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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL MCDLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Uniunii Sovietice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi. 31

ianuarie, pe E. M. Tiajelnikov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut Ioc o con
vorbire, Care s-a desfășurat îritr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Ambasadorul Republicii Mali
cu prilejul

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi, pe Kibily

prezentării scrisorilor de
Demba Diallo, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și pleni-

acreditare
potențiar al Republicii Mali tn 
țara noastră. (Continuare în pagina 
a V-a).

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

0 concepție înaintată, revoluționară 
despre locul și rolul tineretului 
in societatea noastră socialistă

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
joi, 31 ianuarie, a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Au luat parte membrii Biroului Permanent al 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale și Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia.

în cadrul ședinței a fost dezbătut și aprobat 
Comunicatul cu privire la indeplinirea Pianuiui 
național unic de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe anul 1934, care 
va fi dat publicității.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că rezul
tatele obținute în indeplinirea planului pe 1984 — 
cele mai bune din actualul cincinal - au asigurat 
dezvoltarea susținută a industriei, agriculturii, a 
celorlalte sectoare, potrivit prevederilor celui de-al 
patrulea an al cincinalului, in acest sens, s-a 
subliniat că, in cursul anului trecut, industria a 
constituit, in continuare, factorul dinamizator al 
creșterii economice ; in agricultură, deși condiții
le climatice nu au fost dintre cele mai favora
bile, s-a obținut cea mai mare producție de ce
reale din istoria țării ; s-au dat în folosință im
portante obiective care au contribuit la întărirea 
potențialului economic al țării. A crescut produc
ția materială, a sporit avuția națională, crein- 
du-se premisele ridicării în continuare o nivelului 
de trai și a gradului de civilizație ale întregului 
popor.

Anul 1984 s-a caracterizat prin ritmuri mai 
înalte de producție, a marcat noi progrese pe calea 
imbunătățirii laturilor calitative, a dezvoltării in
tensive o economiei noastre socialiste. Astfel, va
loarea producției industriale nete a crescut cu 
8,4 la sută față de anul 1983, producția globală 
cu 7 la sută, iar producția-marfă cu 6,7 la sută. 
Producția agricolă a crescut cu 13,3 la sută, față 
de anul 1983, iar volumul total al investițiilor cu 
6,1 la sută. Productivitatea muncii în industria re
publicană a sporit cu 7,1 la sută.

Realizările obținute anul trecut au determinat 
sporirea acumulărilor, creșterea cu 7,7 la sută a 
venitului național, încheierea excedentară a bu
getului, asigurindu-se in acest fel consolidarea e- 
chilibrului financiar, realizarea unei balanțe co
merciale active și reducerea, in continuare, a da
toriei externe.

Dezvoltarea producției materiale, ridicarea efi
cienței economice, politica de repartizare raționa
lă a venitului național au asigurat aplicarea, în 
continuare, a prevederilor Programului de creștere 
a nivelului de trai și de ridicare continuă a cali
tății vieții, sporirea veniturilor tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii, încheierea, în luna august 
a anului 1984, a acțiunii de majorare a retribuții
lor și pensiilor, îmbunătățirea aprovizionării popu
lației. Pe această bază s-a asigurat creșterea re
tribuției reale in 1984 cu 6 la sută față de anul 
1980, iar a veniturilor reale ale țărănimii cu 11,4 
la sută.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că toate 
aceste succese sint rezultatul direct al activității 
desfășurate cu abnegație de clasa muncitoare, 
țărănime și intelectualitate, de întregul nostru 
popor, care, strins unit în jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a acționat cu energii sporite pentru înfăptuirea 
obiectivelor de dezvoltare economico-socială a 
României în 1984.

Rezultatele pozitive obținute dovedesc, încă o 
dată, justețea și realismul politicii Partidului Co
munist Român, al cărei scop suprem îl constituie 
înflorirea economico-socială a patriei, creșterea 
gradului de bunăstare și civilizație al întregului 
popor. In același timp, ele pun cu putere in 
evidență hotărîrea oamenilor muncii, a întregii 
națiuni de a înfăptui neabătut Programul parti
dului de edificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a României spre co
munism, istoricele hotăriri adoptate de Congresul 
al Xlll-lea al partidului.

Pentru toate aceste realizări, Comitetul Politic 

Executiv, secretarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, adresează clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, tuturor oameni
lor muncii din toate sectoarele economiei națio
nale și ale vieții sociale calde felicitări, precum 
și urări de noi și tot mai mari succese în activi
tatea viitoare consacrată progresului și înfloririi 
pațriei socialiste, ridicării nivelului de trai, mate
rial și spiritual, al întregului popor.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, evidențiind re
zultatele bune înregistrate în îndeplinirea indi
catorilor de bază ai planului pe 1984, a apreciat 
că acestea ar fi putut fi mult mai bune dacă in 
toate sectoarele de activitate s-ar fi acționat cu 
toată fermitatea și răspunderea pentru înfăptuirea 
hotăririlor partidului și a legilor țării privind reali
zarea planului de dezvoltare economico-socială. 
Secretarul general al partidului a subliniat că în 
spatele realizărilor obținute în 1984 - care de
monstrează marile posibilități ale economiei noas
tre naționale - au continuat să se manifeste, in 
unele sectoare, lipsuri serioase in organizarea 
producției și a muncii, ceea ce a dus la utili
zarea necorespunzătoare a potențialului tehnic și 
uman, ia nerespectarea termenelor de punere in 
funcțiune a noilor capacități, la valorificarea insu
ficientă a resurselor materiale și de reducere a 
cheltuielilor, influențind astfel negativ îndeplinirea 
unor indicatori de plan, în primul rînd a produc
ției fizice, și creind greutăți în asigurarea cu 
materii prime, materiale, energie și combustibil a 
unor ramuri industriale, precum și a fondului de 
marfă pentru export, în îndeplinirea integrală a 
planului de investiții. în acest context, a fost cri
ticată preocuparea insuficientă a guvernului, a 
Comitetului de Stat al Planificării și a celorlalte 
organe economice de sinteză, o conducerilor mi
nisterelor economice, pentru urmărirea sistematică 
a modului în care s-au îndeplinit prevederile de 
plan stabilite, pentru soluționarea operativă o 
tuturor problemelor privind execuția in bune con
diții a planului pe 1984.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pornind de la 
lipsurile care s-au manifestat, îndeosebi in ulti
ma parte a anului trecut, in sectoarele minier, 
petrolier și al energiei electrice - lipsuri care au 
creat serioase greutăți în desfășurarea normală 
a activității economice și sociale - a cerut ca, 
in cei mai scurt timp, in cursul lunii februarie, 
guvernul, ministerele minelor, petrolului și ener
giei electrice - împreună cu organele centrale 
de sinteză - să pfezinte programe speciale de 
măsuri pentru lichidarea lipsurilor și realizarea 
în cele mai bune condiții a producției pe 1985, 
în ritmurile și la nivelurile stabilite. Secretarul 
general al partidului a arătat că se impune ca 
în fiecare ramură de producție, in fiecare minis
ter, centrală și unitate economică să se acorde 
toată atenția folosirii întregii capacități a mași
nilor și instalațiilor pentru a se obține realizarea 
producției fizice prevăzute, și în primul rind a 
producției destinate exportului, pentru diminuarea 
consumurilor de materii prime, materiale, com
bustibili și energie pe unitatea de produs, redu
cerea mai accentuată a costurilor de fabricație, 
și îndeosebi a cheltuielilor materiale -, ca mij
loace principale de creștere a venitului național, 
sursă de csigurare a fondurilor necesare dezvol
tării economico-sociale și ridicării nivelului de 
trai al întregului popor.

In vederea gospodăririi cu maximă răspundere 
o resurselor energetice ale țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat, pornind de la experiența 
din perioada de iarnă, să se elaboreze din timp 
și să se prezinte conducerii partidului spre apro
bare un program de măsuri privind regimul de 
lucru al unităților economice și sociale in perioa
da de vară, care să asigure gospodărirea și 
utilizarea-cit mai rațională a energiei electrice, 
termice și a gazelor, atit în procesele tehnolo
gice, cit și în domeniul consumului public și 
casnic.

in cadrul ședinței, secretarul general al parti

dului a subliniat că perfecționarea activității in 
domeniul exportului constituie problema centrală 
a activității economice și a cerut guvernului, or
ganelor de sinteză, Ministerului Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice internaționale, mi
nisterelor producătoare să acționeze cu răspun
dere sporită in acest domeniu, să ia toate mă
surile pentru realizarea la timp și in cele mai 
bune condiții de calitate a tuturor contractelor 
încheiate cu partenerii străini, a tuturor livrări
lor pentru export.

Secretarul general al partidului a subliniat ne
cesitatea de a se întări spiritul de ordine și dis
ciplină in toate sectoarele economiei naționale, 
de a se face totul și de a se acționa cu cea mai 
mare răspundere pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a prevederilor planului pe acest an, 
asigurindu-se astfel realizarea întregului cincinal 
1981-1985 - ceea ce creează o bună bază pen
tru trecerea cu succes la viitorul plan cincinal, 
la înfăptuirea hotăririlor și obiectivelor de dez
voltare economico-socială a țării stabilite de Con
gresul al Xlll-lea al partidului.

In cadrul ședinței, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat 
răspunderea deosebită ce revine Comitetului Po
litic Executiv, fiecărui membru al acestuia, pentru 
buna desfășurare a muncii in sectoarele ce le-au 
fost încredințate și a cerut ca fiecare să acțio
neze cu toată exigența și cu înalt spirit de răs
pundere pentru întărirea ordinii și disciplinei, pen
tru aplicarea și respectarea riguroasă a hotăriri
lor partidului și statului privind realizarea în
tocmai a planului și programelor de dezvoltare 
economico-socială a țării.

S-a cerut, in același timp, ca organizațiile de 
masă și obștești, și in mod deosebit Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor, precum și Uniunea Tineretu
lui Comunist, Consiliul Național al Femeilor, să-și 
aducă o contribuție sporită la mobilizarea tot mai 
largă a oamenilor muncii, a inițiativei și spiritului 
gospodăresc al acestora, in vederea îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor de plan pe 1985 și pe în
tregul cincinal.
» Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut organelor 
și organizațiilor de partid să acționeze cu toată 
fermitatea in direcția unirii și mai puternice a tu
turor forțelor și energiilor celor ce muncesc, a în
tăririi spiritului de răspundere al comuniștilor, 
ol tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea 
prevederilor înscrise in planul național unic de 
dezvoltare economico-socială a țârii, pentru pre
gătirea trecerii in cele mai bune condiții la în
făptuirea celui de-al 8-lea plan cincinal.

Comitetul Politic Executiv adresează muncitori
lor, tehnicienilor, inginerilor, tuturor oamenilor 
muncii din industrie și agricultură, din toate sec
toarele economiei naționale, precum și organelor 
și organizațiilor de partid, organizațiilor de masă 
și obștești chemarea de a face totul pentru in
deplinirea în cele mai bune condiții a prevede
rilor planului de dezvoltare economico-socială 
pe anul 1985 și pe întregul cincinal, de a acționa 
in strînsă unitate pentru transpunerea neabătută 
în viață a hotăririlor și orientărilor stabilite de 
Congresul al Xlll-lea al partidului privind dezvol
tarea României în cincinalul 1986-1990 și în per
spectivă pină în anul 2000. Comitetul Politic Exe
cutiv iși exprimă convingerea că întregul nostru 
popor iși va consacram toate forțele și capacitățile 
sale creatoare pentru a întîmoina cu realizări tot 
mai importante, în toate domeniile de activitate, 
alegerile de deputați pentru Marea Adunare Na
țională și pentru consiliile populare de la 17 
martie - eveniment de însemnătate deosebită în 
viața social-politică a țării, in întărirea statului 
nostru socialist, in asigurarea mersului neabătut al 
României pe calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a trecerii spre comu
nism.

Comitetul Politic Executiv a soluționat de ase
menea probleme ale activității curente de partid 
și de stat.

De la înalta tribună a Congresului 
al Xlll-lea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a înfățișat proiecția cute
zătoare a patriei noastre în viitorul 
cincinal și in. viitorul deceniu, pină 
la sfîrșitul secolului. Ideile, tezele, 
orientările cuprinse în magistralul 
Raport al secretarului general al 
partidului deschid în fața poporului 
român perspective largi ; sînt jalo
nate mărețe și clare direcții de acțiu
ne, un amplu program de gîndire re
voluționară, de muncă avîntată la a 
cărui exemplară înfăptuire este che
mată să participe întreaga noastră 
națiune.

Viitorul luminos trasat de Congre
sul al Xlll-lea va deveni realitate 
prin activitatea creatoare a întregului 
popor, prin acțiunea oamenilor, prin 
voința lor, prin munca lor. Tinerii, 
în primul rînd, sînt chemați să facă 
totul pentru a avea o contribuție în
semnată la edificarea viitorului co
munist al patriei.

Niciodată în fața tineretului nu 
s-au deschis asemenea perspective 
grandioase de afirmare, de împlinire 
a visurilor și aspirațiilor sale, ca în 
condițiile actuale. Și niciodată, ca în 
acești ani luminoși -ai revoluției și 
construcției socialiste, tinerii nu s-au 
integrat intr-un mod atit de hotărî- 
tor, de angajant în lupta pentru 
transformarea revoluționară a socie
tății.

Lor, tinerilor patriei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a adresat, de la 
tribuna Congresului al Xlll-lea, vi
branta chemare „de a nu precupeți 
nimic pentru însușirea comorilor ști
inței și culturii, pentru a se forma în 
spiritul tradițiilor revoluționare ale 
poporului și partidului nostru, de a

munci fără preget pentru a deveni 
destoinici constructori ai socialismu
lui și comunismului, luptători înflă
cărați pentru bunăstarea și fericirea 
poporului, pentru măreția României 
socialiste". Ca în atîtea alte împre
jurări, secretarul general al partidu
lui li s-a adresat tinerilor, fără deo
sebire de naționalitate, cu generozi
tate, cu dragoste, chemîndu-i să fie 
în primele rînduri ale vastei activi
tăți constructive a poporului ; să se 
pregătească temeinic pentru a fi nu 
numai demni continuatori a ceea ce 
s-a realizat pînă în prezent în patria 
noastră, ci și descoperitori de noi căi 
spre progres și civilizație, făuritori 
de noi valori materiale și spirituale. 
Acestei însuflețitoare chemări, gene
rația tînără îi răspunde cu hotărîrea 
fermă, probată de fapte, de a acționa 
cu pasiune și curaj în promovarea 
noului. De a munci cu elan tineresc 
în acele locuri în care se hotărăsc 
prezentul și viitorul țării. De a în
văța, de a se pregăti temeinic, de a 
fi mereu la înălțimea încrederii parti
dului, a poporului. De a da dovadă 
de înflăcărat patriotism, de spirit re
voluționar, de romantism revoluțio
nar, de. a desfășura o activitate neo
bosită în toate domeniile vieții eco
nomico-sociale.

încrederea partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în tineret are 
adinei rădăcini istorice. Memoria 
timpului păstrează vie imaginea eroi
că a tuturor generațiilor de tineri pa- 
trioți și revoluționari care au parti
cipat activ la marile acte, istorice me
nite să asigure unitatea. libertatea și 
independența patriei. Pe baza unei 
concepții clare, de esență revoluțio
nară,. partidul nostru comunist a a- 
tras în rîndurile sale pe cei mai îna

intați reprezentanți ai tinerei gene
rații, a făurit organizația revoluțio
nară a tineretului, a creat o serie de 
alte organizații în care au fost atrași 
tinerii ce nutreau idealuri patriotice.

în rindurile partidului, în anii de 
aprige bătălii revoluționare, au acti
vat tineri demni, cinstiți, curajoși, 
pentru care nimic nu se dovedea a fi 
mai presus decit binele țării, intere
sele vitale ale poporului. In acest ca
dru generos s-au format și s-au afir
mat calitățile politice și organizato
rice de excepție ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Incepînd din anul 
1933, nu a fost eveniment important 
în întreaga activitate a partidului, a 
organizației revoluționare a tineretu
lui la care să nu fi participat tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Secretarul 
general al partidului s-a aflat, în anii 
grei ai ilegalității, în primele rînduri 
ale luptei împotriva exploatării, a 
fascismului, a războiului, a im
pulsionat și a organizat marile ac
țiuni politice, ideologice și culturale 
ale Uniunii Tineretului Comunist. I-a 
fost mereu alături pe drumul lumi
nos al revoluției, activă participantă 
la mari acțiuni, politice,, tovarășa 
Elena Ceaușescu, devotată fiică a po
porului român.

De peste o jumătate de veac, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a avintat 
în lupta revoluționară, afirmîndu-se 
ca militant comunist de seamă, pu- 
nînd în evidență înalte calități poli
tice și organizatorice, datorită cărora 
partidul i-a încredințat, în anii de 
după 23 August 1944. misiuni de cea

(Continuare în pag. a IV-a)

in aceste zile, la întreprinderea „23 August" din Capitală a ieșit de pe banda de montaj un nou tip de automotor 
de 200 CP (în fotografie), cu caracteristici tehnice superioare, destinat transportului de călători pe linii secundare 

și în zonele suburbane Foto >: R. Cristescu

r--------- ------COMUNICAT------ ----------
cu privire la îndeplinirea Planului național unic de dezvoltare 

economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1984
în anul 1984, clasa muncitoare, țărăni

mea, intelectualitatea, toți cetățenii patriei, 
fără deosebire de naționalitate, strîns uniți 
în jurul partidului, al secretarului său ge
neral, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. au desfășurat o activi
tate susținută pentru realizarea prevederi
lor de plan, obținînd noi succese în dezvol
tarea economico-socială a patriei pe calea 
făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Cu toate condițiile economice grele in
ternaționale, a continuat term politica de 
întărire și modernizare a bazei tehnico- 
materiăle a societății, de menținere a unei 
rate inalte a acumulării, ceea ce a con
tribuit la sporirea producției materiale, ve
nitului național și avuției socialiste, la 
creșterea bunăstării întregului popor.

Industria a constituit m continuare fac
torul dinamizator al creșterii economice; 
în agricultură, deși condițiile climatice au 
fost mai puțin favorabile, s-a obținut cea 
mai mare producție de cereale din istoria 
țării. O grandioasă realizare, care de
monstrează forța economiei noastre națio
nale și, totodată, uriașa capacitate crea
toare a poporului, a constituit-o darea in 
folosință a Canalului Dunăre—Marea Nea
gră. proiectat și executat cu forțe proprii.

înfăptuirea prevederilor programelor 
speciale pe ramuri, subramuri și produse, 
elaborate sub directa îndrumare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a determinat 
adîncirea procesului de dezvoltare inten
sivă a economiei, îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, a asigu
rat participarea tot mai activă a României 
la diviziunea internațională a muncii, dez
voltarea colaborării și cooperării în pro
ducție și tehnico-științifice cu alte țări.

Accentuarea ritmurilor de creștere econo
mică și utilizarea in mai mare măsură a 
resurselor interne au asigurat realizarea 
unei baianțe comerciale active și redu
cerea în continuare a datoriei externe.

Cercetarea științifică, dezvoltarea tehno
logică și introducerea progresului tehnic, 
desfășurate pe baza programului elaborat 
sub conducerea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, au adus o 
contribuție importantă la extinderea bazei 
proprii de materii prime și energetice, îm
bunătățirea laturilor calitative ale creșterii 
economice, realizarea obiectivelor privind 
înnoirea și modernizarea producției, asimi
larea de noi mașini, utilaje și tehnologii 
de înalt randament, reducerea consumuri
lor materiale și valorificarea superioară a 
resurselor, creșterea productivității muncii 
și a eficienței economice, S-au dezvoltat, 
de asemenea, învățămîntul și cultura, fac
tori de însemnătate majoră pentru pro
gresul și prosperitatea patriei noastre, s-a 
desfășurat o vastă activitate de educare și 
formare a omului nou, pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor.

S-a acționat în continuare pentru apli
carea principiilor autoconducerii muncito
rești și autogestiunii, perfecționarea me
canismului economico-financiar, generali
zarea acordului global ca formă principală 
de retribuire a muncii, ceea ce a stimu
lat creșterea spiritului de răspundere al 
oamenilor muncii, pentru conducerea direc
tă și eficientă a fiecărei unități, întărirea 
și dezvoltarea proprietății socialiste.

Succesele obținute în dezvoltarea econo
miei, politica de repartizare rațională a 
venitului național au asigurat aplicarea, 
în continuare, a prevederilor Programului 
de creștere a nivelului de trai și de ridi

care continuă a calității vieții, au sporit 
veniturile tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii, s-a încheiat, în luna august, ac
țiunea de majorare a retribuțiilor și pen
siilor, a fost îmbunătățită aprovizionarea 
populației ; s-au asigurat stabilitatea pre
țurilor, o circulație monetară sănătoasă 
și consolidarea echilibrului financiar, mo
netar și valutar al economiei.

Rezultatele înregistrate în anul 1984 sint

Producția industrială — mid. lei

cele mai bune din actualul cincinal și con
stituie o bază trainică pentru obținerea de 
noi progrese în dezvoltarea economico- 
socială a țării, pentru înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al Xlll-lea al partidului.

Principalii indicatori ai dezvoltării eco
nomico-sociale . a Republicii Socialiste 
România în anul 1984 se prezintă după 
cum urmează :

Realizări în % față de
1984 realizări 1983

— valoarea producției nete 366,6 108,4
— valoarea producției globale 1331,6 107,0
— valoarea producției-marfă 1 174,6 106,7

Producția agricolă — mid. lei
— valoarea producției globale 224,7 113,3
— valoarea producției nete 98,3 112,1

Volumul transporturilor de mărfuri cu 
mijloace de transport de folosință 
generală — mil. tone 767,8 95,8

Volumul total al investițiilor din econo
mia națională — mid. lei 244,7 106,1

Volumul total al comerțului exterior — 
mid. lei 388,9 113,6

- export - total - mid. lei
— import — total — mid. lei

Productivitatea muncii în industria re
publicană (calculată pe bâza pro- 
ducției-marfă) — mii lei

Cheltuieli de producție la 1 000 lei 
producție-marfă în industria repu
blicană — lei

Desfacerile de mărfuri cu amănuntul 
prin comerțul socialist — mid. lei

Venitul național — mid. lei
Veniturile bănești ale populației de la 

sectorul socialist — mid. lei
Dinamica retribuției reale la finele 

anului 1984 (în procente fată de 
1980)

Dinamica veniturilor reale ale țărăni
mii provenite din munca în coopera
tivele agricole de producție și gos
podăriile personale, pe o persoană 
activă (în procente față de 1980)

228,1
160,8

350,6

854,9

272,2
709,0

361,4

116.5
109.6

107,1

93,9

104,8
107.7

105,5

106

111,4
NOTA : Datele valorice din Comunicat sint prezentate în prețurile curente ale anului 

1984, iar dinamicile sînt calculate în condiții metodologice și de prețuri comparabile.

(Continuare în pag. a 111-a)
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W TERMOCENTRALELE SĂ FUNCȚIONEZE
LA PARAMETRI ClT MAI ÎNALT!I

IȘALNIȚA
Zi de zi, eforturi susținute, 

amplă mobilizare de forțe pentru

SPORIREA PRODUCȚIEI 
DE ENERGIE ELECTRICĂ

„Creierul" oricărei termocentrale 
este camera de comandă. La Ișalnița, 
aveam să ne convingem o dată în 
plus că aici „se vede“ și „se adună" 
munca de fiecare minut a întregului 
colectiv din centrală. Mai exact, fo- 
losindu-ne de cifre, în ziua de 24 
ianuarie, la ora 12,40, toate cele opt 
grupuri funcționau, iar puterea pusă 
la dispoziția sistemului energetic na
țional era de 640 MW.

Mult sau puțin ?
Iată întrebarea la care am căutat 

să găsim răspuns, și noi, urmărind 
dc-a lungul a aproape douăsprezece 
ore modul în care își desfășoară ac
tivitatea energeticienii doljeni. De la 
început se impune să remarcăm 
strădania, abnegația, dăruirea de 
cara dă dovadă colectivul acestei 
termocentrale, de la muncitor pină 
la director, pentru a da tării tot mai 
multă energie electrică. Dacă ar tre
bui să ilustrăm printr-un singur 
cuvînt munca energeticienilor de aici, 
acesta nu ar putea fi decît : eroism.

Argumente ? Dacâ zâpada 
viscolul au făcut ca termocentrala 
din Ișalnița să pulseze în sistemul 
național, în urmă cu cîteva zile, mai 
puțini megawați decît de obicei, în 
prezent, aici se asigură zilnic aproa
pe 700 MW, ajungîndu-se în orele de 
vîrf ale consumului din sistemul 
energetic național la 800 și peste 800 
MW. Cu ce eforturi ? — îl întrebăm 
pe inginerul Vasile Mănescu, direc
torul tehnic și secretar al comitetu
lui de partid din termocentrală.

Dar înainte de consemnarea răs
punsului trebuie spus că dialogul, 
dealtfel nu prea lung, s-a purtat in 
picioare între mai multe apeluri 
făcute și primite prin stația de ra
dio, cu care directorul ținea legătura 
cu toate compartimentele termocen
tralei. Răspunsul se lăsa așteptat. 
Vocea răgușită a interlocutorului 
ezita în a da un Răspuns ferm.. 

! „Eforturile1? Mai binel'COnvingeți-Vă 
singuri, urmărindu-i Ia lucru pe 
oameni". Ceea ce am și făcut.

Termomecanica — o pro
blemă rezolvată încă din 
toamnă. In§inerul Gheorghe Bușu 
studia documentația tehnică a unui 
cazan cind l-am întrerupt " pentru 
cîteva minute, adresîndu-i întreba
rea :

— Cum funcționează agregatele 
din centrală la această oră ?

Răspunsul a venit prompt : „La 
noi, la ora de față (adică 13,05) nu 
sînt nici un fel de indisponibilități 
care să determine reducerea sarcinii 
de putere pe centrală. Am luat mă
suri încă din toamnă, cind am exe
cutat operațiile de reparații și în
treținere la grupurile energetice. 
Mai mult, am respectat cu sfințenie 
ciclul de reparație a morilor de căr
bune, instalații in care uzura implică 
pe lingă intervenții prompte și în
cadrarea în anumite termene. Bună
oară, ia 1 200 ore de funcționare, 
blindajele trebuiau schimbate. Prin- 
tr-o muncă bine organizată, plină de 

'pasiune, formația maistrului Ion Go- 
deanu a reușit să respecte perma
nent cele șapte zile necesare revizi
ilor tehnice și cele 17 pentru repa
rații capitale. Adeseori, aceste ter
mene au fost chiar scurtate".

Și totuși probleme exis-
Ora 14,30. Privim panoul sinop

tic, unde apare înregistrată puterea

la care lucrează cele 8 grupuri. 
Notăm — 615 MW. Este, sincer, o 
surpriză. Ne-am fi așteptat ca cifra 
să fie mai mare. Intuind parcă mi
rarea noastră, tehnicianul Nicolae 
Rovența ne invită să mergem Ia 
secția combustibil, punctul cel mai 
fierbinte al termocentralei, unde 
ziua îi prinde pe oameni în noapte 
și noaptea în zi. Aici, printr-o mun
că ce greu poate fi exprimată în cu
vinte, oamenii luptă cu minutele și 
cu secundele pentru ca fiecare vagon 
să fie cit mai grabnic descărcat. Sînt 
muncitori din termocentrală, oameni 
ai muncii din unitățile economice ale 
Craiovei, ostași, constructori și acti
viști de partid. O nemaiîntîlnită con
centrare de forțe cunoaște în aceste 
zile Ișalnița. Nici nu se putea altfel. 
De aici, zilnic, oră de oră, trebuie 
să pornească sute de megawați-oră. 
Și pornesc.

Dar pentru aceasta este nevoie de 
cărbune, de tot mai mult cărbune. 
Zilnic, termocentrala, pentru a func
ționa la parametri cit mai inalți, 
„înghite" aproape 30 000 tone de 
cărbune energetic. Dar din cauza 
vremii aspre, vagoanele cu cărbune 
au înghețat și operațiile de descăr
care decurg anevoios. Din acest mo
tiv, zile în șir, termocentrala a func
ționat cu cărbune din depozit*.  Acum, 
în condițiile acestei ierni aspre, s-a 
văzut cît de mult contează faptul că, 
în timpul verii, s-au făcut rezerve 
de cărbune cît mai mari. Totodată, 
de aici trebuie trase însă și învă
țămintele necesare, astfel îneît nea
junsurile din această perioadă să nu 
se mai repete. Avem în vedere în 
special faptul că, in prezent, rezer
vele de cărbune existente in depozit 

■sînt mici, nedepășind 135 000 de tone 
— adică atît cît este necesar pentru 
funcționarea termocentralei timp de 
șase zile. „Pentru a nu mai Consuma 
cărbune din depozite, am stabilit în 
cadrul comandamentului pe termo
centrală ca, zilnic să descărcăm cite 
400—450 de vagoane.- In felul acesta, 
întreaga cantitate necesară funcțio
nării cazanelor se poate asigura din 
cărbunele livrat de mineri" — ne 
spune directorul tehnic al termocen
tralei. Cu alte cuvinte, zilnic, ter
mocentrala „trăiește" din ceea ce se 
descarcă. Știut fiind acest lucru, atit 
de conducerea unității, cît și de fie
care muncitor in parte, să vedem 
cum se desfășoară activitatea de 
descărcare a vagoanelor încărcate 
cu cărbune,

„Puncte slabe" pe fluxul 
cărbunelui. In cele patru statu 
de descărcare sînt în aceste zile 
numeroase cadre de la comitetul 
județean de partid, factori. de 
conducere din Ministerul Minelor și 
de la Regionala C.P.R. Craiova. 
Se muncește cu multă dăruire. Se 
fac eforturi deosebite. Și totuși 
trebuie spus, ritmul de descărcare 
este nemulțumitor. Pe de o parte, 
sînt neajunsuri la descărcarea vagoa
nelor automate. Iarna și, mai ales, 
în cursul acestei ierni geroase, căr
bunele umed din cariere îngheață 
și, practic, nu mai poate fi descărcat 
din vagoanele automate.

— într-adevăr, iarna, pe timp fri
guros, vagoanele automate nu sint 
cele mai potrivite pentru transportul 
cărbunelui, intervine. tovarășul 
Augustin Angheleanu, directorul ge
neral al Regionalei C.F.R. Craiova. 
De aceea, am acționat rapid și am 
înlocuit 15 navete de acest fel cu

Aici, la dispeceratul general al termocentralei Ișalnița, prin intermediul 
panourilor sinoptice se urmărește in fiecare moment modul în care func

ționează toate cele 8 agregate energetice

Aspect din sala turbinelor de la termocentrala Ișalnița

vagoane semiautomate, care se 
descarcă mult mai ușor, venind în 
acest fel în întîmpinarea energeti
cienilor.

Dar să vedem cum se acționează 
acum pentru descărcarea cît mai 
operativă, în flux, a vagoanelor în
cărcate cu cărbune. Cît de continuu 
este acest flux aveam să ne 
dăm, seama în nțpmpntul în , care 
toata vagoanele din cele patru 
stații erau descărcate și se aștep
ta următorul „schimb". După în
delungate parlamentări și discuții 
între ceferiști și energeticieni, nave
ta a sosit... după 50 de minute, exact 
cît durase descărcarea celei dinainte. 
De ce nu se asigură fluxul continuu? 
Lipsesc vagoanele ? Nu. Lipsește for
ța de muncă ? Nu. Acest flux care 
trebuie să fie continuu este „scurt
circuitat" de faptul că elementare 
noțiuni de organizare sînt ignorate. 
Mai exact, este vorba de neres- 
pectarea graficului de mișcare și 
manevră a vagoanelor din gară la 
stațiile de descărcare din termocen
trală. Așa se face că dimineața una 
se stabilește pe hîrtie, iar in practi
că aita se realizează. Mai- exact, în 
dimineața cînd ne aflam aici se 
stabilise ca( după intrarea navetelor 
în stația de descărcare, la intrarea 
în stații să aștepte gata pregătite 
alte navete. Dar, după, cum am vă
zut, se pierd zeci și zeci de minute 
pînă cînd vagoanele încărcate cu 
cărbune ajung la stațiile de descăr
care. Repetăm, se fac eforturi deose
bite pentru descărcarea cit mai ope
rativă a vagoanelor, dar iată că nu 
se poate rezolva o simplă problemă 
de organizare. Este oare normal ? 
Credem că nu. Fapt demonstrat și de 
o altă problemă intîlnită la Ișalnița, 
o problemă deosebit de acută a că
rei rezolvare s-a dovedit în final a 
fi foarte simplă.

Ce nu s-a făcut în trei 
luni, s-a făcut în patru zile. 
Redăm în încheiere următorul fapt. 
Tunelul de dezghețare, atît de ne
cesar în condițiile acestei ierni aspre 
activității din termocentrală, trebuia 
să fie finalizat in luna noiembrie 
1984. Totuși, din fel de fel de mo
tive, în cea mai mare parte șubiec-, 
five, lucrările nu au fost încheiate 
la termenul prevăzut. La indicații 
ferme, prin luarea unor măsuri ope
rative, în patru zile, s-a făcut ceea 
ce nu s-a realizat' în trei luni. 
Evocăm acest fapt nu de dragul de 
a-1 evpca sau pentru că ne face plă
cere, ci pentru a demonstra cu pu
terea faptelor că probleme care par 
a fi foarte greu de rezolvat pot să 
fie. grabnic soluționate atunci cînd 
se instaurează un climat de ordine 
și disciplină. Și este de așteptat că 
așa vor acționa toți oamenii muncii 
din termocentrala Ișalnița și în pe
rioada imediat următoare pentru re
zolvarea operativă a tuturor proble
melor de care depind bunul mers 
al activității și creșterea producției 
de energie electrică.

Iată prezentat, pe scurt, filmul 
unei zile de muncă „fierbinte" 
la termocentrala Ișalnița, într-un do
meniu tot atit. de „fierbinte" — pro
ducerea și livrarea unor cantități tot 
mai mari de energie electrică. Pe 
lingă neajunsurile care se mai fac 
simțite, trebuie remarcate eforturile 
stăruitoare depuse de toți oamenii 
muncii din această mare cetate ener
getică a țării pentru a pulsa în 
sistemul energetic național cit mai 
multă energie electrică. în ziua de 24 
ianuarie, energeticienii de aici au rea
lizat un adevărat record : 395 de va
goane cu cărbune descărcate, fapt 
ce a permis livrarea unei producții 
de 15 862 MWh energie electrică.

Gheorqhc IONIȚA 
Nicolae BABĂLAU

în prim-planul preocupărilor în toate

unitățile agricole și gospodăriile populației

DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEIX'■-' ■ ■

In economia județului Cluj, dato
rită condițiilor naturale favorabile, 
tradiției și experienței dobindite de 
unitățile agricole și de țărănimea 
din această zonă, zootehnia ocupă 
un loc tot mai însemnat. Pe baza 
programelor speciale întocmite pri
vind dezvoltarea și modernizarea 
acestui sector s-a prevăzut ca la fi
nele anului 1985 numărul bovinelor 
să crească la 309 800, al porcinelor — 
la 398 900 și oyinelor — la 600 500. 
La sfîrșitul acestui cincinal, compa
rativ cu cel anterior, se va realiza 
o creștere cu 33 000 bovine, 100 000 
porcine și 85 000 ovine. Pe această 
bază va spori substanțial contribuția 
județului la realizarea fondului de 
stat și a programului de autoapro- 
vizionare. Creșteri mu.lt mai mari 
sînt prevăzute pentru următorul 
cincinal : cu 24 la sută la bovine și 
16 la sută la ovine, precum și reali
zarea unor producții mai mari de 
carne, lapte și alte produse.'

Avîndu-se în vedere obiectivele și 
sarcinile cuprinse în documentele 
adoptate de Con
gresul al XIII-Iea 
al partidului, in
dicațiile formula
te de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitei 
de lucru în jude
țul Cluj, din 
toamna anului 
1983 cu privire la 
dezvoltarea și 
modernizarea a- 
gritulturii, orga
nele agricole, con
ducerile unități
lor agricole, alți 
factori de răspun
dere pun un ac
cent deosebit pe 
dezvoltarea zoo
tehniei, „In reali
zarea obiectivelor 
propuse pornim 
de la rezultatele 
obținute și experiența valoroasă acu
mulată — ne spunea inginerul Au
gustin Todea, directorul direcției a- 
gricole județene. Acțiunile întreprin
se pentru dezvoltarea acestui impor
tant sector al agriculturii județului 
au făcu.t ca în anul 1984 cele mai 
multe unități agricole să obțină re
zultate bune. Ca urmare a îmbună
tățirii indicelui de natalitate, perfec
ționării proceselor tehnologice de 
creștere și îngrășare specifice, inten
sificării acțiunilor de modernizare a 

. fermelor și adăposturilor de animale 
și așigurării•• unei baze furajere co
respunzătoare efectivele de bovine 
au crescut cu 8,2 la sută, iar cele de 
porcine — cu 12 la sută. Pe ansam
blul județului, față de 1983, produc
ția' medie de lapte pe vacă furajată 
a fost mai mare cu 100 litri în în
treprinderile agricole de stat și cu 
257 litri în cooperativele agricole. 
Multe unități agricole au realizat 
producții de lapte mult mai mari 
față de media pe județ : I.A.S. Mi
hai Viteazu — 4 031 litri. I.A.S. 
Cluj-Napoca — 3 900 litri, cooperati
vele agricole „înfrățirea" Cluj-Na
poca, ĂDahida, Huedin și altele — 
peste 3 000 litri. Rezultate bune, su
perioare anilor anteriori în ce pri
vește sporirea efectivelor și a pro
ducției animaliere se înregistrează 
și în gospodăriile populației, cum 
sînt cele din comunele Rișca. Beliș, 
Iclod. Vad, Măguri-Răcătău. Suatu, 
Poieni și altele. Pe ansamblul jude
țului, s-a livrat la fondul de stat 
mai mult decît în anul 1983 cu 6 327 
tone carne și cu 94 000 hectolitri de 
lapte".

Pentru extinderea și generalizarea 
experienței bune și punerea. în apli
care a măsurilor ce se impun pri
vind înfăptuirea programelor specia
le de creștere a efectivelor de ani
male și realizarea unor producții de 
lapte, carne, ouă și alte produse 
animaliere tot mai mari a fost or
ganizată o expoziție agrozootehnică 
județeană și s-au inițiat acțiuni de

popularizare și aplicare a ceea ce 
este valoros în activitatea unităților 
agricole și crescătorilor de animale. 
Au fost acordate premii unităților 
socialiste și crescătorilor de animale 
cu cele mai bune rezultate în 
creșterea taurilor de reproducție, a 
vacilor cu lapte, junincilor. vițelelor 
de reproducție, tineretului bovin 
pentru îngrășat, ovinelor și cailor de 
muncă. Rezultatele și experiența 
fruntașilor au fost făcute cunoscute 
și prin intermediul unei foi volante 
— „Zootehnia clujeană — prezent și 
perspective" — editată de secția de 
propagandă a Comitetului județean 
Cluj al P.C.R. și direcția agricolă 
județeană, difuzată in toate unită
țile agricole și la sate, la crescătorii 
de animale.

Ce rezultă din analizele întreprin
se de organele de partid, consiliile 
populare și conducerile unităților 
agricole privind dezvoltarea zooteh
niei județului ? Că atît efectivele, 
cît și producția animalieră pot crește 
foarte mult. Să demonstrăm.

CU mi «MIROASE
Ce
in

arată rezultatele obținute 
agricultura județului Cluj

întreprinderea agricolă de stat 
Mihai Viteazu are rezultate din
tre cele mai bune în sporirea pro
ducției zootehnice. „Noi avem un 
program de ameliorare întocmit cu 
spfijinui Institutului agronomic din 
Cluj-Napoca — ne spune dr. Ovi- 
diu Ciurdăreanu, directorul unității. 
Urmărim creșterea masei corporale 
a vacilor și a potențialului lor pro
ductiv. Prin utilizarea unor repro
ducători cu valoare biologică ridi
cată din rasa „Baltata românească" 
a fost îmbunătățit procesul de re
producție, .asigurîndu-se creșterea 
procentului de natalitate la peste 85 
la sută la vacile de lapte și reali
zarea unor sporuri in greutate la 
toate categoriile de tineret taurin. 
Vițelele sînt apte de reproducție la 
vîrsta de 17—18 luni. S-au asigurat 
o mai bună furajare și întreținere 
a animalelor prin ridicarea poten
țialului de producție al pajiștilor și 
creșterea randamentului la hectar la 
culturile furajere. Ca atare, planul 
anual la producția de lapte a fost 
realizat încă la data de 21 octom
brie. ajungîndu-se la o producție 
medie de 4 031 litri lapte de la fie
care vacă furajată. Planul anual la 
producția de lapte a fost depășit cu 
15 500 hectolitri. De asemenea, 
fost 
rea 
cine 
ta te

Rezultate bune în dezvoltarea zoo
tehniei au și numeroase cooperati
ve agricole din județ. între aces
tea este și ferma zootehnică a C.A.P. 
Cîmpia Turzii. Prin creșterea tine
retului taurin de prăsilă s-a asigu
rat înlocuirea anual a circa 20 la 
sută din vacile clasate ca necores
punzătoare pentru producție și va
lorificarea către alte unități agrico
le a 80—120 vițele în vîrstă de 6—18 
luni și tăurași de reproducție cu va
loare genetică ridicată. Planul pe 
1984 a fost depășit cu 650 hecto-

au 
depășite prevederile la crește- 
efectivelor de taurine și por- 
și realizate sporurile în greu- 
prevăzute".

litri lapte. Vorbindu-ne despre ex
periența acestei unități, inginerul 
Dorel Corpodean. șeful fermei, a- 
îăta că se acordă o atenție deose
bită bunei organizări și desfășurări 
a procesului de reproducție, iar pen
tru îngrijirea tineretului taurin au 
fost aleși cei mai buni cooperatori. 
Fiind retribuit! in acord global, ei 
sînt cointeresați să obțină rezulta
te superioare. Ferma dispune de 
două grajduri noi pentru vacile cu 
lapte și unul pentru tineretul tau
rin. în toate adăposturile au fost 
introduse adăpători cu nivel con
stant. instalații de evacuare meca
nică a dejecțiilor și de muls me
canic. o bucătărie furajeră dotată 
cu moară cu ciocane și bazin de 
preparare a nutrețurilor. Măsurile 
luate pentru asigurarea bazei fu
rajere au permis ca in 1984 să se 
obțină cu 30 la sută mai multe nu
trețuri fată de anul precedent, su
ficiente pentru întreaga perioadă de 
s tabulatie.

„Creșterea numerică și calitativă a 
animalelor depin- 

-------------------------  de în mare mă- 
v----sură de organiza-

MklIIHTH rea corespunză-
f fl I II toare a rețelei deH1H reproducție și se-

■ ■ ■ ■ 1| lecție — ne spune
dr. Alexandru 
Bogdan, directo
rul Oficiului de 
reproducție și se
lecție a animale
lor. Noi aplicăm 
în practică meto
de biotehnfee mo
derne de însă- 

' mințări artificia
le. La 
județului 
un program 
ameliorare a 
fectivelor de bo
vine și ovine. O- 
ficiul, care este 
bine organizat și 

dotat cu laboratoare și apara
tură modernă, împreună cu ca
dre didactice de la institutul a- 
gronomic asigură prin laboratoare 
controlul calității linii și laptelui, 
ceea ce stă la baza îmbunătățirii 
reproducției și selecției. De exem
plu, se iau probe de lapte de la 
peste 28 000 vaci din sectorul socia
list și gospodăriile populației. Con
cluziile obținute oferă posibilitatea 
să fie reținuți pentru reproducție 
tăurași proveniți de la vaci 
ducție bună de lapte, atît 
tiv, cît și calitativ".

îndeplinirea prevederilor 
dezvoltarea zootehniei în 
Cluj la nivelul stabilit prin . ___
mele adoptate, al sarcinilor ce re
zultă din documentele Congresului 
al XIII-Iea al partidului impun însă 
acțiuni și măsuri mult mai hotări- 
te. avind ca scop îmbunătățirea ac
tivității din ferme și generalizarea 
experienței bune. Din analizele e- 
fectuate de comitetul județean de 
partid și organele de specialitate re
zultă că multe unități nu au reali
zat efectivele planificate. De aseme
nea, datorită nerespectării discipli
nei tehnologice și a normelor de 
furajare a animalelor, în unele coo
perative agricole, cum sînt cele din 
Fizeșu Gherlei, Sinmartin, Podeni, 
Diviciori, Viile Dejului, producțiile 
de lapte nu au depășit cu mult 
1 000 litri de fiecare vacă. Iată 
de ce, în această perioadă, cu pri
lejul adunărilor generale care au 
loc în unitățile agricole, o atenție 
aparte se acordă analizării cauzelor 
care au determinat ca, în unitățile 
agricole respective, să nu se obțină 
rezultate pe măsura condicilor care 
există pentru dezvoltarea zootehniei. 
Totodată, se stabilesc cele mai efi
ciente măsuri menite să asigure spo
rirea efectivelor si creșterea produc
ției de carne și lapte.

nivelul 
există 

de 
e-

cu pro- 
cantita-

privind 
județul 
progra-

Marin OPREA
corespondentul „Scînțeii

în dimineața zilei de 31 ianuarie

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Minelor

TRANSPORTULUI DE CĂRBUNE

SITUAȚIA VAGOANELOR DESTINATE

p

Termocentrala
Imobilizate la 
descărcare în 
termocentrale

In așteptare 
în stațiile de 
cale ferată

în drum spre 
termocentrale

Ișalnița 320 438 400
Turceni 154 160
Oradea 234 30 96
Doicești 176 372 110
Borzești 113 610 272
Mintia 218 694 260

TOTAL 1 215 2 144 1 298

In dimineața zilei de 31 ianuarie 
erau, ^șadar, încărcate cu cărbu
ne peste 4 600 de vagoane conven
ționale, cu circa 1 000 vagoane mai 
mult, decît in urmă cu două zile. 
Avind in vedere că procesul teh
nologic îngăduie un rulaj zilnic de 
circa 2 500 de vagoane convențio
nale, rezultă, că, practic, 2 100 va-

goane convenționale sint incă imo
bilizate cu cărbune, unele de mul
tă vreme. De aici se desprinde 
concluzia că in fiecare termocen
trală, și îndeosebi la Ișalnița, Bor- 
zești și Mintia, este necesar să fie 
luate cele mai judicioase măsuri 
pentru descărcarea mult mai ope
rativă a vagoanelor cu cărbune.

1
I

*
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i

*
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Cantități sporite de energie electrică
aKSSKȚA IHAIHÎATÂ

PALAS-CONSTANȚA :

Producție-racord 
în luna ianuarie

La termocentrala Palas din Con
stanța s-au produs în luna ianua’- 
rie 108 milioane kWh energie elec
trică, cea mai mare cantitate de 
energie electrică obținută în aceas
tă unitate energetică pe parcursul 
unei luni de zile. Succesul se da
torează mobilizării exemplare a 
energeticienilor constănțeni pentru 
îndeplinirea riguroasă a măsurilor 
stabilite de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. cu privire 
la asigurarea producției de energie 
electrică și folosirea rațională a 
energiei electrice și termice. Per
manent, în cursul lunii ianuarie, 
cele trei grupuri ale termocentra
lei au funcționat neîntrerupt, la 
parametri înalți de eficientă, cu 
consumuri proprii reduse, ceea ce a 
făcut ca in sistemul energetic na
țional să se pulseze suplimentar 4,2 
milioane kWh energie electrică.

MINTIA Șl PAROȘENI :

Zilnic, 2 milioane kWh 
peste plan

Energeticienii de la termocentra
lele Mintia și Paroșeni, județul Hu
nedoara, înscriu noi succese în 
efortul lor de a pune la dispoziția 
economiei naționale cantități tot 
mai mari de energie electrică pe 
bază de cărbune.

Acordînd o atenție deosebită 
funcționării optime și la parametri 
cit mai inalți a agregatelor și in
stalațiilor, alimentării ritmice și în 
cantitățile necesare cu combustibil, 
eliminării operative a defecțiunilor, 
ei au ridicat la 65 milioane kWh 
cantitatea de energie electrică rea
lizată peste prevederi de la în
ceputul lunii ianuarie, înregistrîn- 
du-se zilnic o depășire de peste 2 
milioane kWh.

MURES :

Suplimentar, 20 milioane 
kWh energie electrică

Energeticienii de la termocentra
lele din Iernut, Fîntînele și Tîrnă- 
veni, județul Mureș, au depus efor
turi stăruitoare in cursul acestei 
luni, pentru a produce și pulsa în 
magistralele energetice ale țării 
cantități sporite de energie electri
că. Astfel, ca urmare a menținerii 
in funcțiune neîntreruptă a fie
cărui agregat și la parametri supe
riori, energeticienii mureșeni au 
rotunjit la 750 milioane kWh pro
ducția de energie electrică, cu 20 
milioane kWh mai mult decît pre
vederile din graficele la Zi. Demn 
de relevat este faptul că. de la în
ceputul actualului cincinal, lucră
torii termocentralelor ■ mureșene, 
concomitent cu producerea peste 
plan a 2,2 miliarde kWh de ener
gie electrică, au economisit 25 000 
tone combustibil convențional, iar 
consumul tehnologic intern de 
energie electrică a fost diminuat cu 
peste 40 milioane kWh.

SELECȚIE, BUNĂ IURAJĂRE, BlINĂ ÎNGRIJIRE
Cooperativa agricolă Ovidiu este 

situată în apropierea orașului Con
stanța, ceea ce ne-a determinat să 
dezvoltăm acele activități de pro
ducție care să contribuie la apro
vizionarea populației cu produse 
agroalimentare. între acestea este și 
creșterea vacilor cu lapte, sector in 
care obținem rezultate foarte bune. 
Ferma noastră de vaci numără 49U 
capete, de la care am realizat, anul 
trecut, în medie, cite 4 968 litri. 
Vreau să arăt că producția de lapte 
și cantitățile livrate la fondul de stat 
au sporit an de an. în 1981, cînd ob
țineam doar 2 000 litri de fiecare 
vacă, am vîndut statului numai 3 100 
hectolitri de lapte ; anul trecut, canti
tatea livrată a ajuns la 9 000 hecto
litri de lapte, deci de trei ori mai 
mult. Socotind că prețul de cost al 
laptelui este cu 70 de bani mai mic 
decît prețul de vînzare, rezultă un 
beneficiu de 900 000 lei.

Intre factorii care au contribuit Ia 
creșterea producției de lapte un rol 
de seamă are asigurarea unor furaje 
in cantități îndestulătoare și de cea 
mai bună calitate. în acest scop, am 
îmbunătățit structura sortimentelor 
de furaje, iar prin măsuri speciale 
am asigurat creșterea producției Ia 
hectar. In concepția noastră, fînul 
constituie principalul furaj pentru 
vaci, care asigură creșterea pro
ducției de lapte, sănătatea acestora 
și sporirea procentului de natalitate. 
In 1984 noi am cultivat 150 hectare 
cu lucernă și 200 hectare cu borceag, 
de pe care am obținut o cantitate 
totală de 950 tone fin de cea mai 
bună calitate. Finul este recoltat la 
timpul optim și conservat in fînare

pentru a-și păstra conținutul în pro
teine și vitamine. După recoltarea 
borceagului, noi am insămînțat tere
nul cu porumb pentru siloz, care 
ne-a mai asigurat încă 45 tone masă 
verde la hectar. Ca atare, pe suprafe
țele cultivate cu borceag și porumb- 
siloz obținem în total 75—80 tone de 
masă verde la hectar. Mai cultivăm, 
de asemenea, 20 hectare cu sfeclă fu
rajeră, de pe care am obținut 3 000

LA C.A.P. OVIDIU -
CONSTANTA, APROAPE

5 000 LITRI LAPTE 
DE FIECARE VACA

tone. în felul acesta am asigurat, în 
medie, pe vacă furajată cite 10 kg 
fin și 30 kg suculente pe zi. In ra
țiile zilnice se adaugă un supliment 
proteino-mineral-vitaminos, diferen
țiat in funcție de starea fiziologică a 
animalelor și de producțiile obținute.

Tot atît de important este ca va
cilor să Ii se asigure o îngrijire co
respunzătoare. Adăposturile sînt do
tate cu instalațiile necesare pentru 
furajare, evacuarea dejecțiilor, asi
gurarea apei și mulsul mecanizat, în 
cursul verii, vacile sînt întreținute 
in tabere amenajate în incinta fer
mei.

La sporirea producției de lapte a 
contribuit și activitatea de selecție 
a animalelor. în acest scop, urmărim

ritmul de creștere în greutate și can
titatea de lapte realizată. Avem de 
pe acum un lot de 100 vaci cu o pro
ducție medie de 5 500—6 000 litri lap
te fiecare. Acestea constituie nucleul 
de reproducție, iar produșii obținuți 
au îmbunătățit, în ultimii ani, struc
tura efectivelor fermei. Organizînd 
temeinic activitatea de selecție, am 
reușit să obținem importante veni
turi. Ele provin din vînzarea tăura- 
șilor de prăsilă altor unități agricole. 
Dealtfel, cele mai mari venituri — 
aproape 3 milioane lei — le-am rea
lizat anul trecut din vînzarea anima
lelor de prăsilă.

Ptentru creșterea producției acor
dăm mare atenție asigurării îngriji
torilor. Pornind de la ideea că zoo
tehnia necesită oameni bine pregă
tiți profesional, consiliul de condu
cere al cooperativei agricole s-a 
preocupat de asigurarea fermei cu 
cadre calificate, între care mulți ab
solvenți ai liceelor agricole. Astfel, 
Manole Burdof răspunde de produ
cerea furajelor. Elena Chirică — de 
reproducție, Iașan Menagi — de creș
terea animalelor tinere, Vasilica Cos- 
tandache — de selecție. Producțiile 
obținute și retribuția muncii în acord 
global îi cointeresează și le asigură 
acestora un venit mediu lunar de 
2 700—2 800 lei.

Rezultatele de pînă acum constitu
ie pentru noi un îndemn de a munci 
cu și mai multă hărnicie și price
pere spre a obține rezultate superi
oare în dezvoltarea zootehniei în 
cadrul cooperativei noastre.

Dan VIZIREANU
șef de fermă, C.A.P. Ovidiu, 
județul Constanța
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COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea Planului național unic de dezvoltare

economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1984
(Urmare din pag. I) principalele ramuri și sectoare ale econo

miei naționale, se prezintă după cum 
Rezultatele obținute in anul 1984, pe mează :

ur-

I. Industrie
In anul 1984 a crescut potențialul tehnic 

și productiv al industriei prin intrarea in 
funcțiune de noi obiective și realizarea de 
importante lucrări de modernizări și reuti- 
lări ale capacităților existente, care au asi
gurat o mai bună profilare, integrare și 
specializare a producției, îmbunătățirea 
continuă a structurii acesteia și ridicarea 
eficienței economice.

Producția-marfă realizată în industrie a 
fost de 1 174,6 miliarde lei, cu 6,7 la sută 
mai mare față de cea obținută 
1983, iar producția netă de 366,6 miliarde 
lei, cu 8,4 la sută superioară celei din anul 
precedent. Ritmuri superioare s-au înre
gistrat în industria construcțiilor de ma
șini și industria chimică, unde producția a 
crescut, îndeosebi, în industria produselor 
de mecanică fină și optică cu 20.0 la sută, 
mijloacelor tehnicii de calcul 13,2 la sută, 
mașinilor-unelte de prelucrare a metale
lor 10,1 la sută, precum și în industria fi
brelor și firelor chimice 19.4 la sută, pro
duselor sodice 11.9 la sută și industria cau
ciucului 8,3 la sută.

O atenție deosebită a fost acordată am
plificării prospecțiunilor geologice și dez
voltării bazei energetice și de materii pri-

în anul

noi 
fost

me, fiind atrase în circuitul economic 
resurse minerale utile. Totodată, au 
intensificate acțiunile pentru valorificarea 
materialelor recuperabile, utilizarea ener
giei refolosibile, recondiționarea pieselor 
și subansamblelor, precum și pentru atra
gerea în circuitul economic într-o propor
ție sporită a surselor neconvenționale de 
energie.

In industria mică producția-marfă. și 
prestările de servicii neindustriale reali
zate au fost de 105 miliarde lei, depășind 
cu 14.7 la sută nivelul din 1983. ceea ce 
a contribuit la o mai bună aprovizionare 
a populației cu bunuri de consum și arti
cole de uz casnic și gospodăresc.

Productivitatea muncii în industria re
publicană — calculată pe baza producției- 
marfă — a crescut față de anul anterior 
cu 7,1 la sută, obținîndu-se pe această cale 
aproape întregul spor de producție.

Cheltuielile totale la 1000 lei producție- 
marfă în industria republicană au fost mai 
mici cu 9,3 lei față de anul 1983, iar chel
tuielile materiale cu 6,1 lei.

La principalele produse fizice, producția 
realizată se prezintă după cum urmează :

U.M. Realizări
1984

In % față de 
realizări 1983

Energie electrică mid. kWh 71,6 101,9
din care :
— pe bază de cărbune mid. kWh 21,4 107,9

Cărbune net mii tone 44 279,6 99,5
— Huilă (inclusiv antracit) mii tone 8 458,1 108,5
— Huilă cocsificabilă mii tone 2 903,0 110,9
— Lignit și cărbune brun mii tone 35 821,4 97,5

Cocs metalurgic mii tone 4 848,8 113,6
Țiței extras mii tone 11 452,9 98,8
Gaz metan utilizabil, inclusiv gaze

libere mid. mc 33,3 102,2
Oțel mii tone 14 436,7 114,6
Laminate finite pline din oțel mii tone 10 329,4 112,5
Țevi din oțel mii tone 1 507,3 106,8
Aluminiu primar și aliaje din alu-

miniu mii tone 244,0 109,3
Mijloace de automatizare electroteh-

nice și electronice și tehnică de
calcul mid. lei 9,7 118,7

Transformatoare electrice de 0,25 kVA
și peste mii kVA 11 600,0 128,0

Produse ale industriei de mecanică
fină și optică, echipamente și ele-
mente hidraulice și pneumatice mid. lei 12,4 120,0

Mașini-unelte pentru așchierea meta-
lelor mid. lei 8.8 110,1

Utilaj petrolier mil. lei 5 833,0 106,8
Tractoare (inclusiv CKD și seturi de

piese) buc. 86 703 104,8
Autoturisme de oraș buc. 107 208 139,4
Autocamioane, autotractoare și auto-

basculante buc. 16 485 104,0
Rulmenți mii buc. 113 312 104,2
îngrășăminte chimice (100% substan-

ță activă) mii tone 3 072,7 105,5
Fibre și fire artificiale și sintetice' mii tone 281.3 119,4
Căuciuc sintetic - - mii tone 159,3 108,3 xi
Anvelope auto, tractor, avion mii buc. 5 882,4 110.0
Ciment (echiv. 80% clincher) mii tone 14 016,1 100,3
Mobilier din lemn mil. lei 16 712,7 98,6
Celuloză și semiceluloză mii tone 596,4 105,6
Medicamente pentru uz uman mil. lei 4 609.2 110.7
Televizoare mii buc. 406,3 104,2
Țesături mil. mp 1 071.0 96,6
Tricotaje mil. buc. 340,0 100.2
Confecții textile mil. lei 41 249,6 110,8
încălțăminte mil. per. 114,9 101.2
Carne și preparate din carne mii tone 1 902,5 103.0
Pește mii tone 253,4 101,0
Lapte de consum mii hl. 5 806.4 101,2
Unt. mii tone 48,7 104,2
Brînzeturi mii tone 95,8 120.9
Zahăr mii tone 805,5 145.0
Conserve de legume și fructe mii tone 490,3 109,7
Vin brut mii hl. 10 038,3 105,8

boabe, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui 
rapiță, cartofi de toamnă și legume 
cîmp. Au sporit efectivele de animale, pro
ducția de carne, lapte și 
maliere.

Baza tehnico-materială 
dezvoltat prin dotarea cu 
agricole, 4,8 mii combine autopropulsate de 
recoltat cereale, precum și alte mașini și 
utilaje agricole perfecționate produse in 
industria noastră națională ; la sfirșitul 
anului 1984, agricultura dispunea de peste 
174 mii tractoare fizice și de 58 mii com
bine autopropulsate pentru recoltat cereale 
boabe. în anul 1984, agricultura a primit 
1 288,8 mii tone îngrășăminte chimice (100 
la sută substanță activă) și 44,5 mii tone 
pesticide.

In domeniul irigațiilor au fost executate 
lucrări de amenajări în sisteme mari și 
locale pe o suprafață de 365,7 mii hectare, 
inclusiv cele care urmează să fie puse în 
funcțiune în primăvara anului 1985 ; s-au 
efectuat lucrări de desecări pe 140,6 mii 
hectare și de combatere a eroziunii solu
lui 
lui 
tru irigat a ajuns 
iar 
direct din surse de apă la 199,5 mii hec
tare. Cu toate acestea, prevederile progra
mului național de îmbunătățiri funciare 
pentru anul 1984 nu au fost realizate, da
torită lipsurilor grave care s-au manifes
tat în pregătirea, organizarea și desfășu
rarea lucrărilor pe șantiere și conducerea 
acestora de către Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare.

Producția vegetală la principalele cul
turi a fost de 23,6 milioane tone cereale, 
908 mii tone floarea-soarelui și rapiță, 407 
mii tone soia, peste 7 milioane tone sfeclă 
de zahăr, aproape 5,9 milioane tone cartofi 
de toamnă, peste 6 milioane tone legume 
de cîmp, aproape 2,1 milioane tone fructe, 
peste 1,7 milioane tone struguri.

în anul 1984, un număr însemnat de uni
tăți agricole, chiar în condiții climatice 
grele, au realizat la grîu producții medii 
între 5—8 tone la hectar, iar la porumb, 
pe unele suprafețe, producții de peste 20 
tone porumb știuleți, ceea ce arată poten
țialul agriculturii noastre socialiste, capa
citatea cooperatorilor și specialiștilor din 
agricultură de a organiza și conduce acti
vitatea de producție, de a obține recolte 
bogate. .

Efectivele 
agricole de

Și 
de

alte produse ani-

a agriculturii s-a
18,4 mii tractoare

pe 297,7 mii hectare ; la sfirșitul anu- 
1984, suprafața totală amenajată pen- 

la 2 612,3 mii hectare, 
cea cu mici amenajări pentru udări

de animale din întreprinderile 
stat și unitățile agricole coo-

III. Transporturi
în anul 1984 s-a continuat acțiunea de 

dezvoltare și modernizare a capacității de 
transport. Transporturile feroviare au fost 
dotate în anul 1984 cu 60 locomotive diesel 
și electrice, 2 400 vagoane de marfă în echi
valent 4 osii, 185 vagoane de călători ; au 
continuat lucrările de electrificare a li
niilor de cale ferată, lungimea acestora 
la sfirșitul anului 1984 ajungînd la 3 113 km.

In condițiile extinderii proceselor de op
timizare a transporturilor de mărfuri cu 
mijloace de folosință generală, volumul 
acestora a fost în anul 1984 de 767.8 mili
oane tone, iar parcursul călătorilor de

peratiste la sfirșitul anului 1984 au fost de 
4 064,4 mii bovine, 9 587,1 mii porcine, 
8125,1 mii ovine și caprine, 76 299,0 mii 
păsări, în creștere față de anul precedent 
cu peste 175 mii bovine, peste 610 mii por
cine și cu aproape 5,5 milioane

Intrările la londul de stat în 
au fost mai mari comparativ cu 
din 1983 cu 61,7 la sută la grîu 
13,7 la sută la orz și orzoaica, 7,6 la sută 
la porumb și sorg, 21,2 la sută la floarea- 
soareliy și rapiță, 36,7 la sută la sfeclă de 
zahăr, 2,3 la sută la carne, 8,3 la sută la 
lapte de vacă și 8,2 la ;sută la ouă pen
tru consum.

In anul 1984, în agricultură, deși pe an
samblu s-au obținut rezultate bune, pro
ducțiile nu s-au situat la nivelul planifi
cat, datorită neajunsurilor din activitatea 
Ministerului Agriculturii și Industriei Ali
mentare și a organelor agricole județene 
privind folosirea fondului funciar, execu
tarea la timp a lucrărilor agricole, respec
tarea densității plantelor, utilizarea bazei 
tehnico-materiale și a sistemelor de iri
gații, furajarea și îngrijirea animalelor, 
precum și activitatea de selecție și, repro
ducție.

în silvicultură s-au efectuat lucrări de 
regenerare a pădurilor pe 60,5 mii hectare, 
din care 18,2 mii hectare pe cale naturală 
și 42,3 mii hectare prin reîmpăduriri și 
împăduriri integrale, acționîndu-se pentru 
extinderea speciilor autohtone valoroase, 
care au reprezentat 45,7 la sută din su
prafața nou împădurită. De asemenea, au 
fost ameliorate prin împăduriri 3,7 mii 
hectare terenuri degradate din afara fon
dului forestier, improprii pentru agricul
tură. S-au efectuat ample lucrări de în
treținere pe 1 637,6 mii hectare pășuni, fer
tilizări pe 1 600,8 mii hectare. însămînțări 
și supraînsămînțări pe 226,9 mii hectare, 
în anul 1984 s-a acordat o atenție mai 
mare valorificării resurselor nelemnoase 
ale pădurii, care au reprezentat 31,6 Ia 
sută din totalul valorii producției unități
lor silvice.

în domeniul gospodăririi apelor s-au dat 
în exploatare lacuri de acumulare cu fo
losință complexă cu un volum de 120 mi
lioane mc, s-au executat lucrări de regu
larizări. apărări și consolidări de maluri 
ale cursurilor de apă pe o lungime de 228,5 
km, precum și îndiguiri pe o lungime de 
166.5 km. care asigură apărarea de inun
dații a unor centre populate, obiective in
dustriale și a unei suprafețe de 32 670 hec
tare terenuri agricole.

și telecomunicații

păsări, 
anul 1984 
realizările 
și secară,

nind neexecutate un volum însemnat de 
contracte.

Guvernul, ministerele economice. Minis
terul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, centralele și în
treprinderile vor trebui ca în anul 1985 
să ia toate măsurile necesare pentru rea
lizarea ritmică și integrală a sarcinilor de 
export, să asigure execuția la timp și de 
bună calitate a producției, pentru ca de
rularea contractelor să se realizeze în de- 
vans, astfel încit produsele să ajungă la 
termenele prevăzute și 
la beneficiarii externi.

în bune condiții

VII. Nivelul de
anul 1984 în

54,0 miliarde călători-km, superior reali
zărilor din anul 1983 cu 5,1 la sută.

De asemenea, metroul din București — 
un sistem modern și eficient de transport 
urban, în continuă extindere — a asigurat 
transportul a 90.9 milioane călători, cu 41,1 
la sută mai mult față de anul precedent.

S-a mărit capacitatea de transport a 
flotei maritime cu 647,2 mii tdw, iar la cea 
fluvială cu 8 remorchere și împingătoare, 
precum și prin dotarea cu noi nave nepro
pulsate cu o capacitațe de 46,8 mii tone.

Activitatea de 
crescut în anul

poștă și telecomunicații a 
1984 cu 6,2 la sută.

IV. Investiții
valoare de
6,1 la sută

Volumul importului în anul 1984 a fost 
de 160,8 miliarde lei. Creșterea excesivă 
a importului față de anul 1983 este ne
justificată și se datorează, în principal, 
neincadrării in consumurile planificate de 
materii prime, materiale, combustibili și 
energie, tendinței de sporire in continua
re a autoconsumului în unele sectoare, 
neaplicării cu fermitate de către minis
tere, centrale și întreprinderi a progra
melor stabilite pentru folosirea în mai 
mare mășură a resurselor din țară în aco
perirea necesarului.

trai al populației

Deși pe ansamblul industriei au fost ob
ținute rezultate bune, ele ar fi putut fi 
mult mai bune dacă în toate ministerele, 
județele, centralele și întreprinderile s-ar 
fi acționat cu mai multă răspundere pen
tru îndeplinirea programelor stabilite și în
tărirea disciplinei de plan.

în industria extractivă și energetică, cu 
toate că s-au obținut rezultate pozitive, 
planul nu a fost îndeplinit la unele ma
terii prime de bază, cum sint cărbunele și 
țițeiul, realizările situîndu-se sub cele din 
anul trecut, deși au fost date în exploata
re o serie de capacități noi. Aceasta se da- 
torește activității necorespunzâtoare desfă
șurate de conducerile Ministerului Minelor 
și Ministerului Petrolului, ale centralelor 
industriale și ale unor intreprinderi care 
nu au acționat cu fermitate pentru dez
voltarea producției, întărirea ordinii și 
disciplinei în folosirea potențialului exis
tent. Dacă ar fi fost aplicate măsurile sta
bilite pentru utilizarea deplină a capacită
ților, a timpului disponibil al utilajelor din 
dotare și a forței de muncă, s-ar fi putut 
realiza o producție de cărbune mult mai 
mare, ceea ce ar fi permis aprovizionarea 
în bune condiții a economiei și a popu
lației. Este necesar ca în viitor extracția de 
lignit din cariere, prevăzută în plan, să fie 
realizată în cea mai mare parte în perioa
da martie-noiembrie. creindu-se stocurile 
necesare la centralele electrice în scopul 
funcționării normale a acestora în perioada 
de'iarnă. Nerealizările din aceste sectoare 
au influențat negativ aprovizionarea econo
miei și au condus la unele importuri ne
justificat de mari.

în sectorul energiei electrice au con
tinuat să se manifeste neajunsurile din 
perioadele anterioare, lipsa de răspundere 
în efectuarea reparațiilor și Întreținerea a- 
gregatelor energetice care funcționează pe 
cărbune, ceea ce a făcut ca acestea să fie 
utilizate sub capacitatea disponibilă. De 
asemenea, rețelele de transport de gaze și 
energie termică nu au fost verificate și 
pregătite în mod corespunzător pentru a- 
provizionarea in bune condiții a consuma
torilor în perioada friguroasă. Guvernul nu 
a luat măsuri ferme pentru economisirea 
resurselor energetice în lunile de 
astfel îneît să asigure rezervele 
bunei aprovizionări cu energie 
termică și combustibili în perioada de 
iarnă, ceea ce s-a reflectat negativ asupra 
realizării planului de producție. Va trebui 
să se elaboreze un program corespunzător 
de lucru în toate unitățile care să permită 
asigurarea energiei necesare pentru utiliza
rea deplină a capacităților de producție în 
tot cursul anului, aplatizarea vîrfului de 
consum din perioada de iarnă și de vară 
și asigurarea producției energetice necesare 
in toate ramurile economiei.

In industria prelucrătoare s-au realizat 
îmbunătățiri in structura producției, pre-

vară, 
necesare 
electrică,

cum și creșteri importante la o serie de 
sortimente. Cu toate acestea, în construcția 
de mașini planul nu a fost realizat ; nu s-au 
asigurat 
mentele 
țiune la 
ții, s-a 
noi, nu . . _
port stabilite. In industria chimică, la o 
serie de produse fizice s-au înregistrat 
rămineri în urmă, nivelurile de producție 
situîndu-se sub plan, iar la unele produse 
de bază, cum sint : acid sulfuric, oxoalcooli, 
fire poliamidice, coloranți, mase plastice 
ș.a., realizările fiind chiar mai mici decit 
cele din anul precedent. La Ministerul In
dustriei Ușoare, in sectoarele de țesături 
și încălțăminte au continuat să se mani
feste neajunsuri în îndeplinirea planului 
producției fizice, iar Ministerul Industria
lizării Lemnului și Materialelor de Con
strucții nu a realizat prevederile de plan 
la mobilă și alte produse.

Toate acestea se datoresc faptului că mi
nisterele economice, centralele și consiliile 
oamenilor muncii din întreprinderi nu au 
stabilit măsurile necesare pentru buna or
ganizare a producției și a muncii, pentru 
asigurarea de condiții corespunzătoare 
realizării integrale a indicatorilor de plan, 
în același timp, Comitetul de Stat al Pla
nificării, Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, Ministerul Finanțelor și 
Ministerul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale nu au urmă
rit în permanență felul în care se desfă
șoară producția și desfacerea acesteia la 
intern și export.

Guvernul nu a intervenit cu toată hotă- 
rîrea pentru eliminarea pe parcurs a nea
junsurilor manifestate, pentru întărirea or
dinii și disciplinei in producție, a discipli
nei de plan în toate sectoarele, pentru re
ducerea consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibili și energie electrică, 
realizarea întocmai a programelor de tipi
zare și încadrare a tuturor consumurilor în 
normele stabilite, ceea ce a avut drept 
consecință apelarea la importuri nejusti
ficat de mari. S-au tolerat, în continuare, 
manifestări de risipă a resurselor materia
le, nu s-a acționat cu toată fermitatea pen
tru realizarea producției fizice prevăzute 
in plan și. cu prioritate, a celei destinate 
exportului.

Pentru 1985 va trebui ca ministerele, cen
tralele, întreprinderile și județele să ia 
măsuri pentru realizarea integrală și de
pășirea sarcinilor de plan la producția fi
zică, pentru reducerea consumurilor ener
getice îndeosebi în industria metalurgică, 
chimică și materialelor de construcții, pen
tru încadrarea strictă în consumurile ma
teriale prevăzute in plan.

utilajele tehnologice și echipa- 
necesare pentru punerea în func- 
timp a unor obiective de investi- 
întîrziat realizarea unor produse 
s-au îndeplinit programele de ex-

Investițiile în anul 1984 — în 
244,7 miliarde lei. respectiv cu 
mai mari față de anul precedent — au fost 
repartizate pe principalele ramuri aStfel : 
50 la sută industria, 18 la sută agricultura, 
silvicultura și economia apelor, 12 la sută 
transporturile și telecomunicațiile, 12 la 
sută locuințele și gospodăria comunală. Au 
fost date în exploatare integral sau parțial 
448 capacități de producție industriale și 
agrozootehnice importante, îndeosebi în 
industria extractivă și energetică, indus
tria chimică, construcțiile de mașini și in
dustria alimentară, precum si sisteme de 
irigații, lucrări de îmbunătățiri funciare, 
complexe de creștere și îngrășare a ani
malelor. In anul 1984 a fost inaugurat Ca
nalul Dunăre—Marea Neagră în lungiifte 
de 64,2 km, prin care se reduce distanța

apă dintre Cernavodă șide transport pe
Constanța cu aproape 400 km.

Fondurile fixe puse în funcțiune în anul 
1984 din ' ‘ ■' ...............
miliarde

Planul 
țiune de 
fost realizat integral. Nu au fost puse în 
funcțiune 
investiții 
realizării 
Guvernul
cesare pentru ca ministerele, celelalte or
gane centrale și locale să acționeze pentru 
pregătirea în bune condiții a investi
țiilor, asigurarea documentației și utilaje
lor și organizarea în mod corespunzător a 
lucrărilor pe șantiere.

fondurile statului însumează 223,2 
lei.
de investiții și de punere în func- 
noi capacități in anul 1984 nu a

unele obiective importante de 
cu efecte nefavorabile asupra 

planului la producție și export, 
nu a luat toate măsurile ne-

V. Cercetarea științifică,
progresului tehnic

dezvoltarea tehnologică

II. Agricultura, silvicultura și gospodărirea apelor
In agricultură, a doua ramură de bază 

a economiei naționale, s-au obținut reali
zări importante în îndeplinirea programe
lor speciale pentru creșterea producției 
vegetale și animale. La cereale boabe, pro-

ducția din anul 1984 a fost de 1 042 kg pe 
locuitor ; deși au fost condiții grele in 
toamnă și primăvară, determinate de se
ceta prelungită, s-a realizat cea mai mare 
producție din istoria României la cereale

și introducerea
Cercetarea științifică și dezvoltarea teh

nologică au adus o contribuție deosebită 
la întreaga dezvoltare economico-socială a 
țării, avînd un rol tot mai important în 
modernizarea bazei tehnico-materiale a 
economiei, creșterea producției industriale 
și agricole, perfecționarea activității eco
nomice și sociale. Prin aplicarea rezulta
telor cercetării științifice naționale, în anul 
1984 s-a asigurat introducerea a 1 400 și 
respectiv extinderea a încă 1 125 proce
dee tehnologice avansate cu un aport sub
stanțial la valorificarea superioară a mate
riilor prime, la reducerea consumurilor 
materiale și energetice, îndeosebi în ra
murile chimie, metalurgie, construcții de 
mașini, electrotehnică și electronică, ex
tractivă, materiale de construcții, industrie 
ușoară ; s-au asigurat astfel pe concepție 
proprie peste 95 la sută din tehnologiile 
necesare realizării obiectivelor de investi
ții. Introducerea noilor tehnologii și a celor 
370 sisteme de mecanizare și automatizare 
au contribuit cu circa 50 la sută la creș
terea productivității muncii în industria re
publicană.

în anul 1984 au fost realizate și intro
duse în producție un număr de 3 450 tipuri 
de mașini, utilaje, aparate și instalații noi 
și modernizate cu caracteristici superioare, 
890 noi materiale și bunuri de consum. Ca 
urmare, ponderea produselor noi și moder
nizate puse în fabricație de la începutul 
cincinalului, în producția-marfă realizată 
în 1984 în ramurile prelucrătoare ale in
dustriei republicane, a reprezentat 39 la 
sută. Circa 4/5 din capacitatea unităților 
de cercetare științifică și dezvoltare tehno-

logică au fost concentrate pe obiectivele ce 
decurg din programele speciale aprobate.

Activitatea de cercetare științifică și in
ginerie tehnologică a fost concentrată pe 
dezvoltarea producției ramurilor de vîrf, 
îndeosebi în domeniul energeticii nucleare, 
industriei aeronautice, chimiei polimerilor 
și a sintezelor fine. S-a acționat cu fer
mitate pentru realizarea programelor de 
automatizare, electronizare și robotizare a 
proceselor de producție. De asemenea, a 
continuat acțiunea de tipizare și standar
dizare a produselor și tehnologiilor, în spe
cial la oțelurile aliate și la materialele de 
construcții, cu efecte pozitive asupra creș
terii productivității, reducerii costurilor de 
producție și îmbunătățirii aprovizionării 
tehnico-materiale a sectoarelor productive.

In agricultură, cercetarea științifică și-a 
adus o contribuție importantă la sporirea 
potențialului productiv al solului, crearea 
de noi soiuri de semințe și plante de mare 
randament, mai rezistente și cu durată de 
maturizare mai scurtă, rase de animale cu 
potențial productiv ridicat, noi tehnologii 
de furajare a animalelor.

Au fost continuate și dezvoltate cerce
tările fundamentale de perspectivă în chi
mie, fizică, biologie, matematică, medicină, 
științele economice și social-politice.

O atenție deosebită a fost acordată dez
voltării producției in unitățile de cercetare 
în scopul satisfacerii in mai mare măsură 
a necesarului economiei naționale de pro
duse și materiale de înaltă tehnicitate ; 
producția-marfă realizată in anul 1984 cu 
aportul unităților de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică a sporit cu 24 la sută 
față de anul precedent.

VI. Relații economice externe
Volumul total al comerțului exterior în 

anul 1984 a fost de 388,9 miliarde lei. S-au 
dezvoltat și diversificat în continuare re
lațiile 
ducție 
lațiile 
cadrul ,___  __  ...____ ___ ____ _____
pe termen lung. In același timp, s-au am
plificat relațiile economice și tehnico-știin- 
țifice cu țările în curs de dezvoltare, cu 
celelalte state ale lumii.

Volumul exportului în anul 1984 a fost 
de 228,1 miliarde lei, crescînd ponderea 
mărfurilor cu grad ridicat de prelucrare 
— mașini, utilaje și mijloace de transport, 
produse chimice și mărfuri industriale de 
larg consum — care s-a ridicat la, 58 la 
sută din total.

încasările valutare din turismul interna
țional în anul 1984 au crescut cu 7,2 la 
sută față de anul precedent, numărul tu-

comerciale și de cooperare în pro- 
cu țările socialiste ; s-au extins re- 
cu țările membre ale C.A.E.R. în 
programelor speciale de colaborare

ne-au vizitat țara ridicîndu-seriștilor care 
la 6,6 milioane persoane.

Activitatea de comerț exterior desfășu
rată în anul 1984 a condus la un sold ex
cedentar al balanței comerciale de 3,1 mi
liarde dolari, asigurîndu-se achitarea unei 
părți însemnate din datoria externă.

Cu toate că volumul exportului a cres
cut față de anul precedent cu 16,5 la sută, 
prevederile de plan nu au fost îndepli
nite integral datorită deficiențelor ce s-au 
manifestat în activitatea ministerelor, cen
tralelor și întreprinderilor, care nu au 
lansat in fabricație cu prioritate produc
ția pentru export și nu s-au preocupat în 
măsură suficientă pentru pregătirea și de
rularea acesteia.

Ministerul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale și cele
lalte ministere nu au urmărit în mod co
respunzător realizarea integrală a contrac
telor încheiate, la sfirșitul anului rămi-

Realizările obținute în 
voltarea și modernizarea producției 
teriale și creșterea eficienței economice 
s-au, concretizat în obținerea unui venit 
național de 709,0 miliarde lei, cu 7,7 la 
sută mai mare decit în anul precedent, 
ceea ce a permis înfăptuirea programe
lor de dezvoltare economico-socială a ță
rii și, creșterea veniturilor populației.

Populația Republicii Socialiste România 
la sfirșitul anului 1984 a fost de 22,7 mi
lioane locuitori, aproape 
populația țării locuind în 
orașe.

Populația activă (ocupată 
economico-socială) a ajuns 
pane. din care 71 la sută își 
tivitatea in industrie și celelalte ramuri 
neagricole, iar 29 la sută în agricultură. 
Numărul 
a fost în 
ponderea 
muncitor 
de 39 la 
țională a 
câți prin 
și liceal ...__ ______
de calificare in întreprinderi. în același 
timp au fost pregătiți prin învățămîntul 
superior 37 mii ingineri, economiști, ca
dre didactice, medicale și de altă specia
litate.

La 1 august 1984 s-a încheiat acțiunea 
de majorare a retribuțiilor tuturor catego
riilor de personal muncitor. Concomitent 
cu aceasta a avut loc majorarea sporului 
pentru vechime neîntreruptă în aceeași 
unitate, a cotelor de constituire a fondului 
de participare a oamenilor muncii la rea
lizarea producției, a beneficiilor și la îm
părțirea beneficiilor, a cotelor de consti
tuire a fondului de premiere anuală și a 
fondului de premiere pentru realizări deo
sebite, precum și pentru stimularea expor
tului.

Veniturile bănești obținute de populație 
de Ia sectorul socialist în anul 1984 au fost 
de 361,4 miliarde lei, cu 18,8 miliarde lei 
mai mari decit în anul precedent. Fondul 
de retribuire a personalului muncitor a 
fost de 267,7 miliarde lei, cu 6,1 la sută 
mai mare față de 1983, iar retribuția me
die nominală a personalului muncitor a 
ajuns la finele anului la 2 925 lei.

în același timp, înfăptuindu-se cu fermi
tate politica de stabilitate a preturilor s-a 
realizat, up indice al evoluției prețurilor 
și tarifelor serviciilor sub nivelul planifi
cat cu circa 2 la sută, acesta răminînd 
practic la nivelul anului 1983. Măsurile 
pentru aplicarea programului de majorare 
a retribuțiilor personalului muncitor și 
evoluția planificată a prețurilor au asigu
rat o creștere a retribuției reale de 6 la 
sută comparativ cu 1980.

Veniturile bănești ale țărănimii, obținute 
din munca in cooperativele agricole de 
producție și din vînzarea către unitățile 
socialiste a produselor agroalimentare, au 
fost in anul 1984 de 21,4 miliarde lei, cu 
2,9 la sută mai mari comparativ cu anul 
precedent. Veniturile reale ale țărănimii, 
calculate pe o persoană activă, au sporit 
în anul 1984 cu peste 11 la sută față de 
anul 1980.

Au sporit, în continuare, fondurile des
tinate finanțării acțiunilor social-culturale. 
In anul 1984, volumul total ak acestor fon
duri alocate de la bugetul de stat, din fon
durile pentru acțiuni sociale, constituite 
la dispoziția unităților economice în cadrul 
aplicării noului mecanism economico-fi- 
nanciar, din fondurile pentru acțiuni so
cial-culturale ale organizațiilor cooperatis
te, precum și din veniturile proprii ale 
altor unități au însumat 100,4 miliarde lei, 
revenind în medie pe un locuitor 4 438 lei 
anual. Fondurile alocate de la bugetul de 
stat pentru finanțarea acțiunilor social- 
culturale în anul 1984 au fost de 86,8 mi
liarde lei, cu 5,2 la sută mai mari față de 
1983.

Incepînd cu data de 1 august 1984, au 
fost majorate toate categoriile de pensii. 
La finele anului 1984, pensia medie de 
asigurări sociale de stat pentru limită de 
vîrstă și vechime integrală în muncă a 
fost de 1 766 lei.

Desfacerile de mărfuri cu amănuntul 
' prin unitățile comerțului socialist au fost 

de 272,2 miliarde lei, cu 4,8 la sută mai 
mari decit în anul 1983. în cadrul acestora 
148,5 miliarde lei au reprezentat mărfuri
le alimentare și 123,7 miliarde lei mărfu
rile nealimentare. La acoperirea cerințe
lor de consum ale populației, îndeosebi in 
orașe și centre muncitorești, o contribuție 
au adus-o și desfacerile de produse agro
alimentare de către producători pe piața 
țărănească, unde prețurile au fost mai mici 
cu 12,1 la sută față de anul 1983.

Volumul serviciilor prestate cu plată 
populației de unitățile socialiste — inclu
siv din activitatea de transport și gospo
dărie comunală — a fost de 57,1 miliarde 
lei. A continuat să se extindă și să se di
versifice gama serviciilor, asigurîndu-se 
satisfacerea mai bună a cerințelor popu
lației.

Invățămintul de toate gradele a conti
nuat să se dezvolte și să se perfecționeze. 
Au fost luate măsuri de îmbunătățire a 
conținutului procesului instructiv-educativ, 
s-au lărgit și diversificat formele de in
tegrare a învățămintului cu producția și 
cercetarea, ceea ce a contribuit la crește
rea nivelului de calificare și pregătire a 
cadrelor. în anul de învățămint 1984—1985 
frecventează școlile de toate gradele 5,6 
milioane copii preșcolari, elevi și studenți, 
ceea ce reprezintă un sfert din populația 
țării. In anul 1984 s-au dat în folosință 
612 săli de clasă, 3 862 locuri în internate, 
14 270 mp spații pentru învățămîntul su
perior și 1 100 locuri in cămine studen
țești, care au condus la dezvoltarea și mo
dernizarea bazei materiale a învățămîn- 
tului.

Au continuat să se amplifice și să se di
versifice 
artei. In 
artistice 
men tare, ...
metraj. Au fost editate 3 214 titluri de cărți

dez- 
ma-

jumătate din 
i municipii și

în activitatea 
la 10,5 mili- 
desfășura ac-

mediu al personalului muncitor 
anul 1984 de 7 585 mii persoane ; 
femeilor în totalul personalului 
la sfirșitul anului 1984 a fost 

sută. In anul 1984 economia na- 
primit 269 mii muncitori califi- 
învățămîntul profesional, tehnic 
de specialitate și prin cursuri

activitățile in domeniul culturii și 
anul 1984 s-au realizat 28 filme 

de lung metraj, 393 filme docu- 
științifice și artistice de scurt-

și broșuri 
exemplare 
și reviste într-un tiraj anual de 1 386 mi
lioane exemplare.

Au fost date în folosință noi unități spi
talicești cu 7 030 paturi, 17 dispensare-poli- 
clinici, din care 12 cuplate cu spitale și 5 
independente, precum și 15 dispensare 
medicale, care alături de alte dotări au 
contribuit la dezvoltarea bazei materiale a 
ocrotirii sănătății populației. Numărul 
paturilor de asistență medicală a ajuns în 
anul 1984 la 211.8 mii, revenind 9.4 paturi 
la 1 000 locuitori. Asistența medicală a 
populației a fost asigurată de 46.3 mii me
dici, din care 7,3 mii stomatologi, revenind 
489 locuitori Ia un medic, precum și de 
132,6 mii cadre sanitare medii.

A sporit dotarea tehnico-edilitară a loca
lităților prin extinderea rețelelor 
nești de distribuție a apei cu peste 440 km 
și a rețelei de canalizare cu circa 460 km. 
A continuat procesul de sistematizare a 
orașelor și comunelor, intensifieîndu-se 
preocupările pentru buna gospodărire și 
înfrumusețare a localităților patriei.

Condițiile de locuit ale populației s-au 
îmbunătățit prin darea în folosință a unui 
număr de 131,9 mii locuințe, din care 122,5 
mii apartamente din fondurile statului și 
organizațiilor cooperatiste, precum și a 
9,9 mii locuri în cămine pentru nefamiliști.

★
Realizările obținute în dezvoltarea eco

nomico-socială a țării în anul 1984, rod al 
eforturilor depuse de oamenii muncii, con
stituie o bază trainică pentru anul 1985 și 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
XlII-lea, a orientărilor si indicațiilor 
secretarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pentru trecerea la o 
calitate superioară a activității economice 
și sociale, dezvoltarea și modernizarea în 
continuare a economiei naționale, ridicarea 
bunăstării întregului popor, întărirea 
independenței și suveranității naționale. Se 
impun acțiuni ferme pentru valorificarea 
cit mai deplină a puternicului potențial 
productiv de care dispune țara noastră, în 
condițiile adîncirii procesului de dezvol
tare intensivă a economiei, de realizare a 
unei eficiente cît mai înalte în toate sec
toarele. în centrul activității tuturor uni
tăților trebuie să stea îndeplinirea ri
guroasă a obligațiilor ce le revin în ca
drul diviziunii sociale a muncii, stabilite 
potrivit planului național unic în concor
danță cu cerințele de anșamhlu ale dez
voltării economieo-sociale. în ' mir ’ sfere, 
centrale și întreprinderi se impune’ să se 
acționeze cu fermitate pentru realizarea 
planului la toți indicatorii, respectarea dis
ciplinei de plan, întărirea controlului asu
pra producției fizice, de la contractare, 
pregătire tehnologică, lânsarea în fabrica
ție, asigurarea aprovizionării și forței 
de muncă pînă la expedierea produselor 
la export și intern.

O atenție deosebită trebuie acordată în
făptuirii riguroase a prevederilor progra
melor speciale de importanță națională 
privind dezvoltarea mai puternică a indus
triei, a bazei energetice și de materii pri
me, îmbunătățirea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, reducerea consumu
rilor și valorificarea superioară a mate
riilor prime, materialelor, combustibililor 
și energiei, intensificarea recuperării ma
terialelor refolosibile. diminuarea costuri
lor de producție, și îndeosebi a cheltuieli
lor materiale, creșterea mai accentuată 
a productivității muncii și perfecționarea 
și organizarea muncii, a eficienței și renta
bilității în toate unitățile industriale.

în agricultură, eforturile țărănimii 
buie concentrate pentru îndeplinirea pre 
vederilor programului național privind asi
gurarea unor recolte agricole sigure și sta
bile și realizarea în anul 1985 a unei pro
ducții vegetale și animale superioare față 
de 1984. Toți factorii de răspundere din 
agricultură trebuie să acționeze mai ener
gic pentru efectuarea la timp și de bună 
calitate a lucrărilor, atît în cultura plan
telor, cît și in zootehnie.

Participarea tot mai activă a României 
la schimbul de valori pe plan mondial 
impune situarea în centrul activității fac
torilor de răspundere din întreprinderi, 
ministere, centrale și din comerț exterior 
pentru realizarea cu prioritate a producției 
de export, reducerea substanțială a impor
turilor, asigurîndu-se respectarea echilibru
lui planificat al balanței comerciale și de 
plăți externe.

Este necesar ca toate colectivele de o , 
meni ai muncii, consiliile de conducei 
adunările generale. Comitetul de Stat i 
Planificării. Ministerul Aprovizionării Teh 
nico-Materiăle_ și Controlului Go ........
Fondurilor 
Exterior și 
ternaționale, 
celelalte ministere și organe cen 
cum și guvernul să acționeze cu 
punderea pentru realizarea intef 
nului național unic pe anul 198 
gajamentelor asumate prin ch 
întrecerea socialistă, ’asigurarea 
ciențe ridicate în toate sectoan

. tivi ta te, cerință obligatorie pentri 
principiilor noului mecanism ecoi 
nanciar, pentru creșterea puterni' 
tului național, a avuției sociali; 
această bază, asigurarea mijloac 
sare dezvoltării economico-sociali 
tuirii măsurilor stabilite privint 
nivelului de bunăstare a oamen1 
— țelul suprem al politicii pa 
tru.

Puternic angajați în înfăpt 
rilor adoptate de Congresul i 
partidului, clasa muncitoai 
intelectualitatea, toți cetățeni 
deosebire de naționalitate, ș 
jurul partidului, al secretari 
ral, președintele Republii 
Nicolae Ceaușescu, vor acțiț 
unitate, cu spirit de înaltă 
disciplină, 
planului 
1981—1985, 
mă a țării 
liste multilateral dezvoltate.

CONSILIUL

într-un tiraj de 64,3 milioane 
și au apărut 491 titluri de ziare

Fixe, Ministerul C 
Cooperării Econoi 
Ministerul Fina

pentru realizare.' 
pe anul 1985 și 
asigurînd astfel î 
noastre pe calea si

SUPREM AL DEZVO 
ECONOMICE Șl SOCIALE 
CONSILIUL DE MINIȘTRI 

COMITETUL DE STAT AL PLANIF 
DIRECȚIA CENTRALĂ DE STĂTU

orășe-
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O concepție înaintată, revoluționarăw

III!

despre locul și rolul tineretului Fruntași în muncă
(Urmare din pag. I)

mai mare răspundere, iar de două 
decenii, prin voința întregului nostru 
popor, se află în fruntea partidului 
și a țării.

Avindu-1 în fruntea sa pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, organizația revo
luționară a tineretului a trecut, încă 
din primele zile ce au urmat actului 
istoric de la 23 August 1944, la edu
carea tuturor membrilor săi în . spi
ritul unei atitudini înaintate față de 
muncă, față de răspunderile sociale. 
După o îndelungată activitate desfă
șurată în rîndurile Uniunii Tinere
tului Comunist, după numeroase ac
țiuni de luptă revoluționară la care a 
participat în fruntea acestei organi
zații, avînd astfel posibilitatea să-i 
cunoască bine pe tineri, șă le apre
cieze elanul constructiv, pasiunea 
pentru nou, pentru progres, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu 
tărie, în acele emoționante momente 
de început ale revoluției și construc
ției socialiste, că tineretul este viito
rul țării, că locul tinerei generații 
este in linia intii a muncii pentru 
țară. Răspunzînd însuflețitoarelor 
chemări adresate de partid, de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, mii și mii 
de tineri din toate categoriile sociale 
au participat cu elan revoluționar la 

(reconstrucția țării, au lucrat pe șan
tierele naționale ale tineretului, do
vedind că munca și învățătura nu 
numai că pot fi împletite în mod ar
monios, dar că se și condiționează 
reciproc.

La Congresul al IX-lea, cînd se 
prefigurau marile deschideri ale as
censiunii României pe înalte trepte 
de progres și civilizație socialistă, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
cu limpezime și fermitate locul și ro
lul tineretului în procesul transfor
mărilor revoluționare ce aveau să ur
meze. Noul profil al generației tinere 
a patriei s-a format și s-a afirmat în 
istoria trăită a acestor ani tumultuoși 
de după 1965. Și s-a identificat pe 
deplin cu un mod revoluționar de 
viață, de gîndire și de acțiune. Pre
zența activă a tinerilor, zi de zi, în 
linia întîi a muncii, participarea lor 
Ia întreaga viață și activitate din în
treprinderi, de pe șantiere, de pe o- 
goare, din instituții științifice, din 
școli și facultăți prefigurează imagi
nea tonică a unei generații însufleți
te de idealurile de progres și dez
voltare socială, de patos revoluțio
nar. Semnificativ este faptul că pen
tru tineri, fie că sînt muncitori, ță
rani, intelectuali, elevi sau studenți, 
un titlu de mîndrie și demnitate s-a 
dovedit a fi acela de brigadier al 
muncii patriotice.

Pornind de la astfel de realități, 
partidul, secretarul său general au e- 
laborat o concepție nouă, profund 
științifică privind răspunderile ce-1

revin tinerei generații în 
edificare a socialismului și 
mului în România. Abordarea con
cretă, de pe pozițiile materialismului 
dialectic și istoric, ale socialismului 
științific, a problematicii tineretului, 
a raporturilor dintre generații își află 
un loc important in documentele 
partidului nostru, în opera tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Elaborată în 
procesul noii construcții istorice și 
atestată de viață, de practica socială, 
teza potrivit căreia tineretul repre
zintă o puternică forță socială a des
chis calea unor importante transfor
mări revoluționare în conținutul ra
portului tineret-societate.

Tineretul este o puternică forță so
cială. Tineretul este viitorul însuși al 
națiunii noastre socialiste. Așa gîn- 
dește partidul, așa gîndește secreta
rul1 său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Această concepție revolu
ționară cu privire la rolul și locul ti
nerei generații in societatea noastră 
socialistă este bogată în semnificații 
profunde. De aici se desprind răs
punderile ce revin partidului, întregii 
noastre societăți în legătură cu for
marea multilaterală, cu educarea ti
nerilor prin muncă și pentru muncă, 
dar și răspunderile ce revin tineretu
lui însuși, organizației sale revoluțio
nare în întreaga operă de edificare a 
noii societăți.

Pentru tînăra generație, pentru or
ganizația sa revoluționară, obiectivele 
cuprinse în planul național pe 1985, 
prevederile pentru anii ce vin se con
stituie intr-un program cuprinzător 
de muncă, dar și de pregătire pentru 
muncă și viață. Desigur, aceste sar
cini sînt ale întregului popor. Dar ti
neretul, în primul rind, este chemat 
să muncească și să învețe, să con
tribuie activ la promovarea noului, 
la lupta împotriva a tot ceea ce este 
vechi, perimat și nu mai corespunde 
actualelor condiții. Noile obiective a- 
flate în fața partidului, a întregului 
popor oferă tineretului un cadru larg 
de afirmare a spiritului revoluționar, 
a romantismului revoluționar, a voin
ței sale ardente de a făuri noi valori 
materiale și spirituale. Pentru tine
ret, îndatoririle ce-i revin din planul 
pe 1985, din programele pentru cin
cinalul viitor și pentru viitorul de
ceniu implică muncă și iar muncă, 
învățătură și iar învățătură.

O deosebită semnificație o are fap
tul că, în climatul și în cadrul demo
cratic larg creat în țara noastră, ti
neretul, căruia partidul i-a asigurat 
cele mai bune condiții de muncă, de 
viață, de pregătire și afirmare profe
sională, este chemat să-și spună cu- 
vîntul în soluționarea tuturor proble
melor economice, politice, sociale, să 
participe efectiv la conducerea so
cietății. Este relevantă, în acest sens, 
prezența activă a reprezentanților ti
nerel generații, fără deosebire de na-

opera de 
comunis-

dintr-un laborator al Institutului politehnic din BucureștiAspect

Comitetul Central al

v

și creație

ționalitate, în
P.C.R., in organele supreme și locale 
ale puterii de stat, în guvern, în or
ganele colective de conducere ale mi
nisterelor, unităților economice și de 
învățămînt. Este pozitiv. în acest 
sens, faptul că tinerii înțeleg 
participarea la conducere ca o posi
bilitate ce li se acordă de a înfăptui 
prin muncă, prin efort creator botă- 
rîrile la a căror elaborare și adop
tare își aduc ei înșiși contribuția. De
mocrația devine, astfel, pentru tine
ret o înaltă școală de educație revo
luționară.

In Raportul prezentat la Congresul 
al XlII-lea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că munca este o 
datorie, o onoare, o cinste. Firește, 
secretarul general al partidului s-a 
referit la întregul popor, dar de aici 
se desprind noi cerințe și noi răs
punderi în înfăptuirea obiectivului 
fundamental al organizației revolu
ționare a tineretului — educarea prin 
muncă și pentru muncă a tinerei ge
nerații. Desigur, organele și organi
zațiile U.T.C. și A.S.C. desfășoară o 
amplă activitate și au dobîndit o bo
gată experiență în îndeplinirea aces
tui obiectiv. Munca a devenit, azi, nu 
numai o supremă îndatorire a gene
rației tinere, ci și o condiție funda
mentală a formării și afirmării sale, 
pentru că educarea tineretului, dez
voltarea personalității fiecărui tinăr 
se realizează în procesul fertil și ge
neros al muncii.

Viața, întreaga activitate a tinere
tului din patria noastră se rînduiesc 
sub semnul generos al muncii. Pen
tru că munca s-a dovedit a fi crite
riul fundamental de afirmare a tine-

Perenitatea marilor valori
„OTHELLO1* PE SCENA OPEREI ROMÂNE

retului in societate. A munci 
azi, prima îndatorire a fiecărui 
Dar este și o îndatorire a colectivelor 
de tineri ; este suprema răspundere 
a întregii generații tinere,, ca expre
sie a participării sale directe la edi
ficarea noii societăți.

Partidul, secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, îi cer 
neretului să-și valorifice integral, 
folosul țării, marea sa putere 
muncă, să dea dovadă de eroism, 
spirit de răspundere, de sacrificiu, 
romantism revoluționar. Exemplul 
cel mai viu, cel mai însuflețitor pen
tru tînăra generație, chemată să gîn- 
dească și să acționeze în spirit re
voluționar, îl constituie munca și 
viața tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Revoluționarul, așa cum este definit în 
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
așa cum îl prefigurează ilustra sa 
personalitate, este cu adevărat un om 
nou, un om care privește cutezător 
către ziua de miine, ca^e acționează 
din dragoste nemărginită față de 
partid, față de țară și popor. Urmînd 
acest luminos exemplu, acest însufle
țitor îndemn, tinerii patriei’ sînt an
gajați cu întreaga lor ființă în edi
ficarea socialismului și comunismu
lui în România, în slujirea idealurilor 
supreme de pace și prietenie între 
popoare. Pentru toți tinerii României 
socialiste, munca este un factor activ, 
revoluționar. în măsură să prefigu
reze în modul cel mai edificator con
tribuția lor, sub conducerea partidu
lui, în rîndurile Uniunii Tineretului 
Comunist, la progresul multilateral al 
patriei noastre socialiste.

tinăr.

ti- 
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de 
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Adrian VASILESCU

ROMÂNIA-FILM prezintă

A DEL A
La o distanță de 50 de 

. ani de la triumful lui 
Verdi cu opera „Othello" 
ee scena Teatrului „La 
Seal’‘‘ din Milano (5 febru
arie 1887), premiera bucu- 
reșteană (2(1 noiembrie 
1937), în regia lui Constan
tin Pavel, sub bagheta lui 
Egizio Massini, a Însemnat 
de asemenea un eveniment. 
După alți 22 de ani (20 
martie 1959) găsim con
semnată în istoria operei o 
altă premieră „Othello", 
premieră în adevăratul 
sens al cuvîntului : tot sub 
bagheta lui E. Massini, dar 
în regia lui Jean Rinzescu, 
decorurile lui Roland Laub, 
se lansa o distribuție de 
„zile mari" : Arta Flores- 
cu, Șerban Tasian etc. ; în 
octombrie 1974, din nou 
„Othello" pe afișul Operei : 
aceiași autori de spectacol 
(Jean Rinzescu, Roland 
Laub), dar apare în rolul 
titular : Cornel Stavru, Ia 
pupitru fiind Mihai Bredi- 
ceanu, pentru ca în acest 
început de an (la 98 ani de 
la' premiera mondială), în 
datele ultimelor reprezen
tații (adică ale premierei 
di.. 1959), sS se reia pe 
scena Operei Române. De 
fapt. „Othello" se joacă 
atunci cînd există un 
„Othello", adică un tenor 
cu experiență care poate 
împlini cu maturitate a- 
ceastă partitură extrem de 
dificilă, cînd există o 
„Desdemona" — o soprană 
completă care să rezolve 
momentele lirice ale acte
lor I și IV, dar și țesătura 
dramatică a actului III, 
cind există, bineînțeles, un 
bariton cu deosebite cali- 
ăți actoricești care să con

struiască chipul lui Iago.
Deci pe scena Operei 

Române — „Othello", îri 
regia lui Jean Rinzescu, 
decorurile lui Roland Laub, 
sub ’bagheta lui Cornel 
Tfăilescu, pregătirea coru
lui, ca de obicei, fiind a- 
siguretă de Stelian Olariu. 
„Othello", opera scrisă de 
Verdi in cel de-al 74-lea 
an al călătoriei sale prin 
lume, la 16 ani după 
„Aida", la 14 ani după 
„Recviem", după o perioa
dă aparent de respirație, 
dar frâmîntată de eveni
mente politice,
asupra vieții trupelor de 
teatru italiene, asupra crea
ției înseși, cu ciocniri pu
ternice intre adopții mu
zicii „pure", care negau 
muzica clasică italiană și 
muzicienii-patrioți, intre 
„totalitariști" (adepții wag- 
nerismului) și iubitorii 
cantilenelor italiene... Co
laborarea cu celebrul libre- 
tist Arrigo Boito și împli
nirea acestei opere devine 
astfel, fără îndoială, un 
important pas în înnoirea 
teatrului italian. Pentru că 
în această partitură Verdi 
lansează pregnant unitatea 
intonațională, subjugă ge
nerozitatea coloristică or
chestrală ideilor, caractere
lor, renunță in mare parte 
la numere. la episoade, 
impunînd în principal firul 
dramaturgiei, detașează cu 
virtuozitate portretele psi
hologice. pledează o dată 
mai mult pentru vocalis- 
mul partiturii (respectul 
față de muzica populară, 
față de clasicii muzicii ita
liene), pentru claritatea și

cu efecte

prospețimea armoniilor. 
Poate de aceea, cu triste
țe, după 7 ani de lucru pa
sionat, Verdi scria : „îmi 
plăcea singurătatea mea cu 
Othello, cu Desdemona, 
acum publicul, lacom de 
tot ce-i nou, mi i-a răpit !“. 
„Othello" — o piesă de 
greutate in repertoriul unui 
teatru liric, care, cum spu
neam, se reia acum la 
Opera Română, pentru că 
s-a putut închega o distri
buție de excepție. Este vor
ba despre Ludovic Spiess, 
care a 
succes 
zicale 
chen), 
care în momentul de față 
este considerată una dintre 
remarcabilele voci europe
ne (alături de celebrii 
Theo Adam și Peter 
Schreier participă în nu
meroase capitale europene, 
în acest an. la manifestări
le consacrate sărbătoririi 
tricentenarului Bach—Ha-

. - •» 
cintat acest rol cu 

în mari centre mu- 
(Toulouse, Mîin- 

de Sanda Șandru,

Cronică 
muzicală

endel), nu mai vorbim de 
evoluțiile sale anterioare, 
de referință, pe scena Ope
rei Române ; de Vasile 
Martinoiu, înzestrat bari
ton, cu o bogată experien
ță scenică. Sub îndrumarea 
regizorului Jean Rinzescu 
— un excelent pedagog, un 
înfocat pledant pentru sim
plitate, pentru ca gestul, 
mișcarea să nu impieteze 
asupra muzicii, pentru ca 
totul să curgă firesc, fără 
stîngăcii, fără rigidități și 
simetrii supărătoare — cei 
amintiți, alături de colegii 
lor, de ansamblu, au scos 
la lumină 
rat, fără 
spectacol 
ostentativ, 
el gîndit 
lui in urmă cu 26 de ani, 
dar care, față de premiera 
amintită, a câștigat poate 
mai mult în exprimarea 
directă a esenței. Excelen
tă, deci, evoluția Sandei 
Șandru : o Desdemona de 
mare puritate, care a știut 
cu inteligentă, cu rafina
ment să străbată drumul de 
la cintul luminos, idilic din 
actul 1, Ia momentele de 
tensiune (să spunem du
etul Othello—Desdemona 
din actul al III-lea, trecînd 
de la senin la patetic, la 
durere), pînă la impertur
babilul „Cîntec al sălciei", 
minunat împlinit din a- 
mestec de zbucium, de spe
ranță și tragism. De refe
rință jocul lui Ludovic 
Spiess — Othello fiind, fără 
îndoială, unul dintre rolu
rile vieții sale — gradarea 
echilibrată a evoluției su
fletești a eroului de la ex
clamația de victorie (rit
mul de marș al debutului) 
la clipele de emoție, de 
înălțare (duetul de dra
goste din actul I), la explo
zia dură a monologului din 
actul II, la deznădejdea, 
culorile sumbre ale mono
logului din actul al III-lea, 
Spiess jucind acest rol cu 
forța și echilibrul unei 
strălucite experiențe. Cit

un spectacol cu- 
asperități, 

care curge 
așa cum a fost 
de către autorii

un 
ne

privește rolul lui Iago — 
Vasile Martinoiu l-a rezol
vat cu mare succes in pri
mul rînd din punct de ve
dere scenic, așa cum Verdi 
îl dorea, plin de șiretenie, 
cruzime, intrigant, ironic 
(deși uneori fațetele nu 
erau distinct trasate și in
trigile păreau a fi țesute la 
suprafață) ; apoi, muzical, 
Străbătind o partitură pli
nă de riscuri, uneori șar- 
jînd, îngroșînd, dar, 
îndoială, impunînd datele 
personajului-cheie. ~ 
protagoniști ai 
partituri verdiene, 
de Dan Zancu, Lucia Ci- 
coară-Drăgan, Nicolae Bra- 
tu (mai puțin Ștefăniță 
Lascu — un tinăr tenor cu 
perspective, dar distribuit 
parcă in grabă în rolul lui 
Cassio), alături de convin- 
gătoarea participare a co
rului, ca întotdeauna la 
înălțime, de orchestră 
(care in această operă tre-. 
buie să urmărească schim
bările de fiecare moment 
ale nuanțelor, intersectări
le laitmotivelor cristaliza
te de comentariul orches
tral, cum se reflectă plă
mada vocală în orchestră și 
invers, anticipațiile, ecou
rile. — de exemplu mo
mentul morții lui Othello 
și frînturi din cîntecul 
lui Iago).

într-un cadru scenografic 
simplu (ca să nu spunem 
convențional), știut, in da
tele unei regii care cu ani 
in urmă și-a cîștigat ade
ziunea publicului, la Opera 
Română (regretabil că 
programul de sală diletant 
alcătuit nu oferă nici un 
fel de informație cu pri
vire la istoricul acestor re
prezentații), s-a reinclus 
deci „Othello" în repertoriul 
permanent. Dar nu putem 
să nu ne întrebăm: oare re
luările trebuie să devină o 
obișnuință pentru prima 
scenă lirică ? Aceasta poate 
să fie o soluție extremă, 
dar nu așa cum se întim- 
plă in ultima vreme, o re
gulă. Ne gîndim la valorile 
dramaturgiei românești și 
universale (de la Shakes
peare la Caragiale, de la 
Ostrovski la Baranga),,care, 
în ultimii 20 de ani, au 
fost aduse la lumina ram
pei, în viziuni diferite, de 
diferite generații de regi
zori. Ne gîndim că publi
cului tinăr de acum, prin 
această „premieră", i s-a 
făcut o ofertă care a făcut 
epocă cu 26 de ani in 
urmă... Fără a știrbi cu 
nimic din valoarea recen
tului spectacol, gîndurile 
noastre se îndreaptă către 
tinăra generație de regizori 
(cînd vor avea inițiative 
conservatoarele tării ?). că
tre o colaborare mai susți
nută cu regizorii de teatru 
(după succesele lui Dinu 
Cernescu Alexandru Toci- 
lescu, ale Cătălinei Buzoia- 
nu). către tînăra generație 
de melomani, care iubește 
opera și care trebuie să fie 
în pas cu suflul epocii ei, 
plină de inventivitate, de 
fantezie, de nou, de căutări 
fructuoase în tălmăcirea 
acelor valori ale artei și 
cultuiii care străbat nestin
gherite, pline de glorie, 
deceniile, secolele.

fără

...Trei 
celebrei 
alături

Smaranda OȚEANU

de filme numărul patruproducție a Casei

inspirat din opera lui Garabet Ibrăileanu ;

Scenariul : Mircea Veroiu

Costumele : Hortensia Georgescu ; 
Decorurile : Călin Papură ; V 
Muzica : Adrian Enescu ;
Imaginea : Doru Mitran
Un film de : Mircea Veroiu.

Poporul nostru, fău
ritor și păstrător — de 
cînd se știe ctitorit pe 
aceste meleaguri 
baladă — al celor 
înaintate 
artă și 
graiului 
este cu i 
astăzi, 
stăpin 
țării.
rar al acestei țări și, 
totodată, creator de 
cultură, Festivalul na
țional „Cîntarea Româ
niei" constituind cea 
mai grăitoare dovadă 
despre sensul nou pe 
care îl are, în acest 
timp al patriei socia
liste. înțelesul dicto
nului după care „mun
ca îl înnobilează pe 
om". Pe această trai
nică bază, secretarul 
general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. sublinia, 
in Raportul prezentat 
la înalta tribună a 
celui de-al XlII-lea 
Congres : 
cultură, 
căminele 
trebuie să devină ade
vărate centre ale 
creației cultural-artis- 
tice, ale manifestării 
largi a spiritului crea
tor al poporului nos
tru... întreaga activi
tate cultural-artistică- 
educativă 
servească 
să ofere 
care să reflecte per
manent munca sa 
eroică".

Dimensiuni ample, 
adevărată împletire a 
muncii și creației, pe 
care, iată, acum, la 
început de an. le-am 
întîlnit, ca pretutin
deni în țară, și la 
Craiova, străveche ce
tate a artei și culturii 
românești. Ceea ce 
am urmărit și urmă
rim cu consecventă in 
activitatea noastră e- 
ducativă, îmi spunea 
tovarășul Radu Po- 
povici. vicepreședinte
le Comitetului de cul
tură și educație so
cialistă al județului 
Dolj, este antrenarea 
in acțiunea culturală 
a fruntașilor în mun
că, a celor mai harnici 
muncitori, țărani, in
telectuali, elevi și stu- 
denți, care, și în acest 
fel, prin artă și cul- 

’ tură, să se constituie 
in modele demne de 
urmat. Dovadă eloc
ventă. cele peste 4 500 
de formații și cercuri 
de creație din județ, 
în care. în actuala 
ediție a grandiosului 
Festival național „Cîn-

de 
mai

de
al

tradiții 
cultură, 
strămoșesc, 

atît mai mult 
cînd e deplin 
pe destinele 

adevăratul fău-

„Casele de 
cluburile și 

culturale

trebuie să 
poporului, 
programe

tarea României", își 
desfășoară activitatea 
circa 100 000 de in- 
terpreți și creatori, 
ceea ce înseamnă 
practic, fiecare al 
tulea locuitor al 
dețului participă, 
tr-un fel sau altul, ia 
actul de cultură 
creație spirituală, 
tovarășul Petre 
colae Vrinceanu. 
todist. la centrul 
dețean de îndrumare 
a creației populare și 
a mișcării artistice de 
masă, considera, pe 
drept cuvint. ca o 
realizare deosebită 
faptul că o mare 
parte din formații și 
interpreți activează 
pe noile și puternice
le platforme indus
triale ale Craiovei ori 
în orașele Băilești, 
Calafat. Filiași sau 
Segarcea. in unitățile 
agricole fruntașe din 
Dăbuleni, Poiana Ma
re, 
răștii 
veni, 
tele.

Cel . .
Craiova se convinge 
o dată în plus de a- 
devărul celor afirma
te de cei doi activiști 
culturali, intilnind în 
rîndul formațiilor ar
tistice fruntașe pe re
prezentanții unități
lor cu cele mai fruc
tuoase rezultate in 
producție, cum ar fi : 
i.Electroputere". 
treprinderea de 
1oare și mașini 
cole (I.T.M.A.): 
gionala C.F.R.. între
prinderea de utilaj 
greu și Autobaza 3. 
toate din Craiova. în
treprinderea de celu
le electrice prefabri
cate și Autobaza 5, 
ambele din Băilești, 
Schela de foraj Meli- 
nești și alte 
unități, care au 
în noul an 1985 
din anul trecut, 
ele. asemeni 
meroaselor colective 
de oameni ai muncii 
din această parte de 
țară, și-au onorat — 
așa cum se cuvine 
unor fruntași — adi
că înainte de termen, 
sarcinile de plan pe 
1984. hotărîte fiind ca 
și în acest an să ob
țină noi rezultate 
măsura 
lor.

Așadar, 
realizările 
cum îi preocupă 
craioveni, ci și (chiar 
mai mult, se - pare) 
proiectele și gîndurile 
de viitor. Poate de a-

câ. 
op- 
ju- 
în-

Și
Iar
Ni- 

me-
ju-

Amă-Brădești.
de Jos, Ostro- 
Grecești și al-

ce poposește la 
se

In- 
trac- 
agri- 

Re-

multe 
pășit 
încă 
căci 
nu-

pe
prestigiului

nu numai 
de pînă a- 

pe

ceea, cei peste 14 000 
de 
de 
de 
de
terea aportului uzinei 
lor la sporirea forței 
industriale a tării, la 
creșterea competitivi
tății produselor ro
mânești pe piața in
ternațională. propu- 
nindu-și realizarea 
sarcinii proprii, pen
tru care au și între
prins deja măsuri, ca 
în cincinalul următor 
96 la sută din produ
sele întreprinderii să 
se situeze la nivelul 
mondial, iar 2.57 
sută din produse să 
depășească acest 
vel, prin parametrii 
tehnici calitativi pe 
care ii vpr incorpora. 
Și poate de aceea 
harnicul colectiv de 
muncă de la între
prinderea de tractoa
re și mașini agricole 
se mîndrește cu noul 
tractor agricol articu
lat de 240 CP. de mare 
capacitate, pregătind 
pentru agricultura pa
triei tractorul multi
funcțional de 55 CP, 
ca și alte tipuri de 
mașini destinate 
contribuie la 
neîncetată a 
țiilor agricole 
la înfăptuirea 
ției agrare.

Așadar,» fruntași în 
producție, dar și în 
activitatea artistică. 
Urmare firească, an
samblurile artistice 
„Mugurelul" al uzine
lor „Electroputere", 
„Doina Jiului" al Re
gionalei C.F.R. Craio
va ori cele din Dăbu
leni, Ostroveni sînt 
prezențe permanente, 
încă din pragul aces
tui nou an, pe marea 
scenă a țării, dînd — 
prin exemplul lor — 
temei de faptă cerin
țelor formulate de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Este ne
cesar să se asigure 
participarea activă a 
maselor populare la 
întreaga viață 
tural-artistică a 
rii, ca parte 
grantă a activității 
multilaterale de fău
rire a socialismului 
și comunismului în 
România."

Din această înălță
toare perspectivă, iată, 
aici, la Craiova și în 
județul Dolj, se poa
te afirma că. într-ade- 
văr, „semne bune 
anul are".

oameni ai muncii 
la „Electroputere“, 
pildă, se gindesc 

pe acum la creș-

la

ni-

să 
sporirea 
produc- 
și deci 
revolu-

cul-
ță- 

inte-

Viorel COZMA

Cu : George Motoi, Marina Procopie, Valeria 
Seciu, Ștefan Sileanu.
Film realizat in studiourile Centrului de producție 

cinematografică „București"

Tradiții
In cadrul studierii 

artei românești vechi 
și moderne, a trăsătu
rilor sale definitorii 
de-a lungul timpului, 
un loc distinct îl ocu
pă cercetările vizînd 
arta românească tran
silvăneană din veacul 
al XVllI-lea, între
prinse recent în ca
drul Institutului, de is
torie si arheologie din 
Clui-Napoca.

Rășinari, veche așe
zare din imediata ve
cinătate a Sibiului, cu
noscută prin strînsele 
sale legături cu Țara 
Românească, devenea 
în prima jumătate a 
secolului al XVUl-lea 
unul din cele mai im
portante centre cultu- 
ral-artistice romă- 

ale Transilvaniei.

artistice la
După cum atestă cer
cetările, aici au desfă
șurat o intensă aotivi- 
tate o primă generație 
de pictori încadrați 
sferei cultural-artisti- 
ce brlncovenești și 
postbrîncovenești. Pic
torul Ivan Zugrav 
semnează, spre exem
plu, numeroase opere, 
între anii 1718—1732. la 
Cărpiniș și Certege 
(județul Alba), Poiana 
Mărului (județul Bra
șov) și Boarfa (jude
țul Sibiu). Aceleași 
cercetări pun in lumi
nă contribuția artistu
lui la împodobirea 
unor edificii din Ocna 
Sibiului și Geoagiu de 
Sus cu portretele 
domnitorilor Mihai Vi
teazul și Constantin 
Brîncoveanu. La sfir-

Universuri deschise spre
Cartea lui Mircea Heri

van, Noua mitologie a 
universurilor deschise, de 
curînd publicată de Editu
ra Eminescu, are netăgă
duitul merit de a îndemna 
la meditație. Ne aflăm, la 
acest sfîrșit de secol, în- 
tr-o lume ale cărei dimen
siuni existențiale sînt ne
contenit măsurate de in
strumentele, tot mai com
plicate, ale științelor pozi
tive ; filozofia și artele, 
disciplinele sociologice și 
istoriile culturii își trag 
propriile concluzii din ana
liza, necontenit reluată, 
îmbogățită, modificată de 
datele scoase la iveală de 
cercetările întreprinse în 
domenii mai variate decît 
oricînd ale gîndirii și cu
noașterii umane. Universu
rile sînt, intr-adevăr, „des
chise" și încercările de a 
le circumscrie sint mereu 
puse în primejdie de ex
plozia informațională, care 
a încetat de mult să fie o 
simplă metaforă.

în aceste împrejurări, 
sugerează comentatorii fe
nomenului, specializarea 
tot mai profundă intr-un 
cimp restrîns al activității 
umane devine o necesita
te ; ea e, dealtfel, conse
cința unei imposibilități de 
a reface, în ansamblul 
semnificațiilor lui, uni
versul atotcuprinzător al 
existentei și al gîndirii 
umane. Concluzia aceasta, 
adesea repetată, a condus 
în multe cazuri la un fel 
de resemnare amară ; dar, 
cu argumente preluate din 
însăși evoluția științelor 
contemporane — mai cu 
seamă a fizicii și biologiei 
— s-a demonstrat că, dim
potrivă, omul acestei epoci, 
implicat simultan în do- 

^menii diverse ale lumii de

astăzi, izbutește să dea un 
răspuns convingător mari
lor întrebări pe care i le 
pune realitatea Se intro
duce negreșit un dacă : 
și tocmai acestui dacă îi 
consacră Mircea Herivan 
pasionanta dezbatere din 
paginile cărții sale.

Nu incape discuție, o în
țelegere lucidă a lucruri
lor are nevoie, în primul 
rînd, de eliminarea orică
rei dogme : de multe se
cole, omul a constatat că 
nu cunoaște faptele uni-

esențiale cu care se con
fruntă omul modern. Aspi
rația la cunoaștere înseam
nă pentru el, înainte de 
toate, implicarea unei gin- 
diri active. Opunindu-se 
„adepfilor conformismului 
filozofic", el constată la un 
moment dat : „spirala 
terialist-dialectică a 
noașterii era limitată 
la componenții deja 
luați și integrați de
sicii marxismului, fiind a- 
proape de neconceput sal
tul peste un număr mare

ma- 
cu- 

doar 
pre- 
cla-

Cronică literară

versului înconjurător și pe 
cele ale propriului univers 
așa cum ar conveni mai 
eficient unor premise bine 
ordonate de el (și care, în 
mod fatal, devin prezum- 
țioase). ci că el e obligat 
să urmărească procesul 
necurmat al descoperirilor 
succesive. E foarte adevă
rat că el însuși e cel care 
a declanșat acest proces; 
că ucenicul vrăjitor suferă 
consecințele propriei sale 
curiozități, ale nobilei, o- 
meneștii dorințe de a cu
noaște, care il justifică, 
în primul rind, ca ființă 
cugetătoare. Neliniștea cu
noașterii e, fără îndoială, 
semnul unei mai înalte 
conștiințe de sine decit co
moda, leneșa mulțumire cu 
lucrurile descoperite. Nu își 
alegea tînărul Marx acea o- 
menească, atit de omeneas
că deviză — De omnia du- 
bitandujn, să ne îndoim de 
toate ?

Din această perspectivă 
privește Mircea Herivan 
citeva dintre problemele

de trepte și recursul la o 
idee care părea definitiv 
îngropată la temelia isto
riei culturilor sau era a- 
nexată exclusiv mitologii
lor. Ideea, escamotată de 
Interpretările dogmatice, 
era aceea formulată cînd- 
va de Marx și de Engels, 
anume că, „la 
zele filozofice 
vîrstă, fiindcă în filozofie 
nimic nu este 
și nimic nu este reglemen
tat definitiv". Or, tocmai 
aceasta e substanța însăși 
a dialecticii.

Rezultatul cel mai sem
nificativ al largului de
mers întreprins de Mircea 
Herivan este, după părerea 
mea, stabilirea unor even
tuale trasee pe care le 
poate urma gîndirea con
temporană pentru a stabili 
(sau a restabili) necesara 
unitate a universului 
uman. El evocă esențiale 
concluzii ale unor, filozofi 
și ale unor oameni de 
știință care socotesc 
disciplinele umaniste

limită, te- 
sint fără

radical nou

că
nu

Rasinari
șitul deceniului al pa
trulea și în cel urmă
tor. alături de mai 
vechii creatori, apare 
la Rășinari o nouă ge
nerație de artiști re
prezentată de lacov și 
Stan Zugravul, înte
meietori ai unor ade
vărate centre de pic
tură in Transilvania și 
promotori ai artei 
postbrîncovenești.

Rășinari, relevă cer
cetările, s-a impus ca 
un centru artistic cu o 
îndelungată existență, 
pictorii de aici aflin- 
du-se prin operele 
lor intr-un permanent 
dialog cu cei din Țara 
Romanească și contri
buind la realizarea 
unui stil unitar de o 
parte și de alta a 
Carpaților.

(Agerpres)

rafiune
sim- 
„di- 

oste- 
spe-

furnizează, pur și 
piu, un „refugiu", un 
vertisment" al omului 
nit de atitea cifre și 
culații „pozitive", ci o ne
cesitate 
gindului 

Poate 
nuanțată 
decenii ar fi lărgit și mai 
convingător orizontul căr
ții lui Mircea Herivan. în
toarcerea la figurativ in
sistent discutată de isto
ricii de artă, reprezintă o 
consecință 
doxală — 
lirii unor 
fertile cu universul știin- 

'ței. Nu contemplare pasi
vă, nu consemnare neutră 
a faptelor realului, ci im
plicare in existența uma
nității, acesta e sensul 

al artei con- 
Eșecul artei 

în care 
Raysse, 

Herivan, 
se

fundamentală a 
omenesc.
că o tratare mai 
a artei ultimelor

— deloc para- 
tocmai a stabi- 

raporturi mai

primordial 
temporane. 
pop (mișcare 
Wisselmann și 
menționați de 
sint, oricum, epigoni) 
explică tocmai prin efor
tul de a adopta o atitudi
ne neutră.

Dincolo 
obiecții — 
cred, mai 
referitoare 
tică, deopotrivă a artei și 
a literaturii, care ar fi 
avut dreptul la o dezvol
tare mai amplă, pe măsu
ra fenomenului cultural 
insuși — cartea lui Mircea 
Herivan constituie o dova
dă. intru totul vrednică de 
luare-aminte, că, atunci 
cind privește cu sincerita
te, lucid, fenomenele în 
care, cu sau fără știre, e 
implicată, gîndirea ome
nească poate ajunge la re
zultate ce dau temeiuri cu 
adevărat încurajatoare gîn- 
dirii omenești.

Dan GRIGORESCU J

însă
care 

ales, capitolele 
la teoria este-

de orice 
ar viza

După Orfeu în Cîmpia Dună
rii, recital consacrat lui Nichita 
Stănescu, stagiunea permanentă 
cu spectacole de poezie a Tea
trului „Nottara" se continuă 
prin Cumințenia pămintului. 
Ana Blandiana, Ioan Alexandru, 
Ion Gheorghe, Adrian Fău- 
nescu, Marin Sorescu — aceștia 
sînt poeții aduși pe scenă' și 
propuși unui dialog care depă
șește fraternitatea simplă a citi
torului cu pagina de carte ! — 
rămîn deci ei înșiși, dar vorbesc 
și despre o vîrstă istorică a li
rismului românesc. Putem intui 
prin intermediul acestei verita
bile introduceri 
ultimii douăzeci 
ziei noastre, un i 
negreșit, unul 
inerția". Acești | 
susțin pe bună 
citeva cuvinte programatice re
luate în sobrul caiet de sală 
(autoare: Doina Papp), memo
ria unui popor, adevărul unui 
timp. Dar vorbind intr-un sens 
la „persoana întii plural", acești 
poeți știu să imprime rostirii 
timbrul unicității. Ana Blan
diana aduce respirația purității, 
Ioan Alexandru rectito'rește cu 
pietate edificiu, de suflet al 
limbii și al istoriei române; Ion 
Gheorghe prelungește spre tre
cutul imemorial coloana cariati
delor care ne susțin ființa na-

i drumul din 
de ani al poe- 
drum care este, 
al „luptei cu 
poeți sint, cum 

dreptate în

SPECTACOL LA 
TEATRUL „NOTTARA u

țională, trăind simultan in pre
zentul unor „elegii politice" de 
mare forță ^moțională ; Adrian 
Păunescu face din curajul civic 
o pecete ardentă a 
poem, în timp ce — 
unei lucidități caje-1 
mereu — Marin 
deră poezia ca 
de cunoaștere a 
In toate aceste 
reprezintă o sumă, nu in accep
ția de rece înșiruire de sentente 
ci în aceea de acțiune continuă, 
de neîntreruptă pledoarie pen
tru uman.

Spectacolul de Ia „Nottara" 
și-a asumat misiunea de a face 
expresive, scenic expresive, 
aceste dominante. Un rol l-a 
jucat, desigur, selecția poeme
lor. Fiecare autor-a fost prezen
tat printr-o densă „monografie", 
ce a inclus poemele esențiale, 
definitorii. Că au fost unele 
disparități, unele intervenții 
neatente în miezul tare al poe
ziilor (cum s-a întîmplat cu 
Sfîrșitul războiului de loan 
Alexandru, poem redus la 
jumătate, ori cu o admirabilă 
poemă de Ion Gheorghe) nu se 
poate nega. Totuși, aceste acci
dente ale selecției, remediabile 
la viitoarele spectacole, nu au 
umbrit hotărîtor fluxul recitalu
lui. în consonanță cu perspec
tiva regizorală a lui Mihai 
Lungeanu, scenografia — suma
ră, dar sugestivă — concepută 
de Sică Rusescu a accentuat 
simbolic „legătura cu pămîntul", 
scena eternă (figurată și prin- 
tr-un glob terestru) a poeziei și 
a vieții. în raport cu aceasta, 
actorii au dat lirismului rezo
nanțe ținînd maj curînd de ome
nesc, de 
decît de 
Pogonat 
riorizatâ 
gente, în timp ce, în registrul 
opus' voit prozaic, Mircca Dia- 
conu a reliefat convingător, cu 
o vervă de zile mari, natura 
duală a lirismului. alternînd 
gesturile ample, anteice cu au
toironia și sarcasmul. Pentru o 
partitură care cerea un ambitus 
mai larg, Valentin Teodosiu a 
preferat rostirea calmă, cu pau
ze de efect. Emil Hossu și Mir
cea Jida s-au ferit, la rîndu-le, 
poate prea mult, de patetism, 
optînd, dimpotrivă, pentru jocul 
calm al inflexiunilor, al nuanțe
lor. Suita acestor microrecita- 
luri s-a constituit într-un bun 
spectacol de poezie. Stagiunea 
lirică a Teatrului „Nottara" (ex
celentă idee a directorului său, 
poetul Ion Brad) are toate șan
sele să se transforme într-un 
esențial dialog al poeziei cu 
oamenii cetății.

fiecărui 
pe linia 
însoțește 

Sorescu consi- 
un instrument 
omului ca om. 
accepții, poezia

sinceritatea firească, 
patetism. Margareta 

a dat o definiție inte- 
a candorii intransi-

Ioan ARAM

O SEMNAL ©
„Care au fost, după părerea dumneavoastră, lu

crările anului 1984 ce au reținut atenția specialiș
tilor, melomanilor ?“. „Ce apariții de interes nc 
oferă Editura muzicală in primele luni ale anului 
1985 ?“. La întrebările noastre răspunde muzicolo
gul TITUS MOiSESCU, directorul Editurii muzi
cale :

— In anul trecut, in Editura muzicală au apărut, 
o serie de lucrări care au suscitat un deosebit in
teres nu numai specialiștilor, dar și publicului 
larg, iubitor de muzică Iată spre exemplificare 
citeva titluri : „Introducere în sonologie" de Cor- 
neliu Cezar, lucrare distinsă cu Premiul Uniunii 
compozitorilor pe anul 1984, „Exegeze muzicologi
ce" de Viorel Cosma (de asemenea, premiată in 
1984 de Uniunea compozitorilor și muzicologilor), 
„Jocul popular românesc" de Corneliu Dan Geor
gescu. lucrare ce face parte din „Colecția națională 
de folclor", „Scrisori și documente" de George 
Breazul (ediție îngrijită de Titus Moisescu), „Cân
tecul revoluționar și patriotic românesc" de Mircea 
Ștefănescu. lucrare apărută în cinstea Congresului 
al XlII-lea, „Capodopere enesciene" de Pascal 
Bentoiu, „Taraful și acompaniamentul armonie în 
muzica de joc" de Speranța Rădulescu. Nu se poate 
să nu amintesc „Lumea polifoniei" de Liviu Co
mes — lucrate de educație muzicală și populariza
re, „Cronica tîrzie" de Klaus Kessler (ediție bi
lingvă) — pagini despre călătoria lui Brahms in 
Transilvania și Banat, „Hronicul muzicii româ
nești", volumul VI, de Octavian Lazăr Cosma, 
„Studii de muzică veche românească" (în limba 
franceză) de Gheorghe Ciobanu, „Dirijori români, 
șase decenii pe estrada Ateneului" de Alexandru 
Rădulescu și Iosif Sava, pe lingă numeroase parti
turi închinate componisticii românești. Cit privește 
noile apariții, sint așteptate : cartea lui George 
Sbârcea intitulată „O istorie a operetei", mono
grafia „Mihai Gh. Poslușnicu" de Elisabeta Doli- 
nescu, culegerea de cîntece (sec. XVII) „Pădure 
spiritual-muzicală de flori și trandafiri" de Ga
briel Reilich, „Estetica sonatei baroce și contem
porane" de Wilhelm Berger, , Cartea de cîntece 
pentru copii" semnată de George Breazul și N. 
Saxu etc. Dintre partituri menționez : Cvartetele 
de coarde de George Enescu, „Lieduri" de Lipatti, 
lucrarea „Ghirlande" de Cornel Țăranu. „Madri
gale dedicate lui Ciprian Porumbescu" semnate de 
Felicia Donceanu și Doru Popovici,

S. MARIA
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Mali

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
(Urmare din pag. I)

înmînind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Kibily Demba Diallo a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut frățesc și 'cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de progres și bună
stare pentru poporul român prieten 
din partea generalului de armată 
Moussa Traore, secretar general al 
Uniunii Democratice a Poporului 
Malian, președintele Republicii Mali.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador sînt subliniate 
bunele raporturi dintre Uniunea 
Democratică a Poporului Malian și 
Partidul Comunist Român, dintre 
Republica Mali și România, relevîn- 
du-se rolul important al întilnirilor 
la nivel înalt în extinderea și întă
rirea relațiilor de prietenie și cola
borare româno-maliene, în interesul

1N ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI F.D.U.S.

Șl A CONFERINȚEI PE ȚARĂ A O.D.U.S.

CONTROLUL OAMENILOR MUNCII-
exercitat cu perseverență și înaltă răspundere
• La Sibiu — o amplă acțiune privind îmbunătățirea activității comerciale G De ce... îmbă- 
trinea proaspăta franzelă pe drumul de la cuptor la consumator G A reveni pe propriile 

urme — o garanție a eficienței controlului
După cum se știe, cîmpul de ac

tivitate al echipelor de control al 
oamenilor muncii este foarte vast, 
incluzînd probleme și sectoare ex
trem de variate — de la aspectele 
de ordin general ale aprovizionării 
populației și bunei organizări a 
serviciilor de tot felul pină la 
amănuntul cotidian cu care vine 
în contact cetățeanul.

O bună experiență a acumulat, în 
această direcție, Consiliul județean 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste din Sibiu. în 1984, de 
pildă, cele 571 de echipe compuse 
din 2 468 de membri au efectuat 
aproape 5 900 de controale, consem- 
nind în registrele unice, pe lingă 
alte observații, mai mult de 2100 
de propuneri. Ceea ce dorim să re
liefăm, în rîndurile ce urmează, pe 
lingă acest volum impresionant al 
activității depuse, sînt _ concen
trarea eforturilor pe anumite do
menii supuse controlului și urmă
rirea — perseverentă și eficientă, 
pină la capăt — a rezolvării 
problemelor abordate.

O ACȚIUNE CONVERGENTA 
ÎMPOTRIVA RISIPEI. Intre acțiu
nile de certă eficientă între
prinse în ultimele luni se nu
mără și aceea legată de aprovizio
narea cu piine a populației. Tema 
controlului a fost generată de con
statarea că în unele magazine 
existau importante cantități de 
piine, ceea ce, in final, însemna o 
risipă de grîu și făină, de combus
tibil, plus efort uman, cheltuieli de 
producție irosite. La indicația co
mitetului județean de partid, mai 
multe echipe de control al oameni
lor muncii. în alcătuirea cărora 
s-au aflat și membri ai comisiei de 
control muncitoresc, ai inspecțiilor 
comercială și sanitară, au vizitat, 
in luna octombrie, un mare număr 
de magazine alimentare și centre 
ție profil.

S-a constatat că unele stocuri de 
jîine erau vechi de patru zile ; alte 
iute de plini erau respinse de uni- 
ăți din motive de calitate, fiind 
1>apte sau. dimpotrivă, arse, 

le altă parte, membrii echipe-, 
au apreciat că, față de nomen- 
irul de produse aprobat Ia nivel 
ral și care numai la capitolul 
■cialități" numără 84 de sorti
se, oferta magazinelor este 
te săracă. S-au făcut îndreptă- 
observații și cu privire la mij- 
ele de transport, la starea na- 
ilor.

rnțru depanarea, pină la capăt, 
tirului", echipele de control au 
ns analiza și la calitatea griului, 
lăcinatul în mori, condițiile de 
sport al făinii etc. Pe baza a- 
ir constatări cuprinzătoare a 
organizată o dezbatere, la ni- 
județului, cu toți factorii im- 
i, la care au participat, fireș- 
! reprezentanți ai echipelor de 
ii al oamenilor muncii. în 
s-a adoptat un program de 

! vizînd toate sectoarele care 
d de aprovizionarea popu- 
>u produse de panificație. In 
1 eliminării oricărei risipe, 
it indicații pentru o cit mai 
'‘corelare între producție și 
c pentru restringerea stocu- 
r?e, dintr-o păgubitoare și 
®ă „prevedere", duceau la 
lța plinii, pentru o mai 
'■’tilizare a capacităților de 

; totodată, s-au stabilit 
ndicioase pentru imbunătă- 
ț'.ăcerii și depozitării pîinii 
S’îlor de panificație.

ele acestor acțiuni con- 
vc'u fost pozitive : un nou 

celor două țări și popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

Mulțumind pentru mesajul trans
mis, președintele Nicolae Ceaușescu 
a adresat, la rîndul său, președinte
lui Moussa Traore un salut călduros 
și cele mai bune urări, iar poporului 
maliap prieten urări de progres și 
prosperitate.

în cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia este subliniată evoluția pozitivă 
a raporturilor dintre România și Re
publica Mali, dintre partidele și gu
vernele noastre și exprimată apre
cierea- că există premise favorabile 
pentru lărgirea și dezvoltarea în con
tinuare a colaborării dintre Româ
nia și Mali, în interesul ambelor 
popoare. De asemenea, se apreciază 
că trebuie acționat pentru intensi
ficarea și lărgirea schimburilor co
merciale bilaterale și pentru concre
tizarea acțiunilor de cooperare eco

control al echipelor, la începutul 
lunii noiembrie, consemna, cu sa
tisfacție, o radicală schimbare in 
bine a situației.

PLANUL DE MASURI ESTE 
ÎNCĂ PROASPĂT, ECHIPELE 
SÎNT DIN NOU PE TEREN. ...Dar 
ce și-au zis unii : a trecut con
trolul, cine știe cînd mai vine 
altul! Și s-au întors la vechile 
obiceiuri. „Calcul" greșit. Recent, 
am participat la un nou sondaj în
treprins de o echipă de control al 
oamenilor muncii formată din me
canicii Sever Purcea și Constantin 
Paraschiv, de la întreprinderea 
„Steaua roșie" din Sibiu, Gheorghe 
Stanciu, șeful inspecției comerciale, 
Eugenia N'an, președinta consiliu
lui municipal al sindicatelor, șiPa- 
raschiva Nan, recepționer de cali
tate la întreprinderea comercială 
de stat pentru mărfuri alimentare.

Vizităm mai multe unități comer
ciale din centrul orașului, precum 
și din cartierul Hipodrom. Pentru 
motivele care'se vor vedea, nu in
sistăm asupra numeroaselor con
statări pozitive. Așadar...

...La magazinele nr. 18, 27 și 37, 
echipa a găsit în vînzare doar trei 
sortimente- de piine — și aceea 
veche : „Dîmbovița", fabricată nu 
se știe cind, pentru că nu era 
ștanțată, integrală, foarte solicitată 
în general, dar arsă, și franzelă. în 
spate se descoperă însă piine 
proaspătă. Echipa face remarca în
dreptățită cum că, pînă îi va veni 
rîndul la vînzare, și aceasta se va 
învechi.

— Dar specialități nu aveți ?
— N-am mai primit de anul tre

cut, spune responsabilul unității nr. 
37. Ultiniul transport datează din... 
21 decembrie.

De fapt, specialități am găsit în
tr-o singură unitate din cele vi
zitate.

DIALOG CU PRODUCĂTORII, 
LA... GURA CUPTORULUI. Con
trolul nu ar fi avut eficiența 
dorită dacă echipa se oprea ia 
constatările din magazine. Cu 
cît-gva „mostre" în sacoșă (pîini 
vechi, arse, turtite), cumpărate din 
unitățile controlate, membrii echi
pei — și „reporterul împreună cu 
ei — se prezintă la conducerea în
treprinderii de morărit și panifi
cație și pun pe masa directorului 
adjunct, Ion Dudău, „argumentele" 
din sacoșă. Evident, urmează ex
plicațiile, justificările. Dar cum pot 
fi luate în serios, cînd aflăm că în 
întreprindere sînt 57 — cincizeci și 
șapte ! — de controlori de calitate ! 
Greu de înțeles cu ce se ocupă ei 
dacă lasă să ajungă la cetățean 
piini cu miezul crud și coaja arșă 
ori turtite și mutilate?

Membrii echipei au abordat și pro
blema reapariției în comerț a pîinii 
învechite, cerînd explicațiile de ri
goare. Descoperim, astfel, că se 

nomică prevăzute, pentru așezarea 
acestora pe baza înțelegerii de lungă 
durată, care să le confere stabilitate, 
durabilitate și perspectivă.

în cuvîntare este subliniat, de 
asemenea, faptul că Republica So
cialistă România și Republica Mali 
pot dezvolta o bună colaborare și în 
sfera vieții internaționale, în lupta 
pentru o politică de pace, de inde
pendență, de cooperare și destindere 
în întreaga lume.

După solemnitate și înmînarea 
scrisorilor de acreditare, președin
tele Nicolae Ceaușescu a avut o 
convorbire cu ambasadorul Kibily 
Demba Diallo, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convorbire 
au ' participat tovarășii Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, și 
Dumitru Apostoiu, secretar preziden
țial și al Consiliului de Stat.

face o confuzie : la fabrică se con
sideră că este livrabilă — ba chiar... 
proaspătă — o șarjă care are 30 sau 
32 ori chiar 38 de ore ! (Probabil de 
expresia „ca pîinea caldă" nici nu 
au auzit). Or, specialiștii de la in
spectoratul de stat pentru controlul 
calității produselor afirmă că cele 
38 de ore reprezintă, de fapt, ter
menul de garanție al produsului, 
în realitate, termenul maxim de 
livrare ar trebui să fie de 16 ore de 
la scoaterea din cuptor. Ceea ce 
este cu totul altceva.

De asemenea, lipsa de varietate 
a produselor nu poate fi justificată 
numai prin intrarea în reparație a 
unor instalații, Printr-o mai bună 
folosire a capacităților existente se 
poate suplini scoaterea din produc
ție a acestora.

EFECT PROMPT: PESTE NOAP
TE. LUCRURILE S-AU ÎM
BUNĂTĂȚIT. Chiar a doua zi, 
membrii echipei pentru a nu-și 
dezminți consecvența, au găsit 
de cuviință să fie nrezenți din 
nou in aceleași unități controlate 
în ajun. Nu trecuseră decît 24 de 
ore, dar constatările au fost mai 
mult decît satisfăcătoare : în raf
turi nici urmă de piine veche sau 
arsă.

Așadar, cei care și-au închipuit 
că... „controlul trece, neglijențele 
rărnîn", s-au înșelat. Comitetul ju
dețean de partid, consiliul, județean 
al F.D.U.S. urmăresc, în continua
re, înfăptuirea măsurilor stabilite. 
„Din păcate, factorii de răspundere 
locali, pe linia industriei și comer
țului nu s-au mai intîlnit direct, 
din octombrie, pentru a analiza 
împreună stadiul îndeplinirii pro
gramului elaborat de comun acord, 
așa cum s-a stabilit, ne spune to
varășa Maria Meiloiu, președinta 
consiliului județean al sindicatelor, 
organizație componență a F.D.U.S. 
cu cel mai mare număr de echipe 
de control. Chiar zilele următoare 
vom întreprinde un nou și amplu 
control, în care vom antrbna 10 
echipe, urmat de o dezbatere a ce
lor constatate, cu toți factorii im
plicați în producția, și desfacerea 
plinii".

— Scopul tuturor acțiunilor noas
tre este perfecționarea activității 
în domeniile supuse controlului. 
De aceea, perseverența în aplica
rea măsurilor stabilite, în remedie
rea lipsurilor constatate este cuvîn- 
tul de ordine care ne călăuzește, 
ne spunea, in concluzie, tovarăș» 
Elena Bleahu, președintele consi
liului județean al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste. Numai 
astfel putem asigura eficiență ma
ximă activității echipelor. A reveni 
pe propriile noastre urme a deve
nit o practică, o necesitate.

Rodica ȘERBAN 
Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scinteii”

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Vă adresăm sincere mulțumiri dumneavoastră- si, prin intermediul dum
neavoastră, partidului, guvernului și poporului român pentru felicitările 
călduroase și urările cordiale transmise cu ocazia celei de-a noua aniversări 
a proclamării Republicii Democrate Populare Laos.

Sîntem convinși că prietenia, solidaritatea și colaborarea dintre partidele, 
guvernele și popoarele laoțian și român se vor consolida pe baza marxism- 
leninismului și internaționalismului socialist, în interesul păcii și socialis
mului.

Urăm poporului român să obțină succese tot mai mari în înfăptuirea 
hotărîriior celui de-al XIII-Iea Congres ai Partidului Comunist Român, pen
tru transformarea României intr-o țară puternică, astfel incit nivelul de trai 
al poporului român să crească tot mai mult.

KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Populare Laos

SUFANUVONG
Președintele 

Republicii Democrate Populare Laos, 
Președintele Adunării Populare Supreme

Vizita unei delegații militare in Franța
în perioada' 27—31 ianuarie, o de

legație militară condusă de genera- 
lul-colonel Constantin Olteanu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită oficială 

Cronica
în cadrul lucrărilor sesiunii știin

țifice anuale a Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", desfășurate în plen și 
în șase secțiuni, au fost abordate 
rezultatele cercetărilor în domeniul 
științelor sociale efectuate in anul 
1984 de cadrele didactice, de instrui
re și de cercetătorii academiei și ai 
Institutului de științe politice al 
acesteia. La lucrările sesiunii au 
participat, de asemenea, cadre di
dactice și cercetători din institute de 
învățămînt superior și cercetare din 
București și ■ din alte localități. 
Avînd la bază orientările cuprinse 
în documentele Congresului al XIII- 
lea al partidului, în cuvîntările 
secretarului general al partidului ia 
Plenara C.C. al P.C.R, jdin iunie 
1982 și la Consfătuirea de la Man
galia. lucrările sesiunii au reliefat 
contribuția de o excepțională valoa
re adusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la dezvoltarea teoriei re
voluționare, a practicii construcției 
socialiste din Jara noastră, la înțe
legerea științifică a . fenomenelor 
complexe ale lumii de astăzi, a le
gităților dezvoltării istorice contem
porane. Intervențiile au pus. totoda
tă, în lumină cerințe și modalități de 
îmbunătățire a conținutului instruc- 
tiv-educativ în activitatea de forma
re a cadrelor de partid și de stat,

LISTA OFICIALĂ vremea
a obligațiunilor C.E.C.

ieșite ci.știgătoare la tragerea la sorti 
lunară din 31 ianuarie 1985
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1 77 776 89 50 000
1 36 897 128 50 000
1 78 857 164 50 000
1 38 752 22 40 000
1 52 387 118 40 000
1 18 738 37 40 000
1 54 231 04 40 000
1 54 116 119 30 000
1 42 574 152 30 000
1 22 841 167 30 000
1 74 193 81 30 000
1 36 114 91 30 000
1 59 003 105 20 000
1 07 808 121 20 000
1 77 199 149 20 000
1 59 090 5 35 20 000
1 42 219 59 20 000
1 35 019 118 20 000
1 '5 298 165 '20 000
1 32 591 120 10 000
1 14 708 76 10 000
1 16 202 91 10 000
1 55 582 92 10 000
1 04 211 58 10 000
1 00 5°6 101 10 000
1 09 370 75 10 000
1 22 519
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123 10 000

100 151 173 5 000
100 958 171 3 000
100 621 79 3 000
100 254 73 3 000

1 000 92 87 1 000
1 000 08 106 1 000
1 000 37 75 1 000
1 000 94 54 800
1 000 13 64 800
1 000 31 175 800
1 000 08 20 800
1 ooo (19 116 800
1 000 53 58 800
1 000 79 86 800
1 000 53 74 800
I 000 82 127 800

12 427 TOTAL: 12 280 000

• Teatrul National (14 7171, sala
mică): Despot Vodă — 18; (sala Ate
lier): D-ale Carnavalului — 18.30;
Isala din Piața Cosmonauților, 
11 07 57): Examenul — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Roman): Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab.

Cîștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite 
ciștigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele și agențiile 
C E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000 001—099 999 care au numerele 
curente cuprinse între 81—175 la 
confruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare. 

în Franța, la invitația ministrului 
francez al apărării, Charles Hernu.

Cu acest prilej au avut loc con
vorbiri care s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială. Oaspeții români 
au vizitat obiective social-culturale, 
economice, unități și instituții mi
litare de învățămînt.

zilei
necesitatea întăririi spiritului revo
luționar în întreaga muncă de fău
rire și dezvoltare a conștiinței noi, 
socialiste.

*
A apărut nr. 1/1985 al „Revistei 

gărzilor patriotice". Abordînd o am
plă arie tematică privind activitatea 
cadrelor d.in structura unităților 
înarmate ale oamenilor muncii de Ia 
orașe și sate, sarcinile ce le revin 
în anul 1985, revista publică, de ase
menea. materiale care generalizează 
cele mai eficiente forme, metode și 
procedee pentru organizarea și con
ducerea procesului pregătirii de 
luptă și a activităților politico-edu
cative cu luptătorii gărzilor patrio
tice și membrii detașamentelor de 
tineret.

★
La Muzeul de istorie și artă al 

municipiului București a debutat, 
ieri, ciclul de manifestări științifice 
„Rolul Bucureștilor în lupta pentru 
unitate, libertate și independentă". 
Simpozionul inaugural, desfășurat 
sub genericul „Rolul presei în re
ceptarea și popularizarea ideilor so
cialismului științific" a omagiat îm
plinirea unui secol de la apariția la 
București a ziarului „Drepturile 
omului", cel dinții cotidian socialist 
din țara noastră.

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 1 februarie, ora 20 — 4 fe
bruarie, ora 20. în țară : Vremea va fi 
în general umedă, cu cerul mai mulț 
nords. ’Vor cădea jirecipitații mai' ales 
sub formă do urnsQare în toate regiu
nile țării. Vînttil vaj sufla moderat, cu 
intensificări din sectorul nord-ves-tic 
în estul țării și la munte viscolind 
local zăpada. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 13 și minus 
3 grade, mal coborîte în depresiuni, 
iar maximele. între minus 6 și plus 4 
grade. Izolat, se va produce polei. în 
București : Vremea va deveni în gene
ral umedă, cu cerul mai mult noros. 
Vor cădea precipitații mai ales sub 
formă de ninsoare. Vîntul va sufla 
moderat, cu intensificări de scurtă du- 
rață. Temperatura minimă va fi cu
prinsă între minus 3 și minus 5 grade, 
iar maxima între minus 2 grade și plus 
un grad.

tv
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.15 Actualitatea în economie.
20,25 Laureați ai Festivalului național 

„Cîntarea României" (color)
20,45 Reportaj TV. „Cu oamenii, pen

tru oameni".
21,00 Cadran mondial (color).
21.15 Antologie teatrală.
21,50 Telejurnal (parțial color)

• FOTBAL. în primul meci inter-, 
național al anului, selecționata de 
fotbal a României a obținut o vic
torie de prestigiu, reușind să întreacă 
cu scorul de 3—2 (0—1) puternica 
reprezentativă a Portugaliei pe sta
dionul „Jose Alvalade" din Lisabona.

Conduși cu 2—0 pină în minutul 
57, fotbaliștii români, printr-un joc 
plin de avînt, dinamic, cu numeroase 
combinații spectaculoase, au redus 
din handicap prin Lăcătuș, același 
jucător mareînd și golul egalizator în 
minutul 73. Echipa română a păstrat 
inițiativa și în finalul partidei, ob- 
ținind o victorie meritată prin golul 
înscris de Hagi, în minutul 84. Punc
tele formației portugheze au fost 
marcate de Futre (min. 10) și Carlos 
Manuel (min. 48).

Arbitrul spaniol S. Aladren a con
dus următoarele formații : România : 
Lung — Negrilă (din min. 53, Lă
cătuș), Nicolae, Ștefănescu, Ungu- 
reanu, Rednic, Bdloni, Klcin (din 
min. 77, Bozeșan), Mateuț, Coraș (din 
min. 82, Hagi), Cămătaru ; Portuga
lia : Bento (din min. 46, Damas) — 
Joao Pinto, Eurico (din min. 46, 
Oceano), Pereira, Inacio, Magalhaes, 
Carlos Manuel, Frasco (din min. 46, 
Quim), Andre, Gomes (din min. 46, 
Jordao), Futre.

Referindu-se la meciul de fotbal 
dintre echipele Portugaliei și Româ
niei, agenția spaniolă de presă E.F.E. 
notează, sub titlul „România învinge 
Portugalia pe terenul acesteia" : „Se
lecționata de fotbal a României a 
reușit să întreacă Portugalia intr-o 
partidă amicală disputată pe stadio
nul „Jose de Alvalade» din Lisabona,

Plenara Consiliului National•
Joi, s-au desfășurat in Capitală 

lucrările Plenarei Consiliului Națio
nal al Societății de Cruce Roșie, care 
a analizat raportul referitor la ac
tivitatea desfășurată de organizațiile 
de Cruce Roșie în anul 1984. Tot
odată, participanții au dezbătut și 
aprobat sarcinile ce revin Societății 
de Cruce Roșie in spiritul documen
telor celui de-al XIII-Iea Congres al 
partidului.

în încheiere, într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, a fost adresată 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, o telegra
mă, in care se spune : In numele 
milioanelor de membri ai Crucii 
Roșii ne exprimăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
hotărîrea nestrămutată de a urma 
neabătut exemplul dumneavoastră 
de generozitate, dragoste și dăruire, 
față de om și folosim acest prilej 
pentru a da din nou glas celor mai 
profunde sentimente de recunoștință 
și aleasă prețuire față de modul in 
care acționați neobosit pentru pro
movarea în viața socială a țării a 
înaltelor valori ale umanismului re
voluționar, pentru tot ceea ce faceți 
spre binele și prosperitatea poporu
lui și patriei noastre socialiste. Be
neficiind de sprijinul dumneavoastră 
permanent, pentru care vă exprimăm 
întreaga mulțumire și recunoștință, 
pătrunși de semnificația răspunderi
lor sporite ce ne revin din istoricele 
documente adoptate de Congresul al 
XHI-lea al partidului, Consiliul Na
țional, comitetele și comisiile de 
Cruce Roșie vor milita neabătut pen
tru perfecționarea stilului și metode
lor de lucru, ințelegind că rolul și 
priceperea activului voluntar trebuie 
să se afirme cu precădere pe terenul

ÎNTRE 3 FEBRUARIE Șl 3 MARTIE

LUNA CĂRȚII LA SATE
Tradiționala mani

festare „Luna cărții la 
sate", " ajunsă la a 
XXV-a ediție, prileju
iește, ca în fiecare an, 
în luna februarie, or
ganizarea unui bogat 
program de acțiuni 
culturale și politico- 
educative în comunele 
și satele din întreaga 
țară. Acțiunile orga
nizate sub genericul 
„Luna cărții la sate" se 
desfășoară în cadrul 
Festivalului national 
„Cîntarea României" 
în unități agricole, 
școli, cămine culturale, 
cluburi și librării, sti
mulând viața culturală 
a fiecărei localități. 
Sub egida Consiliului 
Culturii și Educației 
Socialiste, în colabora
re cu Consiliul Cen
tral al U.G.S.R., Co
mitetul Central al 
U.T.C., Uniunea scri
itorilor, Ministerul E- 
ducației și învățămîn- 
tului, Uniunea Cen
trală a Cooperativelor 
de Producție, Achiziții 
și Desfacere a Mărfu- 
i-.lldr, au ioc numdi’oâ- 
se aqțiupi care .urmă
resc creșterea contri
buției cărții la Educa
ția politică, revoluțio- 
nar-patriotică, etică și 
estetică a oamenilor 
muncii de la sate, la 
continua perfecționare 
a pregătirii lor pro
fesionale.

în unitățile agricole, 
precum și în alte uni
tăți economice de la 
sate, în școli, biblio
teci. cămine culturale 
și librării sînt organi
zate lansări de cărți, 
dezbateri tematice', 
simpozioane, întîlniri 
cu scriitori și editori, 
ample manifestări me
nite să valorifice în 
mod eficient potenția
lul reprezentat de cele 
peste 12 000 biblioteci 
publice, școlare și spe
cializate, care își des
fășoară activitatea în 
mediul rural, precum

și de volumul impor
tant de cărți difuzate 
an de an de coopera
ția de producție, achi
ziții și desfacere a 
mărfurilor.

Manifestările cultu
rale vor aduce in 
atenția maselor largi 
lucrările care ilustrea
ză realizări ale po
porului nostru sub 
conducerea partidului, 
a secretarului său 
general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
de-a lungul celor 20 
de ani de istorie nouă, 
revoluționară, care au 
trecut de Ia Congresul 
al IX-lea al partidului.

Un loc deosebit îl 
vor ocupa prezentarea 
și difuzarea lucrărilor 
de o excepțională va
loare teoretică și prac
tică ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

INFORMAȚII SPORTIVE
cîștigind cu 3—2. După un debut fa
vorabil de partidă pentru gazde, care 
apoi și-au mărit avantajul la 2—0 in 
primele minute ale reprizei secunde, 
fotbaliștii români au trecut la cirma 
jocului, dominind clar ; și, ca o con
secință, au egalat prin Lăcătuș,'auto
rul a două goluri, și au obținut o 
victorie logică in minutul 83, cind a 
înscris Hagi“.

Federația scoțiană de fotbal a luat, 
în ultimul timp, o serie de măsuri 
pentru a elimina unele încălcări ale 
regulamentului care, aparent minore, 
au ajuns să fie considerate ceva to
lerabil, înmulțindu-se nepermis. Este 
vorba de trimiterea deliberată a ba
lonului la dictarea unei lovituri li
bere, de reținerea mingii in aceeași 
situație sau de refuzul jucătorilor de 
a se plasa la distanța regulamenta
ră la executarea unei lovituri libere. 
Pentru a face să dispară asemenea 
atitudini, forul fotbalistic scoțian a 
recomandat arbitrilor să manifeste 
mai multă asprime in sancțiuni, 
cerînd, totodată, și pedepsirea cu 
avertisment a fotbaliștilor ce simu
lează lovituri mai grave decît cele 
efectiv intimplate, in scopul de a 
atrage eliminarea adversarului.

Cu toate că in primul sezon jucă
torii nu s-au putut dezbăra complet 
de respectivele obiceiuri, s-a consta
tat o reducere a numărului infrac
țiunilor de acest fel, jocul devenind 
mai cursiv și mai corect. în conti
nuare, federația scoțiană intențio
nează să sancționeze, într-o manieră 
mai aspră, și alte încălcări ale re
gulamentului, precum protestele la 
deciziile arbitrilor etc.

al Societății de Cruce Roșie
materializării politicii sanitare a 
partidului și statului nostru, a obiec
tivelor proiund umaniste de apărare 
a sănătății individuale și colective 
prin creșterea gradului de cultură 
sanitară a întregii populații, de asi
gurare a tinereții și vigorii națiunii 
noastre.

în activitatea educativ-sanitară șt 
social-umanitară, în preocuparea 
constantă pentru ocrotirea sănătății 
și vieții oamenilor, un luminos și 
mobilizator exemplu ni-1 oferă tova
rășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului și statului nostru, stră
lucit reprezentant al științei româ
nești, model de devotament, inalt 
umanism, de dăruire pentru binele 
și fericirea poporului, pentru al 
cărei permanent sprijin ii mulțumim 
cu toată căldura inimilor noastre.

în lumina sarcinilor ce ne revin 
din documentele celui de-al XIII-Iea 
Congres al partidului, ne angajăm 
să acționăm cu consecvență pentru 
continua îmbunătățire a stării de să
nătate a întregului popor, făcând din 
aceasta contribuția noastră specifică 
Ia îndeplinirea obiectivelor stabilite 
de marele forum al comuniștilor 
români. Dorim să facem din anul 
1985 — an în care se împlinesc două 
decenii de la Congresul al IX-lea, 
de cind, cu excepțională clarviziune 
și strălucire conduceți destinele 
României — anul celei mai rodnice 
activități in domeniul Crucii Roșii. 
Vom depune, în continuare, toate 
eforturile pentru infăptuirea politicii 
partidului și statului nostru de în
țelegere și largă conlucrare interna
țională, politică fundamentată de 
dumneavoastră, strălucit militant in 
lupta pentru apărarea dreptului fun
damentai al omenirii — dreptul la 
viață, la pace. (Agerpres)
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fot 5) ori. nil
în scopul pregătirii 

profesionale a oame
nilor muncii, al infor
mării cu noile desco
periri ale științei se 
vor organiza întîlniri 
ale cititorilor cu au
tori, prezentări și dez
bateri pe marginea 
unor colecții și serii 
de carte științifică și 
tehnică.

Ediția jubiliară a 
„Lunii cărții la sate" 
contribuie prin ample
le manifestări organi
zate la dezvoltarea 
continuă a vieții cul
turale în toate locali
tățile patriei, la ridi
carea nivelului de cu
noștințe tehnico-pro- 
fesionale, științifice, la 
dezvoltarea conștiinței 
socialiste, la formarea 
omului nou.

• HANDBAL. în prima zi a 
turneului internațional masculin de 
handbal „Cupa Serdika", de la Sofia, 
echipa României a întrecut cu scorul 
de 33—24 (14—15) formația Poloniei. 
Alte rezultate : R. D. Germană — 
Cehoslovacia 29—23 (19—8) ; Bulgaria 
— Turcia 27—20 (11—18).

• ATLETISM. Atletele românce 
Anișoara Cușmir, Văii Ionescu, Ma- 
ricica Puică, Doina Melinte, Fița 
Lovin și Cristeana Cojocaru au plecat 
în S.U.A., unde, în cursul lunii fe
bruarie, vor participa la cinci con
cursuri internaționale. Primul dintre 
acestea se va desfășura, in ziua de 
2 februarie, la Dallas.

• ȘAH. Comentînd cea de-a 47-a 
partidă a meciului pentru titlul mon
dial de șah, cîștigată de Kasparov 
cu piesele negre, marele maestru so
vietic Mark Taimanov scrie, printre 
altele : „în gambitul damei — va
rianta «Cambridge-Spring», după 
schimbul damelor la mutarea a 10-a, 
poziția era egală și se părea că to
tul merge spre o nouă remiză. în 
continuare însă, Kasparov, sesizind 
posibilitățile sale în urma mutării a 
12-a (A4) neinspirate a Iui Karpov, 
a jucat foarte energic, efectuînd mu
tări de maximă eficacitate".

La mutarea a 32-a, în fața pier
derii inevitabile de material, albul 
a cedat. Kasparov înscrie astfel a 
doua victorie, reducînd scorul la 5—2 
în acest meci care a debutat cu a- 
proape cinci luni în urmă.

Astăzi se va disputa partida a 48-a, 
Kasparov avînd piesele albe.

nema
•pescu: BUZEȘTI (50 43 58) 
17, PACEA (60 30 85) — 15; 
•-FERENTARI (80 49 85) — 
pJviUNCA (21 50 97) — 15;
• COTROCENI (49 48 48) 
n TOMIS (21 49 46) — 9;
• 10"s: MELODIA (11 13 49) 
,o45; 17; 19, FLAMURA 
k ; 14,15; 16,30; 19 
ppcumstanțe atenuante?: 

.23 94 10) — 15; 17; 19

• Aventurile Iui Tom Sawyer; Moar
tea lui Joe Indianul : AURORA 
(35 04 66) — 8.45; 12: 15,15; 18,30
O O lumină, la etajul zece — 17; 19, 
Lovitură fulgerătoare — 11; 13; 15 : 
VIITORUL (10 67 40)
• Romeo și Julieta la sat: TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• 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, Bambi :• 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 

italieni în Rusia: VICTORIA (16 28 79)
9.15; 11,30; 13,45: 16,15; 19
€> Secretul lui Bacchus : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Dragele noastre bunicuțe : DRU
MUL SĂRII (3128 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
4b 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
• Mai ele premiu : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8 45; 11,45; 15; 18,15
• Scufundarea Japoniei : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12; 15; 18

• Jandarmul și extraterestrii: 
FESTIVAL (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
• Rocky II: LIRA (31 71 71) — 15; 17; 
19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19 ARTA (213186) — 9; 11; 
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 

Soliști : Kaja Danczoeska (R.P. Po
lonă), Gavril Costea — 19; (sala Stu
dio): „Treptele afirmării artistice". 
Traian Ionescu-violă — 17,30
• Opera Română (13 18 57): Rapsodia 
I, Bolero, Carmen — 13
• Teatrul de operetă (14 80 11): La 
calul bălan — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): Cu 
ușile inchise — 18; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44): O zi de odihnă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Ca frunza 
dudului — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): 
Șoareci de apă — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Cirtițele — 18

• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru); Insomnie — 18; (sala Stu
dio) : EX — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Serenadă tîrzie — 18; (sala 
Giulești, 18 04 35): Milionarul sărac — 
18,30
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78): Nimic despre 
elefanți — 18; (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu sticlefi — 18,30
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00): Ne cunoaștem din vedere 
— 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) :
Punguța cu doi bani — 10
• Circul București (10 41 95): Parada 
circului — 19
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Afe/ acțiuni ți luări de poziție 
pentru oprirea cursei înarmărilor 

și asigurarea păcii

Declarația Conferinței internaționale de la Atena
ATENA 31 (Agerpres). — La 

Atena s-a desfășurat joi conferința 
internațională în favoarea păcii și 
a dezarmării nucleare „Inițiativa 
pentru pace pe cinci continente".

în alocuțiunea inaugurală, pri
mul ministru, Andreas Papandreu, a 

, lansat un apel la „mobilizarea opi- 
1 niei publice mondiale, astfel .incit 
l toate statele să ajungă la hotărî- 
/ rea politică rîp sp anpaia np calPzT 
) dezarmării44. 
I ■ ■

rea politică de a se angaja pe calea 
" Referindu-se la re

centa declarație privind dezarma- 
. rea nucleară și spațială adoptată 
i la Delhi, premierul a precizat că 

documentul respectiv nu se adre- 
ț sează numai puterilor nucleare. 

„Este vorba, de asemenea, de in
formarea opiniei publice asupra 
pericolului care amenință planeta 
noastră".

■J
* 
j

*
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Președinții Argentinei și Tanza
niei și premierul Suediei au evi
dențiat, la rindul lor, rezultatele 
conferinței „celor șase" de la 
Delhi, atrăgînd atenția asupra efec
telor dezastruoase ale cursei înar
mărilor nucleare și ale extinderii 
acesteia în spațiul cosmic.

Conferința de la Atena a adop
tat o declarație prin care cere 
„puterilor nucleare să înțeleagă 
gravitatea situației și, în acest mo
ment crucial, să recunoască și • 
să-și asume responsabilitatea ce le ț 
revine față de civilizație și față de 1 
dreptul universal la viață, să des-

Convorbiri economice româno-polone
VARȘOVIA 31 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au deschis lucrările celei 
de-a XVII-a sesiuni a Comisiei gu
vernamentale româno-polone de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică.

Cu acest prilej, Gheorghe 
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele părții româ
ne în comisie, a avut o întrevedere 
cu Zbigniew Messner, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone, care a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae .Ceausescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, din partea 
tovarășului Wojciech Jaruzelski,

prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone, un cald salut tovă
rășesc și cele mai bune urări de 
sănătate și noi succese în activitatea 
pe care o desfășoară spre binele și 
prosperitatea poporului român.

în timpul convorbirii au fost 
abordate probleme aflate pe ordinea 
de zi a sesiunii și măsurile prin 
care cele două părți traduc în viață 
hotărîrile convenite cu prilejul con
vorbirilor din iunie 1984, dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Wojciech Jaruzelski privind dezvol
tarea și adîhcirea pe mai departe a 
conlucrării economice româno-po
lone.

ORIENTUL MIJLOCIU
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fășoare negocieri serioase pentru 1

oprirea cursei înarmărilor și pre- i
venirea militarizării spațiului cos- -venirea 
mic“.

Pentru sistarea 
cu rază medie la Comiso

ROMA 31 (Agerpres). — Secre
tarul general al Partidului Comu
nist Italian, Alessandro Natta, a 
declarat — în cadrul lucrărilor ple
narei C.C. al P.C.I, — că este ne
cesară oprirea imediată a cercetă
rilor, testării și desfășurării arme
lor nucleare de toate tipurile. în
ceperea tratativelor dintre S.U.A. 
și U.R.S.S. de la Geneva trebuie 
însoțită de un moratoriu în acest 
■domeniu — a spus el.

desfășurării rachetelor

El s-a pronunțat, de asemenea, 
cu fermitate pentru încetarea in
stalării de rachete cu rază medie 
de acțiune în localitatea Comiso, 
din Sicilia. Pe de altă parte, 
Alessandro Natta a criticat proiec
tul S.U.A. privind așa-numitul 
„război al stelelor", care ar echi
vala cu extinderea cursei înarmă
rilor într-un nou mediu, conferin- 
du-i o nouă dimensiune, tot mai 
greu de controlat.

JAPONIA: Tragedia bombardamentelor atomice 
să nu se

TOKIO 31 (Agerpres). — într-un 
discurs rostit în parlament, pre
ședintele Prezidiului C.C. al P.C. 
Japonez, Tetsuzo Fuwa, a criticat 
sever politica militară a guvernu
lui premierului Yasuhiro Nakasone, 
afirmind că aceasta urmează linia 
strategiei nucleare a Administrației 
americane. Japonia — singura tară 

1 din lume care a suferit tragedia 
’ bombardamentelor atomice ameri

cane — trebuie să se afle în frun-*

*

mai repete!
tea mișcării pentru interzicerea 
armei nucleare — a declarat Fuwa. 

Vorbitorul a afirmat că. dacă gu
vernul nipon intenționează cu ade
vărat să respecte cu strictețe prin
cipiile nenucleare, el trebuie să 
interzică intrarea in porturile țării 
a navelor nucleare americane și să 
contribuie, prin acțiuni concrete, la 
realizarea țelului final, lichidarea 
armelor nucleare.

S.U.A.: Majoritatea populației 
favorabilă înghețării

WASHINGTON 31 (Agerpres). — 
Un sondaj de opinie realizat de 

; ziarul „The Los Angeles Times" 
y arată că mai mult de jumătate din- 
i tre locuitorii americani, respectiv 
i 55 la sută, se opun proiectului de 
1 construire de, către Statele Unite a 
i unor sisteme de arme cosmice. 
, Sondajul respectiv arată „că majo- 
’ ritatea locuitorilor americani con- 
ț sideră necesar să se sisteze cerce-

*

ț

-
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Armele nucleare - cea 
la adresa

arsenalelor nucleare
țările în acest 
sută se declară 
înghețări a arsenalelor nucleare și 
a interzicerii cercetărilor și perfec
ționării în domeniul armamentelor 
nucleare. Intre 80—81 la sută dintre 
cei chestionați se declară in favoa
rea reducerii stocurilor existente 
de arme nucleare, prin măsuri efec
tive de dezarmare și consideră că 
nici una dintre 
tiga un conflict

mai gravă 
omenirii

domeniu, iar 
in favoarea

80 la 
Unei

părți nu poate cîș- 
nuclear.

amenințare
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DAMASC 31 (Agerpres). — Vice
președintele Siriei, Abdel Halim 
Khaddam, a declarat la Damasc, 
după convorbirile siriano-libaneze, 
că există convingerea unanimă asu
pra necesității unirii tuturor forțe
lor în sprijinul actualului guvern li
banez spre a da acestuia posibilita
tea să realizeze obiectivele pentru 
care a fost creat. El a menționat că 
s-a căzut de acord asupra intensifi

cării eforturilor în vederea redes
chiderii șoselei Beirut-Damasc și a 
șoselei de coastă dintre orașul nord- 
libanez Tripoli și sudul Libanului.

CAIRO 31 (Agerpres). — Ziarul 
egiptean „Al Ahram" informează că 
convorbirile egipteano-israeliene a- 
supra zonei de frontieră Taba vor fi 
reluate în orașul Ismailia, din Egipt, 
la înoeputul lunii februarie, relatea
ză agenția Kuna.

împotriva măsurilor 
protection'! ste 

restrictive
LISABONA 31 (Agerpres). — în- 

tr-o declarație făcută la Lisabona, 
președintele ales al Braziliei, Tan
credo Neves, s-a pronunțat împo
triva măsurilor cu caracter restric
tiv luate de unele state puternic 
industrializate față ■ de produsele de 
export latino-americane. El a men
ționat, în acest sens, că S.U.A. au 
procedat la impunerea unor bariere 
vamale în calea unor exporturi bra
ziliene — ceea ce a generat apariția 
și menținerea unor divergente eco
nomice între cele două țări. Tan
credo Neves a subliniat că guvernul 
său va aborda, îhtr-un spirit nou, 
aceste probleme și va promova ra
porturi de cooperare cu toate statele 
lumii.

Președintele ales al Braziliei s-a 
pronunțat, totodată, pentru dezar
mare și pace. împotriva folosirii 
energiei nucleare în scopuri milita
re, relatează agenția Prensa Latina.

SIRIA

Critici la adresa F.M.I.
CARACAS 31 (Agerpres). — „Re

țetele" și politicile Fondului Mone
tar Internațional agravează situația 
economică a țărilor Americii Lati
ne contribuind implicit la deterio
rarea condițiilor de muncă și de 
viață ale oamenilor muncii din aces
te state — a declarat, la Cara
cas, secretarul general al Centra
lei Latino-Americane a Muncitorilor 
(C.L.A.T.), Emilio Maspero. El a re
levat că, în prezent, pe continent 
s-au generalizat „starea de sărăcie 
critică și foametea" — relevă agenția 
Prensa Latina.

CIUDAD DE MEXICO 31 (Ager
pres). — Economiile țărilor latino- 
americane au înregistrat o nesem
nificativă redresare a producției în 
anul 1984, în vreme ce datoria glo
bală a statelor respective a trecut 
peste 360 miliarde dolari — relevă 
un studiu al C.E.P.A.L. (Comisia 
Economică a O.N.U. pentru Ameri
ca Latină).

Documentul subliniază că inflația 
a crescut într-un ritm rapid în țările 
Americii Latine, pentru al patrulea 
an consecutiv.

Referendum național
DAMASC 31 (Agerpres). — Alegă

torii sirieni sînt chemați, la 10 fe
bruarie, în fața urnelor pentru a se 
pronunța în cadrul unui referendum 
național conform Coristituției asupra 
candidaturii președintelui Hafez AI 
Assad la un nou mandat de șef al 
statului — informează agenția 
S.A.N.A., citată de France Presse.

După cum precizează sursa citată, 
președintele Hafez Al Assad a accep
tat hotărirea unanimă a Consiliului 
Poporului (Parlamentul Sirian) care, 
la propunerea Comandamentului re
gional al Partidului Baas Arab So
cialist din Siria, l-a desemnat can
didat pentru un al treilea mandat 
prezidențial de șapte ani.

S.W.A.P.O. va continua lupta pentru independența Namibiei
ALGER 31 (Agerpres). — Organi

zația Poporului din Africa de Sud-, 
Vest (S.W.A.P.O.) va continua lupta 
împotriva regimului minoritar ra
sist de la Pretoria pină la transpu
nerea in practică a prevederilor re
zoluției 435 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., cu privire la inde
pendența Namibiei — a declarat 
Sam Nujoma, președintele S.W.A.P.O., 
la încheierea vizitei la Alger, unde 
a conferit cu președintele Chadll 
Bendjedid.î

Denunțînd manevrele politice ale 
autorităților sud-africane, care ob- 
strucționează procesul de acordare a 
independenței Namibiei, Sam Nujo
ma a reafirmat sprijinul S.W.A.P.O. 
față de țările din „prima linie" și 
s-a pronunțat pentru retragerea 
imediată și necondiționată a trupelor 
sud-africane de pe teritoriul națio
nal angolez.

„Situația continuă să se deterioreze 
în Africa australă, ca urmare a ac
țiunilor teroriste și actelor de agre
siune împotriva țărilor vecine pro
movate de regimul rasist de la Pre
toria", a subliniat președintele 
S.W.A.P.O., care, în prezent, între

prinde un turneu in capitalele unor 
țări arabe și africane.

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). 
Consiliul O.N.U. pentru Namibia a 
dat publicității la New York o de
clarație prin care condamnă înscena
rea judiciară a regimului minoritar 
rasist de la Pretoria împotriva 
ziaristei Gwen Lister, de la ziarul 
„Windhoek Observer", pentru „vina" 
de a fi sprijinit prin articolele sale 
cauza dreaptă a independenței po
porului namibian. Autoritățile rasis
te de la Pretoria au interzis in vara 
anului trecut, timp de două săptă- 
mîni, apariția publicației amintite și 
au ridicat interdicția numai cu con
diția ca Lister să nu mai dețină pos
tul de comentatoare politică la acest 
ziar.

Arestarea și judecarea lui Gwen 
Lister, se arată în declarația adopta
tă de Consiliul O.N.U. pentru Nami
bia, au un evident caracter politic 
și sînt menite să sugrume vocea unei 
ziariste curajoase devotate cauzei 
eliberării Namibiei, care nu s-a 
temut să demaște manevrele regimu
lui de la Pretoria vizînd menținerea 
ocupației sale ilegale în Namibia.

E DE PRESA
scurt

această situație, Consiliul Minis 
rial al Pieței comune, întrunit 
Bruxelles, a autorizat Comisia exe
cutivă' a „celor zece" să studieze 
posibilitatea adoptării de măsuri 
similare împotriva produselor ca
nadiene exportate în C.E.E.. relevă 
agenția United Press International.

IN EDITURA „ODEON" DIN PRAGA A APĂRUT „DICȚIONARUL 
SCRIITORILOR ROMÂNI", întocmit de un colectiv de specialiști ceho
slovaci. Volumul, pus în vînzare în librăriile cehoslovace, este editat într-o 
atrăgătoare formă grafică, prezentînd in ordine alfabetică aproape 400 
de scriitori, critici și oameni de litere români, in studiul introductiv, sem
nat de profesoara Maria Kaukova, sînt evocate momentele cele mai 
semnificative ale evoluției literaturii române.

Concluziile unei reuniuni de expert! în probleme medicale )
CIUDAD DE MEXICO 31 (Agerpres). - Armele nucleare reprezintă cea 

mai gravă amenințare la adresa omenirii, puțind să distrugă jumătate din 
populația planetei doar în citeva minute, în cazul unui conflict nuclear. 
Aceasta este concluzia unei reuniuni de experți în probleme medicale, 
organizată la Ciudad de Mexico, sub egida Organizației Mondiale a 
Sănătății (O.M.S.).

Supraviețuitorii unui holocaust nuclear ar fi supuși efectelor „iernii 
nucleare" și ‘radioactivității, iar o lungă noapte ar împiedica procesul de 
fotosinteză.

Numai o cincime din totalul armelor existente astăzi în lume far putea 
ț produce acest scenariu apocaliptic, au subliniat participanții la reuniune.

\ 
\ 
\ 
\ 
\
\ 
\ 
\

PLENARA C.C. AL P.C. PARA
GUAYAN. După cum transmit a- 
gențiile de presă, a avut loc în 
condiții de ilegalitate plenara C.C. 
al P.C. Paraguayan. Au fost dezbă
tute probleme ale situației politice 
și economice din țară și s-au stabi
lit sarcinile partidului în lupta îm
potriva dictaturii militare și pen
tru instaurarea drepturilor și liber
tăților democraticeîn Paraguay. 1

PROBLEMA GIBRALTARULUI. 
Ministrul de externe al Marii Bri
tanii, Geoffrey Howe, care urmează 
să înceapă, la 5 februarie, la Ge
neva, convorbiri cu omologul său 
spaniol, Fernando Moran, asupra 
viitorului coloniei britanice din 
sudul Peninsulei Iberice, a avut, la 
Londra, o întrevedere cu șeful gu
vernului din Gibraltar. Joshua 
Hassan. Vorbind la o conferință de 
presă organizată după întrevedere, 
Joshua Hassan a declarat că re
deschiderea completă a frontierei 
dintre Spania și „stîncă" (progra
mată, de asemenea, pentru marțea 
viitoare), va avea efecte favorabile 
asupra întregii zone, dar nu va 
duce la modificarea statutului Gi-

braltarului. La Geneva — a spus 
el— „vor fi discutate metode de 
cooperare în ceea ce privește me
diul ambiant, turismul, âultura și 
economia". El a apreciat ca posi
bilă constituirea unor grupuri co
mune de lucru pentru a concretiza 
această cooperare.

1U '
INSTITUȚIILE FINANCIARE 

OCCIDENTALE EXERCITA PRE
SIUNI ASUPRA GUVERNULUI 
DIN BANGLADESH, incercînd să-i 
impună acestuia „rețete" proprii de 
dezvoltare a economiei naționale ca 
o condiție pentru acordarea în con
tinuare de noi credite, scrie ziarul 
„Daily News", care apare la Dhaka. 
Asemenea condiționări încalcă fla
grant independența și constituie o 
piedică în aplicarea programelor 
naționale de luptă împotriva sără
ciei și șomajului, adaugă ziarul.

Intre c.e.e. și canada se 
PROFILEAZĂ UN „RĂZBOI CO
MERCIAL", ca urmare a măsurilor 
adoptate unilateral, luna trecută, 
de către autoritățile canadiene vi- 
zind limitarea unor importuri pro
venind. din Europa occidentală. In

ALEGERE. Partidul Laburist, de 
opoziție, din Marea Britanie, l-a 
ales pe Lawrence Whitty in func
ția de secretar al partidului. El îl . 
înlocuiește în acest post pe James 
Mortimer. I

DATORIA EXTERNA A GRE
CIEI a fost, anul trecut, de aproa- I 
pe zece miliarde dolari, cu 1,3 mi
liarde mai mare decît în 1983. Po- I 
trivit datelor publicate de Banca 
Națională a Greciei, datoria din 
1984 a fost egală cu o pătrime din , 
produsul național brut al țării. Ex- 
perții financiari avertizează că da- I 
toria externă a țării va crește in 
1986 datorită ratelor scadente ale 
creditelor contractate în anii pre- |
cedenți, crizei energetice și reduce
rii considerabile a veniturilor în i 
devize.

REDUCERI DE PERSONAL LA 
„MICHELIN". Societatea chimică 
„Michelin" a comunicat că din anul | 
1982 pină in prezent a procedat la 
reducerea, la filialele sale din țări- i 
le vest-europene, a 16 000 locuri de 
muncă. Menționînd că măsurile 
anunțate de firmă in iunie 1983 .
privind continuarea reducerii locu
rilor de muncă și in perioada ' 
1985—1987 răniin in vigoare, agenția 
ANSA precizează , că societatea 
„Michelin" a acuzat anul trecut | 
pierderi în valoare de două mili
arde de franci, iar producția sa la i 
sucursala „Michelin italiana" a în
registrat o reducere de 30 la sută 
in 1984. ,

_ (pm ĂCTUĂLÎȚÂȚEĂ POLITICĂ) ———

GRECIA

Opțiuni ferme in apărarea intereselor naționale, 
pentru înlăturarea primejdiei nucleare

Grecia nu va mai participa Ia lu
crările „Colegiului pentru apărare" 
al N.A.T.O. cu sediul la Roma : 
anunțată de primul ministru Andreas 
Papandreu, această hotărîre a inter
venit după ce participanților — ofi
țeri superiori și diplomați — la un 
seminar organizat de colegiul res
pectiv le-a fost supusă spre exami
nare o temă considerată ca provoca- 

, toare : „înfăptuirea, în Grecia, cu 
sprijinul unor agenți străini, a unei 
lovituri de stat de către armată in 
urma victoriei in. alegeri a forțelor 
de stingă". Denunțînd această temă 
cu evident caracter de provocare, 
guvernul elen a relevat că ea „sub
minează instituțiile democratice ale 
țării" și că repetarea unor asemenea 
situații „va avea consecințe de
terminante in relațiile Greciei cu 
N.A.T.O".

Poziția adoptată de guvern se 
bucură de sprijinul larg al forțelor 
democratice din țară, care apreciază 
acțiunea N.A.T.O. ca un nou amestec 
în treburile Greciei, în încercarea, 
de această dată, de a influenta re
zultatele alegerilor parlamentare, 
stabilite pentru toamna acestui an. 
Cercurile N.A.T.O. — se relevă la 
Atena — au încercat să sugereze 
electoratului, care nu a uitat cei 
șapte ani de dictatură militară în
lăturată în 1974, că votînd pentru 
forțele de stingă ar expune țara 
„pericolului unei noi dictaturi". S-a 
manifestat, și în acest fel, ostilitatea 
cercurilor N.A.T.O. față de politica 
promovată de guvernul format 
de Mișcarea Socialistă Panelenă 
(P.A.S.O.K.) după victoria sa în 
alegerile din 1981, care și-a plasat 
activițatea sub populara deviză 
„Allaghi" — schimbare.

Caracterizată la Atena ca „pluri
dimensională", această politică se 
Înscrie pe linia voinței exprimate de 
marea majoritate a maselor. Ea ur
mărește — arată exponenții guver
nului — scoaterea țării, din „corse

tul" în care a fost prinsă în perioa
da „războiului rece", redobindirea 
deplinei suveranități, promovarea 
intereselor naționale, ale destinderii, 
păcii și colaborării. Desigur că poli
tica externă a Greciei rezultă din 
condițiile concrete ale țării, marcate, 
între altele, și de natura relațiilor 
cu Turcia — echilibrarea ajutorului 
militar constituind unul din obiecti
vele permanente ale țării — de com
plexitatea problemei cipriote, de 
funcționarea nesatisfăcătoare, după 
cum se consideră la Atena, a Pieței 
Comune etc.

Printre numeroasele acțiuni meni
te să confere substanță orientărilor 
proclamate se află acelea privind 
statutul bazelor militare americane 
pe teritoriul Greciei. Guvernul elen 
a pornit de la considerentul că pre
zența celor patru baze americane 
constituie o încălcare a suveranității 
naționale, că ele „servesc nu atît in
teresele Greciei, cit celor ale S.U.A.". 
La capătul unor dificile negocieri a 
fost stabilită admiterea acestor baze 
pină în 1988. Apreciat la Pentagon 
ca o prelungire a funcționării lor. 
acordul respectiv este considerat la 
Atena, dimpotrivă, drept o „onorare 
a angajamentului" luat de guvernul 
Papandreu de a închide bazele la 
termenul fixat. între timp, autorită
țile de la Atena au întreprins nu
meroase măsuri avînd ca scop 
restrîngerea activităților militare în 
cadrul bazelor și extinderea contro
lului Greciei asupra funcționării lor. 
în acest scop au fost anulate, trep
tat, 44 din cele 108 acorduri înche
iate începînd din 1953, prin care 
se acordau S.U.A. numeroase facili
tăți pe teritoriul elen. Printre ulti
mele măsuri luate în scopul extin
derii jurisdicției naționale se află 
și introducerea, cu circa două săp- 
tămîni în urmă, a controlului vamal 
în interiorul bazelor. Pentru amelio
rarea relațiilor greco-americane — 
arăta recent, din nou. premierul

Papandreu — S.U.A. trebuie să în
țeleagă că Grecia este o țară inde
pendentă, iar guvernul ei, ales în 
mod liber, desfășoară o politică pe 
care o consideră potrivită pentru in
teresele țării.

în acest sens a atras atenția, in 
mod deosebit, cererea formulată din 
nou de premierul Papandreu cu pri
lejul prezentei sale la reuniunea de 
la Delhi a șase țări neposesoare de 
arme nucleare, ca armele atomice 
americane să fie retrase de pe teri
toriul elen. Cererea a stîrnit imediat 
reacția cercurilor Pentagonului care, 
prin intermediul unei declarații a 
ministrului apărării al S.U.A.. Wein
berger. au încercat să susțină, că re
tragerea armamentului nuclear ame
rican de pe teritoriul Greciei ar 
duce la „o serioasă slăbire a N.A.T.O. 
și a capacității de apărare a Gre
ciei". Această aserțiune a fost res
pinsă de cercurile oficiale si de opi
nia publică elenă, care afirmă că 
prezenta armelor nucleare, departe 
de a întări securitatea unei țări sau 
alteia nu poate decît s-o primejdu
iască.

Prin aceeași prismă abordează Gre
cia ansamblul relațiilor sale cu și în 
cadrul N.A.T.O. Este cunoscut că de 
ani de zile Grecia refuză să parti
cipe la manevrele N.A.T.O. din 
Marea Egee, considerînd că acestea 
ar pune „sub semnul întrebării su
veranitatea ei“. Iar încălcarea spa
țiului aerian al țării de către avioane 
participante la aceste manevre a 
stîrnit la Atena vii proteste. Auto
ritățile elene au rămas ferme și pe 
poziția de a nu admite înfăptuirea 
proiectului privind instalarea unui 
comandament regional al N.A.T.O. în 
orașul Larissa cu misiunea de a e- 
xercita controlul asupra acestei zone 
a spațiului aerian din jurul' Mării 
Egee. „Grecia dorește să-și asume 
răspunderea totală pentru controlul 
spațiului său aerian" — a arătat gu
vernul elen.

Una din numeroasele demonstrații desfășurate la Atena împotriva pericolului 
unui război atomic, pentru înlăturarea bazelor militare străine din Grecia 

și transformarea Balcanilor in zonă denuclearizată

Presa ateniană relatează frecvent 
despre presiunile exercitate de 
cercurile N.A.T.O. pentru a deter
mina guvernul să devină „mai con
cesiv", „mai înțelegător" față de ce
rința „întăririi unității" blocului 
nord-atlantic. Față de asemenea ten
tative, în cadrul cărora se circum
scrie și tema stabilită de „Colegiul 
pentru apărare" de la Roma, glasul 
opiniei publice elene se ridică cu fer
mitate. Evoluția relațiilor dintra Gre
cia și N.A.T.O. este însoțită de nu
meroase acțiuni împotriva cursei 
înarmărilor, în direcția asigurării pă
cii și destinderii. Grecia s-a pronun
țat și se pronunță ferm contra insta
lării rachetelor cu rază medie de ac
țiune în Europa, pentru înghețarea 
armamentelor și trecerea la dezarma
re echilibrată, în primul rind nuclea
ră. ea a cerut și cere reducerea chel
tuielilor militare. Este bine cunoscută 
și activitatea desfășurată de guver
nul elen în direcția creării condiții
lor pentru transformarea Balcanilor 
într-o zonă a bunei vecinătăți, lipsi
tă, de arme nucleare.

Orientările în direcția înlăturării 
pericolului nuclear, pentru apărarea 
intereselor naționale au găsit și gă
sesc un puternic ecou în rindul ce
lor mai largi categorii sociale din 
Grecia. Mișcarea pentru pace a cu
prins in această țară milioane de oa
meni. „Afară cu bazele morții !“, 
„Nu rachete in Europa !", „Vrem 
denuclearizarea Balcanilor !“, aceste 
devize și altele asemănătoare au 
fost înscrise pe mii și mii de pan
carte purtate de manifestant! prin 
orașe și sate, au răsunat la nenumă
rate mitinguri și adunări. Cercurile 
largi ale opiniei publice își expri
mă satisfacția față de faptul că vo
ința lor își găsește împlinire în 
anumite acțiuni ale guvernului, care, 
la rindul său, sprijină oficial mișca
rea pentru pace din țară ca, dealt
fel, din Europa și din întreaga lume, 
ceea ce a conferit politicii sale ex
terne girul unui masiv suport 
popular.

Al. CAMPEANU

Cauze ale agravării
PARIS 31 (Agerpres). — Directo

rul general al F.A.O. (Organizația 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură), Edouard Saouma. a 
condamnat fostele puteri coloniale 
pentru „situația catastrofală" creată 
în Africa, prin politica de favori
zare a culturilor destinate exportu
lui și neglijarea sau chiar distruge
rea celor necesare consumului local, 
transmite agenția T.A.P.

Intr-un interviu acordat ziarului 
francez „Liberation", Edouard Saou
ma, prezentînd un tablou sumbru al 
situației din Africa, victimă a unei 
secete prelungite, a arătat că „de
pendența continentului fată de pro
dusele alimentare mondiale a cres
cut constant, astfel că în prezent 60 
la sută din ajutorul alimentar mon
dial este destinat țărilor africane.

foametei în Africa
care, în 1985, vor avea nevoie de 
aproape 6.6 milioane tone produse 
de acest gen, ceea ce reprezintă 
dublul față de 1984". Paralel, a spus 
el, producția de alimente dg bază 
pe locuitor s-a redus cu 10 la sută 
pe acest continent.

Pe de altă parte, a subliniat Saou
ma, condițiile de schimb s-au mo
dificat în detrimentul Africii, ast
fel că, în termeni reali, preturile la 
produsele alimentare exportate de 
țările de pe continent sînt cu 20 la 
sută mai scăzute decît în urmă cu 
20 de ani.

Potrivit aprecierii lui Edouard 
Saouma. sînt necesare „enorme 
mijloace financiare pentru sporirea 
producției agricole în Africa prin 
intensificarea folosirii îngrășămin- 
telqr".

Eforturi în sprijinul instaurării unui climat 
de securitate și cooperare în America Centrală

CIUDAD DE PANAMA 31 (Ager
pres). — Viitoarea reuniune a 
Grupului de la Contadora va avea 
loc în zilele de 14 și 15 februarie. 
Ia Ciudad de Panama — a relevat, 
în cursul unei declarații făcute în 
capitala tării, ministrul panamez al 
relațiilor externe, Fernando Cardo
ze, citat de agenția Prensa Latina.

Noua întâlnire a reprezentanților 
țărilor membre — Columbia, Mexic, 
Panama și Venezuela — este consa
crată continuării eforturilor vizînd 
instaurarea unui climat real de 
pace, securitate și cooperare în 
America Centrală.

BONN 31 (Agerpres). — Frontul

Farabundo Marti pentru Eliberare 
Națională și Frontul Democratic Re
voluționar vor continua demersurile 
lor vizînd reluarea dialogului cu gu
vernul Salvadorian consacrat norma
lizării situației din Salvador, in 
pofida opoziției existente atit in In
teriorul, cit și în exteriorul țării — 
a arătat, în cursul unei declarații 
făcute la Bonn, Mario Lopez, repre
zentant al Comisiei Politico-Diplo- 
matice a F.M.L.N.—F.D.R.

El a reafirmat, de asemenea, spri
jinul F.M.L.N.—F.D.R. față de efor
turile Grupului de la Contadora de 
soluționare pe cale politică a crizei 
din America Centrală — relevă agen
ția Prensa Latina.

Evoluția situației
PARIS 31 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la Paris agenției 
France Presse. Jean-Marle Tjibnou, 
președintele Frontului de Elibe
rare Națională Kanak Socialist 
(F.L.N.K.S.) din Noua Caledonie, a 
rnenționat că organizația pe care o 
conduce nu pune în discuție proble
ma autonomiei acestui teritoriu, ci 
numai modalitatea în care să aibă 
loc accesul la independență.

în acest teritoriu francez de peste 
mări a fost reinstituită. zilele trecu
te. starea de urgență, pe baza votu
lui Adunării Naționale a Franței, ca 
urmare s. intensificării acțiunilor de 
protest ale populației băștinașe, care

din Noua Caledonie
se pronunță pentru acordarea neîn
târziată a independentei.

Pe de altă parte. aen c-um relatea
ză agenția Reuter, situația economi
că s-a agravat și mai mult in ulti
mele două luni în Noua Caledonie, 
ca urmare a ciocnirilor dintre dife
ritele grupări politice din arhipelag. 
Actele de violență din Noua Cale
donie — teritoriu de peste mări al 
Franței i— s-au soldat. în ultimele 
două luni, cu moartea a 23 de per
soane. notează agenția Reuter, sub
liniind că două mari sectoare eco
nomice — producția de nichel și tu
rismul — au înregistrat importante 
pierderi.

marea britanie: Impas In încercările de reglementare
a conflictului de muncă din sectorul minier

LONDRA 31 (Agerpres). — întru
nit miercuri la Londra, Consiliul 
Executiv al Uniunii Naționale a Mi
nerilor din Marea Britanie a res
pins condițiile ultimative puse de 
Consiliul Național al Cărbunelui 
(N.C.B.) în vederea reluării negocie
rilor pentru încheierea conflictului 
de muncă din sectorul minier. După 
cum s-a anunțat, întîlnirea pregă
titoare organizată între reprezentan
ții celor două părți a eșuat, N.C.B. 
condiționînd reluarea tratativelor de 
angajamentul scris al sindicatului 
minerilor de a accepta închiderea 
unor mine din rațiuni economice. Or,

motivul declanșării grevei de la 12 
martie 1984 a fost tocmai perspec
tiva închiderii a 20 de puțuri de 
mine, ceea ce ar fi lăsat fără loc 
de. muncă alți peste 20 000 de mun
citori.

Sid Vincent, lider al Uniunii Na
ționale a Minerilor pentru zone 
Lancashire, a acuzat Consiliul Națio 
nai al Cărbunelui pentru impasul î: 
care se află încercările de regiemen : 
tare a conflictului de muncă, afir 
mînd, încă o dată, că sindicatele c 
ramură sînt gata să reia, fără cor 
diții prealabile, negocierile.

In perspectiva reuniunii interoccidentale de la Kyoi
Tendințe comerciale de natura sA sporească fricțiunile 

dintre Japonia, S.U.A. și C.E.E.
TOKIO 31 (Agerpres). — Ministe

rul de Finanțe al Japoniei a comu
nicat că balanța comercială niponă 
a înregistrat în 1984 un surplus de 
44,35 miliarde dolari, consemnjndu-se 
astfel un spor de 41 la sută față de 
anul precedent, cînd excedentul fu
sese de 31,45 miliarde dolari. Valoa
rea exporturilor (cete au crescut cu 
15,7 la sută) a fost de 168,27 miliarde 
dolari, iar cea a importurilor (cu un 
spor de 8,7 la sută) de 123,92 miliar
de dolari.

Observatorii de la Tokio sînt de 
părere că situația statistică pentru 
1984, perspectivele si tendințele co
merciale din acest an sînt de natură 
să sporească fricțiunile dintre Japo
nia și principalii săi. parteneri co

merciali occidentali. Agenția Rei 
menționează că aceasta constituie 
rău augur pentru reuniunea d< 
Kyoto, 9—11 februarie, a miniștr 
comerțului din S.U.A.. Canada, 
ropa occidentală și Japonia. Pa 
nerii acestei țări reclamă descb 
rea mai- mare a pieței nipone 
tru produsele de import, in vec 
reechilibrării schimburilor.

WASHINGTON 31 (Agerpre; 
Balanța comercială a Statelor 
a înregistrat. în luna decemb 
anului trecut, un deficit de 8,' . 
liarde dolari, făcînd astfel ca 
velul întregului an 1984 defici 
ajungă la cifra record de 123, 
liarde dolari, față de 69,4 m 
dolari în 1983.

RIGORILE VREMII
WASHINGTON 31 (Agerpres). — 

Ninsorile abundente și frigul pu
ternic din multe state federale 
americane continuă să provoace 
dereglări in viața economică și so
cială a S.U.A. După cum relatează 
agenția U.P.I., în zonele nordice 
ale statului Arizona aproximativ 
10 000 de indieni navajo și 8 000 de 
indieni din triburile hopi, care tră
iesc in rezervații, se află in pericol 
din cauza frigului și a zăpezilor, 
care au făcut drumurile de acces 
impracticabile, impiedicind aprovi
zionarea cu bunuri de strictă nece
sitate. tn Dakota de Nord, s-au în
registrat temperaturi foarte scăzu
te, însoțite de viscol, care au creat 
mari greutăți, în special in trans
porturi.

Potrivit agenției Associated 
un val de frig s-a abătut, inc 
de miercuri, și asupra Ins 
Hawaii. Pentru prima dată 
foarte mulți ani, locuitorii < 
ceste insule, de regulă însor: 
putut vedea polei pe șosele,, 
povirnișurile vulcanului Mau 
s-a așezat un strat de zăp< 
zece centimetri.•

BRASILIA 31 (Agerpres). 
ternicele inundații care au 
întinse regiuni ale Brazi 
provocat moartea a circa 
persoane —relevă un ultii 
publicat la Brasilia, citat < 
ția Reuter. Aproape 45 000 
spâne au rămas fără locui
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