spațiile de fabricație ce se vor amenaja în

acest an, din producția în valoare de 300 de milioane lei prevăzută a se realiza. 80 la sută o reprezintă piesele de schimb. Dar aceasta este prea puțin. Dezvoltarea în continuare a producției de piese în toate unitățile I.M.A.I.A. ridică o problemă de fond: stabilirea ponderii optime a celor două sectoare. Să pornim de la un exemplu. Ca să poată asimila mai multe repere, I.M.A.I.A. Botoșani a trebuit să renunțe la unele tipuri de utilaje pe care le produce. Din discuțiile avute pe această temă cu specialiști din producție și din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă necesitatea adoptării unei orientări judicioase în ce privește profilurile unităților și ponderea producției de utilaje și piese de. . schimb. „I.M.A.I.A. Năvodari realizează în serie mașini de recoltat cartofi, cultivatoare, fertilizatoare, iar piesele de schimb reprezintă numai 30 la sută din volumul producției totale — ne spune ing. Traian Moraru, direc- torul Trustului S.M.A. Constanța. Agricultura are nevoie și de mașini, dar mai ales de piese de schimb. Socotesc că factorii de răspundere din ministerul nostru ar trebui să aibă în vedere preluarea de către întreprinderile industriale îndeosebi a mașinilor de serie mare și extinderea producției pieselor de schimb în unitățile apiculturii".Ca urmare a accentului care s-a pus din ce în ce mai mult pe fabricarea mașinilor și nu a pieselor de schimb, și alte întreprinderi și-au schimbat profilul inițial. I.M.A.I.A. Dragalina, bunăoară, produce vagoane de transport și ateliere mobile în valoare de 132 milioane lei, iar piese de schimb — de numai 8 milioane lei. „Disproporția dintre aceste sectoare în defavoarea pieselor de schimb este evidentă — ne spune ing. Constantin Șandru, directorul Trustului S.M.A. Călărași. Aceasta pornește de la faptul că la utilajele pe care le realizează, productivitatea muncii obținută, mai ales pe seama montajului unor subansamble produse in bună măsură de alte unități, este de 400 000 lei pe an, pe cînd la piesele de .schimb este de zece ori mai mică". Această alegere, care pornește de la interpretarea greșită a indicatorului „productivitatea muncii", este o orientare numai aparent eficientă, întrucît nu răspunde scopului pentru care au fost create întreprinderile mecanice ale agriculturii. Pentru a se realiza o piesă de schimb cit de simplă se cer eforturi mari, o tehnicitate sporită, calificare înaltă, respectarea strictă a tehnologiei. Or. in cazurile arătate, a- cestea au fost lăsate pe planul doi.Organele de specialitate au datoria să stabilească un program precis privind asimilarea și producerea principalelor piese de schimb în unitățile I.M.A.I.A. în acest scop este necesar ca, pe baza experienței existente, să fie studiate posibilitățile de extindere a spațiilor de producție din fiecare unitate și, mai ales, să se treacă din plin la lucru.
Lucian CIUBOTARU

Adunare festivă cu prilejul Zilei naționale a CubeiCu prilejul Zilei naționale a Republicii Cuba — a XXVI-a aniversare a eliberării, la Șantierul naval din Brăila a avut loc miercuri o a- dunare festivă. Au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, al organizațiilor de masă și obștești, oameni ai muncii, precum și membri ai Ambasadei Republicii Cuba la București.Despre semnificația evenimentului aniversar au vorbit Titina Enache, vicepreședinte al Consiliului municipal Brăila al F.D.U.S., și Rodney Lopez Clemente, ambasadorul Republicii Cuba la București. Vorbitorii au înfățișat succesele dobîndite de poporul cubanez, sub conducerea Partidului Comunist din Cuba, în crearea bazei tehnico-materiale a

noii orînduiri, în dezvoltarea învă- țămîntului, științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, în lupta pentru apărarea cuceririlor revoluționare, a independenței și suveranității naționale. Relevîndu-se strînsele legături de prietenie și conlucrare dintre partidele, țările și popoarele noastre, cursul mereu ascendent al relațiilor bilaterale, s-a evidențiat rolul determinant al întîlnirilor și. convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Fidel Castro în extinderea și diversificarea acestor raporturi, în folosul reciproc, al cauzei generale a socialismului și păcii în lume. (Agerpres)

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R. S. CEHOSLOVACĂ

(Urmare din pag. I)
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Be la Praga la Bratislava, 
un itinerar a! noilor construcții

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 31 ianuarie, ora 20 — 3 fe
bruarie, ora 20. în țară : Vremea va 
continua să se încălzească la începu
tul intervalului, apoi se va răci din 
nou, îndeosebi în regiunile din nor
dul șl estul țării. Cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea precipitații lo
cale, sub formă de ninsoare, lapoviță 
și ploaie, care în a doua parte a in
tervalului în estul tării vor fi numai 
sub .formă de ninsoare, asociate cu

unele Intensificări ale vtntulul din sec
torul nordic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 15 șl mi
nus 5 grade, iar maximele între mi
nus 7 și plus 3 grade, mai ridicate în 
primele zile pină la 8 grade, în Bucu
rești : După o încălzire în primele 
zile, vremea se va răci din nou. Cerul 
va fi temporar noros. Vor cădea pre
cipitații, Îndeosebi în a doua parte a 
intervalului, la început sub formă de 
ploaie, ce se vor transforma în lapo
viță și ninsoare. Vîntul va sufla mo
derat, , cu unele intensificări spre sfîr
șitul intervalului. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 8 șl 
minus 5 grade,, iar maximele între 
zero șl 3 grade.

Timpul probabilDupă cum ne comunică Institutul de meteorologie și hidrologie, luna februarie a acestui an va fi mai rece decit în mod obișnuit, mai ales în centrul și nord-estul țării, înregis- trîndu-se însemnate fluctuații termice. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării.Prima decadă a lunii se va caracteriza printr-o vreme în general închisă. cu precipitații mai frecvente în jumătatea sud-estică a tării. Temperatura aerului in cursul nopții va coborî izolat, in Transilvania și Moldova. sub minus 15 grade, iar ziua maximele se vor situa între minus 3 și plus 7 grade. Dimineața și seara se va semnala ceață. Vîntul va prezenta intensificări de scurtă durată din sectorul nordic în estul țării, unde va viscoli zăpada.în a doua decadă va predomina o vreme rece. îndeosebi in centrul și nord-estul-țării, unde nopțile vor fi geroase, cu temperaturi te vor cobori. izolat, sub 20 de grade. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 6 și plus 4 grade, izolat

în luna februariemai ridicate în sud-estul țării. Vor cădea ninsori mai frecvente în nordul țării. în zona muntoasă și in Moldova vîntul va prezenta intensificări din sectorul nordic viscolind zăpada. Dimineața și seara local se va produce ceață, care in zona de munte va fi. asociată cu depunere de chiciură.în ultima parte a lunii vremea va fi închisă, exceptînd jumătatea nord- vestică a țării, unde ceruj va fi variabil. Vor cădea precipitații locale, mai ales sub formă de ninsoare, în jumătatea de sud-est. în celelalte regiuni, ninsorile vor fi slabe, izolate. Vîntul va sufla moderat, iar in sudul țării și în zona de munte va prezenta intensificări de scurtă durată. viscolind pe alocuri zăpada. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre minus 12 și minus 2 grade, local mai coborîte in Transilvania și nordul Moldovei, iar cele maxime între’minus 2 și plus 8 grade, izolat mai ridicate în sud-vestul tării. Dimineața și seara se va semnala ceată. (Agerpres)
LISTA OFICIALĂ

■ libretelor de economii pentru turism Ieșite ciștigătoare Ia tragerea 
la sorți pentru trimestrul IV 1984

de la și spre locul de muncă al acelora care lucrează după noul program.— Să mulțumim mecanicilor...Mecanicilor, controloarelor de acces, impie- gaților apoi, dar și celor care nu „se văd", și fără de care n-ar fi de conceput o călătorie cu metroul.— Adică ?— Tuneliștiî și liniorii care iau în primire arterele subterane imediat după ultima cursă de metrou — noapte de noapte — controlînd, acționînd cu răspundere pentru ca în- tîia cursă, înainte de zorii zilei, să se desfășoare nestingherit. Apoi energeticie- nli și electromecanicii care asigură vitalitatea acestei artere de circulație, cei care au în grijă instalațiile t automatizate și de telecomandă, personalul de întreținere din depouri, echipele de curățenie din stații, etc. Datorăm acestor oameni, pe care cei ce apelează la metrou n-au de unde să-i știe, și rapiditatea, și siguranța călătoriei, și confortul, și curățenia din vagoane și din stații, și ambianța plăcută, toate la un loc insumîndu-se în grija manifestată pentru beneficiarul importantei investiții edilitar-urbanis- tice a acestor ani.— Cîteva cuvinte despre viitor la metrou.— Nu pot fi chiar cîteva

cuvinte. Tocmai pentru că sint multiple direcții de acțiune.— Enumerați-le măcar.— Mai întîi, evenimentul principal pe care-1 așteptăm la sfîrșitul acestui an: punerea in funcțiune a unui deosebit de important tronson din magistrala II 
— întreprinderea de mașini 
grele București — Piața

— Toate strădaniile noastre sînt concentrate spre scurtarea intervalului dintre două trenuri. Tindem spre un interval de 90 de secunde între trenuri și ne apropiem, pas cu pas, de această țintă. în același timp, nu contenim eforturile de a mări garniturile de trenuri, generalizînd în prezent garniturile cu 2
90 milioane de călătorii 

care... nu se văd

Unirii II, în lungime de circa 10 kilometri. Meritul în această direcție revine fără îndoială constructorilor rețelei de metrou, oameni vrednici care și-au onorat exemplar, de fiecare dată, angajamentele asumate. Darea în folosință a acestei artere va prelua, după estimările noastre, un număr important de călători cu mijloacele de transport în comun de la suprafață. Să nu se piardă din vedere, bunăoară, că puternica platformă industrială a Bercenilor, cartierele de locuit vor fi „conectate" la întreaga magistrală I de metrou.— Alte direcții de acțiune în 1985 7

rame (4 vagoane) iar în viitor cu 6 vagoane, potrivit capacității peroanelor din Stații.— Asta va avea drept efect...— ...creșterea capacității de transport prin numărul mai mare de rame electrice în funcțiune. în această direcție avem o experiență valoroasă. Urmare a măsurilor evocate mai sus s-a mărit capacitatea de transport cu aproape 70 la sută, prin reducerea intervalului dintre trenuri de la 8 la 5 minute între stațiile Industriilor — Eroilor, Eroilor — Cringași și de la 4 la 2,5 minute între stațiile Eroilor—Republica.— Scontați pe un număr

sporit de călători în 1985 ?— Da, cu 10 milioane față de anul trecut.— Ce alte lucruri vă preocupă ?— Asigurarea riguroasă a ritmicității, prevenirea oricăror perturbări în trafic care...— ...se mai fac simțite ?— Da, se mai fac.—- Cauzele ?— Dificultăți de funcționare la instalațiile unor vagoane, în asigurarea cu piesele de schimb absolut necesare. Cu sprijinul competent al factorilor de răspundere și decizie din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei de Ma- șini-Unelte, Electrotehnică și Electronică, Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor (prin Centrala mecanică de material rulant, Centrala industrială de reparații auto, Direcția de tracțiune și vagoane, întreprinderea de semnalizări și automatizări feroviare) se poate afirma, de pe acum, că o parte din aceste dificultăți sînt învinse. Noi sîntem convinși că și în viitor ne vom bucura de o fructuoasă conlucrare și sprijin, receptivitate de pe urma căreia va beneficia tot călătorul cu acest mijloc rapid și confortabil de transport în comun care — pe orice vreme, în orice anotimp — este metroul.

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii

Ciștigurile obținute 
(in ordinea valorii)

Valoarea 
ciștigului1 403-1-759 U.R.S.S. 8 1002 408-1-811 8 1003 416-215-287 8 1004 419-209-87 8 100446-1-44 8 1000 447-1-432 8 1007 439-4-426 8 1008 461-208-1142 8 1009 466-1-1178 8 10(110 459-1-2667 8 10011 460-1-1797 8 10012 409-218-200 •• 8 10013 406-616-43 R. D. Germană 6 70014 410-1-548 6 70015 448-1-177 6 70016 427-1-137 6 70017 436-1-1381 6 70018 455-202-93 6 70019 431-103-1357 6 70020 465-1-194 6 70021 434-103-1758 6 70022 459-1-4623 6 70023 460-1-2938 6 70024 460-1-1037 6 70025 403-201-60 R. P. Polonă 5 50026 408-241-25 5 50027 424-601,72 5 50028 411-203-43 5 50029 436-1-337 5 50030 412-1-144 5 50031 423-1-268 5 50032 461-208-2023 5 50033 466-201-305 5 50034 459-1-3685 5 50035 460-1-2492 5 50036 459-1-6024 .. 5 50037 402-1-760 R. S. Cehoslovacă 4 30038 409-1-1333 4 300*39 415-1-746 4 30040 413-102-211 4 30041 441-212-144 4 30042 441-1-417 4 30043 452-1-1541 4 30044 460-201-49 4 30045 462-201-1216 4 30046 463-139-676 ■ ■ 4 30047 459-1-5949 4 30048 419-1-14 M 4 300TOTAL 48 excursii în valoare de lei 295 200

Praga — orașul cu o existență de peste unsprezece veacuri din inima Europei — prezintă vizitatorului o adevărată colecție de stiluri arhitectonice : dacă Hradul cu splendida sa catedrală și cu celebra sală Vladislav. podul Carol, Turnul pulberăriei sint reprezentative creații ale goticului ceh, catedrala Sf. Mikulaș ilustrează barocul, iar Muzeul Național, care domină Piața Vaclav din centrul orașului, reprezintă Renașterea tîrzie. Tot în stil renascentist a fost înălțat, cu mai bine de un secol in urmă, cu mijloace colectate prin șubscripție publică, aidoma Ateneului bucureștean, și Teatrul Național. în total. Praga are circa 2 obo de mopumente istorice și de arhitectură, pentru restaurarea și întreținerea cărora s-au alocat în actualul cincinal 1.2 miliarde coroane.Monumentele trecutului se îmbină armonios cu înfăptuirile prezentului socialist. An de an, Praga își schimbă înfățișarea, adăugîndu-și noi edificii publice și noi cartiere de locuințe, noi estacade și poduri, își extinde liniile subterane ale metroului. în panorama orașului s-a înscris și Palatul culturii, inaugurat cu prilejul Congresului al XVI-lea al P.C. Cehoslovac. Complex monumental, reprezentativ pentru arhitectura contemporană a capitalei cehoslovace, palatul are o sală a congreselor cu 3 000 de locuri, alte patru săli mai mici. 31 de saloane și peste 2 300 de încăperi. Restaurantele complexului totalizează 1 700 de locuri. în ansamblul său, cu o suprafață construită de 108 000 mp. Palatul poate găzdui, simultan, nu mai puțin de 6 500 de vizitatori.Construcția de locuințe continuă într-un ritm susținut. în cincinalul în ■ curs, praghezii vor primi 50 000 de apartamente noi, amplasate in principal in zona de sud-vest a o- rașului. Vor fi renovate și modernizate în această perioadă și un număr de 5 500 de locuințe vechi. Transportul orășenesc va beneficia de două noi linii de metrou, precum și de noi secțiuni ale sistemului de comunicații al Pragăi în curs de realizare, alcătuit din trei inele: unul exterior, unul mediu și unul interior. Pentru construirea sistemului, care va îmbunătăți radical circulația automobilelor în oraș, au fost alocate in acest cincinal 2.1 miliarde de coroane.Praga de azi se numără printre cele mai importante centre industriale ale Cehoslovaciei socialiste. Cea mai mare întreprindere pra- gheză, binecunoscută nu numai în tară ci și peste hotare, o bună parte a producției ei fiind destinată exportului, este bineînțeles, „C.K.D.". Aici se produc utilaje chimice, stații de compresoare. motoare electrice de mare putere, locomotive diesel, tramvaie. în halele ,.C.K.D.“-ului întîlnești, la fiecare pas, roboți care fac posibilă o utilizare mult mai eficientă a mașini- lor-unelte și o mai bună gospodărire a materiilor prime și energiei. Tocmai acestea sînt rațiunile preocupării prioritare a conducerii întreprinderii pentru introducerea lor largă in procesele de producție. Dealtfel. robotizarea constituie și una dintre direcțiile de bază ale actualului plan cincinal al țării. Pînă la sfîrșitul lui, urmează să intre în producție aproximativ 3 000 de roboți industriali și manipulatoare automate. economisindu-se astfel 5 500 de locuri de muncă.în capitala cehoslovacă se desfășoară o intensă viață culturală. Universitatea Carolina, înființată de împăratul Carol al IV-lea. in anul 1348, a fost prima instituție de acest gen din Europa Centrală. Seară de sea

ră. își deschid porțile 20 de teatre permanente., ale căror spectacole sint urmărite anual de aproape trei milioane de spectatori. Bogata viață muzicală culminează, in fiecare an, cu festivalul internațional „Primăvara de lă Praga". Studiourile cinematografice „Barandov" produc a- nual. un număr de 32—35 filme artistice de lung metraj, iar televiziunea și radiodifuziunea transmit zilnic emisiuni dintre cele mai variate.De la Praga la Bratislava se poate ajunge cel mai comod. în prezent, in două ore — două ore și jumătate ou automobilul pe noua și moderna autostradă care leagă, prin Brno. cele două orașe. Cu patru benzi de circulație, autostrada este astfel construită încît automobilele să poată circula cu o viteză constantă de 120 km pe oră. Pe traseu există 39 de treceri de nivel și 347 de poduri, cel mai mare dintre ele fiind cel de peste rîul Morava. Cel mai spectaculos este însă podul peste riul Oslava, ai cărui piloni de beton armat susțin structura de oțel aflată la o înălțime de 77 de metri, față de nivelul apei. Cheltuielile de construcție s-au ridicat la 10,2 miliarde coroane, dar și economiile ce se realizează prin exploatarea ei se ridică la 800 milioane de coroane anual.Bratislava, capitala Slovaciei, este orașul care a cunoscut, în perioada construcției socialiste, cea mai rapidă creștere din întreaga Cehoslovacie : de Ia 180 000 de locuitori în 1948, a ajuns astăzi la peste 380 000. Explicația o constituie dezvoltarea industriei, în primul rind a celei petrochimice, apoi a electrotehnicii și electronicii. In apropierea orașului lucesc în soare coloanele argintii ale „Slovnaft“-ulul, unul dintre cele mai mari combinate petrochimice din Cehoslovacia.Deasupra Bratislavei se înalță o adevărată pădure de macarale. Blocurile „au trecut" și pe malul drept al Dunării, unde este prevăzut să se înalte un adevărat oraș nou. care va avea în final 150 000 de locuitori. Zeci de mii de bratis- lavezi s-au și mutat în noile locuințe. Pentru a lega mai bine, această Bratislava nouă cu vea veche, se prevede construirea unei,linii de transport pe sub albia Dunării. O intensă activitate de reconstrucție se desfășoară și în partea veche a o- rașului. Hradul a și fost complet restaurat.. Se lucrează la întinerirea altor edificii de virste respectabile. avînd o valoare istorică, iar cele fără o astfel de valoare și devenite necorespunzătoare exigențelor actuale sint demolate. Pe locul lor se înaltă construcții noi, moderne. Un nou pod, al treilea, leagă cele două maluri ale Dunării. El a devenit necesar datorită dezvoltării construcției de locuințe pe ambele maluri și faptului că orașul este un important nod de comunicații, aici întîlnindu-se două magistrale rutiere de importanță europeană. Noul pod este o construcție impunătoare, de 13 000 de tone, cu două niveluri — cel inferior, destinat căii ferate, trotuarelor și pistelor pentru biciclete, iar cel superior — autovehiculelor.Impetuoasa dezvoltare a Bratislavei este caracteristică întregii Slovacii. regiune agrară, rămasă in urmă față de Cehia pină la eliberarea țării. în ultimele trei decenii, acest decalaj de dezvoltare economică între cele două republici ale statului cehoslovac a fost lichidat în cea mai mare parte. Faptul constituie, fără îndoială, una dintre principalele izbînzi ale Cehoslovaciei socialiste.
Silviu PODINA

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru con
struirea de locuințe ieșite ciștigătoa
re la tragerea la sorți pentru trimes

trul IV 1984

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu cîștiguri 
în materiale de construcție ieșite 
ciștigătoare la tragerea la sorți pen

tru trimestrul IV 1984

Ciștigătorii au obligația să se prezinte in cel mult 30 de zile de la data tragerii la sorți la sucursalele și filialele C.E.C. pentru a li se elibera adeverința necesară îndeplinirii for
malităților în legătură cu efectuarea excursiei.în cazul neprezentării în termen sau al neefectuării excursiei, cîștigu- rile se plătesc în numerar.

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
ciștigului1. 808-1-728 10 0002. 808-1-697 10 0003. 835-1-540 10 0003 Cîștiguri in valoare totală de lei 30 000

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
ciștigului1. 928-420-10 10 0002. 919-610-43 5 0003. 919-519-16 5 0003 cîștiguri în valoaretotală de lei 20 000Plata ciștigurilor se efectuează de către sucursalele și filialele C.E.C.Titularii libretelor ieșite cîștigă- toare pot folosi ciștigurile obținute pentru a contracta, in condițiile Legii nr. 4/1973, prin unitățile unde își au locul de muncă, construirea de locuințe proprietate personală.

Titularii libretelor de economii ieșite ciștigătoare trebuie să se prezinte în cel mult 30 de zile de la data tragerii la sorți la sucursalele și filialele C.E.C. pentru a li se elibera adeverințele necesare procurării materialelor de construcție.
cinema

• Mitică Popescu: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19, PACEA (60 30 85) — 15; 
17; 19.
• Raliul : FERENTARI (80 49 85) —
15; 17; 19, MUNCA (21 50 97) — 15;
17; 19.
• Cireșaril : COTROCENI (49 48 48)
— 15: 17; 19. TOMIS (21 49 46) — 9; 
11; 13: 15; 17; 19.
• Fapt divers: MELODIA (11 13 49)
— 9: 11: 13: 15; 17: 19, FLAMURA 
(85 77 12) — 12: 14.15; 16,30; 19.
• Aventurile Iul Tom Sawyer; Moar

tea Iul Joe Indianul : AURORA 
(35 04 66) — 8.45; 12; 15,15; 18,30.
• Acordați circumstanțe atenuante 7 
PROGRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19.
• O lumină la etajul zece — 17; 19, 
Lovitură fulgerătoare — 11; 13; 15 : 
VIITORUL (10 67 40).
• Romeo și Julleta la sat — 13; 15; 
17; 19, Program de vacanță — 9; 11 : 
TIMPURI NOI (15 61 10).
• Vraciul: PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, GRIVIȚA (17 08 58) 
— 9; 11,30; 14; 16,30: 19.
• Cursa infernală, Bambl : SALA 
MICA A PALATULUI — 11; 16; 19,30.
• Pe urmele șoimului : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8,15; 10,15; 12,30; 14,45;
17; 19,15, FAVORIT (45 31 70) — 8; 10: 

15; 17; 19,15, FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11: 13: 15: 17; 19.
• Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni in Rusia : VICTORIA (16 28 79)
— 9,15; 11,30; 13,45: 16,15; 19.
• Secretul lui Bachus : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11: 13: 15; 17: 19.
• Dragele noastre bunicuțe : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19.
• Amintirea unei mari Iubiri : STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,15; 15; 17; 19, 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
• Chemarea mării Înghețate : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
• Domn pentru o zi : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Afacerea Pigot : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.

• Marele premiu : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,45: 11,45; 15; 18.15.
• Castanele sînt bune : CAPITOL 
(16 29 17) — 9: 11 ; 13: 15: 17; 19.
• Jandarmul și extraterestrii : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, CULTURAL (83 50 13) 
_  9’ 11* * 13*  15*  17*  19
• Avertismentul :’ LUMINA (14 74 16) 
— 9; 12: 15: 18.
• Mama — 9; 11, Povestea micului 
cocoșat — 13; 15; 17; 19 : DOINA 
(16 35 38).
• Iubirea are multe fețe : DACIA 
(50 35 94) — 9; 12; 15,30; 18,30; GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 12; 15; 18, VOL
GA (79 71 26) — 9; 12; 15,30: 18,30.
• Salamandra : UNION (13 49 04) — 
9: 11,30; 14; 16,30; 19.

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 18; (sala Atelier): 
Cartea Iul lovită — 17.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert

• Rocky II: LIRA (317171) — 15; 
17; 19, COSMOS (27 54 95) — 9: 11 : 
13; 15; 17; 19, ARTA (213186) — 9; 
u : 13: 15: 17: 19.
• Ghețuri pe Înălțimi : FLOREASCA 
(33 29 71) — 11 ; 13; 15; 17; 19, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30.

teatre 

simfonic. Dirijor : Mircea Basarab, 
soliști : Kaja Danczoeska (R.P. Polo
nă), Gavril Costea — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Cavalle- 
ria Rusticană, Paiațe — 17.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Con
tesa Maritza — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 18; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Intr-un parc pe o bancă 
— 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tirzie — 18 30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 18.

• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 18,
(sala Giuleștl, 18 04 85) : Hotel „Zodia 
gemenilor" — 15,
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, 
sint al dv. — 18,30; (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu sticlețl — 18,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini Ia izvoare —
18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Punguța cu doi bani — 10.
• Circul București (10 41 95) : Parada 
circului — 19.
• Estrada Armatei (sala C.C.A. 
13 60 64) : Estrada în croazieră —
18,30.



EXPRESIE A VOINȚEI POPOARELOR****
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DE A SE OPRI CURSA ÎNARMĂRILOR

NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE 
IN VEDEREA ASIGURĂRII PĂCII

OLANDA: Manifestații pentru dezarmareHAGA 30 (Agerpres). — Din inițiativa unor organizații antirăzboinice, in Olanda s-a desfășurat o zi de acțiune sub deviza „NU — rachetelor Asemenea manifestări vor fi organizate periodic pină in luna octombrie 1985, cind ele se vor incheia cu o mare demonstrație
națională în favoarea păcii și dezarmării, in primul rind a dezarmării nucleare. In cadrul acțiunii, in fața clădirii parlamentului olandez s-a desfășurat un miting sub deviza „NU — amplasării de rachete nucleare cu rază medie de acțiune în Olanda !“.

GRECIA: NU staționării 
armelor nucleare!

împotriva amplasării rachetelor cu rază medie 
de acțiune în Belgia și Olanda

Declarația publicată după reuniunea reprezentanților 
partidelor comunisteBRUXELLES 30 (Agerpres). — Reprezentanți ai Partidului Comunist din Belgia și ai Partidului Comunist din Olanda au examinat, in cadrul unei reuniuni desfășurate la Anvers, probleme privind securitatea în Europa, încetarea cursei înarmărilor, în primul rind a înarmărilor nucleare, eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune 'de pe continentul european. într-o declarație dată publicității la încheierea reuniunii, cele două partide se

din cele două țăripronunță împotriva amplasării în Belgia și Olanda a rachetelor nucleare cu rază medie. O respingere a proiectelor N.A.T.O. de amplasare a rachetelor in cele două țări — se arată în document — „ar contribui Ia crearea unui climat favorabil in domeniul securității europene" și ar oferi un imbold „de a se opri desfășurarea de rachete cu rază medie în alte state ale Europei".

ATENA 30 (Agerpres). — Primul 
ministru al Greciei, Andreas Pa- 
pandreu, a declarat că țara sa va 
respinge orice eventuală cerere a 
S.U.A. de a înlocui actualele arme 
nucleare americane instalate pe te
ritoriul elen cu altele noi. El a pre
cizat, de asemenea, că guvernul elen 
nu a acceptat cererea S.U.A. de 
a-și moderniza instalațiile de depo
zitare a acestor arme din Grecia.

INDIA : NU producției 
de arme nucleare !

R.F. GERMANIA : „Apelul de la Heilbronn"
BONN 30 (Agerpres). — In R.F. 

Germania a inceput campania de 
stringere de semnături pe „Apelul 
de la Heilbronn", oraș in apropie
rea căruia, la 11 ianuarie, a explo
dat motorul unei rachete nucleare 
„Pershing-II". La conferința de 
presă de la Heilbronn, la care au 
participat reprezentanți ai partide
lor politice din R.F.G., activiști

sindicali, deputați in consiliile mu
nicipale din landul Baden-Wiirttem- 
bcrg și in cursul căreia a fost pre
zentat opiniei publice acest apel, 
s-a subliniat că accidentul de la 11 
ianuarie se poate repeta și s-a ce
rut oprirea imediată a amplasării 
de rachete nucleare pe teritoriul 
R.F. Germania ji retragerea celor 
deja instalate.

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Primul ministru al Indiei, Rajiv 
Gandhi, a declarat — intr-un in
terviu acordat rețelei america
ne de televiziune C.B.S. — că 
țara sa nu va utiliza capacită
țile tehnologice de care dispune 
pentru a construi arme atomice. 
Totodată, el a anunțat că cei șase 
șefi de stat sau de guvern care au 
participat la recenta reuniune de la 
Delhi asupra dezarmării nucleare 
vor efectua vizite în cele cinci țări 
posesoare de arme nucleare, pen
tru a exprima opoziția lor împo
triva armelor nucleare.

avertizează!"Hiroshima
Sporirea numărului 
de arme 

nu aduce 
securitate

nucleare 
mai multă

declară savantul american 
Cari Saqan

i.

Lo Dortmund (R.F.G.) a avut loc o „Adunare a păcii" la care a fost 
adoptat un program de desfășurare a marșurilor și demonstrațiilor pentru 
pace în primăvara acestui an sub lozinca : „Hiroshima avertizează ! Nu 
rachetelor!". In fotografie : mii de demonstranți din Hamburg participă 

la una din manifestațiile pentru pace din R.F.G.

„Să fie înlăturat pericolul atomic 1"KUWEIT 30 (Agerpres). — Intr-un comunicat comun, președintele Tanzaniei. Julius Nyerere, și emirul Kuweitului, șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, au lansat un apel puterilor nucleare să pună capăt cursei înarmărilor, care prezintă pericole grave pentru întreaga omenire. Ei au aprobat declarația adoptată de participant» la Conferința internațională

. consacrată problemelor dezarmării, de la Delhi.Trecind in revistă situația gravă din Orientul Mijlociu, șefii de stat ai celor două țări și-au exprimat convingerea că o pace echitabilă și permanentă in regiune nu poate fi înfăptuită fără retragerea completă a Israelului din toate teritoriile arabe ocupate, inclusiv partea arabă a Ierusalimului.

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Intr-o cuvîntare ținută la un sim
pozion cu participare internațională, 
desfășurat la Palo Alto, in Califor
nia, cunoscutul astrofizician ameri
can Carl Sagan a criticat cu argu
mente științifice teoriile care sus
țin că sporirea numărului de arme 
nucleare contribuie la întărirea 
coeficientului de securitate al sta
telor ce dețin armele respective și 
al omenirii, in ansamblul ei. Sa
vantul american, cunoscut pentru 
studiile sale asupra „iernii nuclea
re" care s-ar instala pe planeta 
noastră in eventualitatea unui con
flict nuclear, fie și limitat, a arătat, 
in fața unei asistențe care includea 
reprezentanți permanenți ai diferi
telor state pe lingă O.N.U. și oa
meni de știință din numeroase țări, 
că prin creșterea continuă a numă
rului de a-sme nucleare echilibrul 
mondial de forțe riscă să se desta
bilizeze. „Unu la sută din actualele 
arsenale nucleare ar prezenta mai 
multă stabilitate decît situația ac
tuală", a spus Carl Sagan. El a 
menționat, intre altele, că, in etapa 
actuală, U.R.S.S. și S.U.A. dispun 
deja de capacități nucleare in mă
sură să distrugă fiecare oraș de pe 
Pămint, după care le-ar mai rămâ
ne 15 000 de focoase nucleare nefo
losite.
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Lucrările Conferinței de la Stockholm
«STOCKHOLM 30 (Agerpres). — La reluarea dezbaterilor Conferinței pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare in Europa de la Stockholm, delegația U.R.S.S. a prezentat un document de lucru intitulat „Principalele prevederi ale Tratatului cu privire la nefolosirea reciprocă a forței militare și menținerea unor relații de pace". Potrivit documentului, viitorul tratat ar urma să includă angajamentul participanților de a nu folosi primii, unul împotriva celuilalt, nici armele nucleare și nici pe cele clasice și de a nu recurge in general la forța militară. Angajamentul participanților de a nu recurge la forța militară ar viza atit teritoriul tuturor țărilor participante la tratat, cit și perso

nalul lor militar și civil, navele lor maritime, aeriene și cosmice, precum și obiectivele care le aparțin, indiferent de locul unde se află acestea. Se propune ca tratatul să prevadă și obligația participanților de a nu recurge la forță împotriva unor terțe țări ; el ar l'i deschis participării tuturor celorlalte state care doresc acest lucru.Documentul sovietic mai prevede ca participanții la tratat să colaboreze in vederea sporirii eficienței O.N.U. în înfăptuirea — in conformitate cu Carta — a sarcinilor privind reglementarea pașnică a diferendelor și a situațiilor conflictuale, zădărnicirea actelor de agresiune, înlăturarea pericolelor la adresa păcii și securității internaționale.

DEZVOLTAREA ECONOMIEISOFIA 30 (Agerpres). — La Sofia a fost dat publicității comunicatul oficial privind rezultatele îndeplinirii planului de stat ai economiei naționale pe 1984. După cum informează agenția B.T.A.,> producția industrială globală a crescut cu 4,5 la sută, iar cea agricolă cu 6,8 la sută. In comunicat se subliniază, de asemenea, că unele intreprinderi nu au îndeplinit planul de producție la o serie de produse cum sint cimentul, hirtia, unele profile siderurgice.Venitul național obținut în anul 1984 a fost (potrivit datelor preliminare) cu 4,6 la sută superior celui

R. P. BULGARIA ÎN 1984din anul 1983, întregul spor fiind asigurat prin creșterea productivității muncii. Volumul global al investițiilor. se arată in comunicat, a depășit 8 miliarde leva, cea mai mare parte din fonduri fiind destinată ramurilor energetică și extractivă, introducerii realizărilor progresului tehnico-știin- țific. In comunicat se relevă, de asemenea. că in anul 1984 comerțul exterior a ajuns la valoarea globală de 25.8 miliarde leva, depășind cu 8,3 la sută nivelul anului 1983.Lă sfîrșitul. anului 1984 populația Bulgariei era de 8 972 000 de locuitori.
R. S. F. IUGOSLAVIA

Consiliul Europei occidentale se pronunță pentru 
intensificarea dialogului Est-VestSTRASBOURG 30 (Agerpres). — Miniștrii de externe ai celor '21 de țări membre ale Consiliului Europei occidentale au avut la Strasbourg o reuniune specială consacrată, în principal, analizei relațiilor Est-Vest și situației din America Centrală, informează agențiile France Presse și E.F.E. Participanții — menționează agenția France Presse — au evidențiat necesitatea de a se da „noi impulsuri dialogului Est-Vest în Eu

ropa" și, în acest sens, a aprofundării relațiilor bilaterale cu statele socialiste europene.Pe de altă parte, ministrul spaniol al afacerilor externe. Fernando Moran, a arătat că participanții și-au declarat sprijinul față de eforturile depuse de „Grupul de Ia Contadora" (Columbia, Mexic, Panama și Venezuela) în vederea Soluționării prin mijloace pașnice a situației conflictuale din America Centrală.
ORIENTUL MIJLOCIU

• Întrevederile primului ministru libanez in capitala Siriei
• Situația convorbirilor egipteano-israeliene asupra zonei

de frontieră TabaDAMASC .30 (Agerpres). — Președintele Siriei, Hafez Al-Assad, a avut, la Damasc, convorbiri cu primul ministru libanez, Rashid Kara- me, în cursul cărora a reafirmat sprijinul total al țării sale fată de eforturile Libanului privind eliberarea teritoriului național de sub ocupația israeliană și realizarea reconcilierii naționale — a relevat un purtător de cuvînt oficial sirian. Primul ministru al. Libanului a avut, de asemenea, o întrevedere cu vicepreședintele Siriei, Khaddam, în cadrul analizate aspecte ale îndeosebi problemele Abdel Halim căreia au fost crizei libaneze, __________  „___________ de securitate. Intr-o declarație făcută presei, vicepreședintele sirian a apreciat ca pozitive discuțiile purtate cu premierul libanez. La rindul său, Rashid Ka- rame a menționat că întrevederile avute cu oficialitățile siriene au dus la noi 'acorduri cu privire la restabilirea prerogativelor armatei libaneze in sudul Libanului după retragerea trupelor israeliene de ocupație.TEL AVIV 30 (Agerpres). — In localitatea Beersheba, din Israel, s-au încheiat convorbirile egipteano- israeliene asupra zonei de frontieră Taba. din Sinai ocupată de Israel in urma conflictului din anul 1967. Un comunicat comun citat de agențiile internaționale de presă relevă că. deși s-a ajuns la o apropiere a punctelor de vedere, intre cele două părți nu s-a realizat un acord final. Potrivit agenției Kuna. ele au fost de acord asupra instalării în regiunea Taba a unor unități ale Forțelor multinaționale pentru menținerea păcii din Sinai. Comunicatul menționează că delegațiile egipteană și israeliană vor remite guvernelor lor un document consemnind punctele de acord și dezacord. în special cu privire la rolul care să fie încredințat acestor forțe. Documentul, s-a afirmat în comunicatul comun, va servi drept bază pentru continuarea convorbirilor egipteano-israeliene.Zona de frontieră Taba. aflată sub ocupație israeliană. nu a fost retro-

Preocupări pentru sporirea potențialului energeticîn cadrul preocupărilor de sporire a producției de energie electrică, in R.S.F.I. au continuat eforturile in direcția construirii de noi centrale electrice in diferite zone ale țării. După cum informează agenția Ta- niug. in 1984 au început lucrările de Construcție a 17 asemenea centrale, planificate a deveni operative pină in 1987. La intrarea in funcțiune, ele vor produce 18.9 miliarde kWh energie electrică pe an.Dintre cele 17 centrale aflate în curs de realizare, 9 sînt pe bază de cărbune, cu capacitatea totală de 2 649 MW. Cea mai mare unitate dintre cele care folosesc drept combustibil cărbunele va fi „Nikola Tesla B-2". de 641 MW.Pentru perioada 1986—1990, Iugoslavia a programat amenajarea unor noi termo și hidrocentrale, precum și a două centrale atomoelectrice (ce se vor adăuga celei existente, la Krsko). Valoarea investițiilor ce se

vor aloca pentru atingerea acestui obiectiv este estimată la 644 miliarde dinari.Proiectele pe termen lung in ce privește producția de energie electrică a Iugoslaviei prevăd o mobilizare a forțelor in direcția punerii mai depline in valoare a potențialului hidroenergetic al țării. O atenție deosebită va fi acordată, într-o etapă mai apropiată, potențialului, ■energetic al riurilor Drina și Moraca. in bazinele cărora se apreciază că este posibilă construirea a nu mai puțin de 26 centrale, capacitatea lor instalată urmind să fie 'egală cu un sfert din cea a tuturor unităților hidroelectrice ce funcționează în Iugoslavia in prezent. Ele vor produce, după cum arată datele proiectelor aflate deocamdată pe planșetă, peste 8.55 miliarde kWh pe an. în acest scop, statul va aloca investiții apreciate acum la 220 miliarde dinari.(Agerpres)
cedată a avut Sinai. Egiptului în aprilie 1982. cind loc retragerea Israelului dinAVIV 30 (Agerpres). — For-TEL tele israeliene de ocupație din sudul Libanului au încheiat. operațiunile. de demontare a liniei de apărare de-a lungul riului Awali. in cadrul primei etape a retragerii lor din sudul teritoriului libanez, au anunțat posturile’ de radio israeliene citate de agențiile U.P.I. și A.P. Cea mâi mare parte a echipamentului militar a fost retras, urmind a fi aruncate in aer buncărele și fortificațiile care nu pot fi transferate.

procesului democratic

----------------------- (d/n ăcțuălIțățeă Tolitvcăj

REORIENTĂRI ÎN PACTUL ANDIN
După mai bine de trei ani de eclipsă, Piața comună a țărilor andine sau Organizația Acordului de la Cartagena, cum sună denumirea oficială — din care fac parte Bolivia, Columbia, Ecuadorul, Peru și Venezuela — dă semne de notabilă revenire, așa cum o atestă noile proiecte de dezvoltare a cooperării intre statele membre, a- doptate la ultimele reuniuni ale organelor de conducere comunitare. Mai puține decît in trecut, proiectele actuale țintesc, in schimb, spre dinamizarea unor sectoare esențiale, in- cepind cu cel al investițiilor.
Noua deviză : realism, 

flexibilitate. In această Privintă> s-a elaborat un program special, menit să încurajeze punerea în aplicare a obiectivelor de industrializare in țările membre, paralel cu sprijinirea creării de societăți mixte, ca mijloc de extindere a cooperării subregiona- le. Toate acestea, cu participarea Corporației An,dine de Dezvoltare, organismul financiar al „Pactului Andin", cum i se mai spune Organizației A- cordului de la Cartagena. De adăugat că și posibilitățile de finanțare a proiectelor comune au sporit între timp, odată cu hotărîrea băncilor centrale ale țărilor in cauză de a pune in circulație peso-ul andin, în locul dolarului, pentru efectuarea tranzacțiilor dintre ele.Dincolo de măsurile ca atare, atrage în special atenția insistența cu care la întrunirile organizației se subliniază hotărirea de a relansa colaborarea interandină pe baze noi. Realism, pragmatism, adaptare — sînt cuvinte des repetate în documentele organelor de conducere.Creat cu aproape 16 ani în urmă, „Pactul Andin" a acționat în, direcția apărării suveranității și a intereselor economice comune ale țărilor membre. De la bun început, în politica sa și-a găsit o expresie pregnantă — de fapt, cea mai pregnantă față de toate organizațiile economice subregionale create pe continent — orientarea an- timonopolistă : limitarea treptată a investițiilor străine pină la o participare minoritară, dirijarea capitalului străin spre anumite domenii stabilite de guvernul fiecărei țări, concomitent cu reglementarea, relativ riguroasă, a profiturilor exportate,

urmărindu-se reinvestirea acestor profituri in economia țării unde au fost realizate. Alte rezultate insem- nate înscrise la activul organizației au fost intărirea poziției sale în negocierile cu S.U.A. asupra sistemului comercial preferențial și creșterea vertiginoasă — de aproape 15 ori intr-un deceniu — a volumului comerțului între țările membre — de la 90 milioane de dolari în 1969 la 1300 milioane în 1979.
Înfruntînd vicisitudinile.Perioadei de avînt îi urmează însă, după 1980, una de stagnare. Cauzele au fost diverse. Mai intii, s-au făcut tot mai simțite unele greutăți izvo- rind din gradul diferit de dezvoltare al țărilor membre. Au intervenit apoi probleme de ordin istoric și politic, generind neînțelegeri cu accente uneori acute. Chile, la început și ea membră a pactului, s-a retras acum șase ani, iar după aceea conflictul de frontieră între Peru și E- cuador, ca și izolarea Boliviei intervenită după una din loviturile de stat din această țară au făcut ca „Pactul Andin" să treacă prin momente Critice.Peste disputele politice s-au suprapus apoi efectele crizei economice mondiale, deosebit de nocive pentru structurile vulnerabile ale țărilor andine.Făcînd bilanțul activității pactului, comisia directoare a apreciat-o ca un „semieșec", hotărind în același timp o „reorientare" a procesului de extindere a colaborării, prin stabilirea unor obiective fie chiar și mai modeste, dar realizabile.
O miză prioritară : dez

voltarea agriculturii. Re£or- mulările privesc, într-o măsură sau alta, aproape toate sectoarele, însă atrage îndeosebi atenția prioritatea acordată agriculturii. De altfel, analiști de prestigiu au apreciat că una din cauzele principale ale regresului din ultimii ani al activității organizației o constituie tocmai neglijarea acestei ramuri de bază in economiile naționale andine. Neglijare plătită scump. In loc să contribuie la sporirea resurselor de devize ale țărilor respective — și la crearea de noi locuri de muncă — acest

sector a generat, dimpotrivă, o scurgere de devize, cheltuite cu importurile de alimente din afara zonei pentru a menține nivelul consumului intern. în prezent, țările în cauză plătesc peste trei miliarde de dolari anual pentru cele 6,9 milioane de tone metrice de produse alimentare importate, iar specialiștii organizației estimau că, în lipsa unor măsuri eficiente de dezvoltare a agriculturii și zootehniei, in viitorii cinci ani suma cheltuită cu importurile de alimente va ajunge la minimum 5,3 miliarde de dolari.Iată de ce, încă la reuniunea din aprilie anul trecut a comisiei tehnice a „Grupului Andin" s-a convenit a- supra unui plan special de sporire a producției de cereale, carne și altor produse alimentare conform cu noile orientări stabilite de comisia directoare a pactului, care a subliniat necesitatea cooperării și în alte sectoare : industrie, comerț, știință și tehnică, finanțe etc., cu mențiunea că Boliviei și Ecuadorului — state cu resurse mai mici — le vor fi acordate facilități speciale.în ce privește relansarea pe baze noi, realiste, a cooperării regionale, între măsurile urgente indicate în a- cest sens figurează ridicarea barierelor vamale și promovarea comerțului direct intre țările membre, ca și deschiderea pieței pentru alte țări, fiind încheiate de acum acorduri specifice în scopul de a spori posibilitățile financiare și tehnice pentru dezvoltarea agriculturii, industriei și e- nergeticii.
Povara datoriei externe. Desigur, un obstacol major in calea înfăptuirii noilor proiecte îl reprezintă povara datoriei externe a acestor țări — cam o Cincime din datoria externă a Americii Latine — a cărei rambursare reduce drastic capacitatea lor de investiții. Dacă în 1973 țările „Pactului Andin" au cheltuit pentru serviciul datoriei externe 17,5 la sută din veniturile realizate din export, anul trecut proporția a urcat la 54 la sută, numai dobînzile însu- mînd 6 miliarde de dolari pe an. Tocmai povara excesivă a datoriei, a- gravată de dobînzile înalte, a determinat măsura fără precedent a declarării de către Bolivia și Ecuador a unui moratoriu unilateral, în timp ce
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Venezuela și Peru au purtat cu creditorii negocieri de reeșalonare a datoriei lor. In același timp, toate țările organizației se pronunță pentru o soluționare globală și echitabilă a problemei datoriei externe, aceasta fiind o necesitate stringentă a ameliorării situației țărilor în curs de dezvoltare, a însănătoșirii întregii e- conomii mondiale.
Realități salutare. Noile proiecte de lărgire și adincire a raporturilor de conlucrare între țările „Pactului Andin", circumscrise tendinței generale de promovare mai susținută a colaborării interlatino-a- mericane, ca și deschiderile spre alte regiuni, reprezintă realități salutare, atit pentru că servesc dezvoltării de sine stătătoare a țărilor regiunii, cit și prin reflexele pozitive ce 16 pot avea asupra climatului politic mondial.în acest context, noul curs promovat de „Pactul Andin" dobindește valoarea unui indemn la realism politic, la inițiative și acțiuni care să favorizeze reluarea și continuarea procesului de destindere internațională, inclusiv prin promovarea unei colaborări economice largi, bazate pe egalitatea în drepturi și avantajul reciproc.

Vasile OROS

LISABONA 30 (Agerpres). — Consolidarea procesului de revenire la un guvern civil, democratic, in Brazilia se va putea asigura doar prin schimbări instituționale, economice și sociale, a declarat, in cadrul unei conferințe de presă, la Lisabona, unde întreprinde o vizită oficială, președintele ales al Braziliei, Tancredo Neves, in mod deos'ebit. el a reliefaț necesitatea unor modificări de ordin instituțional, care trebuie să culmineze cu. elaborarea și apro-

barea unei noi Constituții. Pe de altă parte, printre cele mai dificile probleme economice care vor trebui soluționate de viitorul guvern, Tancredo Neves a amintit lupta împotriva inflației — ajunsă la o rată anuală de 220 la sută -- și dezvoltarea economiei naționale. In altă ordine de idei, președintele ales al Braziliei s-a pronunțat pentru legalizarea tuturor partidelor politice, inclusiv a Partidului Comunist Brazilian.
'AGENȚIILE DE PRESA

pe scurt
INTILNIRE. Președintele Consiliului de Miniștri al R.S. Vietnam, Fam Van Dong, s-a intilnit cu Javier Perez de Cuellar, secretarul general al O.N.U., aflat in vizită oficială la Hanoi — informează a- gentia V.N.A. în cursul convorbirii, Fam Van Dong și-a exprimat speranța că vizita secretarului general al O.N.U. va contribui la găsirea unei soluții privind reinstaurarea păcii și stabilității în Asia de sud-est.

Intre acestea, se menționează dimi
nuarea fondurilor alocate apărării, 
paralel cu sporirea cheltuielilor 
bugetare pentru invățămint și cul
tură, construcții edilitare și asigu
rări sociale.

nul s-au disociat de acordul rea
lizat.

PROTEST. Delegațiile Italiei și Austriei la Conferința internațională consacrată dezarmării și destinderii, care a avut loc la Viena, au dat publicității o declarație comună în care protestează împotriva eliberării anticipate dintr-o închisoare italiană a criminalului de război Walter Reder, fost maior SS, și primirii ce i s-a făci£ in Austria, informează agenția A.P.A. Documentul relevă că acest act provoacă o indignare cu atit mai mare cu cit a fost săvîrșit intr-un moment in care opinia publică internațională se pregătește să marcheze a 40-a aniversare a victoriei asupra fascismului hitlerist.

MANIFESTAȚIE LA PARIS. Intre 4 000 și 5 000 de persoane au participat, in centrul Parisului, la un miting în sprijinul cererii Frontului de Eliberare Kanak Socialist (F.L.N.K.S.) din Noua Caledonie de acordare a independenței acestui arhipelag avînd statut de „teritoriu francez de peste mări". Manifestația s-a bucurat de sprijinul mai multor partide și organizații de stingă. In cadrul mitingului a luat cuvintul președintele F.L.N.K.S., Jean-Marie Tjibau, care s-a pronunțat pentru acordarea independenței statului Kanak la 1 ianuarie 1986.

MOȚIUNE DE CENZURA. Partidul Laburist, de opoziție, a inaintat Parlamentului britanic o moțiune de cenzură împotriva guvernului conservator, acuzindu-1 că a renunțat la conducerea treburilor economice ale tării, pe care le-a lăsat pe seama capriciilor piețelor financiare, informează agenjia Reuter. Liderul laburist, Neil Kinnock, vorbind in Camera Comunelor despre prăbușirea precipitată a cursului lirei sterline, a acuzat guvernul că in această situație manifestă o atitudine de „panică și paralizie".

GUVERNUL ARGENTINIAN a 
prezentat parlamentului proiectul 
de lege privind bugetul de stat pe 
exercițiul financiar 1985. Observa
torii relevă anumite modificări in 

Lsti uctura cheltuielilor bugetare față 
de exercițiul financiar precedent.

Demonstrații 
de protest 

în Coreea de SudSEUL 30 (Agerpres). — Studenții de la universitățile și colegiile din Seul au organizat un miting de protest împotriva politicii antipopulare a regimului instaurat de Chun Du Hwan. După cum relatează agențiile internaționale de presă, participanții au cerut încetarea imediată a terorii declanșate împotriva organizațiilor de tineret și eliberarea studenților și a celorlalte persoane cu vederi democratice aflate in detenție. Potrivit relatărilor presei japoneze, in Coreea de Sud a fost inițiat în ultima vreme un nou val de arestări.
Dificultățile economice 

ale țărilor 
latino-americaneCIUDAD DE MEXICO 30 (Agerpres). — în absența unor măsuri eficiente, datoria externă a Americii Latine va ajunge, în 1990, la 451 miliarde dolari, iar serviciul datoriei va reprezenta echivalentul veniturilor la export ale statelor respective — se apreciază intr-un studiu al Comisiei Economice a O.N.U. pentru America Latină (C.E.P.A.L.),BUENOS AIRES 30 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului mexican „Excelsior". președintele Argentinei, Raul Alfonsin, a relevat dificultățile economice cu care sint confruntate, în prezent, țările în curs de dezvoltare, evidențiind in context necesitatea edificării unei noi ordini economice mondiale. „Problema datoriilor externe, mai ales ale țărilor în curs de dezvoltare, a devenit o gravă problemă politică".

LA GENEVA s-au încheiat 
miercuri lucrările conferinței ex
traordinare a miniștrilor petrolului 
din statele membre ale O.P.E.C. 
(Organizația Țărilor Exportatoare 
de Petrol) convocată pentru a rea- 
naliza prețul la petrolul brut. Comu
nicatul final anunță că, de la 1 fe
bruarie, prețul minim al petrolului 
brut a rămas la 26,50 dolari barilul, 
in timp ce prețul maxim a fost re
dus cu un dolar și jumătate, fiind 
stabilit la 29 dolari barilul. Algeria, 
Jamahiria Libiană, Iranul și Gabo-

NUMIRE. Senatul american a confirmat numirea lui James Baker, consilier prezidențial, in funcția de ministru de finanțe. El îi succedă în acest post lui Donald Regan, care, la rind.ul său. urmează să devină consilier prezidențial, secretar general al Casei Albe. Aceste numiri vor deveni efective lunea viitoare.SEISM. Potrivit datelor comunicate de Institutul argentinian de seismologie, cutremurul de pămint inregistrat la sfîrșitul săptăminii trecute și al cărui epicentru a fost localizat intr-o zonă din Anzii Cor.dilieri s-a soldat cu moartea a 6 persoane și rănirea altor citorva sute. Totodată, au fost înregistrate importante pagube materiale. J
Lecțiile istoriei nu trebuie uitate!In aceste zile se împlinesc patru decenii de la eliberarea deți- nuților din lagărul de la Auschwitz (Oswiecim) — unul din cele mai sinistre sălașe ale morții din infernul hitlerist. Puținii supraviețuitori, găsiți de ostașii sovietici in acel sfirșit de ianuarie 1945 —circa 7 000 de ființe in pragul agoniei — au relatat despre incredibilele orori petrecute, toate consti- tuindu-se intr-un necruțător act de acuzare la adresa monstruoasei barbarii fasciste....Incepind din 1941, sute și., mii de trenuri, venind din aproape toate colțurile Europei ocupate de naziști, au transportat spre acest lagăr șuvoaie nesfirșite de oameni de toate naționalitățile, vîrstele și profesiile — evrei, ruși, polonezi, francezi, belgieni, olandezi, bărbați și femei, bătrîni, copii, ridicați cu forța din țările cotropite. O parte din coloanele formate chiar pe peron erau îndreptate de asasinii naziști direct spre camerele de gazare, altă parte erau îndreptați spre barăcile din incinta lagărului, unde se proceda la o nouă selecție pentru bestiale experiențe medicale sau pentru munca forțată, pentru ca pină la urmă și pe aceștia să-i aștepte același sfîr- șit tragic in camerele de gazare și apoi în cuptoarele-crematorii.Exterminarea deliberată a patru milioane de ființe umane Ia ■ Auschwitz, făcînd să crească hecatombele celui de-al doilea război mondial, se înscrie ca unul dintre cele mai tragice evenimente ale contemporaneității. Tocmai de aceea lecțiile Auschwitz-ului nu pot și nu trebuie să fie uitate. Nu trebuie uitat faptul că, deși fas-

cismul, dușmanul cel mai periculos și mai odios pe care l-a cunoscut omenirea, a fost zdrobit de marea coaliție a popoarelor, ici- colo mai ies la suprafață, uneori chiar direct, idei și concepții care, la vremea lor, au dus la dezlănțuirea unei catastrofe nemaiintîl- nite. Evenimentele de acum patru decenii se înscriu ca un permanent memento, ca un permanent avertisment împotriva oricărei atitudini tolerante față de fascism și neofascism, față de teoriile antiumane pe care le răspindesc și acțiunile pe care le săvirșesc. Ele impun, mai mult ca oricind, ca propagarea rasismului, șovinismului, antisemitismului, a urii intre popoare să nu beneficieze de nici un fel de îngăduință, să fie stîrpi- te fără cruțare, oriunde și sub orice formă s-ar manifesta.In același timp, învățămintele ce se desprind din ascensiunea nazismului, din holocaustul celei de-a doua conflagrații mondiale impun să fie combătute cu cea mai mare fermitate intensificarea continuă a cursei inarmărilor, pregătirea materială a unui nou război, care, in condițiile actuale ale existenței armelor nucleare și altor arme de distrugere în masă, ar avea drept consecință exterminarea întregii omeniri, lichidarea vieții pe Pămint. Perspectivă Împotriva căreia se ridică cu hotărire uriașele mișcări pentru pace de pe toate meridianele, prin a căror luptă unită este pe deplin posibil să fie apărat dreptul suprem al oamenilor și popoarelor la viață, la existență liberă și demnă.
AI. CAMPEANU
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