TRĂIASCĂ UNITATEA ÎNTREGULUI POPOR ÎN JURUL PARTIDULUI,

AL SECRETARULUI SĂU GENERAL, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU!
Astăzi, în jurul orei 9, posturile de radio și televiziune vor
transmite direct ședința de deschidere a celui de-al lîl-lea Congres
al Frontului Democrației și Unității Socialiste
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Important eveniment politic în climatul de avînt creator pentru

transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XIH-lea al partidului
AZI ÎSI ÎNCEPE LUCRĂRILE

într-o vreme, cînd în frumo
sul parc romantic din Bănie
cînta fanfara militară în zilele
de sărbătoare, promenada craiovenilor se desfășura pe o dis
tanță de cîteva sute de metri
cuprinsă intre hotelul Minerva
și cinematograful Apollo, pe
Calea Unirii. Locul acesta, con
siderat in urmă cu patru dece
nii centrul Craiovei, a devenit
in ultimii ani mai larg, in urma
unor ample și dificile lucrări de
construcții și restaurare. Noul
ansamblu arhitectonic este flan
cat de cele mai cochete blocuri
din Craiova ; in ornamentația
acestora se ingemănează măies
trit stilul tradițional cu cel mo
dern in • materie de construcții
civile.
Și cu țoate acestea, parcă tot
mai puțini sînt cei ce vin aici
să-și facă plimbările de seară,
în toate anotimpurile. Explica
ția ? Se găsesc acum locuri tot
atît de atrăgătoare și in diferite
alte cartiere înnoite. Pe mulți,

CONGRESUL AL lll-LEA AL F.D.U.S
marele forum al democrației
noastre socialiste
Frontul Democrației și Unității Socialiste deține un rol de
cea mai mare însemnătate, afirmindu-se tot mai mult ca o formă
superioară de unire și coordonare a eforturilor întregii națiuni,
de manifestare a voinței și hotăririi poporului nostru de a realiza
programul construcției socialiste și comuniste, de a-și fauri în mod
conștient viitorul luminos, liber și demn.
NICOLAE CEAUȘESCU
Vlața politică a țării trăiește un eveniment
de seamă, cu largi semnificații in afirmarea
democrației muncitorești, revoluționare :
astăzi încep In Capitală lucrările Congresu
lui al III-leă al Frontului Democrației și
Unității Socialiste și, in cadrul acestuia, lu
crările celei de-a Il-a Conferințe pe țară a
Organizației Democrației și Unității Socialis
te. Desfășurarea acestui eveniment politic
Înscrie, in țunpșfera. de. .puternic avînt
patriotic Revoluționar cu care întregul nos
tru popor a pășit în anul 1985, an hotărîtor
pentru încheierea cu succes a actualului ,
cincinal și pentru pregătirea realizării in cele
mai bune condiții a cincinalului viitor.
Astfel. Congresul F.D.U.S.. Conferința pe
țară a O.D.U.S., largi forumuri ale democra
ției noastre socialiste, expresii de Înalț nivel
ale unității întregului popor în jurul parti
dului, se constituie ca momente politice de
o mare Însemnătate in vasta operă de în
făptuire a Programului partidului de înain
tare a României și a poporului ei pe calea
progresului și civilizației socialiste.

Rolul de mare Însemnătate al Frontului
Democrației și Unității Socialiste in sistemul
democrației noastre muncitorești, revoluțio
nare, in cadrul formelor și modalităților
care asigură participarea largă a maselor de
oameni ai muncii la viața economică și so
cială, la conducerea și realizarea sarcinilor
tuturor domeniilor de activitate decurge din
concepția partidului nostru, din gîndirea
profund opvgtoare, a tovarășului Nicolae
Ceaușescu cu privire la potențialul creator
al maselor largi ale oamenilor
........ muncii
___ ... în
condițiile orinduirii socialiste, cînd ei acțio
nează in deplină coeziune in jurul partidu
lui, pentru înfăptuirea aspirațiilor comune și
in concordanță cu cerințele progresului so
cial.
Afirmindu-se tot mai mult ca o formă su
perioară de unire și coordonare a eforturi
lor ihtregii națiuni, a voinței și hotăririi în
tregului popor de a-și făuri, cu deplină con
știință a responsabilității istorice, prezentul
și viitorul in mod liber și demn, Frontul De
mocrației și Unității Socialiste ilustrează

profundele schimbări survenite in societate»
noastră, evoluția ei, ridicarea nivelului de
pregătire și spiritului civic ale tuturor cate
goriilor de cetățeni. F.D.U.S. reunește, in
modul cel mai cuprinzător, toate organiza
țiile de masă, obștești, profesionale, fiind cu
adevărat cel mai larg șl mai reprezentativ
organism al democrației noastre, in cadrul
căruia se afirmă din plin atașamentul activ
al mașelor populțre .lg politica și programul,
partidului comunist — forța politică condu
cătoare a întregii societăți.
Activitatea multilaterală a Frontului De
mocrației și Unității Socialiste a marcat o
nouă etapă prin constituirea, în cursul anului
1979 — din inițiativa tovarășului Nicolae
Ceaușescu — a Organizațiilor Democrației
și Unității Socialiste. Această structură, cu
totul nouă, de atragere a categoriilor celor
mai largi și mai diferite de cetățeni Ia viața
politică și socială este determinată, așa cum
arăta secretarul general ai partidului, de eerin-

însemnări
din municipiul Craiova
A»
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RESURSELE ENERGETICE REFOLOSIBILE
reintroduse integral în circuitul producției,
valorificate cu maximă eficientă!
J
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LA ÎNTREPRINDEREA
DE MAȘINI GRELE
BUCUREȘTI

„Mărul de lingă drum
„Si astăzi, în pe
pinieră ?“ — l-am in, trebat.
„Si
astăzi,
ca-n fiecare zi", a
răspuns.
Iar după
citeva clipe a adăugat : „Luna trecută,
cind au fost viscolele
celea puternice și ge
ruri de-ți tăiau răsu
flarea, mai că-mi ve
nea să rămin aici și
noaptea".
Cuprindem cu pri
virea perimetrul de
peste un
hectar al
pepinierei ; ca și cum
n-ar fi nins. Zăpada
a fost înlăturată pe
măsură ce se aduna.
Mlădițele, unele cu
început de coroană,
altele — o „strmă"
abia ieșită la supra
față, toate bine protejate, par nerăbdătoare să iasă din hibernare. să-și recape
te seva. Dar piuă
atunci vrăo
vreo 11 000 -12 000 cde puieți
de nuc, cireș, vișin, măr, păr, prun,
dud etc. — mulți din
in anii
tre ei altoiți
i
anteriori tot aici, in
vor fi
pepinieră,
transferați In locuri
mai largi, unde vor
continua să se dezvolte, devenind pomi
fructiferi.
Există insă ceva ce
dă acestui fapt o par^ticularitate distinctă :

amenajarea pepinierei
din orașul Dorohoi,
iar după aceea lu
crările de întreținere
n-au costat și nu cos
tă anual nici măcar
un leu. Tovarășa Vio
rica Fiorea, secretarul
al
biroului executiv
i
popular
consiliului
orășenesc, ne-a demonstrat-o> cu acte.
Si tot ,pe bază de
acte" — documentele
conferinței orășenești
a F.D.U.S., organiza
tă in pregătirea celui
de-al doilea Congres
al F.D.U.S, de acum
cinci ani — ne-a vor
bit despre apariția
inițiativei. despre ma
ei. .4
terializarea
propus-o, in plenul
proaspătul
amintit,
pensionar, pe atunci,
Țurca nu.
Costache
Apoi a motivat-o :
arborii și arbuștii ornamentali, ce se adu
ceau contra cost din
alte localități, confe
reau orașului-o am
bianță plăcută, civili
zată, dar nu și... pro
ductivă. O pepinieră
proprie pentru pomi
fructiferi urma să
contribuie la schim
barea situației. Apoi
s-a angajat ca el in•suși, cu alți colegi de
„virsta a treia", să
ducă propunerea la
îndeplinire.

Iar de atunci. „Primii puiuți din pepi'— "
vreo
citeva
nieră.
mii la număr — ne
secrerelata tovarășa
tar — au fost distribuiți asociațiilor de
locatari! in primăvara trecută. Cind
au venit să-i ridice,
mulți dintre președin
ții asociațiilor au vrut
să-i plătească. Le-am
spus eă nu costă
nimic. Le-am cerut,
în schimb, ca încă
din toamnă să pregă
tească terenul pentru
plantațiile din pri
măvara aceasta.
— Se vede că pen
tru dv. pomicultura
este o mare pasiune,
ne-am
adresat to
varășului
Costache
Țurcanu.
— E adevărat, a
răspuns. Dar mai e
și un alt . aspect. De
cind mi-am asumat
această îndeletnicire,
mă simt altcumva. Ca
un „măr de lingă
'drum și fără gard",
cum se
caracteriza
printr-o metaforă un
poet cunoscut. Ori,
altfel spus, sint la
dispoziția
tuturor
concetățenilor mei.

Silvestri A1LENE1

Produse noi,
cu performanțe
tehnice superioare

<

Caracteristica tuturor produ
selor
care
poartă
marca
întreprinderii de mașini grele
din București ne-a fost înfăți
șată de inginerul Fiorea Rontea. șeful secției mecanică II :
„Noi. aici, la I.M.G.B., am pro
dus și producem utilaje-gigant,
de zeci și chiar sute de tone,
la precizie de microni".
Că lucrurile stau intr-adevăr
'■ așa aveam să ne convingem
răsfoind cartea tehnică a celui
mai recent produs realizat aici,
presa de electrozi siderurgici de
1 600 tone-forță, destinată în
treprinderii de electrozi side
rurgici Titu. Citeva dintre ca
racteristicile tehnice ale acestui
nou utilaj vorbesc de la sine.
— Presa, cu o greutate de 270
tone, este prevăzută cu un ci
lindru hidraulic care dezvoltă o
tortă de 1 600 tone și are o
cursă de 2 000 mm, ne spune
inginerul Petre Constandacatos,
șeful atelierului montaj meca
nică ușoară. Acest utilai este
fabricat pentru prima dată in
țara noastră, după proiecte și
cu componente românești. Un
succes de prestigiu al oame
nilor muncii din această între
prindere. la care o contribu
ție deosebită și-au adus lăcă
tușii Gabriel Vasiliu, Dinu Mieiu. Pană Marcu din echipa de
montori condusă de Gheorghe
Becico. (Gheorghe lonițăl.

Pornindu-se de la cerința îndeplinirii neabătute a sarcinilor de plan
pe acest an decisiv al actualului cincinal, la recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. s-a .subliniat din nou necesitatea
gospodăririi și utilizării cît mai raționale a energiei electrice, termice și
a gazelor naturale. Cum se știe, in urma desfășurării unor procese teh
nologice rezultă o serie de resurse energetice numite „refolosibile", care
pot fi și trebuie reintroduse integral' in circuitul producției, valorificate
cu maximă eficiență, astfel incit nici Un strop de energie să du se iro
sească. In legătură cu problemele actuale ale recuperării resurselor ener
getice refolosibile am avut o convorbire cu tovarășul Mircea Breazu, in
spector de stat șef al Inspecției pentru controlul gospodăririi combusti
bililor și energiei din Ministerul Aprovizionării.
— Cit de important este potenția
lul resurselor energetice refolosibile
de care dispunem?
— Pe baza bilanțurilor energetice
făcute la multe din Instalațiile indus
triale in funcțiune, s-a constatat că,
în general, numai 32—48 la sută din
energia primară consumată anual
este utilizată efectiv și se regăsește,
am putea spune, in produsele și ser
viciile realizate, iar restul de 52—68
la sută reprezintă energie care se
dispersează in mediul înconjurător —
în atmosferă și in apele reziduale
— fără a produce vreun efect util.
Desigur, o bună parte din aceste
pierderi pot fi reduse simțitor pe
calea recuperării. Prin măsurile fer
me adoptate de conducerea partidu
lui, in țara noastră s-a acționat con
secvent, pas cu pas, pentru stabilirea
soluțiilor tehnice și realizarea insta
lațiilor necesare in vederea reintro
ducerii In producție, in proporții cît
mai mari, a resurselor energetice
refolosibile. Așa s-a reușit ca in anul
1984 să" se valorifice
'
_
_ —
aproape
75 1»
sută din volumul de resurse energe
tice refolosibile rezultate din proce
sele de producție. Din acestea, aproa
pe jumătate au fost recuperate șl
reutilizate in cadrul agregatelor sau
instalațiilor care le-au generat, iar
cealaltă jurrjătate — denumite în mod
curent „resurse libere" — au fost
utilizate în alte scopuri, fiind cu
prinse ca resurse de bază In balanțe
le energetice.
— Fără a pune in discuție progre
sele evidente înregistrate in acest do-,
meniu, refine insă atenția că aproxi
mativ 25 la sută din resursele ener
getice refolosibile nu sint reutilizate
încă Din constatările organelor de
control de specialitate, care sint cau
zele acestei situații ?
— Firește, rezultatele sint încă de
parte de posibilitățile existente și de
potențialul de asemenea resurse pe
care trebuie să le valorificăm inte-

Sub pecetea
luminoasă
a unei eooci
înfloritoare

grai. In primul rînd, se cuvine să ne
referim la modul în care a fost rea
lizat planul în privința recuperării
resurselor energetice refolosibile, întrucît și în acest domeniu există sar
cini bine stabilite pentru fiecare în
treprindere, centrală sau minister.
Iată cîteva date edificatoare : anul
trecut, planul de recuperare a resur
selor libere a fost îndeplinit in pro
porție de 83 la sută in unitățile Mi
nisterului Industriei Metalurgice, 73
la . sută in unitățile Ministerului In
dustriei Chimice, 55 la sută in uni
tățile Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, 82,7 la sută in
unitățile Ministerului Industrializării
Lemnului și Materialelor, de Con
strucții și 70,9 Ia sută in unitățile Mi
nisterului Agriculturii și Industriei
Alimentare. . Nerealizările la care
m-am referit se datoresc in principal
nepunerii in funcțiune la termenele
prevăzute a capacităților de recupe
rare cuprinse in planul de investiții,
îndeosebi in unitățile ministerelor
menționate anterior, precum și func
ționării sub capacitate a unor insta
lații de recuperare.
Aș stărui in mod deosebit asupra
nerealizării unor instalații de mare
însemnătate economică pentru valo
rificarea resurselor energetice refolosibile. Cum se știe, conducerea
partidului a stabilit că Investițiile în
domeniul recuperării materialelor și
energiei au un caracter prioritar.
Totodată, specific recuperării resur
selor energetice refolosibile este fap
tul că Instalațiile respective nu se,
bot' monta decît în perioadele de.
opriri planificate pentru revizii sau
reparații ale capacităților de produc
ție în cauză, ceea ce presupune, mal
presus de orice, programarea judici
oasă a lucrărilor, asigurarea la timp
a proiectelor, a finanțării și a con
tractării utilajelor necesare. Or, se
constată că, în multe situații, această
activitate fie că nu este pregătită
în mod corespunzător, fie că este lă-

sată pe planul secund al preocupări
lor. In același timp, uneori nu se
manifestă solicitudine din partea anumitor furnizori de materiale sau
utilaje. In mod concret, întîrzierea
reălizării unor echipamente, precum
și fiabilitatea scăzută a unora din
cele existente se datorează neasimilarii sau producerii in caniitâti insu
ficiente de către metalurgie a anu
mitor oteluri refractare sau oteluri
inoxidabile. După cum o serie de
echipamente sînt livrate, in general,
cu mari întîrzieri de către, între
prinderi constructoare de mașini.
Este cazul cazanelor recuperatoare șl
al turbogeneratorului de 25 MW de la
Combinatul metalurgic Tulcea, unde
se pierd anual peste 70 mii tone
combustibil conventional, al compresoarelor pentru realizarea lucrărilor
de recuperare a gazelor de faclă de
la combinatele petrochimice Borzești

Convorbire realizată de
Cornelii! CARLAN

(Continuare în pag. aii-a)

de exemplu, li ispitesc esplana
da și părculețul apărute pe va
tra unei vechi piețe, de unde
au fost eradicate cele citeva dughene ce deveniseră anacronice
pentru o urbe in plină renaște
re. De aici se descjjjd , acum
perspective • Iai'gi spre palatul
Teatrului Național, dat în func
țiune in anul 1973, șl spre clă
direa Universității, devenită mo
numentală prin adăugirile ce i
s-au făcut. Adăugiri necesare, în
măsură să ofere posibilitatea,
împreună cu localurile noi ale
facultăților de medicină și elec
tronică, unor spatii confortabile,
unde-și desfășoară activitatea
10 000 ‘de studenți români și
străini și 647 de cadre didactice.
Alt exemplu : locuitorii din
cartierul Brazda lui Novac, cei
din Rovine au la îndemină o
piață spațioasă in fața noii porți
feroviare a orașului, unde, la
parterele blocurilor ce o stră
juiesc, se află un animat vad
comercial. Sau : de câțiva ani
Calea București a devenit un
bulevard larg, cu spații verzi și
arbori ornamentali in fața blocu
rilor pînă la ieșirea dinspre vest
a orașului. Ieșire marcată de
întreprinderea „Electroputere"
și de cartierul Lăpușului, unul
dintre cele mai tinere ansam
bluri de locuințe ale Craiovei,
aflat în plină dezvoltare. Locui
torii din cartierul 1 Mai se intîlnesc în parcul spre care se
deschid ferestrele apartamente
lor unde locuiesc sau iși pot
prelungi plimbările cu citeva
sute de metri pînă în „Parcul
Poporului". Cei de pe Calea Severinului au la cîțtva pași Gră
dina Botanică, Cartierul Craiovița Nouă ''numără astăzi tot
atîți locuitori cîți avea Craiova
înainte de 23 August 1944. La
marginea acestui „oraș în oraș"
a fost amenajat, pe cîteva sute
de hectare, „Parcul Tineretului"
cu alei și luciuri de apă. Loca
tarii blocurilor de pe bulevarde
le 1 Mai și 23 August obișnu
iesc să-și facă promenada spre
Luncă, frumoasa- rezervație na
turală de lingă apa Jiului.
în ultimele patru decenii,
populația Craiovei s-a țriplat,
ajungînd la aproape 300 000 de
locuitori. Numai din anul 1956
și pînă la sfîrșitUl anului trecut
s-au construit (peste 60 000 de
apartamente. Ian pentru a oferi
o idee asupra strădaniilor de a
Lucian ZATTT
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O Imagine o modernelor construcții din centrul Craiovei
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Puternică mobilizare de forțe pentru

RESURSELE ENERGETICE REFOLOSIBILE

SPORIREA PRODUCȚIEI DE ENERGIE ELECTRICĂ

- reintroduse integral în circuitul producției

Șl In primele zile din luna februarie, ta toate sectoarele producției
materiale, oamenii muncii, în frunte cu comuniștii, au acționat cu dîrzenie și înaltă răspundere pentru depășirea dificultăților create de această
iarnă grea și aplicarea riguroasă a măsurilor stabilite de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. privind asigurarea producției de energia
și folosirea rațională a energiei electrice, termice, a gazelor naturale,
precum și regimul de lucru al unităților economice pe perioada de iarnă.
Profunda semnificație a acestor măsuri, elaborate pe baza orientărilor
și indicațiilor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, constă in mobilizarea largă a tuturor colectivelor de
oameni ai muncii pentru creșterea susținută a producției de cărbune și
energie, gospodărirea cu maximă chibzuință a resurselor energetice în
fiecare sector de activitate, organizarea rațională a producției in toate
Întreprinderile in vederea îndeplinirii riguroase, la toți indicatorii, a pre
vederilor de plan.
Așa cum a subliniat secretarul general al partidului, ta această pe
rioadă este necesar să se acționeze cu toate forțele pentru funcționarea
la Întreaga capacitate a tutnror centralelor electrice și livrarea, potrivit
planului, a cantităților de energie necesare bunei desfășurări a întregii
activități economico-sociale. Așadar, oamenilor muncii din marile
centrale electrice pe cărbune, cu o pondere Însemnată în balanța ener
getică a țării, le revine sarcina de mare răspundere de a acționa, prin
toate mijloacele, ca să asigure descărcarea ritmică, in flux neîntrerupt,
a vagoanelor cu cărbune și funcționarea, la parametrii de producție sta
biliți, in condiții de deplină siguranță, a tuturor agregatelor șl instala
țiilor energetice. Cum se acționează in acest scop, ce rezultate concrete
au fost obținute in aceste unități în ultimele zile, iată subiectul raidului
Întreprins de corespondenți ai ziarului nostru în marile termocentrale
pe cărbune.

TERMOCENTRALELE

MINTIA-DEVA
Acționînd cu dîrzenie și răspundere
muncitorească pentru înfăptuirea
exemplară a Programului adoptat de
Comitetul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., pe baza orientărilor și indi
cațiilor date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, energeticienii de la ter
mocentrala Mintia-Deva și-au con
centrat atenția asupra funcționării
corespunzătoare a agregatelor și in
stalațiilor și desfășurării normale a
activității în gospodăria de cărbune.
După cum ne relatează coresponden
tul nostru Sabin Cerbu, asistența teh
nică este bine asigurată, în centrala
electrică aflîndu-se in permanență, zi
și noapte, cadre de conducere din în
treprindere, activiști cu munci de
răspundere de la organele locale de
partid. Echipe de intervenție, alcă
tuite din specialiști șl muncitori cu
o înaltă pregătire profesională, se află în permanență la post pentru a
rezolva cu maximă operativitate ori«e defecțiune tehnică.
Acum, preocuparea principală o
constituie alimentarea continuă a
buncărelor cu cărbune. Echipele or
ganizate pe estacadă, la dezghețatul
vagoanelor in tuneluri, la descărca
rea lor și la supravegherea funcțio
nării în bune condiții a benzilor se
află în permanență la datorie. Rezul
tatul direct al acestor eforturi stărui
toare constă în faptul că de la Min
tia-Deva au fost pulsate în sistemul
energetic național cantități sporite de
energie electrică. De altfel, ta peri
oada care a trecut din acest an, s-au
produs peste prevederile planului
109 milioane kWh energie electrică,
din care 31,4 milioane kWh au fost
realizați suplimentar numai pe bază
de cărbune.

ROVINARI
In primele zile din luna februarie,
la termocentrala Rovinari s-au înre
gistrat puteri medii instantanee de
peste 800 MW, ceea, ce corespunde

cu nivelul de funcționare prevăzut
pentru această perioadă, ne relatează
corespondentul nostru Dumitru Pru
nă. Creșterea numărului de blocuri
energetice repuse în paralel și a sta
bilității lor în funcționare este rezul
tatul eforturilor conjugate depuse de
Întregul colectiv din termocentrală,
căruia i s-au alăturat specialiști și
cadre de răspundere din Ministerul
Energiei Electrice, din alte organe
centrale, activiști de partid, oameni
ai muncii din unitățile de construcții
și montaj. In spiritul măsurilor sta
bilite de Comitetul Politic Executiv
se acționează cu forțe sporite la dez
afectarea, repararea și repunerea în
funcțiune a tuturor agregatelor și in
stalațiilor de pe fluxul de producție.
Efectul principal al acestor acțiuni se
regăsește în dinamica producției zil
nice, care, în primele zile din luna
februarie, a atins niveluri în conti
nuă creștere. De remarcat că una din
capacitățile productive — grupul energetic nr. 3 — a fost menținută
mai multe zile ta șir la o putere da
300—310 MW.
Atenția energeticienilor de la Ro
vinari este îndreptată cu prioritate,
în prezent, spre exploatarea în con
diții optime a grupurilor in funcțiu
ne, alimentarea ritmică cu cărbune a
morilor și arzătoarelor și efectuarea
unor intervenții operative, de calita
te, pentru remedierea deficiențelor
încă existente la cazane și instala
țiile auxiliare.

TURCENI
Corespondentul nostru Dumitru
Prună ne relatează că la termocen
trala Turceni au continuat acțiunile
pentru repunerea în funcțiune a agregatelor energetice oprite, din cau
za înghețului. Cu toate aceste efor
turi, termocentrala de la Turceni a
funcționat discontinuu, practic doar
cu cite un singur grup energetic.
Deși fiecare grup în parte a fost re
mediat, în urma probelor hidraulice
au apărut noi defecțiuni, îndeosebi
spargeri de țevi la cazane. Producția
de energie electrică a înregistrat, de
la o zi la alta, fluctuații serioase, sub
nivelul capacității de care dispune
termocentrala.
„Cu toate greutățile ivite — ne-a
relatat tovarășul Stelian Morie, se
cretarul comitetului de partid al
platformei energetice Turceni — prin
mobilizarea eforturilor întregului co
lectiv, blocurile energetice au fost re
parate și revizuite, puțind fi repuse
în funcțiune. în prezent, efectuăm
ultimele remedieri după probele hi
draulice și pornirile de verificare la
primele 4 blocuri".
O amplă concentrare de forțe exis
tă la gospodăria de cărbune, unde ac
tivitatea a intrat în normal, asigurindu-se aprovizionarea ritmică a gru
purilor în funcțiune. Peste 1 000 de

EVOLUȚIA PRODUCȚIEI DE ENERGIE ELECTRICĂ
ÎN TERMOCENTRALE PE CĂRBUNE
în perioada 1—5 februarie
— in milioane kWh —
Ziua

Termocentrala

1

2

3

4

5

Mintia
Ișalnița
Rovinari
Turceni
Doicești
Oradea
Paroșeni
Onești

24,5
16,9
15,9
8.6
7,1
3,9
2.1
1,9

24,0
16,5
15,6
6,1
6,4
4,0
2,2
1,9

21,2
10,4
12,8
7.1
6,5
4,0
2,2
1,9

22,4
14,5
11,8
5,7
6,8
4,1
1,9
1,9

22,8
16,8
13,9
3,2
6,6
3,9
1,9
1,9

Total
termocentrale

88,7

79

68

70,7

72,8

Potrivit datelor furnizate de Centrala industrială pen
tru producerea energiei electrice și termice.
oameni au participat in ultima pe
rioadă la descărcatul navetelor cu
cărbune, astfel că, la ora actuală, nu
mai există nici un vagon blocat în
zona termocentralei. Totodată a fost
finalizat și pus în funcțiune primul
tunel de dezgheț, care asigură creș
terea operativității la descărcarea
cărbunelui.
Termocentrala dispune în prezent
de un stoc corespunzător — peste
500 000 tone lignit Pentru realizarea
puterii programate este necesar, însă,
să sporească preocupările întregului
colectiv de energeficieni, în vederea
creșterii stabilității grupurilor aflate
în funcțiune. Și, în sfîrșit, o ultimă
problemă : stat necesare măsuri hotărite pentru urgentarea reparării și
repunerii în funcțiune a mașinii de
scos cărbune de la banda 28 A.

DOICEȘTI
în ultimul timp, ta activitatea uzi
nei electrice Doicești s-a Înregistrat
un progres evident — transmite co
respondentul nostru Gheorghe Ma
nea. A crescut capacitatea de pre
luare a cărbunelui din' depozit și,
totodată, se descarcă mal multe va
goane sosite de la furnizori : 7 000—
8 000 tone zilnic, cu circa 70 la sută
mai mult decit ta urmă cu două
săptămini. Practic, la ora actuală nu
mai există vagoane care așteaptă să
intre in stațiile de descărcare. Une
le defecțiuni apărute la instalațiile
din centrală, cum a fost spargerea
unor țevi la vaporizatorul cazanului
de la grupul energetic nr. 7, au fost
remediate operativ și producția și-a
reluat ritmul normal. Ca urmare,
puterea medie s-a menținut la un
nivel de peste 270 MW în primele
zile ale lunii februarie, ceea ce a
coridus la obținerea unei producții
suplimentare de 4,7 milioane kWh.
Se acționează ta continuare pentru
creșterea puterii, ta vederea recu
perării restanțelor din luna ianua
rie. în centrul preocupării se află
acum repararea și punerea In func
țiune a ventilatorului de gaze arse
și a cazanului nr. 8, lucrări ce se
vor finaliza, așa cum s-a programat,
în cursul zilei de 7 februarie.

ORADEA
„Bătălia pentru sporirea producției
de energie electrică angajează răs
punderea muncitorească a întregului
colectiv" — sublinia ing. Sorin Un
gur, directorul termocentralei, intr-o
discuție purtată cu corespondentul
nostru loan Laza. Ca urmare, prin aplicarea unor măsuri ferme, care să
permită funcționarea din plin a fie
cărui agregat, sarcinile de plan în
ultimele zile au fost substanțial de
pășite, cantitatea de energie pulsată
suplimentar In sistemul energetic na

țional în primele cinci zile din luna
februarie însumind peste 680 MWh
energie electrică.
Dintre măsurile aplicate cu bune
rezultate in ultima săptămină con
semnăm urmărirea cu maximă aten
ție a realizării planului de energie pe
cărbune, pe fiecare secție și tură,
supravegherea permanentă a ritmu
lui de afluire a cărbunelui de la fur
nizori, intensificarea controalelor
preventive pentru a se evita orice
oprire accidentală. Altfel spus, sînt
întrunite condiții ca și în perioada
următoare centrala să funcționeze la
parametri cit mai înalți, asigurîndu-se recuperarea neîntârziată, încă
din luna februarie, a restanțelor
acumulate pină în prezent. Pentru
aceasta este necesar însă ca între
prinderile miniere Roșia și Cîmpulung să impulsioneze ritmul livră
rilor de cărbune.

ONEȘTI

»
Termocentrala Onești, care produce
energie electrică pe bază de cărbune,
a atins puterea instalată de 100 MW,
transmite
corespondentul
nostru
Gheorghe Baltă.
— Această performanță este rodul
eforturilor susținute, pline de abne
gație, depuse zi și noapte de întregul
colectiv de energeticieni, ca și de
ceilalți oameni ai muncii de pe plat
forma industrială învecinată, care
ne-au venit în ajutor, precizează
maistrul principal Gheorghe Oprea,
secretarul comitetului de partid din
cadrul
întreprinderii
electrocentrale Borzești.
, Punctul „fierbinte" al termocentra
lei continuă să-l constituie gospodă- >
ria de combustibil. Pentru a face față
ritmului sporit de intrare a vagoane
lor, celor 100 de muncitori din ca
drul Antreprizei de construcții mon
taj energetic Borzești, condus de
subinginerul Sava Neagu, li s-au ală
turat alți 200 de oameni ai muncii
din unitățile industriale de pe plat
forma petrochimică. Ca urmare, rit
mul de descărcare a cărbunelui a
crescut de la o zi la alta, ajungîndu-se la 120 vagoane pe zi. Cadre
tehnice, echipe speciale de muncitori
asigură buna funcționare a utilajelor
de preluare și-transport al cărbunelui
de la rampă spre concasoare și mori.
Urmare firească a acestor eforturi,
producția de energie electrică a cen
tralei a înregistrat creșteri simțitoa
re, în primele cinci zile din luna
februarie livrindu-se suplimentar
650 MWh.
Menținerea funcționării centralei
la vîrful atins presupune, în primul
rind, înlocuirea motoarelor arse de la
morile de măcinat cărbune. Or, mo
toarele de 630 kW, trimise spre re
parare șl modernizare la întreprin
derea „Electroputere" din Craiiova,
n-au sosit încă înapoi^

(Urmare din pag. I)

ca acestea să lucreze la parametrii
proiectați. Cît privește montarea noi
și Brazi, unde pierderile anuale
lor echipamente, este necesar să se
ajung la 44 mii tone combustibil con
acorde toată atenția recuperării răvențional.
minerilor in urmă, cu atît mai m’ult
Care sînt consecințele? Se irosesc
cu cît este vorba în general de lu
In continuare importante resurse
crări care se execută in spații închi
energetice refolosibile. De pildă, în
se. Totodată, pentru noile investiții,
tre obiectivele de investiții din acest
titularii au obligația de a lua neindomeniu, a căror execuție este întâr
tirziat toate măsurile pentru finali
ziată, figurează instalațiile de recu
zarea documentațiilor, deschiderea
perare a gazelor reziduale de la in
finanțării și contractarea tuturor
stalațiile de negru de fum de la în
echipamentelor, efectuînd lucrările de
treprinderea „Carbosin" Copșa Mică
construcții-montaj la termenele sta
(pierderi de 75 mii tone combustibil
bilite. La rindul lor. producătorii de
convențional pe an), instalațiile de
echipamente și instalații specifice au
recuperare a căldurii gazelor de ar
datoria să asigure cu prioritate fa
dere de la cuptoarele de calcinare nr.
bricarea acestora in strinsă corelare
3 și nr. 4 de la întreprinderea de
cu termenele de punere în funcțiune.
produse cărbunoase din Slatina și
Organele de specialitate din Minis
cele opt cazane recuperatoare a căl
terul Aprovizionării. în conformitate
>
durii gazelor de
cu sarcinile care
ardere de la cup
le revin, potrivit
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legii, vor urmări
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realizarea anumi
lorificarea
toi
tor echipamente
mai eficientă, cu
să nu fi fost prea fericit aleasă,
surse care. In urma lucrărilor de
randamente superioare a aces
în asemenea situații, practica a
cercetare și proiectare, s-a stabilit că
tor resurse. Bunăoară, se im
demonstrat ce anume trebuie fă- , sînt posibil de valorificat în conti
pune să se treacă cu hotărire Ia
cut pentru îmbunătățirea soluții
nuare din punct de vedere tehnic și
extinderea și generalizarea unor so
lor tehnice .adoptate cîndva, pen
economic, doar pentru aproape 65 la
luții de valorificare care s-au dove
tru modernizarea echipamentelor
sută urmează să înceapă în acest an
dit a fi deosebit de eficiente, cum
de recuperare. Dar organele noastre ■ lucrările de investiții aferente și nu
de control au constatat că și unele
mai 40 la sută vor fi efectiv puse în
sînt cela privind stingerea uscată a
instalații de recuperare energetică
funcțiune In această perioadă.
cocsului, aplicată la Combinatul si
intrate mai de cuci nd in funcțiune
— Pornind de la învățămintele des
derurgic Galați, montarea de cazane
nu dau randamentele scontate. Citeprinse din activitatea de pină acum
recuperatoare și preîncălzitoare de
va exemple de instalații aflate ta aîn privința recuperării resurselor
aer de combustie la toate cuptoarele
ceastă situație : opt cazane de recu
energetice refolosibile. de la exigen
cu flacără din industrie. De bună
perare a căldurii gazelor de ardere
țele stabilite de conducerea partidu
seamă, exemplele ar putea conti
de la cuptoarele cu propulsie nr. 1, 2,
lui, ce sarcini revin in acest domeniu
4 și 5 ale laminorului de benzi la
ți ce măsuri se impun pentru valori
nua. Pe de altă parte, se cuvine re
cald de la Combinatul siderurgic
ficarea în proporții cit mal mari a
ținut că institutele de cercetare și
Galați, preîncălzitoarele de aer
acestor prețioase resurse energetice 3
proiectare mai au incă de găsit so
de la cuptoarele de forjă și trata
— Planul pe anul 1985 prevede
luții tehnice eficiente de recuperare
ment termic de la Combinatul da
creșterea cu 20,5 la sută a volumu
pentru o cantitate de resurse energe
utilaj greu din Cluj-Napoca, între
lui de resurse ce se recuperează și se
tice refolosibile, cu potențial mai re
prinderile „23 August" și „Vulcan"
utilizează în afara agregatelor și in
din Capitală. Fără îndoială, în unele
dus, care nu pot fi risipite in con
stalațiilor din care rezultă, compa
cazuri poate fi adusă în discuție pro
tinuare. Si, în fine, problema de fond
rativ cu realizările din anul prece
blema calității proiectelor și a exe
dent. Cea mai mare parte din aceste
este aceea ca, de acum înainte, ia
cuției echipamentelor, deși în bună
resurse sînt de natură termică, pro
temelia concepției constructive a fie
măsură ele au fost realizate prin
venite din căldura gazelor de ardere.
cărui
produs, a concepției fiecărei
autoutilare. Dar, după părerea noas
Căldura produselor — laminate, lin
tră, esențială este exploatarea în
tehnologii noi, a modernizării celor
gouri, cocs, semicocs, materiale de
condiții corespunzătoare a echipa
construcții, produse chimice ș.a. —
existente, a oricărei noi capacități de
mentelor respective. Or, organele
căldura conținută în condensul nere
producție pe care o vom crea să
noastre de control au consemnat, nu
cuperat și aburul uzat. Cu deosebire
o dată, că instalațiile de recuperare
figureze,
ca un criteriu esențial, re
se impune să se acționeze pentru eli
a energiei nu se bucură de aceeași
cuperarea cu un randament cit mai
minarea neajunsurilor în funcționa
atenție în exploatare, întreținere și
inalt a resurselor energetice refolo
rea instalațiilor de recuperare exis
reparații, ca și utilajele productive.
sibile.
— în ce măsură potențialul de re
tente, asigurîndu-se toate condițiile
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SEMINȚE DE BUNĂ CALITATE - condiție a unor viitoare recolte bogate
ln continuarea ciclului de articole pe tema asigurării semințelor
din categorii biologice superioare, publicăm astăzi citeva puncte de
„ vedere privind îmbunătățirea activității în domeniul producerii seminței
de sfeclă de zahăr. Interlocutori : Constantin Dicu, directorul tehnic al
Centralei pentru producerea și industrializarea sfeclei de zahăr, Vasile
Popescu, directorul Institutului de cercetări pentru cultura și industria
lizarea sfeclei de zahăr, Zenovie Stănescu, cercetător științific.
— Tovarășe Constantin Dicu, pu
(I.A.S. Zimnicele, de exemplu) unde
țini sint cei care știu că România
se obțin randamente superioare ți o
este pusă in situația de a importa
eficiență sporită tocmai ca urmare a
sămânță de sfeclă de zahăr, in loc să
acestei tehnologii pe care dv. a
exporte, așa cum se prevede in pro
combateți.
gramul de producere a semințelor.
— Aș vrea să fiu bine înțeles. In
Cum explicați acest lucru 3
condițiile în care multe unități se
— Nu-mi este deloc plăcut să re
confruntă cu lipsa forței de muncă,
cunosc că ta ce privește producerea
sistemul de iernare în pămînt a bu
seminței, inclusiv a celei din veri
tașilor nu trebuie respins, ci perfec
gile superioare, nu am fost pregătiți
ționat, pentru a se înlătura cu desă
pentru a face față noilor cerințe ale
vârșire pagubele pe care le produce
agriculturii. Fapt este că au existat
datorită nerespegtării principiilor
și continuă să se manifeste neajun
fundamentale de producere a semin
suri mari în sistemul de multiplica
ței. Este adevărat, la Zimnicele are a seminței în unitățile agricole
cest sistem asigură producții de 2 200
producătoare, deficiențe ce au avut
kg sămință monogermă la hectar.
ca rezultat scăderea îngrijorătoare a
Dar tot în Teleorman, Ia Izlaz sau
randamentelor la hectar. Nivelul ala Peretu, bunăoară, el a asigurat
cestora reprezintă abia 50 la sută
doar între 300 și 500 kg la hectar.
față de cel realizat cu 10—15 ani ta
Județe mari producătoare de sămînurmă.
ță, cum sint Călărași și Ialomița,
— De ce, tovarășe director 3
unde acest sistem de producere este
— Pentru că în multe unități agri
generalizat, au realizat anul trecut
cole nu se respectă nici măcar acele
doar jumătate din cantitatea de săcerințe agrotehnice socotite drept
mînță planificată. Repet: nu res
elementare.
ping această practică, dar Înainte de
— Vă rugăm si le reamintiți, chiar
a o generaliza trebuie studiată cu
eu riscul de a spune lucruri arhicu
maximă atenție și numai după anoscute.
ceea să se emită decizii cu privire
— Se știe că producerea seminței
la zonele unde poate fi extinsă.
de sfeclă de zahăr necesită o peri
— Ce altceva se impune îmbună
oadă de doi ani. în primul an se
tățit pentru a se pune ordine ta
obțin butașii, iar ta al doilea an, din
acest domeniu 3
aceștia, sămtața pentru cultura pro— In primul rînd, trebuie elimi
priu-zisă. In zona de sud a țării,
nată actuala fărîmițare excesivă din
obligatoriu, butașii ar trebui reali
sistemul de organizare a producerii
zați în cultură succesivă, după plante
seminței. Suprafața totală afectată
premergătoare timpurii. In multe
producerii seminței nu depășește
locuri însă, semănatul inttrzie ta
10 000 hectare. Această activitate ar
mod nejustificat, scurtîndu-se sub
putea fi organizată în cel mult
limita admisă perioada de vegetație,
50—60 de ferme specializate, care să
astfel îneît se obțin butași nedez
cultive între 150—200 hectare cu sfe
voltați, fapt ce li determină pe spe
clă pentru sămînță. In actuala or
cialiști să-i lase in pămînt peste iar
ganizare însă, ta majoritatea cazuri
nă, cu toate consecințele ce decurg
lor, suprafețele destinate .producerii
dintr-o asemenea practică păgubi
seminței de sfeclă nu depășesc 10—
toare.
20 hectare, ta funcție de interesul
pe care îl manifestă conducătorii de
— Dați-ne voie să nu fim intru
unități agricole. Or, trebuie spus că
totul de acord cu această ultimă aîn mod inexplicabil ln unele cazuri
firmație. Cunoaștem destule unități

®e constată un interes scăzut față de
această activitate, deși din punct de
vedere economic producerea semin
ței de sfeclă este avantajoasă. In
condițiile obținerii unor randamente
normale se poate realiza un benefi
ciu de cel puțin 15 000—20 000 lei la
hectar. Dar în practică, din cauza
lipsei de răspundere a unor specia
liști și conducători de unități, sînt
destule cazuri cînd, chiar în plin
Bărăgan, se obțin producții de 300—
400 kg sămînță la hectar, nivel cu
totul inacceptabil.
— Este de înțeles că dezaprobați
aceste anomalii din sistemul de pro
ducere a seminței, dar locul și rolul

ori mai puțină decit acum 14 ani.
— Adevărul este că sîntem puși
tn situația de a suporta consecințele
unor erori grave săvirșite cu cîțiva
ani in urmă.
— Cine se face vinovat de aceste
erori, tovarășe director 3
— Cei care nu au asigurat conti
nuitate procesului de cercetare după
desființarea institutului de speciali
tate de la Brașov, unitate științifică
care își câștigase un prestigiu de
renume nu numai în țară. Spuneți
că am făcut puțină sămînță elită.
Este adevărat. Dar pentru a o rea
liza și pe aceasta, am fost obligați
să apelăm la ajutorul unor stațiuni

(RPM-519) a fost finalizat ta anul
1976.
— De nouă ani cercetarea noastră
n-a mai creat nimic ?
— în ultimii ani ne-am axat pe
crearea de soiuri în cooperare cu
alte țări. Prin această conlucrare am
reușit să punem bazele unor hibrizi
noi, din care unul „Roma-1“ așteap
tă de mal bine de doi ani să fie
omologat. Alți doi frați de-ai lui
(,,Roma-2“ și „Roma-3") sînt in sta
diu de finisare. In curînd intențio
năm să propunem spre omologare o
nouă serie de trei hibrizi („Nero“-1,
„Nero“-2 și „Nero“-3), produși tot în
cooperare.

în ancheta de aștâzi supunem atenției citeva probleme stringente privind îm
bunătățirea activității în domeniul producerii seminței de sfeclă de zahăr
pe care II ocupați In acest angrena)
vă obligă la mai mult. Cine altcine
va să rezolve problema, dacă nu dv.,
ceilalți factori de conducere din cen
trală 3
— Exprimîndu-ml aceste opinii, o
fac cu conștiința clară a răspunde
rii pe care o poartă un cadru de
conducere care nu a reușit Bă asi
gure realizarea sarcinilor ce-i revin.
Deși ne confruntăm cu numeroase
probleme care ne depășesc, nu
ne-am lăsat copleșiți de greutăți și
am intervenit pentru soluționarea
lor. Dar atît timp cît unitățile agri
cole nu sînt ta subordinea și îndru
marea noastră directă, nu putem să
ne impunem punctul de vedere, și cu
atit mai puțin să luăm unele deci
zii. Noi putem doar să constatăm și
să informăm organele agricole in
drept, dar nu ta toate cazurile sesi
zările și propunerile noastre sînt
urmate de măsuri adecvate.
— De acord cu ce spuneți, dar nu
înțelegem de ce nu pă impunețl
punctul de vedere măcar ln unită
țile de cercetare din subordine 3
Pentru că, de ce să n-o spunem, în
activitatea de cercetare se înregis
trează un regres chiar mai mare de
cit in producție. Să ne referim doar
la sămînță elită : anul trecut s-au
produs doar 34 de tone, adică de trei

de cercetări agricole de alt profit
Singura stațiune din subordinea
noastră care a produs sămînță elită
a fost cea de la Roman. Stațiunile
de la Arad și Giurgiu sint atit de
slab dotate (nu numai material, ci
și cu specialiști), incit nu: ating nici
măcar nivelul mediu al unei unități
de producție. Dar ce a fost greu a
trecut. Prîntr-un efort deosebit, am
reușit să asigurăm anul trecut can
titățile de semințe din verigile su
perioare — baza superelitei și supereîită — și să repunem pe roate,
cum s-ar spune, mecanismul de
producere a seminței, inclusiv a ce
lei monogerme. Sînt convins că dacă
vom merge pe drumul nou pe care
l-am început, tn 2—3 ani problema
seminței va fi rezolvată șl sub as
pectul său esențial : calitativ.
— Fiindcă s-au făcut unele refe
riri la activitatea de cercetare, vi
rugăm pe dv., tovarășe Zenovie Stă
nescu, să ne explicați cum se pre
zintă situația din punctul de vedere
al ameliorării sau creării da noi
soiuri.
— In cultura mare avem cinci so
luri, din care trei monogerme. Pro
ducțiile obținute în unitățile frunta
șe dovedesc că majoritatea sint so
luri bune, productive și cn un con
ținut ridicat de zahăr. Ultimul' sol

surse energetice refolosibile existent
in întreprinderi este luat in conside
rare șl cuprins in plan spre a fi re
cuperat ?
— în afară de situațiile In care
unele resurse energetice refolosibile
nu sînt recuperate din cauza întîrzierii anumitor investiții sau abate
rilor de la normele de întreținere și
exploatare a echipamentelor, mai
avem încă un important potențial de
resurse pentru care de-abia de acum
înainte se vor asigura posibilități
tehnice de valorificare. De altfel, po
trivit sarcinilor stabilite de condu
cerea partidului, în fiecare între
prindere s-au elaborat bilanțuri
energetice și s-au stabilit condițiile
de recuperare a fiecărei resurse
energetice refolosibile. Trebuie să
precizez că din volumul total de re-

— Nu ne ascundem rezervele cu
privire la acest mod de gindire in
ce privește crearea de noi soiuri și
vă întrebăm : peste cit timp vor afunge acestea in marea producție 7
— Greu de spus.
— De ce acest pesimism, otita timp
cît susțineți că ele sint superioare
Celor autohtone 3
— Se pare că din cauza unor neîn
țelegeri cu firma străină cu care am
conlucrat la producerea hibrizilor
din seria „Roma", nu vom avea po
sibilitatea practică de a-i înmulți
pentru a fi dați ln producție. Lent
decurge conlucrarea și cu firma
străină cu care cooperăm la produ
cerea hibrizilor din seria „Nero".
— Ce spuneți dv. putea să se pre
vadă încă înainte de a trece la trea
bă. Un asemenea mod de a gindi
desfășurarea unei activități de cer
cetare, un provizorat care să nu aibă
ln spate nimic sigur pare fără pre
cedent în agricultura noastră. Știm
că sinteți una din persoanele care
au avut un cuvint greu de spus in
această orientare greșită a cercetă
rii. Puteți să găsiți o explicație unei
asemenea decizii 3
— Adevărul este că cercetării 1 s-a
cerut să rezolve urgent două mari
probleme : crearea unor soiuri cu
an potențial productiv net superior

celor aflate ta cultură și care să
aibă, totodată, un conținut ridicat de
zahăr. Pentru a realiza acest-lucru
este nevoie de timp. Și cum nu era
vreme de așteptat, am optat pentru
acest mod de rezolvare. Paralel
însă, am lucrat la crearea de noi
linii deosebit de valoroase și nu pes
te mult timp vom fi în măsură să
ne prezentăm la omologare cu hibri
zii noștri,
— Vă referiți,, desigur, la ceea ce
faceți aici la Fundulea. Știți ce
preocupări deosebite au vechii dv.
colegi din celelalte unități de cerce
tare, de la Brașov in special 3
— Categoric, au și ei o seamă de
cercetări, exact nu aș putea însă să
spun ce anume. Cred însă că orga
nele noastre de decizie ar trebui să
analizeze de pe acum orientarea in
perspectivă a cercetării din dome
niul sfeclei de zahăr. Potrivit pre
vederilor Programului de producere
a sfeclei de zahăr, in anul 1990 pes
te 90 la sută din suprafața cultivată
urmează să fie însămințată cu sămința monogermă. Dar se știe că
aceasta se produce in special in su
dul țării, unde dispune de căldura
necesară pentru a se dezvolta. Or,
nucleul cercetării noastre in acest
domeniu continuă să se afle la Bra
șov.
— Și ce este rău tn asta ?
— Nimic, în afară de faptul că ta
zona lor nu vor jnai putea lucra
la crearea și ameliorarea de soiuri.
— Nu prevăd organele agricole
centrale acest lucru 3
— Ba da, dar după cite am auzit
se Încearcă reprofilarea acestor oa
meni, care s-au ocupat o viață În
treagă de sfeclă, pe cercetarea
cicoare).
— Nici ca glumă nu e potrivit ce
spuneți dumneavoastră, tovarășe
Stănescu.

— Luați-o cum vreți, dar tare
ml-e frică că peste cîțiva ani vom
fi puși în situația de a constata ma
terializarea in practică a acestei ano
malii.
— Tovarășe Vasile Popescu, ln ca
litate de director al Institutului de
cercetări pentru cultura și industria
lizarea sfeclei de zahăr, împărtășiți
acest punct de vedere 3
— Cred că este o exagerare, deși
nu dispun de informații exacte cu
privire la orientarea în perspectivă
a activității cercetătorilor de la sta
țiunea din Brașov.
— Cum. dumneavoastră nu cunoaș
teți cu ce anume se vor ocupa, să
zicem, peste cinci ani, unitățile din
subordinea institutului 3
— Poate nu știți că stațiunile de
cercetare in domeniul sfeclei de za
hăr nu sint subordonate nouă, ci
centralei. Raporturile de conlucrare
cu aceste unități se reduc practic la
stabilirea temelor de cercetare.
— Daca lucrurile stau așa, atunci
vă mărturisim că nu înțelegem ce
fel de cercetare se poate face — cel
puțin in cazul cultivării sfeclei —
in cadrul unul institut central care
dispune doar de un singur cadru cu
experiență in acest domeniu.
— Am convingerea că pină la
turmă forul nostru de resort, care ta
ultimul timp manifestă multă preo
cupare pentru îmbunătățirea laturii
științifice a activității, vă găsi o cale
pentru a uni forțele cele mai va
loroase din domeniul cercetării sfe
clei de zahăr și va pune intr-adevăr
bazele unui sistem unitar de gindire și acțiune. Este in interesul fie
cărui cercetător, dar mai cu seamă
al agriculturii noastre, chemată să-și
sporească contribuția la aprovizio
narea populației cu bunuri alimen
tare. în cazul nostru cu zahăr șl
produse zaharoase.

IN LOC DE CONCLUZII

Nu știm dacă am reușit să dăm răspunsul exact la întrebarea pusă
la începutul acestor rinduri : de ce trebuie să aducem sămință de sfeclă
de zahăr din import, cînd țara noastră dispune de condiții pentru a
deveni exportatoare ln acest domeniu. Din părerile exprimate de inter,
locutori rezultă insă limpede că în activitatea de multiplicare a semin
ței de sfeclă se manifestă lipsuri serioase, incepînd cu modul in care
este organizată producerea acesteia în unitățile agricole producătoare.
In stațiunile de cercetare și institutul de profil, pină sus la organele
agricole centrale. De aceea, concluziile ce se impun din această dezba
tere le lăsăm pe seama factorilor șl organelor obligate să pună ordina
ta acest domeniu.
Iosif POP
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UNIȚI ÎN CUGET, ÎN FAPTE Șl RĂSPUNDERI
PENTRU ÎNFLORIREA ROMÂNIEI SOCIALISTE!
In buna funcționare a democrației noastre socialiste, în unirea eforturilor întregului popor, un rol important revine
Frontului Democrației și Unității Socialiste, care, sub conducerea politică a partidului comunist, reunește toate organizațiile
de masa și obștești, toate categoriile sociale, toate forțele sociale ale României intr-un front unic, asigurînd participarea
activă și permanentă a întregului popor la realizarea conștientă a propriului sau viitor, a viitorului socialist și comunist, la
afirmarea cu putere a independenței și suveranității României.
'NICOLAE CEAUȘESCU
Neasemuite In Istoria țârii sint împlinirile dobindite In anii puțini la număr in multimilenara existență a neamului - care au
trecut de cînd poporul român își făurește liber destinul socialist.
Ele sint rodul unui drum glorios străbătut de poporul nostru prin
munca sa îndîrjită, plină de abnegație, drum în care se disting
cu pregnanță cele două decenii de mărețe realizări, pe care istoria
le-a încrustat în conștiința națiunii în cuvintele devenite simbol :
„Epoca Ceaușescu”.
Tabloul impresionant al realizărilor economico-sociale ale țării
este qompletat de una din cuceririle cele mai de seamă ale acestor
ultime două decenii : crearea cadrului și a condițiilor de natură să
asigure tuturor membrilor societății posibilitatea de a se manifesta,
în egală măsură, ca participant la construirea socialismului și,
totodată, ca participanți direcți la conducerea treburilor obștii, ale
întregii țări. Expresia superioară — în sistemul democrației noastre
— a unității întregii națiuni, a egalității tuturor categoriilor de cetă-

COMUNIȘTII

în fruntea tuturor acțiunilor
Situație neprevăzută la mina
Filipeștii de Pădure, relatată de
tovarășul
Mihail Comănoiu,
secretarul comitetului de par
tid : „Din cauza unor defecțiuni,
utilajele din abatajul Roșioara
au dat semne de oboseală, iar
diagrama producției scădea văzind cu ochii. Și aceasta toc
mai cînd iarna Își dezlănțuise
cu furie asprimile — și tocmai
cind secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, ne cerea să dăm țârii
mai mult cărbune. I-am mobili
zat pe comuniștii minei la re
paratul de urgență al mașinilor,
la suplimentarea producției în
alte abataje. S-a muncit mult
peste orele de șut. Iar răs
punsul ortacilor la îndemnul mi
nerului nostru de onoare a fost
„Prezent !“ Utilajele au fost re
parate, iar la 31 ianuarie abata
jul a revenit la poziția de frun
taș. Cu restanțele recuperate,
ba chiar cu cîteva zeci de tone
de cărbune peste planul lunar.
Dar bucuria izbînzli asupra
greutăților, In lupta noastră,
aspră uneori, pentru a da via
tă hotărîrilor Congresului al
XlII-lea al partidului este Îm
părtășită și de ceilalți o'rtăct,
care fac parte din Organizația
Democrației și Unității Socia
liste. Ei urmează exemplul de
dîrzenie al comuniștilor1'.
La acțiunea amintită au luat
parte, umăr la umăr cu comu
niștii, și membrii O.D.U.S. Unul
din ei e șeful de brigadă Nieolae Luncă.
— Deși nu-s membru de
partid, simt fn munca și viața
de zi cu zi marea Încredere
pe care partidul, secretarul
său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, ne-o acordă nouă,
membrilor Organizației Demo

crației și j Unității Socialiste.
Avem același crez al muncii,
al slujirii patriei. Nu-s membru
de partid, am spus, dar cînd în
această iarnă abatajul meu, Ro
șioara. s-a confruntat cu greu
tăți, comuniștii au fost primii
care au sărit în ajutor. Nu este
oare firesc să le urmăm exemplul ?
Ne vorbește tovarășa Fustă
Maria, secretar al Comitetului
municipal Miercurea-Ciuc al
P.C.R.. președintele comitetului
municipal al F.D.U.S.
— Nu e nici un secret faptul
că industria noastră de azi era
aproape inexistentă acum 20 de
ani. Că țara a făcut un briaș
efort de investiții pentru a crea
Întreprinderi moderne, ridicîndu-ne județul în rîndurile celor
dezvoltate. Dar, ca la orice
început, lucrurile nu mergeau
prea bine in toate întreprinde
rile noastre. își spunea cuvîntul
lipsa de experiență in organiza
rea producției, insuficienta ca
lificare, ba uneori și lipsa de
disciplină. într-una din unități
însă, treabă mergea bine : în
treprinderea de producție In
dustrială pentru construcții fe
roviare. Am cercetat și am aflat
„secretul". Comitetul de partid
de aici Ișl întemeia activitatea
pe Îndrumarea atentă si mobili
zarea tuturor organizațiilor ob
ștești, concentrindu-le atenția
asupra acelor probleme de care
depindea bunul mers al pro
ducției. Experiență vie, concretă,
care, aplicată de comitetul
municipal al P.C.R. in toate
unitățile, și-a arătat roadele.
Dovadă — industria municipiu
lui a realizat Integral sarcinile
de plan pe primii patru ani al
cincinalului, inregistrînd un ritm
de creștere de 23 la sută.

SINDICATELE

«
țenl șl a participării lor la viața politică, economică șl socială, a
voinței lor comune de a Înfăptui Programul partidului, de a-și făuri
in mod conștient viitorul liber și demn o constituie Frontul Demo
crației și Unității Socialiste.
Perioada care a trecut de ta precedentul Congres al F.D.U.S.
o demonstrat cu prisosință marea valoare a inițiativelor și acțiuni
lor cetățenești, îndreptate spre împlinirea năzuințelor de progres
și civilizație ale țării. Zilele premergătoare Congresului al lll-leo al
F.D.U.S. șț celei de-a ll-a Conferințe pe țară o O.D.U.S. forum al unității întregului popor in jurul partidului, al secretarului
său general - au prilejuit în toate localitățile țării o clocotitoare
activitate pentru transpunerea în viață a Programului partidului, a
istoricelor hotăriri ale Congresului al XlII-lea al partidului. Despre
modul concret cum gîndesc șl acționează membrii organizațiilor
componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste - in
pagina de față.
— Șl totuși are un Început...
— Da, în oameni. în oamenii
care sint acum alții decît cel de
acum 20—-30 de ani, cînd erau
stăpîniți de pămîntul ce rodea
după cum vrea
„cerul". Iar

La scăpătatul soarelui. acum,
iarna, oamenii pornesc fie
care spre unul din cercu
rile de învățămînt agrozoo
tehnic. La care vorbesc nu
numai Ingineri sau specia-

mie din CIuj-Napoca. Apoi —
în serios: Cum să fii fără școală
într-un colectiv care elaborează
tehnologii ce stau la baza pro
ducției unor substanțe com
plexe atît de solicitate de eco
nomia națională ? Am putea
spune că principala temă, de
lucru a institutului este noul.
Noul, în fața căruia este uneori
atît de ușor -să spui „nu se
poate". Mai ales cînd nu-ți ajung experiența de viață, tena
citatea, spiritul revoluționar. El
bine, colectivul institutului nos
tru nu cunoaște expresia „nu se
poate" atunci cînd este vorba de
interesele economiei. naționale.
Ni s-au întipărit adînc în con
știință înaltul îndemn de a
munci în stil revoluționar pe care
tovarășul Nicolae Ceaușescu ni
l-a adresat în timpul vizitelor
de lucru cu care ne-a onorat,
indicațiile de înaltă competență
științifică date de tovarășa a

cercetăril științifice din hotărtrile Congresului al XlII-lea al
P.C.R., uteciștii din institut,
urmînd exemplul comuniștilor,
însușindu-și calitățile lor revo
luționare,
aduc o contribuție
considerabilă la succesul unor
cercetări pentru realizarea de
noi tehnologii și produse, cum
sint insecticidele fosfoorganice,
stimulatorii de creștere a plan
telor, arome și conservanți ali
mentari, Organizația U.T.C. de
aici — componentă a Frontului
Democrației și Unității Socia
liste — are și un plan economic
propriu, pe care anul trecut l-a
depășit de aproape 5 ori. El
constă din lucrări de pregătire,
formare și expediere a biostimulatorilor, pentru creșterea
plantelor agricole, colectarea de
materiale refolosibile și altele.
Și, bineînțeles, mulți tineri își
continuă studiile, tși pregătesc

Munca oamenilor, în folosul oamenilor

S

indicator a fost depășit Înainte
de termen.
— Dar parcă numai aici 7 —
continuă interlocutoarea. Luați
întreprindere.a textilă „Mol
dova", „Integrata", „Melana",
unde majoritatea personalului
rhuncitor sint femeile. în con
ducere — la fel : circa 80 la
sută din membrii consiliilor oa
menilor muncii sînt femei. La

fiecare întreprindere avem dlrectori-femei, ingineri șefi-femei, șefi de secție-femei.
Viața Botoșaniului, ca dealt
fel a întregii țări, demonstrează
cu prisosință marile virtuți ale
femeii, capacitatea ei nu numai
de a participa la înfăptuirea
programelor de dezvoltare a
țării, dar și la actul de con
ducere.

TOȚI FIII PATRIEI

I

cu șanse egale de afirmare
Vass Gyula, membru tn Con
siliul județean Covasna al oa
menilor muncii de naționalitate
maghiară, subinginer la între
prinderea de mașini-agregate și
subansamble auto din Sfintu
Gheorghe, e incă tînăr. își amintește de anii adolescentei,
cind a trebuit să plece din locu
rile natale ca să învețe o me
serie „ca lumea". Și a tnvățat-o. La școala profesională din
Brașov. Tot aici a absolvit și
cursurile serale ale liceului. Dar
unde să te duci „acasă" să prac
tici o asemenea meserie?
— Dacă vorbesc acum de
șansa mea, trebuie să Încep
cu... începutul, ne spune el. Iar
acest început se cheamă politi
ca de dezvoltare armonioasă a
tuturor zonelor țării, cu priori
tate a celor rămase în urmă din
punct de vedere economic —
politică inițiată și promovată
consecvent de tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Printre aceste zone
se numără și județul Covasna,
a cărui dezvoltare m-a adus „acasă". Ca și pe alți oameni ai
acestor locuri, români și ma
ghiari. întreprinderea noastră,
deși este foarte tînără, a deve
nit cunoscută tn Întreaga tară.
Aici, la Sfintu Gheorghe, lo
cuiesc tntr-unul din cele 15 000
apartamente construite după
1968. Tot aici, paralel cu munca
in uzină, am absolvit cursurile'
serale de subingineri, alături de •,
alți tovarăși de muncă.
Știu că mal avem incă multe
de făcut. în consiliul județean
al oamenilor muncii de naționa
litate maghiară am discutat amănunțit despre marile obiec
tive ridicate in fața întregului
popor de Congresul al XlII-lea
al partidului. Țara, deci și zona
noastră, pășește tntr-o nouă etapă a dezvoltării socialiste. Cu
noaștem din experiența propriei
vieți că toate aceste obiective,
ca și pînă acum, pot fi înde
plinite numai prin munca unită
a tntregulul popor. Ceea ce și
facem noi, tn frunte cu comu
niștii, reuniți laolaltă cu mem

brii celorlalte organizații in ca
drul Frontului Democrației si
Unității Socialiste.
...Am așteptat soneria care anunța sfîrșitul orei de curs.
Din coridor i se auzea vocea
dictînd elevilor textul de tra
dus: „Aceasta este școala mea.
Aceasta este casa mea. Acesta
este orașul meu. Aceasta este
țara mea". Profesoara de limbă
germană, Gerda Gabel, membră
a O.D.U.S., de la Liceul peda
gogic din Sibiu, nu este o fire
melancolică, ba. dimpotrivă. In
Organizația Democrației și Uni
tății Socialiste din car.e face
parte xie fusese recomandată,
drept „inima acțiunilor cetățe
nești". Și totuși, pronunțînd cu
vintele „școală", „casă", „oraș",
„țară", o notă de duioșie ii în
cărca vocea.
— E firesc — ne mărturisește
ea — căci atunci cînd spunem
cuvintele acestea, vorbim de
fapt de propria viață.
Cum e viața Gerdei Gabel,
profesoară de limbă germană,
de naționalitate germană? Ca și
a tuturor milioanelor și milioa
nelor de cetățeni ai patriei. în
cercăm să o surprindem: „Școa
lă" : „Predau nu numai limba
germană viitorilor pedagogi, ci
și dragostea de patrie, de mun
că, indiferent de profesie".
„Casă" — Bloc 96, cartier „Hi
podrom",
apartament
nou.
„Țară" — „N-am talent să de-1
scriu frumusețile CU care natu
ra ne-a înzestrat-o. Cunosc însă
o parte din cele cu care noi,
generația noastră, am impodobit-o. împreună cu soțul meu,
Michael Gabel, șofer la I.R.T.A.,
am .străbătut acel „drum prin
tre nori" — Transfăgărășanul
Am văzut și „calea albastră" —
Canalul Dunăre-Marea Neagri
și stăvilarul de la Porțile de
Fier I și metroul bucureștean
și... Toate astea noi le-am fă
cut, aceasta ne e țara, acești,
sîntem noi, fiii -și constructori
ei, români, maghiari, germani
uniți și harnici, și frumoși prit
fapta noastră.

MEMBRII O.D.U.S.

implicate major în problemele
de muncă și viață ale oamenilor
— Cite probleme de producție
și de viață se pot ridica într-o
tntreprindere care dă peste 45
la sută din producția-mărfă
industrială a unui județ, așa
cum este Combinatul chimic
Rimnicu Vîlcea 7
— Ușor de bănuit, greu de
enumerat — ne răspunde tova
rășul Gheorghe Ciobotaru, pre
ședintele comitetului sindicatu
lui din combinat. Uneori, co
lective întregi — organizate de
conducerea administrativă a unității — lucrează pentru solu
ționarea lor. Există însă o sursă
inepuizabilă de idei și inițiati
ve : marile colective de oament
ai muncii din combinat, reunite
tn organizațiile componente ale
F.D.U.S.
— Ne puteți exemplifica 7
— Cum se știe, la Congresul
al XlII-lea al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerut
chimiștilor să sporească și să
diversifice producția, cît mai
aproape de cerințele celorlalte
•ectoare productive. în ce ne
privește, problema-problemelor
o constituie sporirea producției
unor substanțe insistent solici
tate de economia națională, ca
propenoxidul și insecticidele. La
adunările de grupă sindicală
oamenii au făcut propuneri. Au
urmat zeci și zeci de căutări,
de Încercări pentru a putea da
viață acestor propuneri, care
permit realizarea, peste preve
derile acestui an, a cel puțin
500 tone propenoxid și 20 tone

insecticide. Iar la toate aceste
căutări a participat întregul co
lectiv al grupelor sindicale.
— Spuneați că e vorba de
metode simple.
— Totul e simplu acum... după
ce s-au rezolvat problemele.
Dar asta a necesitat multă gîndire gospodărească, temeinice
cunoștințe de conducere a pro
ceselor de producție, nu de
simpli executanți. Tocmai de
aceea, drumul de la vorbă la
faptă al acestor propuneri a fost
încununat de succes.
— Aminteați la începutul dia
logului și de problemele de
viață ale oamenilor muncii din
combinat.
— De fapt, problemele de via
tă sint strîns legate de cele ale
producției. Se condiționează
reciproc. Aria preocupărilor
noastre sociale. pe linie sin
dicală, este extrem de largă,
Incluzînd și condițiile de locuit,
și problemele de protecție a
muncii șl de petrecere a timpu
lui liber ș.a.m.d. Implicîndu-se
în toate acestea, sindicatul nu
are rolul unei simple „curele de
transmisii" a unor decizii. Fiind
învestit cu răspunderi sporite,
sindicatul de la noi. ca dealtfel
din toate întreprinderile tării,
participă la însăși luarea hotă
rîrilor în organul colectiv de
conducere, urmărind în per
manentă crearea unor condiții
mereu mal bune de muncă și
viață pentru toți membrii co
lectivului.

ȚĂRANII COOPERATORI

pe frontul înfăptuirii revoluției
agrare
— Campanie agricolă pe timp
de iarnă 7
— Revoluția agrară la care
ne îndeamnă partidul, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, nu se
Înfăptuiește Intr-un singur ano
timp, ci în toate. Practic, nu are
sfîrșit. Iar dacă e permanentă,
Înseamnă că e și de iarnă, ne
răspunde tovarășa Ecaterina

Fătu, președinta C.A.P. Movilita,
din Bărăganul ialomifean.
într-adevăr, deși iarna este
Încă în toi, aici, in Bărăgan, e
zi de muncă obișnuită, cu tre
buri pînă peste cap : căratul
gunoiului in cîmp, fertilizarea
cu îngrășăminte chimice, selec
tarea și tratarea semințelor,
pregătirea răsadnițelor, repara
tul solariilor...

harnici gospodari ai cartierelor,
ai localităților

„cerul" Ie dădea, în anii „buni",
1 200 kilograme de porumb sau
1 000 kg de grîu la hectar.
Acum, cînd oamenii sînt stăpini ai pămintului, el rodește
după priceperea și munca omu
lui. Anul trecut, de exemplu,
noi am obținut la hectar 8 000
kg porumb și 4 000 kg griu. Ex
plicația 7 Desigur, un rol de
seamă îl are adevăratul ar
senal tehnic eu care e hicrat
pămîntul, semințele de calitate,
ingrășămintele. Dar, in cele din
urmă, tot omul hotărăște re
colta. Agricultorul calificat.
— Și cum se califică oamenii
tn profesia de agricultor ?
— La noi a apărut chiar o
zicală : „Țăranul tși umple
hambarul Încă de cu Iarnă".

liștl, ci șl cooperatorii „cam
pioni ai recoltelor" pe tarlalele
lor, a căror experiență este,
cum se spune, „de milioane".
Am adunat toate aceste expe
riențe și le-am discutat în con
siliul comunal al F.D.U.S. Cu
„autorii" lor de față. Șt am
ajuns la concluzia că, anul acesta, cooperativa noastră poate
obține la fiecare hectar culti
vat : 20 000 kg știuleți, 8 000 kg
griu, 50 000 kg sfeclă de zahăr
și peste 3 000 kg floarea-soarelui. Plan aprobat apoi in de
plină cunoștință de cauză de
toți cooperatorii. Hotărîți să’-i
dea viată. Alții-s deci oa
menii. Altele sînt forțele lor,
ambițiile lor. Așa se stăpînește
pămîntul, așa e revoluția agrară.

UTECIȘTII

în bătălia pentru nou
— A spune că tinerii noștri
sint „școliți" ar însemna o
„noutate" cel puțin ca aceea
că... soarele luminează — ne

spune mai în glumă, mai In se
rios tovarășul Mihai Ion Bog
dan,
secretarul
organizației
U.T.C. de la Institutul de chi

cademician doctor Inginer Elena
Ceaușescu.
Pornind de la sarcinile de o
deosebită importanță ce revin

tezele de doctorat. Desigur,
toate tn paralel cu acea școală
minunată a muncii tn stil revo
luționar. O școală cît o viață.

FEMEILE

participante active la întreaga
viață social-economică
— „Ca fiice, ca soții, ca
mame"... Triptic ce ne-a însoțit
de veacuri atunci cînd era vor
ba de calitățile noastre. Firesc,
desigur, deși redus la viața fe
meii „între patru pereți", cu
toate că n-a fost chiar așa. Fe
meia nu ieșea în cîmp ? Cum să
nu ! tn fabrici 7 Ba da. Și-n
școli, e drept, ceva mal rar.
Dar cînd era vorba de o părere
a femeii, în afara celor „patru
pereți", cel mult se clătina din
cap cu Îngăduință: „Minte de
femeie !“. Astăzi 7 Astăzi trip
ticul de care aminteam la În
ceput se cere completat. „Fe
meia tn România — Fiică, So
ție, Mamă, Om demn, egal in
drepturi și-n datorii".

Interlocutoarea noastră, Eu
genia Grasu, președinta Comi
tetului municipal de femei,
membră In Consiliul municipal
al F.D.U.S. — Botoșani, tși în
trerupe aici gîndurile. Probleme
Importante „la zi". Printre care
— o întrevedere cu conducerea
întreprinderii de confecții Bo
toșani, privind promovarea in
posturi de conducere a unor
femei. Lucru firesc, căci ele al
cătuiesc peste 9(1 la sută din
personalul muncitor. întreprin
derea de confecții — una din
cele mai mari ale județului — a
printre fruntașele județului. în
prima lună a acestui an, deși
planul era cu 10 la sută mal
mare decit anul trecut, flecar»

Pensionarul
Ion
Munteanu. președintele comitetului
O.D.U.S. nr. 64 din cartierul orădean loșia-Nord, ne arată cu
mina spre defileurile de blocuri
printre care se disting Sala
sporturilor, hotelul Tineretului,
Casa de cultură. Liceul de chi
mie :
— Aici erau (parcă ieri) străzi
noroioase, mărginite de căsuțe
de paiantă. Să-i zici minune,
nu merge, că n-au căzut din
cer. Să-i zici revoluție — asta
se cuvine pentru că am văzut
noi cum s-au făcut toate. Ba
am și participat la ridicarea lor,
acolo unde-a fost cazul. Iar
acum dacă am lnceput-o, nu ne
oprim.
— Deci, participați la acțiu
nea de transformare revoluțio
nară.
— Exact. Noi, cei din organi
zația noastră a democrației și
unității socialiste am plantat
acum un an printre blocuri
pește 1 500 de pomi fructiferi
și arbuști. Noi curățim șanțurile
și rigolele, noi pregătim braz
dele de legume și flori, noi fa
cem întrecerea pentru cea mai
îngrijită stradă, pentru cel mal
gospodărit bloc. Noi cei din
O.D.U.S.
Aceleași fapte undeva In su
dul țării, în comuna Peretu din
județul Teleorman. Țăranul co
operator Petre Dide, membru

O.D.U.S., e unul din gospodar
de frunte ai satului. îndrăgost
de creșterea animalelor. Pîn
acum cîțiva ani, „neîncadrat pc
li tic".
— îmi ziceam că nu am tino
să fac politică. Dar o făcear
Politica partidului de creștere
producției vegetale și anim:
tiere, de ridicare a bunăstăr
țărănimii, nu e și politica mei
A fiecăruia? Așa că. acut
dacă-mi fac autobiografia, ser
acolo
clar:
„membru
O.D.U.S.". Iar dacă fac politic
s-o fac ca lumea.
— Cum adică ?
— Adică, atunci cînd ne
dunăm In cadrul organizați
noi, membrii O.D.U.S., discută:
dar ce hotărîm, hotărit rămlr
Iar după asta, nu-î mal mer
nimănui să se codească de
treabă, să-și ia cuvîntul tnap
— Cum se simte activitat
O.D.U.S. în viața satului?
— Păi cum se vede, că dc
comuna nu-i făcută doar c
curtea fiecăruia? Să luăm z<
trea comunei pe anul trece
am săpat trei fîntinl publi
alte 15 le-am curățat, am ri
cat 8 poduri la încrucișări
drumuri și alte 25 de podețe
străzi, am scos 20 de pogot
de sub primejdia eroziunii,
pentru a feri comuna de ini
dații am săpat un canal de
kilometrL

Na oprim aci In redarea numai a citorva din faptele șl <
nlile milioanelor șl milioanelor de oameni al muncii, cetățeni
diferite clase și pături sociale, profesii, vîrste și naționalități, t
In cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste în nobilul e
al întregului popor pentru îndeplinirea neabătută a luminos
Program al partidului, a hotărîrilor Congresului ai XlII-lea
P.C.R. Ele demonstrează că, prin organizațiile reunite în ca.
Frontului Democrației și Unității Socialiste, practic întregul po
participă nu numai la producerea bunurilor materiale, ci și la a
conducerii. Popor strîns unit in jurul partidului, al secretarului
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Laurentlu DUJA, Mihai IONESCl
șl corespondenții „Scînteii
*
Foto : E. DICHISEANU |l S. CRISTIAN
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MILE DGyOlTlIIIII ECONOMICO-SOCIALE A ROMÂNIEI
trasate de Congresul al XIII-lea al P.C.B. pentru
perioada cincinalului 1900-1990 si piuă în anul 2000
Desfășurat în anul celei de-a 4O-a
miversări a revoluției de eliberare
ocială și națională, antifascistă și
ntiimperialistă, Congresul al XIIIea al partidului a înfățișat tabloul
irofundelor transformări survenite
n structura economică și socială a
lomâniei în anii libertății. In aeastă perioadă rodnică a fost crea4 o puternică bază tehnico-materiai, întemeiată pe o industrie moderlă. complexă, pe o agricultură angaată ferm pe calea recoltelor bogate;
n pas cu dezvoltarea economiei s-au
ezvoltat și perfecționat învățămînul, cercetarea științifică, au înflorit
rta și cultura, a crescut sistematic
ivelul de trai material și spiritual
1 întregului popor.
In cadrul acestei evoluții ascenente s-a profilat cu strălucire peioada inaugurată de Congresul al
X-lea — perioada cea mai bogată
i împliniri din întreaga istorie a
irii. Se împlinesc anul acesta 20
e ani de la desfășurarea acestui
itoric congres, cînd în fruntea
artidului a fost ales tovarășul
ficolae Ceaușescu, personalitate potică de excepție, încercat militant
evoluționar. Sub conducerea sa
larvăzătoare, ultimele două decenii
-au remarcat printr-un puternic diamism al vieții economice, sociala
l politice, printr-o vastă ofensivă a
inoirii și modernizării, a afirmării
actorilor calitativi.
Congresul al XIII-lea marchează
•ecerea la cea de-a treia etapă a
■alizării Programului partidului,
biectivul fundamental stabilit pen•u cincinalul 1986—1990 îl reprezini dezvoltarea puternică, în contiuare, a forțelor de producție, a basi tehnico-materiale, înfăptuirea in
nii generale a Programului de făure a societății socialiste multilateil dezvoltate, crearea condițiilor
ecesare trecerii, în perioada urmă>are, la realizarea fazei superioare
societății socialiste — construcția
' imunismului in România.
Elaborarea și fundamentarea obiecf velor programatice ale noii etape,
i orientărilor și sarcinilor de plan
1 entru cincinalul 1986—1990 și a 11i iilor directoare ale dezvoltării
I omâniei pînă în anul 2000 au fost
realizate cu contribuția hotărîtoare,
decisivă
Nicolae
z Ceaușescu,a atovarășului
cărui gîndire creatoa
re, curajoasă a deschis largi orizon
turi pentru afirmarea potențialului
creator al poporului român.
Una din orientările esențiale for
mulate de Congresul al XIII-lea o
constituie dezvoltarea puternică a
forțelor de producție, perfecționarea
relațiilor de producție și sociale pe
o bază nouă, continuarea cu fermi
tate a procesului de transformare re
voluționară a societății. Realizarea
unei creșteri economice intensive va
constitui coloana vertebrală a dez
voltării întregului sistem al forțelor
de producție. Pînă în anul 1990 sa
va încheia, în linii generale, reorga
nizarea tuturor sectoarelor, urmînd
ca în ultimul deceniu al acestui
secol industria românească să se ri
dice la un nivel calitativ și tehnio
comparabil cu cele mai bune rezul
tate obținute pe plan mondiali
Avînd în vedere că prețurile unor
materii prime pe piața mondială se
mențin încă ridicate, realizarea
obiectivelor înscrise în planul cinci
nal următor și în perspectivă va tre
bui să fie făcută prin utilizarea cu
prioritate a resurselor interne și li
mitarea la strictul necesar a impor
turilor. In acest context, capătă o
importanță deosebită reintroducerea
în circuitul economic a materialelor
refolosibile și extinderea utilizării
pieselor și subansamblelor recondi
ționate rezultate din procesele de
producție și consum. Valorificarea
materialelor refolosibile, cea mai
ieftină și certă sursă de aprovizio
nare, va trebui să participe cu pînă
la 50 la sută (la unele materii pri
me chiar mai mult) la necesarul
consumului intern.
Dezvoltarea industriei în cincina
lul viitor se va realiza prin moder
nizarea mijloacelor de muncă și a
structurii producției, ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produse
lor, generalizarea tehnologiilor avan
sate, extinderea mecanizării com
plexe, a automatizării și robotizării,
ceea ce va determina o substanțială
creștere a productivității muncii. în
anii viitori accentul va fi pus pe
modernizarea și ridicarea nivelului
tehnic al capacităților existente, pe
folosirea lor deplină. Iată de ce do
cumentele Congresului al XIII-lea
pun un accent atît de mare pe fo
losirea la maximum a potențialului
productiv al întreprinderilor, pe
creșterea gradului de utilizare a ma
șinilor, utilajelor, instalațiilor și su
prafețelor construite. Acest lucru
este condiționat, la rindul său, de
funcționarea în condiții de siguran
ță a uneltelor de muncă prin res
pectarea riguroasă a programelor de
întreținere, revizii și reparații, îm
bunătățirea parametrilor lor tehnicofuncționali.
Punînd în centrul preocupărilor
dezvoltarea puternică a forțelor de
producție, ^Congresul al XIII-lea a

subliniat necesitatea asigurării unui
echilibru mai bun între toate sec
toarele economiei pentru a se înlă
tura unele contradicții apărute la un
moment dat. După cum se știe, una
din aceste contradicții viza tocmii
dezvoltarea mult mai rapidă a in
dustriei prelucrătoare față de cea
extractivă. Pentru a înlătura dispro
porțiile create în aprovizionarea cu
unele materii prime, partidul nostru
a acționat în mod hotărît în direcția
lărgirii bazei, energetice și de mate
rii prime, în vederea asigurării inde
pendenței energetice a țării. In această privință, Congresul a stabilit
ca o bună parte a fondurilor de in
vestiții să fie orientate in viitorul
cincinal spre lărgirea bazei energe
tice și de materii prime, astfel in
cit, prin intensificarea prospecțiuni
lor pe întreg cuprinsul țării să creas
că fondul național de rezerve în do
meniul hidrocarburilor, cărbunilor,
șisturilor bituminoase, minereurilor
de uraniu, a minereurilor neferoa
se, resurselor geotermale ș.a. Toto
dată, se va acționa cu toată hotărîrea pentru generalizarea experienței
pozitive de limitare a utilizării ma
terialelor energointerisive și a celor
deficitare, pentru modernizarea și
ușurarea greutății produselor, intro
ducerea tehnologiilor cu pierderi
minime sau fără pierderi. Concomi
tent va continua îndeplinirea pro
gramului de construire a centralelor
nuclearo-electrice și de perfecționa
re a tehnologiilor de folosire a ener
giei solare, eoliene și a biomasei.
Una din orientările de bază ale

economiei. O atenție deosebită se va
acorda cercetării economice chemată
să elaboreze soluții pentru crește
rea mai rapidă a eficienței econo
mice. .
Un obiectiv al viitorului cincinal
II reprezintă, de asemenea, amplifi
carea relațiilor economice interna
ționale, a cooperării în producție,
știință și tehnică, participarea acti
vă cît mai avantajoasă a României
la diviziunea internațională a mun
cii, la schimbul mondial de valori.
In acest sens partidul nostru este
preocupat de dezvoltarea schimburi
lor economice și a cooperării în pro
ducție cu țările membre ale C.A.E.R.;
participarea activă la coordonarea
planurilor, la specializarea în pro
ducție și la activitatea de cercetare
științifică și tehnică comună ; ex
tinderea schimburilor economice și
a cooperării în producție cu toate
țările socialiste : lărgirea, în conti
nuare, a relațiilor economice cu ță
rile în curs de dezvoltare, precum
și cu țările capitaliste dezvoltate.
In ansamblul acestor relații, pre
cumpănitoare sînt încheierea de
acorduri de lungă durată pentru a
da o perspectivă sigură colaborării
economice și cooperării în produc
ție, creșterea mai accentuată a ex
portului pentru realizarea unei ba
lanțe comerciale și de plăți active,
care să permită lichidarea comple
tă a datoriei externe în primii ani
ai cincinalului viitor, consolidarea
rezervelor valutare ale statului.
Creșterea eficienței economice con
stituie unul din factorii primordiali

viitorului cincinal o constituie îm
ai trecerii de Ia dezvoltarea exten
bunătățirea, in continuare, a rapor
sivă la cea intensivă. Din perspec
tului industrie-agricultură. Sublini
tiva acestui imperativ se impune
ind faptul că agricultura va consti
preocuparea deosebită pentru creș
tui și de aici înainte una din ramu
terea mai accentuată a productivi
rile de bază ale complexului nostru
tății muncii, reducerea costurilor de
național, documentele Congresului
producție, și îndeosebi a cheltuieli
al XIII-lea al partidului au scos în
lor materiale, îmbunătățirea sub
evidență necesitatea folosirii tuturor
stanțială a calității produselor, folo
rezervelor, în special a fondului
sirea intensivă a fondurilor fixe și
funciar, pentru sporirea producției
valorificarea superioară a materii
agricole. Ținînd seama de această
lor prime. Pe această cale vor fi
necesitate, unul din obiectivele esen
asigurate condițiile pentru creșterea
țiale ale cincinalului viitor îl repre
în ritm susținut a venitului națio
zintă înfăptuirea noii revoluții agra
nal — baza trainică a ridicării, în
re materializată în obținerea, la ni
continuare, a nivelului de trai ma
velul anului 1990, a 30—32 milioane
terial și spiritual al poporului, cît
tone cerealșj, precum și a unor re- < și a dezvoltării economico-sociale a
colte sporite de sfeclă de zahăr,
țării. Tocmai promovarea unei rate
floarea-soarelui, soia, in, cînepă, le
înalte de acumulare — circa 30 la
gume, fructe și struguri. De aseme
sută din venitul național — asigură
nea, va crește considerabil producția
realizarea în cincinalul viitor a unui
în zootehnie, ■ a cărei pondere în
vast program de investiții însumînd
producția agricolă va trebui să a1 350—1 400 miliarde lei, ceea ce va
jungă, în 1990, la 46—48 la sută.
asigura înfăptuirea consecventă a
Toate acestea vor putea fi obținute
politicii de amplasare rațională a
numai prin folosirea tehnicii agrico
forțelor de producție, de ridicare
le avansate, prin crearea unor noi
economico-socială a tuturor județe
soiuri și hibrizi cu înalt potențial
lor țării, în vederea creării unor
productiv și conținut mai ridicat de
condiții egale de muncă și de viață
substanțe utile, mai precoce, mai re
pentru toți cetățenii patriei.
zistente la ger, la boli, la dăunători.
în strînsă legătură cu dezvoltarea
Spre deosebire de perioadele anteri
economico-socială a țării. Congresul
oare, în viitorul cincinal se va acor
al XIII-lea a adoptat Programul de
da o atenție sporită .cunoașterii și
creștere a nivelului de trai și de ri
generalizării tehnologiilor specifice
dicare continuă a calității vieții pe
culturilor intensive, avînd în vedere
perioada 1986—1990, care prevede
faptul că ponderea lor în totalul
sporirea volumului desfacerilor de
producției agricole urmează să creas
mărfuri și a serviciilor către popu
că în mod considerabil. La atingerea
lație, stabilitatea prețurilor cu amă
obiectivelor de mai sus, un rol deo
nuntul și a tarifelor pentru servicii
sebit de important îl va avea înfăp
în limitele planificate, amplificarea
tuirea neabătută a programului de
construcțiilor de locuințe, genera
irigații și îmbunătățiri funciare, de
lizarea treptată, în întreaga econo
creștere a potențialului productiv al
mie, a săptămînii de lucru de 44 de
pămîntului. Pînă în 1990 suprafața
ore, îmbunătățirea, în continuare, a
arabilă irigată se va întregi cu alte
sistemului de ocrotire a sănătății și
2,5 milioane ha, pentru ca, în urmă
a condițiilor de muncă.
torii ani, să se încheie acțiunea de
Intrucît în sistemul forțelor de
irigare a tuturor suprafețelor posi
producție locul central îl deține
bile a fi amenajate în acest scop. Cît
omul, documentele Congresului al
privește zootehnia, direcțiile majore
XIII-lea acordă o mare atenție for
de acțiune privesc asigurarea canti
mării și perfecționării cadrelor, per
fecționării și ridicării continue a ni
tativă și calitativă a bazei furajere,
modernizarea proceselor de produc
velului general al învățămîntului de
ție, urmărirea atentă a selecției ani
toate gradele. Asigurarea personalu
lui muncitor se va face în raport
malelor, «permanentizarea cadrelor și
creșterea competenței profesionale a
cu dezvoltarea fiecărei ramuri, cu
acestora.
.
un accent mai mare pe formarea
forței de, muncă pentru sectoarele
Factorul dinamizator al dezvoltării
.minier
și petrolier, precum și pe
și perfecționării forțelor de produc
ție, al progresului multilateral al so ' îmbunătățirea pregătirii oamenilor
muncii din agricultură. Concomitent,
cietății îl constituie intensificarea
se vor lua toate măsurile pentru
cercetării științifice, dezvoltării teh
aplicarea și generalizarea principii
nologice și introducerii progresului
lor
noului sistem de retribuire în
tehnic. Cît privește agricultura,
acord global. în vederea legării mai
cercetarea științifică va fi orien
strînse a veniturilor fiecărui om al
tată în direcția valorificării fondu
muncii de rezultatele concrete obți
lui funciar, realizării de noi soiuri
nute în producție.
de hibrizi și plante agricole și horti
Orînduirea socialistă este incom
cole, ameliorării genetice a speciilor
patibilă cu risipa de orice natură,
de animale în vederea obținerii unor
cu dezordinea și indisciplina în gos
producții agricole vegetale și animale
podărirea resurselor. De aceea, un
ridicate. Va fi depus un mare efort
rol de cea mai mare importanță îl
de creație, de inovare tehnică, în
au 'aplicarea fermă a principiilor
structura căreia cercetările funda
mecanismului
economico-financiar,
mentale din domeniul matematicii,
întărirea autoconducerii muncito
fizicii, chimiei și biologiei urmează
rești și autogestiunii. Totodată, va
să-și aducă o contribuție mai mare
continua acțiunea de perfecțio
la asigurarea rezervei de soluții
nare a sistemului organismelor
democrației muncitorești, revoluțio
pentru dezvoltarea în perspectivă a

nare, de creștere a rolului lor în
conducerea tuturor sectoarelor de
activitate. în asigurarea participării
oamenilor muncii la elaborarea și
înfăptuirea programelor de dezvol
tare economico-socială.
'
Concepția revoluționară, științifi
că, privitoare la dezvoltarea econo
mico-socială, elaborată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, prefigurează dru
mul României socialiste pînă la ori
zontul anului 2000. în acest inter
val de timp va continua procesul
de formare și dezvoltare a bazei
tehnico-materiale a societății socia
liste multilateral dezvoltate pentru
trecerea la comunism, se vor accen
tua și mai puternic laturile calitati
ve ale activității în toate dorneniile
vieții economice și sociale.
în ce privește agricultura — ra
mura de bază a economiei naționale
— se va încheia procesul de orga
nizare a teritoriului, de amenajare
a solului și de irigare a tuturor su
prafețelor cu condiții adecvate, în
vederea sporirii potențialului pro
ductiv și folosirii eficiente a între
gului fond funciar, va fi generali
zată mecanizarea complexă și chi
mizarea producției, vor fi introduse
pe scară largă cuceririle agrotehni
cii moderne, ceea ce va determina
obținerea unor recolte înalte și sta
bile la cereale, plante tehnice, le
gume, struguri și fructe.
Sarcini deosebite vor reveni cer
cetării științifice și tehnologice în
asigurarea progresului multilateral
al tării, în perfecționarea bazei teh
nico-materiale a industriei și agri
culturii, a tuturor ramurilor econo
miei, în valorificarea superioară a
bogățiilor naționale.
Un rol important îl vor avea, în
următorii 15 ani, perfecționarea în
vățămîntului și pregătirea temeinică
a forței de muncă, cu deosebire a
tineretului pentru a răspunde exi
gențelor științei și tehnicii moder
ne. în acest scop va fi generalizată
cea de-a doua treaptă a liceului, se
vor asigura reciclarea și ridicarea
continuă a gradului de calificare
profesională și tehnică a oamenilor
muncii, îmbogățirea nivelului lor de
cultură și cunoștințe științifice —
factor, calitativ de importantă deo
sebită în formarea omului nou.
Dezvoltarea economică puternică,
ridicarea nivelului tehnic și calita
tiv al economiei vor crea condiții
pentru participarea și mai activă a
României la diviziunea internațio
nală a muncii, la schimburile eco
nomice mondiale, la cooperarea în
producție, știință și tehnică.
Toate acestea vor determina creș
terea simțitoare a venitului națio
nal, ceea ce va asigura pînă la
sfirșitul secolului un venit național
de 72—82 mii lei anual pe locuitor.
Pe această bază vor spori gradul ge
neral de civilizație materială și spi
rituală, calitatea vieții întregului
popor, asigurîndu-se condițiile pen
tru satisfacerea cerințelor științific
fundamentate ale tuturor categorii
lor populației, pentru înflorirea de
plină, fizică și intelectuală, â perso
nalității umane.
în urma acestor adînci prefaceri.
România anului 2000 se va înfățișa
ca o țară socialistă multilateral dez
voltată atît din punctul de vedere
al producției industriale și agricole,
al învățămîntului, științei și culturii,
cît și în ceea ce privește nivelul ge
neral de viață și civilizație al po
porului. La sfîrșitul acestui secol
se va încheia o întreagă epocă re
voluționară de dezvoltare, realizîndu-se condițiile trecerii la manifes
tarea tot mai largă în societatea
noastră a principiilor comuniste de
repartiție, de muncă și de viață.
Cincinalul 1986—1990 și liniile di
rectoare ale dezvoltării pînă în anul
2000 constituie un program măreț, de
lafgă perspectivă pentru transfor
marea revoluționară a societății ro
mânești, pentru făurirea unei civi
lizații materiale tai spirituale supe
rioare în Români^ socialistă. Reali
zarea acestui însuflețitor program
impune, în continuare, din partea
întregului popor, eforturi susținute,
o activitate intensă, pasiune revolu
ționară, spirit de abnegație și dărui
re pentru a soluționa problemele
noi, complexe ce vor apărea, pen
tru a depăși o seamă de greutăți
și dificultăți inerente unei opere de
asemenea amploare.
în desfășurarea cu succes a aces
tei ample bătălii, un rol hotărîtor
revine organizațiilor de partid, de
masă și obștești, care au datoria să
mobilizeze energiile creatoare ale
maselor de oameni ai muncii la o
activitate intensă și multilaterală,
pătrunsă de pasiune revoluționară,
de spirit de abnegație șl dăruire
pentru transpunerea în viață a pro
gramului adoptat de Congresul al
XIII-lea. pentru realizarea celor
mai înalte aspirații de prosperitate
și bunăstare, de dezvoltare liberă și
democratică, de afirmare demnă și
suverană a națiunii noastre socia
liste.
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Sub pecetea luminoasă a unei epoci înfloritoare
(Urmare din pag. I)

construi 'frumos, cu un
grad superior de confort,
este poate destul să rea
mintim faptul că, pentru a
treia oară consecutiv.
Institutului de proiectări
județean Dolj i s-a acor
dat „Ordinul Muncii" cla
sa I.
In cincinalul 1986—1990
— așa cum prevăd Di
rectivele
celui
de-al
XIII-lea Congres al Par
tidului Comunist Român
— vor fi construite pen
tru
oamenii
muncii
725 000 de apartamente.
Din aoest volum, circa
25 000 de apartamente
vor fi date în folosință
în județul Dolj. Iată,
deci, ce perspectivă mi
nunată se deschide și acestui frumos oraș al
României socialiste. Craioveanul știe foarte bine
că noile podoabe arhi
tectonice ale urbei sale
sint legate nemijlocit de
industrializarea ei. Iar
suma faptelor și distan
ta în timp care au făcut
dintr-un vechi tirg o a-

devărată citadelă indus
trială se pot reduce la
o comparație simplă:
producția industrială a
Craiovei din anul 1945 se
realizează astăzi într-o
singură zi. „Cetatea Ba
nilor". ale cărei imagini
le mai găsim doar in
stampele din muzee, pro
duce locomotive electrice
și îngrășăminte chimice,
avioane și energie elec
trică, autoturisme șl con
fecții. tractoare si utilaj
greu.
Marile unități indus
triale ctitorite sau dez
voltate puternic în „Epo
ca Ceaușescu" au un im
portant cuvint de spus
în economia țării. între
prinderea „Electroputere“, de exemplu, vizitată
de nenumărate ori de
către secretarul general
al partidului, realizează
peste 20 la sută din pro
ducția de motoare elec
trice a țării. 99,3 la sută
din cea de transforma
toare de putere, 52,4 la
sută din cea de locomo
tive diesel și electrice.
Un alt merit deosebit
ce-i revine acestei cetătl

industriale : ea a repre
zentat și reprezintă o adevărată pepinieră de
cadre ppntru celelalte uliități industriale din ju
dețul Dolj. Una dintre
acestea este tînăra între
prindere de utilaj greu,
amplasată pe platforma
industrială de la estul
orașului. în urma unei
vizite de lucru efectuate
de tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Colectivul bcestei unități, însuflețit
de îndemnurile secreta
rului general al partidu
lui. a trecut' examene
grele și a reușit să pro
ducă mașini câre. luate
fiecare în parte, au ase
mănarea unor adevărate
uzine.
Asemenea muncitorilor
și, tehnicienilor de la în
treprinderea amintită, și
cei din alte unități in
dustriale dau dovadă, că
sînt angajați într-un per
manent proces de autodepășire pentru atinge
rea unor performante
tehnice de prestigiu. La
întreprinderea de trac
toare și mașini agricole,
de pildă, muncitorii s-au

specializat în montarea
tractoarelor polifuncționale „TIH 445". medalia
te la tirgurile internațio
nale de la Brno și Za
greb. Să mai adăugăm și
faptul că produsele rea
lizate de muncitoarele de
la întreprinderea de con
fecții din Craiova se ex
portă în numeroase țări
ale lumii, că multi din
tre muncitorii de la
„OLTCIT" sînt trecuți
prin „școala" înaltei ca
lități de la „Electroputere".
Toate acestea sînt bine
cunoscute de fiecare craiovean, deoarece au fost
făurite prin munca Iul
harnică, cu temeinică
dragoste pentru orașul
lui. Tocmai de aceea i se
pare firesc faptul că sub
privirile lui, odată cu
industrializarea. înfloreș
te orașul. Nu îl mai
miră
dispariția
unor
străzi vetuste sub lamele
buldozerelor. Așteaptă cu
nerăbdare să vadă ce ti
puri de blocuri se vor
înălța în aceste locuri.
Iar în ultima vreme el

îșl face tot mal adesea
drum spre zona centrală
a orașului, acolo unde a
început să se contureze
Piața Revoluției și care
se va materializa in cin
cinalul următor ca una
dintre mărețele realizări
edilitare din Craiova acestei epoci. Se intere
sează cum vor arăta și
unde vor fi amplasa
te noile instituții, ma
rile magazine, viitoarele
blocuri de locuit. Extre
ma estică a pieței, care
a și început să se profi
leze. brațele macaralelor
turn in rotirea peste eta
jele superioare ii stimu
lează imaginația. îl fac
să înțeleagă mai bine în
semnătatea istorică a hotăririlor celui de-ăl XIIIlea Congres al Partidului
Comunist Român în via
ta poporului și a țării. îl
fac să simtă mai adînc
datoria de a adăuga și el
o floare la marele bu
chet de împliniri pe dru
mul de muncă și aspira
ții deschis țării de ma
rele forum al comuniști
lor români.

Tinerețea unei străvechi
instituții teatrale
La întemeierea șl edifi
carea spirituală a Teatru
lui Național din Iași au
trudit, din greu, mulți îna
intași ai culturii româ
nești.
Programul
său
„vine de departe" — cum
spunea atît de frumos
scriitorul Mircea Radu Iacoban, directorul său de
azi. Cum era si firesc, sce
nă de străveche tradiție,
teatrul din Iași este azi
unul din principalele fo
care de cultură teatrală
socialistă ale tării, ducînd
mai departe cu succes, dar
si ridicînd pe noi trepte
misiunea unei arte anga
jate. de înaltă eficientă
morală, de vibrantă fer
voare patriotică.
Numeroase au fost pre
mierele Naționalului ie
șean din ultima vreme. Pe
afiș au apărut rînd pe
rînd: „Rugăciune pentru
un disc-jockey" și, în pre
mieră absolută. „Paznicul
de la depozitul de ni
sip", ambele de D. R. Po
pescu, și „Un pahar cu
sifon" de Paul Everac,
„Casa cu fantome" după
Calderon de la Barca.
„Vînătoarea de rațe" de
Al. Vampilov,
„Ultima
noapte de vară" de Al. Ar
buzov, un spectacol de
poezie clasică și teatru
contemporan
chinez
si
„Familia Tot" de Orkeny
Istvăn (aceasta în con
dițiile în care repertoriul
permanent include nu
meroase. prestigioase ope
re clasice din dramaturgia
noastră — „Chirita la
Iași", de pildă, figurind ne
afiș, ca și acum 130 de ani,
cînd vedea lumina rampei
pentru prima oară).
La numele lui D.R. Po
pescu și Paul Everac (că
ruia tot la Iași i s-a re
prezentat in premieră ab
solută „Drumuri și răs
cruci") se cuvine să adăugăm piesele semnate de
M. R. Iacoban. Andi An
dries, Constantin Popa și
Nelu lonescu. Toate de
monstrează o receptivitate
deosebită față de creația
originală. La rindul lor,
spectacolele realizate cu
aceste titluri probează efor
tul deosebit pentru lansa
rea cu succes sau confir
marea valorii unor texte
de dată mai recentă.
Așa. de pildă, spectacole
le după piesele lui D. R.
Popescu fructifică inspi
rat șl convingător, în
tr-o măsură mai mare ca
alte montări, atît realis
mul poetic al scrisului
acestui autori cit și sub
stanțialele dezbateri despre

libertate șl condițiile rea
lizării individuale, despre
legătura individului cu pămintul natal, pledoariile
pentru omenie și trăire
autentică, pentru frumuse
țe și generozitate sufleteas
că— conținute de piese.
Contribuie la această du
blă reușită buna cola
borare dintre diferitele
compartimente, montarea
articulînd un discurs tea
tral modern. Scenogra
fia semnată de F’laviu
Berbecaru (deosebit de
sugestiv fiind
drumulpunte arcuit îndrăzneț din
„Rugăciune..." sau sugestia
apelor Deltei, oglinzi ale
conștiinței, din „Papucul...")
are un rol important în
sugerarea ambiantei șan
tierului — ca spațiu al edificării morale, al defini
rii prin muncă si creație,
al vocației pentru mari
idealuri ; ori în stabilirea
relației cu natura, cu pămîntul natal —pentru cris
talizarea unui crez moral
înalt, împins pînă la sacri
ficiul de sine.
La rindul ei. regla (Dan
Stoica), crin decupajul ci
nematografic realizat (ba
zat pe inspirate soluții de
lumină si sunet), marchea
ză relevant stări psiholo
gice acute, ciocniri de
mentalități, alternînd su
gestiv planuri temporale.
Se impune, de asemenea,
felul în care sînt construite
verosimil, cu nerv, perso
najele. modul în care Că
tălin Ciornei. Teofil Vilcu,
Doina Deleann. Petru Ciu
botarii,
Florin
Mireea,
Emil
Coșeru,
Dionisie
Vitcu dau tensiune trăiri
lor. adîncesc mentalități,
participînd la marcarea si
limpezirea conflictului mo
ral. După cum se cuvin
relevate forța interioară și
dimensiunile tragice ale
personajelor conturate cu
dăruire de Despina Marcu
și Emil Coșeru. Spectaco
lele constituie serioase aprofundări ale problemati
cii piesei, plasînd-o într-un
context ideatic și politic de
actualitate.
Montarea, inspirată de
literatura chineză (incluzînd si premiera piesei Iul
Xie Ming : „Pentru ce am
murit", în traducerea lui
Constantin Lupeanu). ca și
o altă realizare a teatru
lui. cea cu „Famljia Tot",
relevă notabile deschideri
către orizonturi spirituale
din zone geografice veci
ne sau foarte îndepărtate.
„Familia Tot" de Orkeny
Istvăn a beneficiat la Iași
de colaborarea regizorului

Beke Săndor din R.P. Un
gară (care a lucrat cu sce
nografa Andreea Iovânescu).
Spectacolul realizat de
directorul de scenă are nu
numai parfum al timpului
și culoare locală autentice
(calități care erau de aș
teptat). El relevă si o no
bilă strădanie de transfi
gurare teatrală a comple
xității problematicii lui
Orkeny; multitudinea Pla
nurilor ideatice, psihologi
ce. a variatelor perspec
tive conținute de operă.
Reținem din spectacolul
ieșean explorarea inspirată
a grotescului si paradoxu
rilor caracteristice lui Or
keny, dar mai ales dorința
adîncirii absurdului exis
tențial. a mecanismelor alienante a căror malefică
funcționare culminează în
perioadele de război, spec
tacolul instituindu-se im
plicit într-o pledoarie pen
tru umanism si pace. Ală
turi de creația remarcabi
lă a Iul Sergiu Tudose,
spectacolul beneficiază de
contribuția de ținută a lui
Dan Aciobănitei, Dionisie
Vitcu. Silvia Popa. Teofil
Vilcu, Florin Mireea și
alții. .
La rindul său, „Casa cu
fantome", dinamicul spec
tacol realizat de Nicoleta
Toia în decorurile de ex
cepțională mobilitate și ex
presivitate ale Anilreei Iovănescu, face remarcate
noi disponibilități ale tru
pei. „Geometria variabi
lă" a situațiilor și reto
rica sentimentală speci
fică lui Calderon sînt
fructificate într-un specta
col cuceritor al vitalității și
ingeniozității
omenești.
Montarea colorată, spiri
tuală. plină de haz conți
ne și o propunere stilisti
că atrăgătoare, subtil pa
rodică a „comediei cu ser
tare" (specie bogată în
încurcături.
«oincidente.
travestiuri etc.). Se disting
prin hazul compozițiilor si
ritmul execuției : Dionisie
Vitcu, Dan Werner, Mihaela Arsenescu, Doina Deleanu, Monica Bordeianu,
Florin Mireea, Virgil Raiciu, Constanta Lerca si
Dan Aciobăniței.
Așadar. in ansamblu,
spectacolele vădesc că la
Iași activează o trupă de
actori, regizori și sceno
grafi de valoare, că dialo
gul generației lui Teofil
Vilcu și Adina Popa sau
a lui Sergiu Tudose si a
Corneliei Gheorghiu
(pe
care am dori să îi vedem

mai des si In roluri mal
generoase), ori al generației
tinerilor (Despina Marcu,
Cătălin Ciornei, Constantin
Avădanei etc.) este viu,
susținut — trupa avînd
multiple resurse pentru abordarea unor texte de fac
turi variate (de la tragedie
la comedia „de capă și spa
dă", de la piesa de dezbate
re actuală la farsa grotescă
modernă, de la sceneta „cu
cînticele" la poemul filo
zofic etc.).
Diverse ca factură.'spec
tacolele reflectă un climat
de seriozitate, consecventă,
exigentă, creativitate și de
muncă intensă (pe afișul
Teatrului Național rulînd
28 de titluri, iar colectivul
său prezentînd în jur de
șase spectacole pe zi —
dintre care cinci în depla
sare).
Cînd ne-am referit la
„premiere". în cazul Na
ționalului ieșean, nu ne-am
gindit numai la noile
spectacole (fapt care intră
printre îndatoririle firești
ale oricărui teatru), ci mai
ales la lansarea energică
a unor initiative de mai
mare semnificație și an
vergură. care și ele defi
nesc substantial un pro
gram ambițios, novator.
Teatrul își desfășoară
activitatea și într-o nouă
sală situată la clubul
C.F.R. din Iași (a treia,
dacă ne amintim că,
pe lîngă scena principală,
spectacolele au loc si în
tr-un studiou amenajat
acum cîțiva ani!). Pentru
această sală se prevăd, fi
rește,' montări adecvate —
în sensul unei mai mici
anverguri a dispozitivului
scenic, nu al altitudinii
ideatice I
începutul stagiunii a
marcat nu numai prezenta
devenită tradițională a ar
tiștilor ieșeni pe marile
platforme industriale, ci
chiar inaugurarea unei noi
secții a Teatrului Național
din Iași — cea" din Sucea
va. Prin forțele existente
și prin cele proaspete — la
Naționalul ieșean sînt per
spective ale reeditării unui
fenomen fericit, ce apare
ciclic în teatrul românesc
al ultimelor decenii (și pe
care l-am dori cât mai
frecvent !) : acela al unor
manifestări teatrale serioa
se. îndrăznețe, novatoare,
argumentate cu forța ta
lentului autentic, dar și cu
entuziasmul specific înce
puturilor.
Natalia STANCU

tV
8,45 CIntece patriotice *1 revoluționare
In jurul orei 9,00 — Transmisiune
directă : Ședința de deschidere a
celui de-al III-lea Congres al
Frontului Democratici «1 Unității
Socialiste
*

20,00 Telejurnal (parțial color)
20,50 Studioul tineretului (parțial co
lor). Din
sumar :
Eroismul la
virsta tinereții revoluționare. în
producție, pe șantiere, pe băncile
școlii, in perimetrul datoriei ostă
șești, să dovedim prin lapte erois
mul generației noastre ! Așa ne
cere țara, așa ne cere secretarul
general al partidului O Tinerii la
Înălțimea înaltei chemări. Opinii,
declarații, angajamente • Nume
proprii ale unei Identități comu
ne. Reportaj • Serial științific :
„Călătorie in Univers". Episodul
10 • pămînt românesc. Muzică
ușoară patriotică
21,40 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

Scrisori din linia întîi
Scrise sub presiunea unei intense
nevoi de confesiune, cu respirația
„tăiată" de uimire Îndrăgostită față
de locuri și oameni din tranșeele
fierbinți ale actualității — reporta
jele sau „scrisorile" Sînzianei Pop,
lirice și patetice cum este, dealtminteri, întreaga ei proză. îmbină
cu o artă puțin comună realismul
foii de temperatură sau al comuni
catului de front cu alunecarea gra
țioasă in teritoriile inzăpezite de
candoare ale visului și reveriei. In
acest aliaj de luciditate și uimire
constă farmecul celor mai multe
pagini. Observația rece, smulsă ori
„jupuită" de pe chipul realității,
decupajul chirurgical sînt supuse
unui regim rapid de încălzire, de
„ardere de tot" în creuzetul unor
ultrasentimente clocotitoare. De aici
derivă și formula, extrem de con
venabilă, a acestor reportaje : „scri
sori". documente ale unei sensibili
tăți particulare, „declarații" făcute
cu mîna pe inimă. Intr-un secol li
terar — și nu numai ! — de blocaj
sentimental, atît de ironic și, nu o
dată, pustiu, autoarea acestor foarte
frumoase „reportaje" se înscrie, cu
o remarcabilă consecvență,/ printre
cei puțini care au curajul să-și de
nunțe public iubirile, să-și declare
patetic entuziasmele, neliniștile, spe
ranțele. însușirea cea mai vizibilă a
„scrisorilor" este, desigur, patetis
mul. atașamentul deschis, manifest
față de subiecte, față de oameni și
realități. Este jurnalul unei călătorii
neliniștite, atentă,
*
plină de interes
și căldură umană prin peisajul spi
ritual al patriei. In locurile „grele"
ale construcției, între siderurgiștl,
mineri, pe șantiere singuratice des
chise în creierul munților, printre
oamenii cimpiei române sau în pe
lerinaj sentimental prin Brașovul
natal (evocat printr-o rafinată gli
sare și suprapunere de imagini),
printre pictorii de la Vulturești (citeva pagini sînt absolut antolo
gice : Un nume nou) ori printre ti
nerii filiform! și atît de „hotărîți în
muncă" de la „Grivița Roșie" —
pretutindeni autoarea descoperă cu
un ochi proaspăt oameni deosebiți,
„splendida elită a muncii" si resur
sele generoase ale dăruirii fiindcă —
scrie ea — „numai apelînd la sen
timentele și la ultrasentimentele
sale., un tînăr își poate lăsa adoles
cența la porțile șantierului îmbrăcind. chiar în ziua angajării, pielea
•) Sinziana Pop : „Scrisori din
linia intii", editura Eminescu.

unui bărbat matur". S-ar putea și
altfel ? „Poate că există și alt drum
care nu este drumul entuziasmului.
Se poate trăi și normal, ferit, liniș
tit — o viață în spatele frontului.
Dar marile realizări ale epocii noas
tre nu se puteau face fără entu
ziasm (...) Entuziasmul face parte
intimă din dezvoltarea socialis
mului românesc. Un entuziasm
conștient, de durată, alimentat de
urgențe și amploarea excepțională,
adesea, a lucrurilor pe care le în
făptuim. El 4ace parte din toate izbînzile noastre și explică starea de
eroism : capacitatea de a arde con
știent. la aceeași intensitate..." Iată
o declarație patetică de profundă
adeziune la „era entuziasmului"
proclamată liric de N. Labiș. Defi-

CRONICA LITERARĂ
nindu-șl, șl in alte numeroase
locuri, prin atari confesiuni, eul
liric, autoarea invocă blazonul mo
ral al unei generații cu care se
simte profund solidară prin angaja
re, lupta cu inerția, cultul adevăru
lui. Dar de acesta din urmă dă sea
mă însuși titlul cărții. Ce este „li
nia întîi" 1 într-o enumerare strict
realistă, obiectivă, ea se constituie
din suma unor așezări, locuri cu
identitate precisă pe harta țârii :
șantierele de la Anina, Leșu Ursu
lui, Vîlcea etc., sate și orașe din
„trupul fierbinte al Transilvaniei".
„Linia întîi" este și itinerarul patetic-simbolic al lui Eminescu (Co
mete magice). Ea este și locul unde
se dau nesfirșitele bătălii ale nou
lui, unde oamenii se confruntă cu
dificultăți văzute sau nevăzute, cu
fapte obiective sau cu stări, de spirit
pe care numai o minte îndrăgostită
le poate sesiza. „Linia întîi" este,
în ultimă instanță, un spațiu moral
al adevărului despre viață, creație,
muncă, jertfă și eroism. Sinziana
Pop are darul rar de a auzi nu nu
mai hohotul rîsului sonor al victo
riei. dar și șoapta ori fîlfiirea im
perceptibilă a tristeții, umbra nesi
guranței ori apăsarea singurătății
care-i însoțesc adesea pe învingă
tori. Cu un ochi exersat — adică
sensibil, căci sensibilitatea este me
seria și „exercițiul" scriitorului —
ea; știe să vadă pe chipul oamenilor
„zimbetul acela cît o latifundie de
lumină" (Structura nordului), dar și

umbra minciunii stânjenitoare pa
fruntea plecată în pămînt a unui
„visător de elită" (Portret de ado
lescent cu griu). Tocmai grație pa
tetismului lor aceste „scrisori" arun
că spre noi o imagine adevărata,
netrucată a vieții, a oamenilor, cu
luminile și umbrele lor : „din linia
întîi" și nu din a doua sau a treia,
din spatele frontului, unde realita
tea mai poate fi intrucîtva schim
bată, estompată sau supradimensio
nată. ajustată sau rectificată, unde
mai pot apărea chiar și trucajele de
care. în destule alte pagini de „re
portaj", nu ducem deloc lipsă. Așa
dar, patetismul reportajelor Sînzia
nei Pop trebuie pus numaidecît în
strictă legătură cu locul moral a
cărui expresie directă este ; „scriso
rile din linia Întîi" își vădesc astfel
apartenența de fond la un sens mo
ral. al adevărului nefalsificat, com
plex și uneori contradictoriu despre
viața oamenilor. Și ce adevăr este
mai complex, mal conform cu rea
litatea „din linia întîi" decît acela
din. bunăoară „Cum se scrie isto
ria", în care tocmai acestei între
bări inabile, convenționale, răsărită
la o întîlnire cu scriitori de la
București, făuritorii istoriei de la
Valea lui Stan Ii răspund : „Facem
noi destulă istorie de dimineață și
pînă seara, dumneavoastră citiți-ne
o poezie de dragoste !“? Scriitoarea
se războiește aici și în alte pagini
cu imaginile prefabricate despre oa
meni și viață, cu acele „locuri co
mune" imorale care substituie ade
vărului de Ia fața locului adevărul
stabilit In birou. Trebuie să conve
nim că tonul polemic ce sfîșie din
loc în Ioc mantaua entuziasmului
decolorat este o restituție și o re
parație morală pe care multe pa
gini de literatură ori de reportaj
literar o datorează adevărului des
pre viața de azi. Iar respectarea
acestuia ne obligă să recunoaștem,
o dată cu scriitoarea, că „toate ma
rile construcții din lume au în struc
tura lor de beton și o lacrimă", iar
. vorbind despre „anvergura lucruri
lor pe care le facem să le spu
nem și prețul, pentru că victoriile
și eroii nu se fac în zilele de du
minică". In fine, să spunem că aceste adevăruri nu sînt simple de
clarații, ci temeinic probate de sub
stanța umană cuprinzătoare a aces
tor tulburătoare .„Scrisori din linia
întîi". excelenta carte de reportaje,
eseuri, confesiuni și nuclee roma
nești.
C. STĂNESCU
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MESAJE DE FELICITĂRI DE PESTE HOTARE
ADRESATE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Folosesc ocazia zilei dumneavoastră de naștere pentru a vă exprima,
drag prieten, cele mai calde felicitări și cele mai bune urări, dorindu-vă
dumneavoastră și familiei dumneavoastră multă sănătate și fericire.

Colonel MOAMMER EL-GEDDAFI
Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie
al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 67-a aniversări a zilei de naștere a Excelentei
Voastre, doresc să vă transmit sincerele mele felicitări și cele mai bune
urări de sănătate deplină pentru dumneavoastră și de prosperitate pentru
poporul român.
Vă rog să-mi permiteți să folosesc această ocazie pentru a exprima
convingerea mea că relațiile de prietenie existente intre cele două țări ale
noastre vor continua să se dezvolte.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă,
Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă prilejul de a
adresa Excelenței Voastre, in numele meu personal și al tuturor membrilor
Partidului Național Social Sirian, cele mai calde și tovărășești felicitări:
în continuare, după ce se subliniază că Partidul Național Social Sirian
se află angajat alături de forțele patriotice libaneze în lupta pentru apă
rarea independenței și integrității teritoriale ale Libanului șl se exprimă
mulțumiri pentru sprijinul acordat în acest sens de către România, se
spune : Apreciind cu satisfacție bunele relații existente intre Partidul Na
țional Social Sirian și Partidul Comunist Român, ne pronunțăm pentru
accelerarea dezvoltării acestor relații spre binele partidelor și popoarelor
noastre.
în Încheiere vă adresez din nou felicitările noastre, Împreună cu cele
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de succese și progrese tot
mai mari poporului român prieten.

Al dumneavoastră sincer,

ISSAM AL-MANAIRI
Președintele

Partidului Național Social Sirian
din Liban

TAKEO FUKUDA
Fost prim-ministru al Japoniei,
membru al Parlamentului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adresăm cele
mai sincere felicitări și cele mai bune urări dumneavoastră și poporului
român.
Folosim această ocazie pentru a exprima dorința noastră de a Întări
relațiile ce unesc cele două partide ale noastre.

Folosesc ocazia fericită a zilei dumneavoastră de naștere pentru a vă
transmite, domnule președinte, felicitări cordiale și cele mai bune urări.
Fie ca zilele și anii ce vor veni să vă aducă multă sănătate și fericire
șl îndeplinirea tuturor dorințelor pe care le aveți pentru România și pen
tru poporul român, pentru pace și armonie între toate națiunile lumii. Fie
ca toate străduințele dumneavoastră nobile să fie încununate de succes.

ANWAR FATAYIRI
Secretar general
al Partidului Socialist Progresist din Liban

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Dragă domnule Ceaușescu,
Este o mare plăcere pentru mine să vă adresez cele mal bune urări cu
âcazia celei de-a 67-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.
Vă dorim să conduceți, în continuare, cu aceeași vigoare, poporul român
aulți ani de aici înainte.
Cu sinceritate, al dumneavoastră,

SUSUMU NIKAIDO
Vicepreședinte al Partidului Liberal Democrat
(de guvernămint) din Japonia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 67-a aniversări a zilei de naștere a Excelențe!
Voastre, domnule președinte Nicolae Ceaușescu, semnatarul acestui mesaj
este onorat să vă transmită, din in.imă, urări de ani mulți și fericiți, de
prosperitate continuă pentru frumoasa dumneavoastră țară.

YOHEI KONO
Președintele Partidului Noul Club Liberal
Japonia

•

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
în numele Comitetului pentru unitate națională, organizație care acti
vează pentru pacea mondială, al poporului indian, al comunității interna
ționale iubitoare de pace, cu ale cărei idealuri și scopuri organizația noas
tră se identifică, precum și al meu personal, vă adresez cordiale felicitări
cu prilejul zilei de 26 ianuarie, ziua de naștere a Excelentei Voastre. Vă
adresez, de asemenea, urarea ca, prin activitatea dumneavoastră compe
tentă, să vă aduceți, in continuare, contribuția la menținerea păcii în lume,
pace care este pusă in pericol, globul pămintesc puțind fi distrus în orice
moment.
în continuare, după ce slnt relevate eforturile susținute și importanța Ini
țiativelor președintelui României pentru Înlăturarea pericolului unui nou
război, se spune : Am deplina certitudine că apelul pentru pace lansat de
Excelența Voastră cu prilejul Anului nou, cit și viitoarele eforturi pe care
le veți face in această direcție vor duce, fără Îndoială, la reinstaurarea unui
climat mai bun de abordare, în cadrul negocierilor sovieto-americane, a aces
tor probleme vitale pentru omenire.
Cu acest important prilej al zilei de naștere a Excelenței Voastre, mă
bucură faptul că am privilegiul de a adresa felicitări și marelui popor
român, care a acționat în permanență pentru asigurarea păcii în lume, pen
tru bunăstarea comunității internaționale.
Cu acest prilej de însemnătate internațională — al aniversării zilei de
naștere a Excelenței Voastre, a cărui contribuție Ia servirea cauzei, Întregii
umanități este remarcabilă — am, de asemenea, privilegiul de a exprima,
din toată Inima, felicitări și doamnei Elena Ceaușescu.
Cu profundă stimă,

Al dumneavoastră, cu sinceritate,

Profesor RAJ BALDEV
Președintele Comitetului
pentru unitate naționali — India

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, vă transmit sincerele mele
felicitări și cele mai bune urări de prosperitate și fericire pentru țara și
poporul dumneavoastră.

MUTSUO KIMURA
Președintele Camerei Consilierilor
din Parlamentul Japoniei

teatre
• Teatrul Național (14 7171,' sala
mică) : Hagi Tudose — 14; A două
sprezecea noapte — 18,30; (sala Atelier) : Farul șl domnul Valentino
— 18; (sala din Piața Cosmonauților, 11 07 57) : Papa dolar — 18,30.
• Filarmonica
„George
Enescu*
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Hendri Seibing.
Solistă : Pavlina Dokovska (R.P/ Bul
garia) — 19.
• Opera Română (13 18 57) s
Ano
timpurile, Tristan și laolda. Simfo
nia clasică — 18.
• Teatru] de operetă (14 80 11) : O
noapte la Veneția — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) :
Luna dezmoșteniților — 18; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) :
Răceala
— 18.
• Teatrul de comedie (16 64 60) î
Măseaua de minte — 18.
• Teatrul „ Not tara" (59 31 03, sala
Magheru) : Idioata — 18; (sala Stu
dio) : Olelie și vfnătorii — 18,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 18,30;
(sala Giulești, 18 04 85) : Hotel „Zo
dia gemenilor4* — 15.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre
elefanți — 18; (sala Victoria, 50 58 65):
Băiatul cu sticleți — 18,30.
• Ansamblu]
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : Cînt de drag și voie bună
— 18,30.
• Circul București (10 41 95): Parada
circului — 19.
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• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Și dacă se tnvîrtește — 9; Pinocchio
— 18.
• Estrada Armatei (sala C.C-A.,
13 60 64) : Estrada in croazieră — 18.

cinema
• Adela: SCALA (11 03 72) — 9; 11;
13; 15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11; 13: 15; 17; 19, GLORIA
(47 46 75) — «; 10; 16; 17,45; 19,30.
• Pinocchio — 9; 11; 13; 17, Cireșaril
— 15; 19 : DOINA (16 35 38).
• Fapt divers : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Raliul: UNION (13 49 04) — 9; 11;
13; 15; 17; 19.
• Secretul lui Bachus : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19.
• Aventurile lui Tom Sawyer, Moar
tea lui Joe
Indianul :
GIULEȘTI
(17 55 46) — 8,45; 12; 15,15; 18,30.
• Revanșa: PACEA (60 30 85) — 15;
17; 19.
• O lumină la etajul zece — 17; 19,
Domnișoara Noorie — 13; 15 : PRO
GRESUL (23 94 10).
• Vraciul: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,30; 14;
16,30;
19,
FLOREASCA
(33 29 71) — 10,30; 13; 16; 18,45, FLA
MURA (85 77 12) — 11; 15,15; 18,15.
• A!i-Baba și cei 40 de hoți : BUCU
REȘTI (1551 56) — 9,15; 12,15; 15,30;
18,30, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 12;
15; 18.
• Mitică Popescu : DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 15; 17; 19.
• Surorile
medicale :
FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

ABDEL SALAM DAJANI
Fost director al Centrului de Informare O.N.U,
în România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Comitetul Central al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan
vă adresează cele mai bune felicitări, însoțite de urări tovărășești, cu. ocazia
aniversării zilei dumneavoastră de naștere.
între partidele, statele și popoarele noastre există relații tovărășești, de
strinsă prietenie, care servesc interesele luptei împotriva imperialismului.
Apreciem, în mod deosebit, eforturile importante pe care le desfășurați
pentru consolidarea păcii în întreaga lume, contribuția dumneavoastră la
cauza solidarității dintre România socialistă și Afganistanul revoluționar.
Adresîndu-vă Încă o dată felicitările noastre cordiale cu ocazia aniver
sării zilei dumneavoastră de naștere, folosim acest prilej pentru a vă ura
ca, în fruntea poporului român, să repurtați succese tot mai mari în înde
plinirea istoricelor hotărîri ale celui de-al XHI-lea Congres al Partidului
Comunist Român, pentru prosperitatea măreței dumneavoastră patrii și pen
tru consolidarea păcii in lume.
Cu salutări tovărășești,

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Părăsind teritoriul Republicii Socialiste România prietene, vă transmit,
în numele colaboratorilor mei și al meu personal, mulțumiri cordiale pentru
ospitalitatea cu care am fost înconjurați.
Convorbirile ample pe care le-am purtat cu privire la problemele bilate
rale și internaționale au confirmat încă o dată prietenia noastră strinsă, ca
și identitatea sau apropierea punctelor de vedere în legătură cu problemele
fundamentale ale lumii contemporane.
Sînt convins că întîlnirea pe care am avut-o va da un nou impuls rela
țiilor și colaborării pe multiple planuri dintre țările noastre, la a căror dez
voltare ne vom aduce în continuare o contribuție activă.
încă o dată, vă adresez cele mai bune urări de dezvoltare continuă,
multilaterală a Republicii Socialiste România, iar dumneavoastră personal,
salutări cordiale, multă sănătate și fericire.

VESELIN GIURANOVICI
Președintele Prezidiului
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Plenara Consiliului UCECOM
în Capitală a avut loc Plenara
Consiliului UCECOM, care a analizat
modul cum a fost realizat planul pe
anul 1984, precum și raportul cu pri
vire la sarcinile ce revin cooperației
meșteșugărești din documentele Con

gresului al XIII-lea al partidului.
Totodată, a fost aprobat programul
de măsuri politico-organizatorlce și
tehnico-economice al UCECOM pe
anul 1985.

în încheierea lucrărilor, într-o atmosferă de puternic entuziasm, a fost
adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, o telegramă, in
care se spune :
Făcind o amplă și temeinică analiză a modului cum au fost îndeplinite
prevederile de plan pe anul 1984 și pe primii patru ani ai actualului cincinal,
Consiliul UCECOM vă raportează, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că pe ansamblu cooperația meșteșugărească a reușit să-și înde
plinească sarcinile ce i-au revenit din planul național unic, valorificînd mai
bine rezervele existente. Conștient de rolul pe care îl are de îndeplinit
cooperația meșteșugărească în realizarea programelor adoptate de Congresul
al XIII-lea al partidului, de sarcinile mari ce revin sectorului nostru din
magistralul Raport pe care I-ați prezentat marelui forum al comuniștilor,
Consiliul UCECOM a adoptat măsuri menite să ducă la dezvoltarea produc
ției bunurilor de consuni pentru piața internă și pentru export, a prestărilor
de servicii pentru populație valorificînd mai bine întregul nostru potențial
uman și material, resursele existente.
Adine recunoscători pentru sprijinul permanent pe care-1 acordați coope
rației meșteșugărești, participanții la Plenara Consiliului UCECOM dau glas
angajamentului solemn al tuturor celor ce lucrează în acest sector al econo
miei naționale de a nu precupeți nici un efort pentru a îndeplini în mod
exemplar sarcinile ce ne revin din istoricele documente ale Congresului al
XIII-lea al partidului, consacrindu-ne întreaga putere de muncă și pricepere
cauzei înfloririi patriei noastre dragi. Republica Socialistă România.

Adunare prilejuită de a 37-a aniversare a primului
Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală
dintre România și U.R.S.S.
La Combinatul de prelucrare a
lemnului din Pitești a avut loc,
miercuri, o adunare organizată cu
prilejul celei de-a 37-a aniversări
a primului Tratat de prietenie, cola
borare și asistență mutuală dintre
România și U.R.S.S. Au luat parte
reprezentanți ai organelor locale de
partid și de stat, ai Asociației de
prietenie româno-sovietică, ai Insti
tutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, precum și oa
meni ai muncii din combinat
Au fost prezenți membrii delega
ției Asociației de prietenie sovietoromână, care se află in vizită în țara

noastră, șl membri al Ambasadei
Uniunii Sovietice la București.
în cadrul adunării au luat cuvintul Aurica Petrescu, secretar al Comi
tetului județean Argeș al P.C.R.,
și O. I. Kasianenko, vicepreședinte al
Asociației de prietenie sovieto-română. Vorbitorii, referindu-se la impor
tanța tratatului pentru continua ex
tindere și aprofundare a raporturilor
de prietenie și colaborare multilate
rală dintre partidele, țările și po
poarele noastre, au evidențiat rolul
decisiv al întîlnirilor și convorbirilor
la nivel înalt româno-sovietice în
întărirea și diversificarea acestor,
relații.

Convorbiri economice româno-canadiene

Președintele Republicii Socialiste România
Adresăm' felicitări Excelenței Voastre cu ocazia celei de’-a 67-a aniver
sări a zilei de naștere.
Folosesc această ocazie pentru a exprima respectul meu cel mal profund
față de eforturile dumneavoastră neobosite pentru pace în lume și pentru
stabilitate în relațiile dintre Est și Vest De asemenea, vă urez, din toată
inima, sănătate deplină și tot mai mari succese in importanta dumneavoastră
activitate.

DAISAKU IKEDA
Președintele Organizației
Soka Gakkai
*

*

Tovarășul Nicolae CeaUșescu, secretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit numeroase
mesaje de felicitare de peste hotare, adresate de șefi de state și de
partide, cu ocazia aniversării zilei de naștere.
Cu aceiași prilej, conducătorului partidului și statului nostru l-au fost
transmise un mare număr de telegrame de către președinți de parlamente,
președinți ai unor grupuri parlamentare și asociații de prietenie cu
România din diferite țări, diplomați acreditați la București, reprezentanți
ai unor organisme ale O.N.U., conducători de corporații, grupuri de firme
și mari întreprinderi industriale și comerciale, companii de presă, redacții
de ziare, reviste și edituri, rectori ai unor cunoscute universități și insti
tute de cercetare, de alte marcante personalități ale vieții politice, econo
mice, științifice și culturale de pe toate continentele.
Semnatarii acestor mesaje adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu
cele mai calde urări de sănătate, viață lungă și fericire, de noi și tot mai
mari succese în activitatea neobosită consacrată progresului României,
intereselor supreme ale poporului român, cauzei păcii, înțelegerii și coope
rării internaționale.
în mesaje este evidențiat prestigiul fără precedent de care se bucură
astăzi România pe arena mondială, pentru politica sa externă, promovată
cu clarviziune și realism de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de România
socialistă in scopul soluționării constructive a problemelor complexe ce
confruntă omenirea, subliniindu-se că numele țării noastre, al președin
telui ei ău devenit adevărate simboluri ale păcii și colaborării.
în telegrame se exprimă larga prețuire și admirație pentru activitatea
internațională desfășurată de președintele României, pentru inițiativele
și demersurile întreprinse in interesul păcii și securității in lume, pentru
oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, in primul rind la
dezarmare nucleară, înlăturarea încordării existente in viața politică
mondială, pentru reluarea politicii de destindere, de creștere a încrederii
intre popoare. Este reafirmată înalta apreciere pe care popoarele o dau
eforturilor permanente depuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu în direcția
soluționării pașnice, prin tratative, a problemelor litigioase, lichidării
subdezvoltării și instaurării noii ordini economice mondiale, bazate pe
deplină egalitate și echitate in relațiile dintre state, asigurării triumfului
politicii de pace și colaborare, de independență, de afirmare liberă și
suverană a tuturor națiunilor lnțr-0 lume mai bună șl mai dreaptă.
• Nemuritorii : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Frumoasa
Shiniang :
LUMINA
(14 74 16) — 9; 11,30; 14; 16.30; 19.
• Domn pentru o zi : VIITORUL
(10 67 40) — 11 ; 13; 15; 17; 19.
• Undeva, cindva: STUDIO ($9 53 15)
— 9,30; 11,30; 13.30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Romeo și Julie ta la sat : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
• Lovitură fulgerătoare : MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19.
• Dragele noastre bunicuțe 8 FLA
CĂRA (20 33 40) — 15,30; 18.
• Marele premiu : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16;30; 19.
• Marfă furată : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19.
• Legenda călărețului singuratic t
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11,30;
14; 16,30; 19.
• Septembrie : CAPITOL (16 29 17) —
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Iubirea are multe fețe : FAVORIT
(45 31 70) — 9; 15,30; 18,30, ARTA
(213186) — 9; 12; 15; 18, LIRA
(31 71 71) — 9; 12: 15; 18.
• Lupii mărilor : BUZEȘTI (50 43 58)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Rocky II : DACIA (50 35 94) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19.
• Yankeii : COTROCENI (49 48 48) —
9; 12; 15; 18.
• Pe urmele șoimului : MELODIA
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30,
MODERN (23 71 01) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30.
• Jandarmul șl extratereștrii : VOL
GA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
TOMIS
(21 49 46)
— 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• Ghețuri pe înălțimi : AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30,
COSMOS (27 54 95) — S; 11; 13; 15;
17; 19.

Informații sportive
• In ziua a doua a turneului In
ternațional de hochei pe gheață
„Cupa federației" ce se desfășoară
la patinoarul „23 August" din Capi
tală, selecționata României a Între
cut cu scorul de 6—0 (3—0, 3j-0, 0—0)
echipa Bulgariei.
Competiția se încheie astăzi cînd
,sint programate de la ora 14,00 întîlnirile : Cehoslovacia (tineret) — Bul
garia și România — Franța.
• Pe pîrtia din Sinaia au luat
sfirșit întrecerile finalei „Daciadei"
de performanță la săniuțe pentru
seniori. în proba individuală mascu
lină victoria' a revenit lui Ion Apos
tol (A.S.A. Brașov), cu timpul de
2’30”19/100. Proba feminină a fost
cîștigâtă de Livia Gheorghiță —
l’37”72/100. La dubiu masculin pe
primul loc s-au clasat Ion Apostol și
Laurențiu Bălănoiu, cu timpul de
l’30”01/100.
• în prima zi a tradiționalului
turneu internațional feminin de
handbal de la Cheb (Cehoslovacia),
echipa României a intîlnit selecțio
nata secundă a Cehoslovaciei, pe
care a învins-o cu scorul de 26—20
(12-9).
• Marele maestru român Mihai
Șubă a obținut a doua victorie in
cadrul turneului zonal de șah de la
Praga, cîștigînd cu piesele negre
partida din runda a 4-a cu maestrul
polonez Pavel Stempin.

Miercuri a fost semnat la Bucu
rești Protocolul privind schimbul da
produse metalurgice dintre Ministe
rul Industriei Metalurgice și Com
binatul metalurgic R.M.K. Zenica
din Iugoslavia pe acest an și pen
tru perioada 1986—1990, precum șl
dezvoltarea șl adîncirea specializării
in producție. în vederea folosirii
mai bune a capacităților de pro
ducție din cele două țări.
Documentul a fost semnat da
Gheorghe Deliu, adjunct al minis
trului industriei metalurgice, și
Zarco Kolenda, președintele Consi
liului de administrație al combina
tului.
A fost prezent Milos Melovgkl,
ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești.
★

DEMOCRATIC AL POPORULUI DIN AFGANISTAN
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Cronica zilei

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim
viceprim-ministru al guvernului, a
primit, miercuri, pe Peter Hancock,
director general in Ministerul Afa
cerilor Externe al Canadei, președin
tele părții țării sale în Comisia mix
tă guvernamentală româno-canadiană pentru promovarea comerțului și
cooperării economice, care ne-a vi
zitat țara cu ocazia lucrărilor celei
de-a Xl-a sesiuni a comisiei.
în timpul întrevederii a fost evi
dențiată evoluția continuu ascenden
tă a relațiilor economice dintre
România și Canada, care se dezvoltă
in spiritul înțelegerilor convenite cu
prilejul convorbirilor la nivel înalt.
Au fost abordate aspecte privind
dezvoltarea, în continuare, a coope
rării bilaterale în domenii de inte
res comun, lărgirea și diversificarea
schimburilor reciproce de mărfuri. „

La primire a participat Alexandru
Roșu, ministru secretar de staț la
Ministerul Comerțului Exterior șt
Cooperării Economice Internaționale,
președintele părții române în comi
sia mixtă.
A fost prezent Jacques Simard,
ambasadorul Canadei la București.
★

Oaspetele a fost primit, de aseme
nea, de tovarășii Ștefan Andrei,
ministrul afacerilor externe, Vasile
Pungan, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, Petre Gigea, ministrul fi
nanțelor, Cornel Mihulecea, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Energie Nucleară, și Nicolae
Andrei, președintele Camerei de Co
merț și Industrie a Republicii Socia
liste România.

Prin Decret prezidențial, tovarășul
Paraschiv Benescu a fost numit în
funcția de ambasador extraordinar
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România in Republica Arabă
Siriană, în locul tovarășului Grigore Comartin, care a fost rechemat.
*
Prin Decret prezidențial, tovarășul
Constantin Tudor a fost numit în
funcția de ambasador extraordinar
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Republica Ita
liană, în locul tovarășului Ion Constantinescu, care a fost rechemat.
★

La sala „Dalles" din Capitală s-a
deschis, miercuri, expoziția „Afișul
japonez contemporan". Deschisă în
cadrul programului de schimburi cul
turale dintre România și Japonia,
expoziția reunește afișe de o mare
diversitate tematică.
La vernisaj au luat parte membri
ai conducerii Consiliului Culturii șl
Educației Socialiste, reprezentanți al
Ministerului Afacerilor
Externe,
I.R.R.C.S., Uniunii artiștilor plastici,
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.
Au participat, de asemenea, Masanari Ozaki, ambasadorul Japoniei
Ia București, și membri ai ambasadei,
precum și șefi de misiuni diplomatice
și membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunicâ timpul probabil pentru
intervalul 7 februarie,
ora 20 — 10
februarie, ora 20. In țară : Vremea va
deveni în general umedă, în jumătatea
de nord a țării, dar va fi schimbă
toare în cea de sud. Vor cădea pre
cipitații temporare
sub
formă de
lapoviță, ninsoare șl ploaie în nordul
țării. Vîntul va sufla slab ptnă la mo
derat. Temperaturile maxime ziua vor
fi cuprinse intre zero șl 10 grade, iar
cele minime noaptea intre minus 6 șl
plus 4 grade, izolat mal coborîte. în
București : Vremea va fi schimbătoare,
cu cerul temporar noros. Vor cădea
precipitații,. mai ales sub formă de
ploaie. Vîntul va sufla slab pini Ia
moderat. Temperatura aerului va urca
ziua pînă la 6—8 grade și va cohort
noaptea plnă la minus x și plus două
grade.

țele obiective ale înaintării pe calea
socialismului și comunismului, corespunzind pe deplin ridicârii nive
lului conștiinței politice si civice
a maselor de oameni ai muncii,
necesității participării tot mai ac
tive, organizate, a tuturor cetățe
nilor la viața politică a țării. După
■, cum este cunoscut.
Congresul
F.D.U.S. și Conferința pe țară a
O.D.U.S. au fost precedate de o
vastă activitate politică în cadrul
tuturor organizațiilor de masă și
obștești care alcătuiesc Frontul De
mocrației și Unității Socialiste. In
întreaga țară au avut loc adunări
și conferințe pentru dare de seamă
și alegeri ale Organizațiilor Demo
crației și Unității Socialiste din în
treprinderi, instituții, cartiere și
sate, precum și conferințele teri
toriale ale F.D.U.S. și O.D.U.S.
Prefigurînd înalta rezonantă poli
tică și socială a forumului ale cărui
lucrări se deschid astăzi, aceste
adunări șl conferințe au constituit
un nou prilej de afirmare a coeziu
nii indestructibile a poporului nos
tru, a tuturor oamenilor muncii din
România socialistă, fără deosebire
de naționalitate, in jurul Partidului
Comunist Român, al secretarului
său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
/
De la tribuna adunărilor gene
rale și conferințelor, reprezentanții
celor mai diferite categorii de oa
meni ai muncii, de cetățeni au
reafirmat, eu tăria argumentelor
faptice, cu girul realizărilor de pînă
acum, neprecupețita lor hotărire
de a acționa, cu toată priceperea,
pasiunea și dăruirea patriotică,
pentru traducerea in viată în mod
exemplar a obiectivelor stabilite
de cel de-al XIII-lea Congres al
partidului, pentru înfăptuirea ne
abătută a Programului partidului
de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintare
a României spre comunism. Aceas
ta este, dealtfel, esența mandatului
cu care delegații se prezintă Ia
Congresul al III-lea al F.D.U.S. și
la cea de-a II-a Conferință pe tară
a O.D.U.S.
Delegații la Congres și la Con
ferința pe țară sînt oameni care
desfășoară o bogată și rodnică ac
tivitate in domeniile, atît de vaste
și de diferite, în care activează or

ganizațiile ce compun Frontul De
mocrației și Unității Socialiste,
adică, practic, in toate sectoarele
vieții sociale. Tribuna Congresului
oferă, astfel, cadrul unei largi tre
ceri in revistă și unui fructuos
senimb de experiență.
Desigur, in centrul atenției se
situează căile și modalitățile prin
care organizațiile și organismele
care compun F.D.U.S. acționează
pentru înfăptuirea hotăririlor Con
gresului ai XIII-lea. In dome
niul economiei, in centrul preocu
părilor se situează problemele înde
plinirii sarcinilor de plan în mod
ritmic și ia toți indicatorii cantita
tivi și calitativi. Stimularea idei
lor novatoare și a inițiativelor, a
capacității creatoare și a spiritului
gospodăresc al oamenilor muncii
din toate unitățile economice în
vederea îndeplinirii și depășirii
sarcinilor de producție, aplicării
eficiente a noului mecanism economico-financiar, promovarea nou
lui, cultivarea și dezvoltarea răs
punderii pentru reducerea consumurilor, pentru economisirea re
surselor materiale, de energie și
combustibil constituie tot atîtea
obiective majore aflate in centrul
atenției organizațiilor ds masă și
obștești, analiza experiențelor îna
intate în cadrul marelui forum al
democrației muncitorești, revolu
ționare, în vederea generalizării
lor, avînd o deosebită însemnătate.
Bogată este și experiența consi
liilor F.D.U.S. și Organizațiilor De
mocrației și Unității Socialiste de
la sate, contribuția lor la antrena
rea țăranilor cooperatori, ca și a
celor cu gospodării individuale in
bătălia continuă pentru producții
agricole vegetale și animale superi
oare, în înfăptuirea noii revoluții
agrare. Va fi, de aceea, de real
interes și de mare eficientă dezba
terea formelor și metodelor prin
care Organizațiile Democrației și
Unității Socialiste de Ia sate și
orașe, inclusiv cele din comunele
situate in zone de munte necooperativizate, acționează pentru stimu
larea potențialului productiv al
gospodăriilor populației, pentru În
deplinirea programelor de autoconducere și autoaprovizionare.
Lucrările acestor foruri vor con
stitui un cadru fertil pentru dis
cutarea căilor de creștere a rolului
organizațiilor
și
organismelor
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Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 6 FEBRUARIE 1985
Extragerea I : 9 4 16 38 39 15.
Extragerea a II-a : 13 12 32 18 40 23.

Fond total de cîștlgurl : 1 190 945
lei. din care 133 030 lei report la ca
tegoria 1.

Azi își începe lucrările
Congresul al Ill-lea al F.D.U.S.
(Urmare din pag. I)
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F.D.U.S. și O.D.U.S. pe planul gos
podăririi și înfrumusețării tuturor
localităților patriei, al antrenării
întregii mase ■ de cetățeni în între
cerea permanentă pentru ca ora
șul, comuna, cartierul, strada fie
căruia să fie cel mai frumos, cel
mai bine gospodărit. Această con
fruntare a experienței țiobindite în
diferite zone ale tării prezintă un
interes cu atît mai mare cu cit, în
perioada scursă de la Congresul
precedent al F.D.U.S., au intrat in
vigoare ' noi reglementări legale,
deosebit de importante, privind
răspunderile cetățenilor fată de
gospodărirea localităților, realizindu-se o aplicare mai consecventă a
principiilor autoconducerii și autogospodăririi teritoriale. Tematica
edilitar-gospodărească este cu atit
mai actuală cu cît în această pe
rioadă debutează și campania elec
torală pentru alegerile de deputațl
de la 17 martie a.c.
Desigur, sfera problemelor de pe
agenda Congresului F.D.U.S. și a
Conferinței pe tară a O.D.U.S. este
mult mai largă — de la desfășu
rarea „Tribunei democrației" la
educarea celor mai diferite cate
gorii de cetățeni in spiritul concep
ției științifice, materialiste despre
lume și pînă la activitatea echi
pelor de control al oamenilor mun
cii. Dar, oricît de mare ar fi
diversitatea tematică, numitorul
comun al acestor activități este
hotărîrea unanimă a tuturor ca
tegoriilor, păturilor și grupurilor
sociale, a tuturor cetățenilor, fără
deosebire de naționalitate, a între
gului popor de a întreprinde totul
pentru înfăptuirea sarcinilor sta
bilite de Congresul al XIII-lea al
partidului.
Neîndoielnic, acest forum al de
mocrației muncitorești, revoluționa
re, al unității întregii noastre na
țiuni socialiste se înscrie în dina
mica întăririi continue a coeziunii
întregului popor în jurul partidu
lui, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și va
declanșa noi energii pentru înfăp
tuirea politicii interne și interna
ționale a partidului, pentru reali
zarea înaltelor aspirații de progres
concretizate in Programul P.C.R.,
pentru noi și mari pași Înainte pe
calea înfloririi patriei, a edificării
societății socialiste
multilateral
dezvoltate.

'
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Noi și rodnice perspective dezvoltării
multilaterale a relațiilor de prietenie
și colaborare româno-iugoslave
Reafirmarea puternică a voinței
comune de a acționa pentru dezvol
tarea necontenită a relațiilor de co
laborare româno-iugoslave pe cele
mai diverse planuri — iată cum ar
putea fi sintetizate rezultatele vizi
tei de prietenie pe care, la invitația
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a Intreprins-o în
țara noastră tovarășul Veselin Giu
ranovici, președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia.1
Inscriindu-se pe linia remarcabi
lei continuități a întilnirilor și con
vorbirilor la nivelul cel mai înalt
Intre România și Iugoslavia, vizita
constituie încă o mărturie grăitoare
a bunelor raporturi ce s-au statorni
cit între cele două țări socialiste,
între popoarele lor vecine și priete
ne, reliefîndu-se ca un eveniment
politic major în cronica bogată a
conlucrării reciproce.
Stima și respectul reciproc, ca elemente definitorii in relațiile româ
no-iugoslave, principiile trainice ale
deplinei egalități în drepturi, inde
pendenței și suveranității naționale,
neamestecului în treburile interne și
avantajului reciproc așezate la te
melia raporturilor noastre au con
stituit și constituie garanția dezvol
tării lor necontenite in toate dome
niile de interes reciproc.
în ansamblul acestui proces, con
tribuția hotăritoare a revenit și re
vine întilnirilor și convorbirilor Ia
nivel inalt, care, prin înțelegerile
convenite și măstirile stabilite, au con
ferit de fiecare dată expresie con
cretă voinței și hotărîrii ca relațiile
dintre România și Iugoslavia să se
afirme tot mai puternic, să reprezin
te un exemplu de colaborare intre
două țări vecine și prietene. Această
hotărîre și-a găsit materializare în
tr-un mare număr de declarații co
mune, de acorduri interguvernamentale, de alte documente, cuprinzind o
arie tot mai largă a colaborării. Și
constituie, fără îndoială, un motiv de
satisfacție pentru popoarele celor
două țări faptul că, prin traducerea
în viată a înțelegerilor convenite la
nivel înalt, a prevederilor documente
lor respective, relațiile româno-iugo
slave s-au îmbogățit și extins mereu
de-a lungul anilor.
Caracterizind evoluția raporturilor
dintre România și Iugoslavia, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta
cu prilejul actualei vizite : „Consta
tăm, cu satisfacție, că, pe baza înțe
legerilor și acordurilor convenite cu
prilejul intilnirilor Ia nivel inalt din
ultimii ani, relațiile româno-iugosla
ve au continuat să se dezvolte pe
multiple planuri. Sintem încredințați
că și această vizită va da impulsuri
bunelor relații dintre țările noastre,
va întări și mai puternic prietenia
și solidaritatea romfino-iugoslavă".
în
același
spirit,
tovarășul
VESELIN GIURANOVICI declara ;
„Bizuindu-ne pe rezultatele îndelun
gatului și fructuosului drum străbă
tut, dorim ca, in spiritul bunei ve
cinătăți, să contribuim și mai mult.

Ședință a Prezidiului C.C.

al Uniunii Comuniștilor
din Iugoslavia
BELGRAD 6 (Agerpres). — Prezi
diul C.C. al Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia a examinat, în cadrul unei
ședințe prezidate de Aii Șukria, pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.C.I.,
modul în care sînt aplicate hotăririle
cu privire la dezvoltarea conducerii
și răspunderii colective, la democra
tizarea în continuare a relațiilor social-politice, informează agenția Taniug. Prezidiul a examinat, totodată,
unele probleme actuale în legătură
cu modificările și completările la
Statutul U.C.I.
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„Ultimul țărm"... astfel se inti
tula filmul australian prezentat și
de televiziunea noastră in urmă
cu cîțiva ani. Titlu simbolic, titluavertisment. Vă amintiți acel tul
burător final ? Norul radioactiv
generat de o catastrofă nucleară se
apropie de ultimul țărm, de la
antipozi. Treptat, totul se întunecă
și dispare. Mesajul filmului este
fără echivoc : în cazul unei con
flagrații nucleare nu există, nu ar
putea exista un țărm salvator nici
măcar acolo, „la capătul lumii".
Este un adevăr tot mai dar în
țeles de popoarele din această
zonă, din Australia și Noua Zeelan
dă, de locuitorii insulelor risipite
în imensitatea Pacificului de sud.
Cu atît mai mult, cu cit această
zonă a devenit unul din perimetrele de intense experiențe nucleare. Zeci, sute de experiențe au
avut loc în ultimele decenii pe
atolurile de corali a căror popu
lație a fost strămutată. Pulberea
radioactivă a fost purtată de vînturi și curenți peste statele insu
lare din Pacific, periclitînd sănăta
tea, provocînd neliniște și indigna
re. Și de fiecare dată s-a decretat
stare de veghe acolo, pe „ultimul
țărm", din Australia sau Noua Zee
landă.
Așa se explică amploarea pe
care o cunosc mișcările populare
din aceste țări împotriva înarmă
rilor, pentru transformarea Pacifi
cului de sud într-o zonă denuclearizată, popoarele respective fiind
conștiente că distanța ce le separă
de alte continente nu le situează
la adăpost în cazul unui război nu
clear. Ele știu că într-o asemenea
situație ar suferi, ca și alte po
poare, consecințe teribile, că „iar
na nucleară" ce s-ar așterne nu ar
cruța nici o parte a globului. Sub
înriurirea acestor mișcări de masă,
au avut loc importante mutații și
pe scena politică în cele două țări,
în Australia, alegerile parlamen
tare desfășurate recent au dat

printr-o colaborare mal bogată, atit
cesitatea arzătoare de a se acționa
la dezvoltarea țărilor noastre, cit și
ferm in vederea opririi acestei evo
la crearea unor condiții mai bune in
luții periculoase, reluării și consoli
Balcani și in Europa. Sîntem convinși
dării politicii de destindere, înțelegere
că, prin eforturi comune, bunăvoință
și pace. în acest context, apreciinși ținînd seama de interesele ambelor
du-se ca un fapt pozitiv înțelegerea
părți, putem să găsim noi căi pentru
sovieto-americană privind angajarea
intensificarea colaborării".
unor negocieri cuprinzătoare în pro
blema armelor nucleare și cosmice,
Tocmai de acest spirit a fost pă
a fost reafirmată cerința ca aceste
truns noul dialog româno-iugoslav,
negocieri să ducă Ia încetarea cursei
caracterizat printr-un pronunțat ca
înarmărilor
și înfăptuirea unor mă
racter de lucru și desfășurat într-o
suri concrete de dezarmare. Tot
atmosferă de stimă, prietenie și înțe
odată, s-a subliniat necesitatea ca
legere reciprocă. Analiza stadiului și
toate statele să-și aducă contribu
perspectivelor ansamblului raporturi
ția la desfășurarea cu bune rezul
lor româno-iugoslave a pus în evi
tate a tratativelor sovieto-americadență evoluția pozitivă a acestora,
ne,
la crearea unui climat care să
îndeosebi în ultimul timp, ca și ce- •
favorizeze
realizarea unor înțele
rința extinderii și aprofundării lor in
geri concrete care să ducă la elimi
continuare. InformîndU-se reciproc în
narea rachetelor de pe continentul
legătură cu problemele actuale ale
european, la înlăturarea primejdiei
construcției socialiste în România și
nucleare din Europa și din întreaIugoslavia, cei doi președinți au con
ga lume.
turat noi perspective extinderii con
lucrării în toate domeniile.
în lumina aceleiași preocupări
majore, România și Iugoslavia și-au
O atenție deosebită s-a acordat
reafirmat
hotărîrea de a contribui
impulsionării colaborării pe plan ela desfășurarea cu rezultate cit mai
conomic, știut fiind că acordul în vi
bune a Conferinței de la Stockholm,
goare prevede o creștere însemnată a
pentru a se ajunge la stabilirea
schimburilor de bunuri materiale.
unor măsuri eficiente in vederea
Pornindu-se de la posibilitățile mari
întăririi încrederii și colaborării pe
de care dispun în acest sens econo
continentul
nostru, înfăptuirii ma
miile naționale ale României și Iu
relui obiectiv al dezarmării.
goslaviei, s-a reliefat necesitatea de
a se acționa pentru ca relațiile eco
Ca țări situate tn aceeași, zonă
nomice să fie ridicate la nivelul me
geografică, România și Iugoslavia
reu ascendent al raporturilor politice,
acordă o Însemnătate deosebită si
în acest sens au fost date indicații
tuației din Balcani, necesității de a
organelor respective de a completa
se intensifica eforturile pentru
cu noi măsuri acordul de colaborare
transformarea peninsulei într-o zonă
pe termen lung, astfel încît acesta să
a păcii și bunei vecinătăți, fără
confere o perspectivă mai amplă con
arme nucleare și baze militare
lucrării reciproce. Pe baza acestor
străine.
Indicații, chiar în timpul vizitei a
Punînd in evidență pericolul per
fost prezentat un program comun de
sistenței conflictelor militare din
măsuri, elaborat de Comisia mixtă
diferite
zone ale lumii,, în primul
de colaborare economică și tehnicorind în Mediterana și Orientul Mij
științifică. prevăzîndu-se ca, paralel
lociu, regiuni situate în imediata
cu amplificarea schimburilor de bu
apropiere a zonei noastre geografi
nuri materiale și extinderea continuă
ce, schimburile de vederi au relie
a schimburilor în zona de frontieră,
fat
incă o dată primatul absolut al
să se diversifice cooperarea în pro
tratativelor, ca singura cale de solu
ducție și specializarea, să se realizeze
ționare a oricăror diferende și liti
noi forme de conlucrare, perfecțio
gii.
nate. Este convingerea reciproc îm
Abordarea în timpul dialogului a
părtășită că acest program deschide
efectelor crizei economice mondiale
largi perspective dezvoltării colabo
a scos In evidență deteriorarea con
rării în sfera producției de bunuri
tinuă a situației țărilor în curs de
materiale — domeniu hotărîtor al
dezvoltare, adincirea
decalajelor,
făuririi noii orînduiri.
cerința unei soluționări globale a
Totodată, înțelegerile la care s-a
problemei datoriilor externe, care
ajuns sînt de natură să ducă la diconstituie o grea povară pentru ță
versificarea și îmbunătățirea colaborării pe plan tehnico-științific,
rile in curs de dezvoltare, a elabo
cultural, în domeniul învățămînturării și aplicării unor măsuri ferme
lui și în alte domenii, toate avlnd o
In direcția făuririi noii ordini eco
însemnătate deosebită pentru întănomice internaționale.
rirea prieteniei dintre popoarele ceSalutînd cu satisfacție rezultatele
lor două țări, pentru dezvoltarea
rodnice ale convorbirilor dintre to
colaborării rodnice dintre ele.
varășii Nicolae Ceaușescu și VeseSchimbul de vederi asupra pro
lin Giuranovici, opinia publică din
blemelor majore ce confruntă lu
țara noastră iși exprimă convingemea contemporană a pus încă o
rea că vizita se înscrie ca o nouă și
dată în evidență identitatea sau aimportantă contribuție la dezvolta
propierea punctelor de vedere, a
rea relațiilor de trainică prietenie și
reliefat voința celor două țări de a
colaborare multilaterală dintre cele
întări conlucrarea pentru ca aceste
două țări constructoare ale socialis
probleme să-și găsească soluționări
mului, în folosul reciproc, al cauzei
echitabile. Exprimîndu-se îngrijora
Înțelegerii, destinderii și păcii în
rea fată de situația încordată exis
Balcani, Europa și în întreaga lume.
tentă pe plan mondial. în cursul dia
AI. CÂMMANU
logului la nivel înalt s-a relevat ne-

ROMA

Reuniunea celor cinci partide membre
ale coaliției guvernamentale
ROMA 6 (Agerpres). — La Roma
a avut loc o reuniune a secretarilor
generali ai celor cinci partide poli
tice membre ale coaliției guverna
mentale de centru-stinga, prezidată
de primul ministru, Bettino Craxi,
secretarul general al P.S.I. în cadrul
întrunirii, liderii partidelor democrat-creștin, socialist, socialist-demo
cratic, republican și liberal au exa
minat probleme prioritare ale pro
gramului guvernamental din sectoa
rele economic, social, al securității și

clștig de’ cauză Partidului laburist,
care se pronunță în mod constant
împotriva înarmărilor nucleare,
împărtășind, totodată, ideea denu
clearizării Pacificului de sud. Pe
de altă parte, în Noua Zeelandă,,
în cadrul alegerilor din vara anu
lui trecut a ieșit învingător Parti
dul laburist, al premierului David
Lange, a cărui platformă are ca
repere de bază interzicerea ac
cesului în porturile naționale a
navelor militare străine cu arme
nucleare la bord și reexaminarea
problemei apartenenței la alianțe
militare din care fac parte șl state
nucleare.
Pe deplin firească, previzibilă,
de aceea, atitudinea adoptată de
guvernul Noii Zeelande de a nu
autoriza accesul în porturile țării
a navelor americane cu propulsie
nucleară sau echipate cu arme nu
cleare cu ocazia manevrelor „Sea
Eagle", ale pactului A.N.Z.U.S.
(din care fac parte Australia, Noua
Zeelandă și Statele Unite ale Ame
rică), programate să aibă loc luna
viitoare.
Așa cum s-a anunțat, această
decizie a determinat anularea ma
nevrelor A.N.Z.U.S. Agențiile internaționale de presă se fac, toțodată, ecoul reacțiilor pe care le-a
generat refuzul guvernului neozeelandez, evidențiind implicațiile
mai largi ale unei asemenea mă
suri. Astfel, agenția U.P.I., citind
declarațiile oficialităților america
ne, subliniază că hotărîrea Noii
Zeelande „pune în pericol existent
ța Tratatului A.N.Z.U.S.". La rindul său, agenția France Presse,
referindu-se la afirmațiile purtă torului de cuvînt al Departamentu
lui de Stat, arată că sînt luate în
considerație „măsuri de sancționa
re a refuzului neozeelandez" și se
examinează „implicațiile atitudinii
Wellingtonului asupra relațiilor
dintre cele două țări". Arătînd că
la Washington se exprimă neliniș

ordinii publice și al instituțiilor sta
tale — se arată în comunicatul pre
ședinției Consiliului de Miniștri.
Totodată,
informează
agenția
ANSA, liderii celor cinci partide
au examinat probleme referitoare la
alegerile administrative de la 12 mai.
Participanții la reuniune au hotărit
să reia la 13 februarie dezbaterea
problematicii discutate, cu participa
rea președinților grupurilor parla
mentare ale celor cinci partide.

te asupra efectelor de „bulgăr de
zăpadă" pe care ar putea să le
aibă hotărîrea Noii Zeelande, aceeași agenție subliniază că „gu
vernul american a lansat o punere
in gardă către oricare dintre aliați
care ar fi tentat, pe baza acestui
precedent, să nu își respecte obli
gațiile in materie de securitate".
„Orice acțiune de acest tip nu va
fi fără cost pentru țările care și-ar
asuma o astfel de răspundere" —
scrie A.F.P. citîndu-1 pe- purtătorul
de cuvint american. Acest avertis
ment. comentează agenția, este in
terpretat de observatori ca vizînd,
într-o manieră generală, șl acele
țări membre ale N.A.T.O. care ex
primă rezerve în ce privește am
plasarea noilor rachete nucleare cu
rază medie de acțiune.
într-adevăr, este o realitate În
mulțirea cazurilor de asemenea
rezistente sau „defecțiuni" — cu
noscute fiind obiecțiile Belgiei, Olandei. Danemarcei în problema
amplasării respectivelor, rachete.
Faptul că „legea puterii conducă
toare", dictatul leadership-ului, în
cepe să „scîrțîie" In cadrul blocu
rilor militare ilustrează concludent
anacronismul acestor blocuri, crea
ții ale perioadei „războiului rece".
Referindu-se la A.N.Z.U.S., se im
pune amintit că acest bloc, ca și
defunctul bloc militar S.E.A.T.O.. a
fost folosit, practic, împotriva creș
terii mișcărilor de eliberare na
țională și socială din Asia de
sud-est șl Extremul Orient. Sub
firma pactului A.N.Z.U.S.. Austra
lia și Noua Zeelandă au fost atra
se în războiul din Indochina, ca și
la alte acțiuni militare din zonă,
urmărind frinarea luptei popoa
relor pentru libertate și Indepen
dență.
Faptele arată că, pe măsură ce
se înmulțesc cazurile de opoziție
sau „rebeliune" față de planurile
de întărire a blocurilor militare,
de antrenare a statelor membre

PRIMIRE LA MOSCOVA

Lucrările celui de-al XXV-lea Congres
al P. C. Francez

cu prilejul ședinței Comitetului C.A.E.R. de colaborare
în domeniul construcțiilor de mașini

MOSCOVA «. — Trimisul Ager
pres, M. Chebeleu. transmite: Nikolai
Tihonov, membru al Biroului Politic
al C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a pri
mit, la Kremlin, pe conducătorii de
legațiilor participante la lucrările
primei ședințe a Comitetului C.A.E.R.
de colaborare în domeniul construc
țiilor de mașini. A fost prezent, din
partea țării noastre, tovarășul Nicolae Constantin, membru al Comitetu-

Iul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
viceprim-ministru al guvernului.
în cadrul convorbirii, desfășurată
într-o atmosferă caldă, prietenească,
au fost examinate probleme legate
de dezvoltarea și adincirea colaboră
rii economice și tehnico-științifice a
țărilor membre ale C.A.E.R., asigu
rarea economiilor lor naționale cu
utilaj de înalt nivel tehnic, de per
fecționarea structurii și reutilarea
tehnică a construcțiilor de mașini.

HANOI
Intîlnire prietenească româno-vietnameză
HANOI 6 (Agerpres). — Cu prile
jul împlinirii a 35 de ani de la sta
bilirea relațiilor diplomatice dintre
România și Vietnam, la Ambasada
română din Hanoi a avut loc o îritîlnlre prietenească. Au fost prezenți
Nguyen Co Thach, membru supleant
al Biroului Politic al C.C. al P.C.V.,

ministrul afacerilor externe al
R. S. Vietnam, Do Van Tai, adjunct
de șef de secție la C.C. al P.C.V.,
Trinh Ngoc Thai, secretar general al
Comitetului vietnamez de solidari
tate și prietenie cu toate popoarele,
alte persoane oficiale vietnameze.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Evoluția situației din sudul Libanului • Convorbiri In
probleme leqate de starea conllictuală din zonă
BEIRUT 6 (Agerpres). — Trupele
pe baza retragerii Israelului din toate
israeliene au izolat miercuri orașul
teritoriile ocupate și
,. respectării
________
Maarakeh, din sudul ocupat al Liba
drepturilor legitime ale poporului
nului, invocînd acțiunile de rezisten
palestinian, inclusiv a dreptului de a
ță din ultimele zile ale populației lo
constitui un stat propriu, prin in
cale, relatează agenția Reuter. Un
staurarea unor relații de bună veci
purtător de cuvînt al Forței interi
nătate intre Israel și țările arabe ve
mare a Națiunilor Unite în Liban
cine, transmite agenția M.E.N. Tot
(UNIFIL) a precizat că, în zorii zilei,
odată, el a subliniat importanța re
vehicule blindate și buldozere au blo
tragerii Israelului din Liban, pentru
cat toate intrările în oraș. S-a pro
a permite poporului libanez să pună
cedat la interogatorii și perchezițiocapăt dezbinării, să realizeze unita
narea locuințelor. în zona Bourj
tea și reconcilierea națională.
Rahhal — suburbie a orașului Tyr,
La rîndul său, Richard von Weiz
locuită în majoritate de populație
saecker a relevat disponibilitatea țării
șiită — s-au înregistrat schimburi de
sale de a-și aduce contribuția, alături
focuri. Postul de radio Beirut a ade alte state, la consolidarea proce
nunțat că circa 30 de persoane au
sului de pace în Orientul Mijlociu,
fost rănite, iar forțele israeliene au
care presupune recunoașterea drep
arestat cîteva zeci de studenți ai
turilor tuturor statelor și popoarelor
școlii tehnice din localitate.
din regiune, „în special a dreptului
poporului palestinian la autodetermi
CAIRO — în toastul rostit la di
... 
nare și a dreptului Israelului de a
neul în onoarea președintelui R.F.
trăi în cadrul unor frontiere sigure
Germania. Richard von Weizsaecker
și recunoscute". în context, președin
— aflat în vizită oficială la Cairo —
tele vest-german a lansat un apel
președintele Hosni Mubarak a rea
tuturor părților să renunțe la folosi
firmat hotărîrea Egiptului de a-și area forței, intrucît problemele pot fi
duce în continuare contribuția la in
soluționate 'doar prin negocieri, nu
staurarea păcii în Orientul Mijlociu,
prin război.

Raportul economic anual al președintelui prezentat
Congresului S.U.A.
WASHINGTON 6 (Agerpres). —
Președintele Ronald Reagan a prezeiitat Congresului raportul economic anual, împreună cu raportul
Consiliului consilierilor economici,
în document, președintele S.U.A.
subliniază că, pentru a evita reîn
toarcerea la „situația dezastruoasă"
de la sfîrșitul anilor ’70, ..caracteri
zată prin inflație și recesiune", este
necesară continuarea orientărilor de
politică economică inițiate in ultimii
patru ani.
Ca și in mesajul prezidențial ce •
a însoțit proiectul de buget pe anul
financiar 1985—1986, in raport se
pune accent pe necesitatea reduce
rii importantului deficit bugetar,
care — se menționează — a fost
produs de creșterea cheltuielilor și
de ritmul prea lent de dezvoltare.
O altă problemă economică ce își
așteaptă rezolvarea — se arată în
document — o constituie șomajul, a
cărui rată continuă să fie prea
mare, și efectele sale asupra mun
citorilor și1 familiilor lor. Un alt as
pect al acestei probleme — se ara
tă in raport) — îl reprezintă faptul
că nivelul sărăciei rămîne încă ri
dicat, în raport se subliniază, tot
odată. necesitatea promovării unei
politici monetare judicioase, care să
nu mai împiedice creșterea econo
mică și să nu mai accelereze in
flația. a reducerii deficitului comer
cial și realizării unui sistem de co
merț liber și echitabil, atît pe ca
lea unor acorduri bilaterale, cit și
multilaterale. •

la cursa înarmărilor, se recurge
tot mai insistent la metoda pre
siunilor și amenințărilor, la „repre
salii" și „sancțiuni" împotriva ce
lor care nu urmează cu docilita
te cuvîntul puterii nucleare domi
nante.
„Cazul neozeelandez" ilustrează
că ideea denuclearizării a căpătat
o indiscutabilă valoare și valabi
litate universală. Ea este susținută
intens nu numai în Balcani, în nor
dul și tn centrul Europei, în Ame
rica Latină, în Africa, în zona
Oceanului Indian, ci și în Pacificul
de sud. Rezultă deci că nu poate
fi vorba de un fenomen con
junctura! sau de o revendicare in
cidentală, ci de un deziderat efec
tiv al popoarelor de pe întregul
glob.
în relatările agențiilor de presă
privind unele reacții la hotărîrea
adoptată de guvernul neozeelandez se vorbește insistent des
pre sancțiuni, menționîndu-se ca
primă măsură anularea manevre
lor A.N.Z.U.S. Fără Îndoială că o
asemenea „sancțiune", departe de
a pedepsi pe cineva, nu este decit
binevenită, iar repetarea ei ar ti de
dorit cit mai frecvent. Mat
ales că. tn dltimul timp. în
diferite puncte ale globului are toc
o multiplicare a manevrelor, exercițiilor militare de tot telul, antrenînd efective din ce in ce mai
ample, uriașe concentrări de avioa
ne, tancuri, nave — ceea ce nu
pare a fi modul cel mai fericit de
marcare a 40 de ani de la încheie
rea războiului al doilea mondial.
Or, lecția teribilă a trecutului ar
trebui să îndemne la reținere în
acțiunile și exercițiile militare, tn
jocul cu tocul. Pentru că o nouă
conflagrație, tn mod inevitabil o
conflagrație nucleară, ar dovedi că
pentru nimeni nu există un „ultim
țărm" salvator.
Dumitru ȚINU

Referitor la perspectivele econo
mice pentru perioada următoare. în
raport se arată : „Știm că redresa
rea economică nu a fost stabilă, nici
în privința duratei, și nici că am
ploare. în parte datorită faptului că
politicile monetare și fiscale au fost
de multe ori șovăielnice. S-ar pu
tea să nu fim capabili să înlăturăm
cu totul recesiunile, dar promovarea
susținută a unei politici care să sti
muleze creșterea pe termen lung și
stabilitatea poate reduce frecvența și
severitatea lor. Faptul că (anticipăm
o reducere treptată, în atțli viitori,
a ratei șomajului, a ratei inflației și
a ratelor dobînzil reflectă această
hotărîre de a promova o politică ju
dicioasă, durabilă și previzibilă".

PARIS 6. — Trimisul Agerpres,
C. Oprică, transmite : La SaintOuen s-au deschis, miercuri, lucră
rile celui de-al XXV-lea Congres al
Partidului Comunist Francez, la care
iau parte peste 1 700 de delegați aleși
din toate departamentele Franței.
Participă, de asemenea, peste 120 de
delegații ale unor partide comuniste
și muncitorești, mișcări de eliberare
națională, alte organizații progre
siste.
Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație condusă de
tovarășul Dumitru Popescu, membru
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R.
Georges Marchais, secretar general
al P.C.F., a prezentat raportul la
congres. în document se face o am
plă analiză a situației actuale a
Franței — economică, politică și so
cială — relevîndu-se strategia P.C.F.
pentru ieșirea tării din criza prin
care trece și pentru construirea so
cialismului. ținîndu-se seama de
particularitățile naționale. El a che
mat la atragerea tuturor forțelor so
ciale, a bărbaților, femeilor, tinere
tului, la lupta pentru realizarea unei
vieți mai bune a oamenilor muncii
francezi. Abordind problema unității
forțelor de stingă, secretarul general
gl P.C.F. s-a pronunțat pentru „în
cheierea de acorduri cu Partidul So
cialist Francez, atunci cînd asemenea
acorduri se dovedesc posibile".
„Ne propunem ca scop, a afirmat
Georges Marchais, realizarea unei
mișcări populare de o asemenea
amploare încît să meargă dincolo de
majoritățile politice de stingă care
au existat în trecut". Georges Mar
chais a subliniat că P.C.F. militează
pentru creșterea rolului Franței în
lupta pentru pace și dezarmare. îm-

potriva foametei, pentru dezvoltarea
unei noi ordini internaționale.
„Vom continua să acționăm pentru
înghețarea imediată a desfășurării
rachetelor in Europa — atit in ță
rile occidentale, cit și tn țările so
cialiste — pentru un dialog con
structiv în vederea realizării unei
reduceri a armamentelor la cel mai
scăzut nivel posibil și interzicerea
militarizării Cosmosului, pentru suc
cesul negocierilor în curs de desfă
șurare și al inițiativelor care sînt în
favoarea destinderii, pentru o soluție
negociată a tuturor conflictelor".
„Am convenit cu alte partide să fa
cem toate eforturile pentru crearea
condițiilor unei inițiative unitare,
adunînd toate forțele care acționează
pentru pace și dezarmare în Euro
pa", a spus vorbitorul. în raport,
secretarul general al P.C.F., expri
mînd dorința comuniștilor francezi
de a dezvolta solidaritatea cu parti
dele comuniste, cu toate forțele in
marea luptă pentru democrație,
pace, emanciparea omului, a arătat
că P.C.F. este hotărit să-și consacre
eforturile luptei pentru pace, demo
crație. libertate, independență și
progres social.
în aceeași zi au fost salutate dele
gațiile străine participante la con
gres, au fost alese comisiile de lucru
ale congresului și au început discu
țiile. pe marginea raportului. '
Pe ordinea de zi a congresului
figurează discutarea proiectului de
rezoluție a celui de-al XXV-lea Con
gres al P.C.F.. document care a fost
dezbătut în ultimele luni de comu
niști în conferințe pe secțiuni și
conferințe federale ale partidului,
la care au participat un mare număr
de membri ai partidului.

H

staționate pe teritoriul sau
O declarație a purtătorului de cuvînt al guvernului elen
ATENA 8 (Agerpres). — Grecia a
ferință la nivel inalt de la Delhi,
respins o cerere a comandantuluialături de șefi de stat sau de guvern
șef al forțelor N.A.T.O. din Europa
din India, Mexic, Argentina, Suedia
privind modernizarea armelor nu
și Tanzania, care s-au pronunțat îm
cleare americane staționate pe teri
potriva' armelor nucleare.
toriul elen și a instalațiilor lor, in
formează agențiile U.P.I. și France
Guvernul grec a condamnat ater
Presse, citind purtătorul de cuvînt
tatul terorist înregistrat în suburb:
oficial al guvernului elen, Dimitris
Glyfada, a capitalei elene, unde o
Maroudas. „Grecia nu va accepta
bombă de producție artizanală a ex
modernizarea acestor arme", a sub
plodat într-un bar frecventat de miliniat purtătorul de cuvînt, precizind. litari americani, relatează agenția
că guvernul elen a aprobat o serie
Associated Press. „„Aceste
_____ ___
,___
acțiuni
de „măsuri de securitate in zona de
sînt inacceptabile pentru poporul
grec", a subliniat‘ purtătorul
......de
staționare".
Agențiile menționate reamintesc
cuvînt al guvernului, Dimitris Madeclarațiile recente ale premierului
roudas. „Guvernul elen condamnă
Andreas Papandreu, potrivit cărora
orice act de violență", a menționat
armele nucleare vor fi evacuate de
el. După cum se știe, atentatul s-a
pe teritoriul elen, precum și faptul
soldat cu 30 de răniți, dintre care 69
că acesta a participat la recenta conde militari ameripani.

SEUL: Ample manifestații împotriva
regimului din Coreea de Sud
SEUL 6 (Agerpres). — La Seul au
avut loc ample manifestații ale... etu
.... 
denților, sprijiniți de alte categorii
ale populației, împotriva regimului
militar din Coreea de Sud. Manifes
tanta au cerut acordarea de drepturi
politice liderilor opoziției democra
tice sud-coreene și eliberarea din de
tenție a conducătorilor organizațiilor
studențești.
Pentru dispersarea participanților
au fost mobilizate detașamente spe
ciale de politie, care au făcut uz de
gaze lacrimogene. Peste 200 de de
monstranți au fost arestați.

Asemenea acțiuni șe desfășoară cu
b deosebită vigoare de citeva săptămîni, ele exprimînd — după cum
relevă observatorii — opoziția mase
lor largi față de apropiatele „alegeri
parlamentare", programate pentru 12
februarie. în vederea acestora, parti
dul de guvernămînt, reprezentat de
actualul regim, a luat măsuri de eli
minare a concurenței opoziției, ce
mai utilizată metodă fiind recurge
rea la forță, reprimarea brutală sau
arestul la domiciliu.

AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt
REUNIUNE MINISTERIALĂ A „GRUPULUI DE LA CARTAGENA". Mi

niștrii de externe și finanțe din țările membre ale „Grupului de la Car
tagena" se întîlnesc, bstăzi, la Santo Domingo pentru a stabili o plat
formă comună a statelor respective în cadrul negocierilor cu Fondul Mo
netar Internațional (F.M.I.) și Banca Internațională pentru Reconstrucție
și Dezvoltare (B.I.R.D.), care urmează să aibă loc, in aprilie, la Washing
ton. Un document pregătit pentru această reuniune reține cererile de
bază ale țărilor debitoare in legătură cu necesitatea scăderii ratelor
dobînzilor și a sprijinirii eforturilor lor de dezvoltare economică.

LUCRĂRILE GRUPULUI DE
LUCRU SOVIETO-AMERICAN in
problemele influenței asupra cli
mei exercitate de modificările care
se produc in mediul ambiant s-au
desfășurat la Washington. Grupul
funcționează în cadrul acordului
sovieto-american privind colabora
rea în domeniul protecției mediu
lui ambiant Protocolul semnat la
încheierea lucrărilor prevede continuarea colaborării bilaterale in
domeniile respective.
CONDAMNAREA DE CĂTRE■
ÎNTREAGA LUME ___________
A POLITICII
INUMANE DE APARTHEID pro
movate de guvernul rasist de la
Pretoria constituie o parte impor
tantă a luptei pentru lichidarea ul
timelor rămășițe ale colonialismului
in Africa, a declarat președintele
Federației Mondiale a Asociațiilor
pentru Națiunile Unite, N. David
son. Luînd cuvîntul in cadrul celei
de-a IV-a conferințe a organizației
africane a acestei federații, ale că
rei lucrări se desfășoară in capitala
Liberiei, el a cerut țărilor occiden
tale să înceteze orice colaborare cu
regimul rasist, de la Pretoria, pe
plan atît politic, cit șt economic și
comercial.

GRECIA SI CIPRU SPRIJINĂ
IN CONTINUARE INIȚIATIVA
SECRETARULUI GENERAL AL
O.N.U. privind reglementarea pro
blemei cipriote și speră că ea va
conduce la o soluție justă și via
bilă — se arată în comunicatul co
mun dat publicității după întîlnirea de la Atena dintre președinte
le Ciprului, Spyros Kyprianou.
președintele Greciei. Constantin
Karamanlis, și premierul Andreas
Papandreu. Totodată, se exprimă
speranța că partea turco-cipriotă
nu va întreprinde acțiuni unilate
rale- și va contribui in mod res
ponsabil Ia succesul inițiativei se-

cretarului general al O.N.U. în do
cument se subliniază „necesitatea
de a se apăra unitatea Ciprului,
care se impune mai mult ca nici
odată în actuala fază crucială a
problemei cipriote".
NIGERIA VA REVENI LA O
GUVERNARE CIVILA după o pe
rioadă de circa trei ani — a decla
rat generalul Mohammed Buharl,
șeful statului nigerian. Piuă atunci,
actualele autorități vor continua
politica de reforme, mai ales pe
plan economic. Buhari a precizat
că. înainte de trecerea la o guver
nare civilă, in țară va fi organizat
un referendum în vederea alegerii
sistemului politic.
CANADA NU VA PARTICIPA
LA PROGRAMUL AMERICAN
de . cercetări privind realizarea
unui sistem antirachetă în spațiul
cosmic, cunoscut sub numele de
„războiul stelelor", a declarat, in
parlament, ministrul canadian de
externe, Joe Clark. Totodată, mi
nistrul canadian a afirmat că gu
vernul său nu va permite stațio
narea de arme nucleare pe terito
riul canadian.

FRONT ANTITERORIST. Primul
ministru francez, Laurent Fabius,
aflat in vizită la Bonn, a anunțat,
după convorbirile avute cu can
celarul federal vest-german, Helmut
Kohl, ,,constituirea unui front unit
intre Franța, R.F.G. si alte țări
(vest-)europene interesate in lupta
antiteroristă". Anterior, ministrul
francez de interne, Pierre loxe. anunțase crearea „unui grup opera
țional" franco—vest-german pentru
coordonarea luptei împotriva tero
rismului.
SPANIA ȘI MAREA BRIT^NIE
au Încheiat, la Geneva, o primă
rundă de negocieri asupra conten-

ciosului bilateral privind Gibraltarul. Delegațiile celor două țări,
conduse de miniștrii de externe
spaniol și britanic. Fernando Mo
ran și. respectiv, Geoffrey Howe,
și-au prezentat punctele de ve
dere proprii in legătură cu această
problemă, după care discuțiile au
fost axate asupra unui sistem de
cooperare pentru dezvoltarea rela
țiilor, economice, sociale și cultura
le intre cele două Părți, ,de o parte
și de alta a frontierei dintre Spa
nia și Gibraltar.

DEMISIE. Carlos Mota Pinto,
președintele Partidului Social-De
mocrat din Portugalia, care îm
preună cu Partidul Socialist Portu
ghez formează guvernul lusitan, a
anunțat că demisionează de la con
ducerea partidului său. ca urmare
a deosebirilor de opinii ce se ma
nifestă în cadrul acestei formațiuni
politice. De asemenea, el a preci
zat că este gata să renunțe și Ia
funcțiile de vicepremier și minis
tru al apărării in guvernul de coa
liție. „de îndată ce se va găsi o
soluție pentru înlocuirea sa".
NO7 SCHIMBURI DE FOCURI
Intre forțele insurgente salvadoriene și armată au fost înregistrate in
departamentele Usulutan șl San
Miguel. Cele mai Intense înfruntări
au fost semnalate in zona cantoa
nelor Mas Marias. Macho Muerto
și San Pedro Arevalo.
ÎNTR-O DECLARAȚIE FĂCUTĂ
LA CIUDAD DE MEXICO, minis
trul mexican al relațiilor externe.
Bernardo Sepulveda Amor, s-a
pronunțat pentru
aprofundarea
proceselor democratice din Ame
rica Latină. El a arătat că reali
zările obținute pe calea dezvoltării
vieții
politice
latino-americane
deschid noi posibilități pentru în
tărirea solidarității regionale.

ACCIDENT. După cum transmite
agenția P.A.P., la 4 februarie, la o
mină de cărbuni din localitatea .
Jastszembe s-a surpat o galerie,
surprinzind in subteran nouă mi
neri. După eforturi intense, echi
pele de salvare au reușit să-i scoa
tă la suprafață. Șapte mineri sînt
răniți, iar doi și-au pierdut viața.
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