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CEL MAI IUBIT FIU AL POPORULUI,
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,

unei păci globale, juste șl durabile
In Orientul Mijlociu.
Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se transmită
președintelui Mohamed Hosni Mu
barak un cald salut de prietenie și
cele mai bune urări poporului egip
tean.
Ir cadrul întrevederii au fost re
levate cu satisfacție bunele relații
de prietenie și colaborare statornici
te intre
România și Egipt și s-a
exprimat dorința dezvoltării și di
versificării în continuare a rapor
turilor româno-egiptene in folosul și
spre binele celor două țări și po
poare, al cauzei păcii și Înțelegerii
Intre națiuni.
Abd Elelah a informat, din însăr
cinarea
președintelui
Mohamed
Hosni Mubarak, despre situația ac
tuală din Orientul Mijlociu. In același timp, el a expus activitatea și
preocupările R. A. Egipt, ale pre
ședintelui Mubarak, in vederea re-

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, luni după-amiază, pe Abd
Elelah, președintele Comisiei pentru
afaceri externe a parlamentului egip
tean, trimis special al președintelui
Republicii Arabe Egipt, Mohamed
Hosni Mubarak.
Oaspetele a înmînat tovarășului
Nicolae Ceaușescu un mesaj din
partea președintelui R.A. Egipt,
Mohamed Hosni Mubarak, și i-a
transmis un cald salut și cordiale
urări de sănătate și fericire. Tot
odată, el a arătat că-i revine misiu
nea de onoare de a exprima pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu din
partea președintelui Mubarak, a po
porului egiptean profunde mulțumiri,
înalta apreciere pentru activitatea
politico-diplomatică neobosită și pen
tru sprijinul permanent pe care
România, șeful statului român îl
acordă eforturilor de instaurare a

/

glementăril situației dln această
zonă.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
subliniat că in prezent este necesar
să fie intensificate acțiunile politice
și diplomatice pentru a se ajunge
la o soluție pe cale politică, la o
pace justă și durabilă în Orientul
Mijlociu, bazată pe retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile arabe
ocupate in urma războiului din 1967,
pe recunoașterea dreptului poporu
lui palestinian la autodeterminare și
la crearea unui stat propriu, inde
pendent, pe asigurarea independen
ței, suveranității și securității tutu
ror statelor din această regiune.
La întrevedere, desfășurată intr-o
atmosferă cordială, prietenească, a
participat Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe.
A fost prezent Mohamed Said ElSayed. ambasadorul R. A. Egipt la
București.

PROPUS CflNDIDfiT AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI
ÎNVĂTĂM1NTUL POLITICO-IDEOLOGIC
SI UNITATII SOCIALISTE IN ALEGERILE UE DEPUIATI
puternic angajat în opera de educare revoluționară,
PENTRU MAREA ADUNARE NAȚIONALA
de înfăptuire a programelor de dezvoltare
A

••

economico-socială a țării
O nouă și puternică dovadă a unității de neclintit a poporului
în jurul partidului, al secretarului său general, a sentimentelor
de fierbinte dragoste, de nețărmurită recunoștință și adîncă
prețuire pe care le nutresc comuniștii, toți oamenii muncii
față de strălucitul conducător al partidului și statului nostru
Luni dupâ-amiazâ, intr-o atmosferă de vibrant
entuziasm, adunarea cetățenilor din circum
scripția electorală nr. 1 „23 August" a munici
piului București, exprimind deplina ' unitate de
cuget și simțire, voința și dorința tuturor celor
ce trăiesc și muncesc in cuprinsul acestei mari
platforme industriale a Capitalei, a propus can
didatura
tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România, pre

Adunarea, organizată în cadrul ac
țiunilor de desemnare a candidaților
pentru alegerile de deputați in Marea
Adunare Națională, a avut loc la
cunoscuta întreprindere bucureșteană „23 August
.
**
Au luat parte muncitori, ingineri și
tehnicieni din această reprezentativă
citadelă industrială a Capitalei, de la
unitățile alăturate — „Republica
**
și
I.M.U.A.B., din institute de cer
cetare și proiectare, instituții de învățămînt și sănătate, de la alte
unități aflate în această zonă,
precum și numeroși locuitori ai car
tierului. Prin aplauze și urale puter
nice. cei peste 8 009 de participant!
au dat glas celor mai înălțătoare sen
timente de stimă și prețuire față de
activitatea neobosită, plină de dărui
re a secretarului general al partidu
lui, ctitor al României moderne, emi
nentă personalitate a lumii contem
porane, strălucit militant pentru so
cialism, pentru cauza libertății și in
dependentei popoarelor, pentru înțe
legere, colaborare și pace în lume.
Reliefînd cu pregnanță înfăptuirile
Istorice ale operei de construcție so
cialistă din România, pe care națiu
nea noastră le-a obținut îndeosebi
In ultimele două decenii, de cind in
fruntea partidului si statului se află
tovarășul Nicolae Ceaușescu, intrate
adine în istoria națională drept pe
rioada cea mai bogată în împliniri,
adunarea a constituit un nou prilej
de exprimare a unității de nezdrun
cinat a întregului popor in jurul
partidului nostru comunist, al secre
tarului său general și a evidențiat
hotărîrea tuturor oamenilor muncii
de a-și mobiliza tot elanul creator.
Întreaga energie pentru realizarea
exemplară a sarcinilor economîcoșociale ale ultimului an al actualului
cincinal. In vederea asigurării celor
mai bune condiții pentru înfăptuirea
mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului,
pentru prosperitatea patriei noastre.
România socialistă.
Adunarea a fost deschisă de pri
mul secretar al Comitetului de partid
al sectorului 3, Constantin Smeu.
In cadrul adunării a luat cuvîntul
tovarășul Gheorghe Pană, membru
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al
P.C.R.. care a spus :
Trăim astăzi momente de înăl
țătoare
mindrie
patriotică
pri
lejuite de înalta cinste ce o
avem de a propune. în numele
Consiliului Național al Frontului
Demoorățiel și Unității Socialiste,
ca in circumscripția electorală nr. 1
„23 August
**
a municipiului București să candideze. la
‘
‘
alegerile
ce
vor avea Ioc la 17 martie 1985, se
cretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Demo
crației și Unițătii Socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, conducă
torul iubit al partidului și al po
porului, proeminentă personalitate
politică a lumii contemporane.
Cu adîncă recunoștință și satis
facție deplină susținem, din toată
inima, candidatura pentru organul
suprem de stat a celui mai stimat
fiu al națiunii noastre socialiste, ge
nialul strateg și conducător revolu
ționar al operei de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre
comunism, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. patriot înflăcărat, ce si-a
dedicat întreaga viață și activitate
slujirii intereselor fundamentale ale
partidului și poporului. împlinirii

t

țedintele Frontului Democrației țl Unității So
cialiste, pentru alegerile de deputați in Marea
Adunare Națională.
Expresie elocventă a dragostei ți recunoștinței
profunde pe care comuniștii, toți cetățenii pa
triei, fără deosebire de naționalitate, le nutresc
față de conducătorul iubit și stimat al partidului
ți al țării pentru activitatea sa neobosită con
sacrată înfloririi patriei noastre socialista și
inaintării ei pe trepte tot mai inalte de progres

supremelor Idealuri de dreptate. 11.bunăstare.
bertate, independență, .bunăstare,
progres și pace ale întregii națiuni.
Asemeni tuturor fiilor patriei, sintem încredințați că propunerea ca
tovarășul Nicolae Ceaușescu, marele
făurar al noului destin socialist al
țării, să candideze in alegerile pen
tru cel mai inalt organ al puterii de
stat reprezintă opțiunea politică
fundamentală a întregului
popor,
care și-a găsit o strălucită confir
mare, la Congresul al XIII-lea al
partidului, in memorabilul act al
realegerii ctitorului României socia
liste în suprema funcție de secretar
general al partidului, iar la Con
gresul al III-lea al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, în
funcția de președinte ai celui mai
cuprinzător organism politic și de
mocratic al societății noastre.
Avem astăzi încă un prilej minunat
pentru a ne îndrepta gindurile și
simțămintele de caldă prețuire ce ne
leagă de fiul cel mai ilustru al po
porului, al • cărui nume reprezintă
simbolul a tot ceea ce dorim și ne-am
propus să înfăptuim mai măreț șl
mai frumos, cu demnitate și cutezan
ță, pe drumul ales pentru făurirea
viitorului luminos al țării, pentru a
exprima, împreună cu toți fiii Româ
niei socialiste, cel mai profund
omagiu secretarului general al parti
dului pentru tot ceea ce a făcut și
face spre binele și fericirea națiunii

fi civilizație, creșterii bunăstării ți fericirii celor
ce muncesc, această propunere reprezintă o
nouă ți grăitoare dovadă a increderii depline
In politica Partidului Comunist Român, a hotăririi ferme de a acționa cu întreaga pricepere ți
energie pentru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor pe acest an ți pe întregul cincinal, pentru
înfăptuirea istoricelor hotâriri jșle Congresului al.
XIII-lea al partidului.
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Sentimentul unanim
Sînt întruniți In aI ceastă
uriașă hală a

uzinelor „23 August"
din Capitală, intr-o
mare și insuflețitoare
adunare cetățenească,
mii și mii de femei și
* bărbați — muncitori,
ingineri,
tehnicieni,
oameni ai muncii din
diverse
sectoare
de
I
activitate din circum
scripția electorală nr.
1. Mii și mii de inimi,
bătind la unison, îm
părtășind aceleași sen
timente de fierbinte
dragoste, respect și
recunoștință față de
intiiul cetățean al ță
ț rii, deputatul lor ■ în
i marele sfat al Repu
te blicii.
Se încheie o legislai tură. Este ora marelui
’ bilanț în apropierea alegerilor de la 17 mar
tie. Cinci ani de rod, nică activitate sînt inț fățișați prin fapte de

**

muncă deosebite, prin
realizări de prestigiu
care se înscriu strălu
cit in marile realizări
ale țării. Cinci ani in
care noi toți, confruntîndu-ne mereu cu
exigențele viitorului,
invățînd mereu din di
ficultățile
rezolvate
prin propriile noastre
forțe, prin propriile
noastre aspirații spre
mai bine, am urcat
drept, spre noi piscuri
de progres, mereu do
ritori de a ne spori
succesele și, in felul
acesta, de a spori fru
musețea și puterea ță
rii, independența și
suveranitatea ei.
Din ansamblul im
presionant al faptelor
de muncă, de presti
giu, al realizărilor lor
de excepție, oamenii
pun în
lumină, în
acest moment al înal
telor responsabilități

civice, izvorul puternic de energie neprețuiti din care, sorbind
neîncetat, află mereu
forță și încredere în
propriile
capacități,
depășindu-se pe ei
înșiși, descoperindu-și
mereu noi posibilități
de împlinire creatoa
re, trăind din plin noi
șh noi satisfacții. Sa
tisfacțiile datoriei de
constructori ai vieții
noastre noi, îndeplinite cu nestrămutată
voință și hotărîre revoluționari. Un izvor
de energie a cărui tirie de nesecat se află
în conștiința noastră,
a tuturor, de stăpîni
ai propriului destin și
ai destinului țării, în
libertatea noastră de a
hotărî și a îndeplini ce
am hotărît în spiritul

.
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(Continuare
în pag. a IlI-a)

Trebuie acționat pentru ridicarea nivelului și eficienței învățămîntului politico-ideologic de masă, care trebuie să înarmeze pe
comuniști, pe oamenii muncii cu principiile fundamentale ale parti
dului, obiectivele și sarcinile ce revin fiecărui domeniu de activitate,
să asigure dezvoltarea conștiinței revoluționare, însușirea trăsături
lor moral-politice ale omului nou, participarea activă a membrilor de
partid, a celor ce muncesc la înfăptuirea Programului partidului

NICOLAE CEAUȘESCU
Invățămtntul politico-ideologic se
află in plină desfășurare. Milioane
și milioane de oameni ai muncii
dezbat in acest cadru documentele
Congresului al XIII-lea, aprofundind bogăția de idei și teze de mare
valoare principială șl practică pe
care le Însumează. In centrul stu
diului politico-ideologic se află Ra
portul prezentat marelui forum co
munist de către tovarășul Nicolae
Ceaușescu, nouă și strălucită contribuție a secretarului general al
partidului nostru la Îmbogățirea
gindirii social-politiee, a tezaurului
teoretic al partidului nostru, cuprinzînd aprecieri, teze și idei noi. întemeiate pe analiza profundă a rea
lităților social-economice contempo
rane, a noîldr cerințe ale procesului
revoluționar de edificare a societății
socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comu
nism. Aprofundarea și însușirea te
meinică a prevederilor Raportului,
ale celorlalte documente ale Con
gresului trebuie să determine anga
jarea și mai puternică a oamenilor
muncii în opera de înfăptuire exem
plară a obiectivelor stabilite, stimu
larea spiritului gospodăresc, a pute
rii de creație In vederea identifică
rii tuturor resurselor de creștere a
producției, a unei superioare valori
ficări a modernei baze tehnicomateriale a societății noastre.
Importanța deosebită a tematicii
de studiu, marile exigențe sub sem
nul cărora se desfășoară invățămîntul politico-ideologic așază In conti
nuare in fata tuturor organelor și

organizațiilor de partid sarcina sporirii eforturilor în vederea realizării unei înalte calități a studiului
politico-ideologic, astfei incit acesta
să-și sporească puterea sa de înrîurire și mobilizare a conștiințelor.
Chemat să asigure cadrul propice
dezbaterii șl însușirii politicii econo
mice a partidului, înțelegerii pro
funde a conținutului, rațiunilor și
sensului măsurilor adoptate de Con
gresul al XIII-lea, a esenței proce
selor și fenomenelor economico-sociale proprii etapei actuale. • învățămintul politico-ideologic trebuie să
facă bine cunoscute sarcinile specifi
ce fiecărui domeniu de activitate,
obiectivele pentru care trebuie să
militeze flecare colectiv muncito
resc, căile prin care se pot atin
ge țelurile propuse. Cu deosebi
re, dezbaterile din cursurile invățămîntului politico-ideologic tre
buie să determine profunde trans
formări în mentalitatea oamenilor, în
felul lor de a-și gîndi îndatoririle, de
a-și înțelege răspunderile. Invățămîntul politico-ideologic are menirea de a imprima adine in conștiințe
adevărul
că
în
etapa
actuală hotărîtoare pentru prosperitatea țării, pentru bunăstarea
fiecăruia dintre fiii săi sînt munca de
calitate, ordinea și disciplina, spiritul
gospodăresc, înalta răspundere față
de avutul obștesc. Acestea sînt uria
șele resurse aflate la îndemina fie
cărui colectiv muncitoresc în vederea
creșterii necontenite a productivității
muncii, reducerii consumurilor mate
riale și energetice, sporirii competi-

tlvității produselor românești, valori
ficării cu înaltă eficiență economică
a materiilor prime și materialelor.
Rezultatele concrete obținute în
aceste domenii reprezintă criteriul
principal de apreciere a finalității
formative a dezbaterilor din cadrul
Invățâmîntului politico-ideologic.
In același spirit, al unei strînsa
legături dintre problematica teoreti
că și realitățile concrete de la fie
care loc de muncă, dezbaterea in
cursurile
învățământului
politicoideologic a tematicii privind perfecționarea activității statului și a organelor sale, a întregului sistem da
conducere democratică a vieții eco
nomice și sociale trebuie să asigure
aprofundarea tezelor și Ideilor noi
cuprinse în Raportul prezentat Con
gresului al XIII-lea de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în cuvlntarea
la
recentul
Congres
al
F.D.U.S., și, deopotrivă, să deter
mine o angajare mal profundă, mai
susținută a fiecărui cetățean al tării
în opera de construcție socialistă, o
participare mai activă, mai eficientă
îa soluționarea problemelor obștești,
la conducerea vieții social-politice.
punîndu-se astfel larg în
valoare
marile virtuți ale cadrului Institu
țional făurit In ultimele două de
cenii în țara noastră. După cum
abordarea temei privitoare la creș
terea rolului conducător al partidu
lui în societate. In organizarea șl
desfășurarea întregii opere de con
strucție socialistă trebuie să asigu-

(Continuare in pag a IV-a)
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Dialogul competentei
Schimburile de ex
periență sînt prefața
te, de obicei, de un
cuvint introductiv. Așa
s-au petrecut lucrurile
și la cel la care am
surprins
întâmplarea
. de față. Spunind citeva cuvinte despre
întreprinderea „Danu
biana", gazdă a acelui
schimb de experiență
(că in 1984 a împlinit
25 de ani de la înfiin
țare, că a cunoscut pa
tru etape succesive de
dezvoltare,
ajungind
să realizeze astăzi o
producție de peste 3
miliarde lei, că anul
trecut și-a
realizat
toți indicatorii de plan
și in special pe cei de
eficiență economică),
secretarul comitetului
de partid, Gheorghe
Geantă, a încheiat cam
așa : „Astăzi, peste 30
la sută din producția
unității noastre este
destinată
exportului.
$i nu oriunde, ci in
țări cu tradiție indus
trială. Anglia, U.R.S.S.,
Franța, S.U.A., Dane
marca sînt nume care
spun multe
despre
competitivitatea pro
duselor ajunse aici. E
greu să fii prezent pe
asemenea piețe. Dar
noi am reușit și vom
reuși în continuare".
Schimbul de expe
riență, care avea o
^temă distinctă („Sti-

Iul și metodele de
muncă ale secretarului
adjunct cu probleme
economice") și-a ur
mat cursul stabilit ini
țial. $i totuși, la un
moment dat, spre sfirșitul „ordinii lui de
zi", cineva a avut
ideea, inspirată de cu-

Un
o semnificație
vintul introductiv, să
puni o întrebare in
plus : „N-ați vrea să
ne vorbiți, in comple
tarea celor ascultate,
despre modul cum ați
reușit să vă faceți atit
de cunoscuți pe piața
externă" ?
Doi comuniști — ing.
Doina Zamfirescu, se
cretar adjunct cu pro
bleme economice al co
mitetului de partid din
întreprinderea „Danu
biana", și ing. Con
stantin Driguș, om eu
aceeași funcție la in
stitutul de cercetări de
pe platforma „Danu
biana" — s-au oferit
să răspundă „întrebă
rii in plus".
„Atit timp cit ex
portul este o problemă
vitală
a
economiei

noastre — spunea ing.
Zamfirescu — comite
tul de partid a privit
și privește realizarea
producției pentru ex
port ca una din uni
tățile de măsură ale
competenței sale poli
tice. Cum poți să spui
că ți-ai exercitat rolul
de conducător politic
— cerință pusă cu atita
claritate in fața noas
tră de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general
al
partidului — dacă nu
găsești soluții pentru
rezolvarea eficientă a
sarcinilor ce-ți revin
in unitatea în care
muncești ? Fără a se
suprapune conducerii
intreprinderii,
comi
tetul de partid ana
lizează permanent pro
blemele exportului. De
la încheierea contrac
telor pină la scrisorile
și cerințele exprimate
de beneficiari. Pentru
că, am considerat noi.
numai așa putem
orienta și munca poli
tică spre abordarea
temeinică, in funcție
de cerințele de fond
ale pieței, a probleme
lor exportului".
Curiozitatea intrebă-

Constantin
PKIESCU
(Continuare
în pag. a IV-a)
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De asemenea, In multe unități — îndeosebi din
chimie, metalurgie, construcția de mașini, indus
tria lemnului ș.a. — prin natura proceselor de
producție rezultă importante resurse energetico
refolosibile, care pot și trebuie să fie reintroduse
neiniirziat in circuitul productiv, obținindu-se
pe această cale mari economii, de energie și
combustibili.
finind seama de importanța cu totul deosebită
a acestor acțiuni, in ziarul de azi supunem
atenției citeva măsuri luate și inițiative de larg
interes.

Recondiționarea pieselor de schimb uzate șl
recuperarea resurselor energetice refolosibile sînt
două din acțiunile majore, de maximă Impor
tanță ce se desfășoară în industria reciclării.
Practic, nu există unitate economică din indus
trie, agricultură, transporturi, unde să nu fie
condiții pentru ca un număr tot mai mare de
piese și subansamble ce intră in componența
mașinilor, utilajelor și instalațiilor să nu poată
fi recondiționate și refolosite. Extinderea acestei
acțiuni are efecte economice deosebite, concre
tizate in ultimă instanță in importante reduceri
ale consumurilor de materii prime, materiale,
manoperă și fonduri bănești.

IN ANUL 1985,
comparativ cu anul 1980, vor fi valorificate :

© cu 61 LA SUTA mai multe resurse materiale refolosibile;
• cu 52 LA SUTA mai multe resurse energetice refo
losibile ;
© cu 130 LA SUTA mai multe piese de schimb recuperate
și recondiționate.
In ansamblu, valoarea acestor resurse reintroduse in cir
cuitul economic va fi în acest an cu cel puțin 73 LA SUTĂ mai
mare decit in ultimul an al cincinalului precedent

CREȘTEREA VOLUMULUI DE PIESE DE SCHIMB RECONDIȚIONATE
-o inwtantă sursă de reducere a consumurilor materiale
în țara noastră, activitatea de re
cuperare, recondiționare și refolosire a pieselor de schimb a cunoscut o
continuă extindere în ultimii ani.
Există însă, după cum se știe, dife
rențe considerabile de la o unitate
la alta și chiar de la o ramură la
alta in ce privește volumul și va
loarea pieselor de schimb recuperate,
recondiționate și refolosite.
Iată de ce nu poate fi decît bine
venită măsura luată recent de Minis
terul Industriei Construcțiilor de
Mașini de a înființa un Centru de
transfer tehnologic și recondiționări.
Acesta este și motivul pentru care
am solicitat tovarășului dr. ing. VA
SILE BERINDE, director de progra
me, citeva precizări in legătură cu
obiectivele urmărite prin organiza
rea acestui centru, precum și cu alte
aspecte referitoare la activitatea de
recondiționare și refolosire a piese
lor de schimb.
— Deci, care sînt considerentele
înființării acestui nou compartiment
in cadrul Ministerului Industriei
Construcțiilor de Mașini ?
— Pornind de la necesitatea ex
tinderii activității de recondiționare
a pieselor de schimb uzate, precum
și de la cerința prevenirii uzurii pie
selor și subansamblelor care intră
în componența utilajelor aflate in
exploatare, conducerea ministerului
a hotărît să ia o serie de măsuri
concrete pentru reorganizarea pe
baze științifice a acestei activități,
in primul rind în unitățile construc
toare de mașini și apoi pentru im
plementarea de tehnologii moderne
de recondiționare în toate celelalte
ramuri ale economiei naționale. în
ființarea noului centru are menirea
să asigure tocmai promovarea siste
matică a tehnologiilor celor mai mo
deme și eficiente de recondiționare
a pieselor uzate și de prevenire a
uzurii premature a acestora. Printre
altele, într-o primă etapă, urmează
să fie organizată pe una din platfor
mele industriale ale Capitalei o uni
tate model pentru recondiționarea
pieselor uzate în timpul exploatării.
Apoi, pe baza rezultatelor obținute,
urmează ca asemenea unități să fie
înființate și pe alte platforme indus
triale din țară.

— Obiectivele propuse sînt ambi
țioase. Care este insă situația actua
lă a activității de recondiționare a
pieselor de schimb?
— Ignorată mult timp în mod ne
justificat, activitatea de recondiționare a pieselor mecanioe uzate a
pătruns din ce în ce mai mult în
majoritatea ramurilor industriale,
devenind — în conjunctura crizei economlce șl energetice mondiale —
o activitate curentă dintre cele mai
importante, cu implicații tehnicoeconomice majore. Aceasta nu nu
mai la noi în țară, ci și pe plan
mondial. Practic, după anul 1960,
chiar in țările dezvoltate din punct
de vedere industrial, institute și fir
me de prestigiu s-au specializat în
recondiționarea pieselor și organelor
de mașini uzate.
Activitatea de recondiționare a
pieselor uzate s-a ejttins și în țara
noastră. O oercetare' efectuată pe
parcursul a două decenii pe circa
2 500 de piese uzate de mărimi dife
rite, din diverse domenii ale econo
miei naționale, evidențiază că, la
piesele mari, cheltuielile necesare
recondiționării ating valori sub 10 la
sută din valoarea lor, ceea ce pune
in evidență eficienta acestei activi
tăți. Ținind seama de valoarea deo
sebit de mare a pieselor de schimb
mecanice necesare anual, activitatea
de recondiționare a făcut obiectul
unor ample analize ale conducerii
de partid șl de stat Cu aceste pri
lejuri, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului nos
tru, a subliniat importanța economi
că a activității de recondiționare,
necesitatea de a recupera și refolosi
un volum cit mai mare de piese de
schimb și subansamble în toate sec
toarele economiei naționale, asigurînd în felul acesta buna aprovizio
nare materială și desfășurarea nor
mală a producției. Măsurile stabilite
de conducerea partidului — printre
care introducerea ca indicator de plan
în toate unitățile din economia na
țională a activității de recondiționare a pieselor uzate — și-au dovedit
oportunitatea, așa cum rezultă și din
tabelul următor. în care am luat anul 1979 ca an de bază în comparația
făcută :

— în procente —
1979

1980

1981

1982

1983

1984

Consumul de piese
de schimb

100

110

140

158

173

195

Consumul de piese
recondiționate

100

155

205

280

337

410

Așadar, numai în cinci ani, valoa
rea pieselor de schimb recondiționa
te a crescut de peste trei ori, în
timp ce valoarea consumului total

de piese de schimb a sporit cu mr
mai 95 Ia sută.
— Cum se prezintă situația recon

diționării pieselor uzate pe ramuri
de activitate ?
— De date de sinteză pe ramuri
nu dispunem deocamdată decît la ni
velul anului 1983. Referindu-mă deci
la aceste date, cele mai bune rezul
tate în activitatea de recondiționare
a pieselor uzate le-au obținut unită
țile din Ministerul Construcțiilor In
dustriale (în care ponderea pieselor
recondiționate în totalul pieselor de
schimb folosite a fost de 66 la sută).
Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare (63 la sută), Ministerul
Petrolului și Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor (54 la
sută). Ministerul Minelor (46 la sută).
Rezultatele cele mai slabe s-au înre
gistrat în unitățile din Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini. în
care ponderea pieselor recondiționa
te în totalul pieselor de schimb fo
losite a fost de numai 8 la sută. Pon
derea mai mică a pieselor de schimb

recondiționate în unitățile din acest
minister se explică parțial și
prin faptul că aceste ramuri de vîrf
ale economiei naționale sînt și prin
cipalele producătoare de utilaje șt
piese de schimb noi. în consecință,
nu s-a acordat suficientă atenție re
condiționării pieselor uzate.
— Interesant st pe deplin lămuri
tor ceea ce spuneți. Această situație
nu a influențat insă cumva si ni
velul calitativ general al tehnologii
lor folosite pentru recondiționarea
pieselor uzate ?
— Din cercetările efectuate asupra
procedeelor aplicate în domeniul re
condiționării pieselor uzate se obser
vă că ponderea tehnologiilor cu con
sum mare de energie și productivi
tate scăzută este mai mare în țara
noastră decît în țările puternic indus
trializate. Sintetic, iată care este pon
derea principalelor procedee de re
condiționare a pieselor uzate :
— în procente —

Sudarea Sudarea
Metall- Lipirea
cu ade
cu arc
zivi
electric tilenici P™tegc^r zarea
In România

60

10

5

2

1

In țări pu
ternic In
dustriali
zate

24

5

20

15

5

Rezultă deci că, în țara noastră,
procedeele de recondiționare a pie
selor uzate cu consum mare de ener
gie — cum sînt sudarea cu arc elec
tric și sudarea oxiacetilenică — au o
pondere de 2—3 ori mai mare de
cît în țările puternic industrializate.
Pe de altă parte, procedeele cu con
sum redus de energie — metaliza
rea și lipirea cu adezivi — au însă
o pondere de 3—I ori mai mică.
Această situație se explică în bună
parte și prin lipsa de tehnologii, ma
teriale de aport, echipamente și ca
dre de specialitate cu o pregătire co
respunzătoare.
— In concluzie, ce trebuie făcut
pentru ca activitatea de recondiționa
re a pieselor uzate să fie cit mai
eficientă si aplicată pe scară largă ?
— Rezervele de reducere a chel
tuielilor materiale prin îmbunătăți
rea și amplificarea activității de re
condiționare a pieselor uzate sint
considerabile. Dacă în perioada ur
mătoare ritmul de creștere a consu
mului de piese de schimb se va
menține și ponderea pieselor de
schimb recondiționate va ajunge —
așa cum prevăd documentele de
partid — la 50 la srută, valoarea pie
selor recondiționate la nivelul anu
lui 1990 va depăși 30 miliarde de lei.

Aceasta ar îpsemna că, în cincina
lul următor, printr-o organizare
științifică, eficientă a activită'ii de
recondiționare și luînd în calcul o

medie a cheltuielilor de recondiționa
re de circa 25 la sută din valoarea
pieselor noi, economiile realizate se
vor ridica la peste 75 miliarde de
lei. Totodată, pentru prevenirea uzu
rii premature a pieselor, tehnologii
le moderne de recondiționare pot ti
extinse și la fabricarea pieselor noi.
care se pot confecționa din bimetale. în felul acesta, se va obține o
îmbunătățire a calității pieselor și
• mărire a duratei lor de exploa
tare, paralel cu reducerea corespun
zătoare a consumurilor specifice.
Ținind seama de felul în care s-a
dezvoltat pină acum activitatea de
recondiționare a pieselor uzate este
necesar, în primul rind, să se per
fecționeze cadrul organizatoric, ast
fel incit să se asigure cunoașterea
și extinderea sistematică, în toate
ramurile economiei naționale, a ce
lor mai moderne și eficiente tehno
logii. Acesta și este, de altfel, scopul
urmărit prin înființarea noului nos
tru centru de transfer tehnologic șl
recondiționări. Printre obiectivele pe
care le avem în vedere se numără :
Investigarea, cunoașterea, elaborarea
și difuzarea tehnologiilor de recon
diționare ; crearea unui sistem elec
tronic (bancă de date), care să răs
pundă prompt cererii interne și coo
perării cu băncile internaționale de
profil ; proiectarea și asimilarea în
colaborare cu unitățile de speciali
tate a echipamentelor, materialelor
speciale și aparaturii necesare. In
felul acesta se asigură cadrul orga
nizatoric necesar pentru îndeplinirea
în bune condiții a sarcinilor stabili
te de conducerea partidului în do
meniul recuperării, recondiționării fi
refolosirii pieselor de schimb.

................................ •..................................................................

EGONOMII DE COMBUSTIBIL
prin valorificarea resurselor
energetice refolosile

în urmă cu mal bine de doi ani, cut la conceperea și realizarea al
în ziarul „Scînteia" era anunțat un tor variante : pompe de 2,5 și 10
succes deosebit obținut la Combi
Gcal pe oră, pe baza unor comenzi
natul de fibre sintetice din Iași pe de la întreprinderea mecanică „Nifrontul bătăliei pentru economisirea eolina" și. respectiv, de la Combi
energiei, pe calea recuperării și va natul de utilaj greu din localitate.
lorificării resurselor energetice re Apoi a început producția de serie,
folosibile. Inginerii Dan Costache, Combinatul de fibre sintetice Iași
Vasile Tistu și Radu Chipcea con
devenind astfel un important pro
cepuseră și realizaseră o pompă de ducător de pompe de căldură.
căldură cu absorbție cu o capacitate
Tovarășul Vasile Tistu. inginerulde 5 Gcal pe oră. Este vorba de o
șef al uzinei de mașini și piese de
instalație care recuperează căldura
schimb din cadrul combinatului,
reziduală din apa industrială utiliza
unde se construiesc aceste inge
tă în combinat, căldură care înainte nioase pompe de căldură, ne-a re
se pierdea în turnurile de răcire.
latat că primele pompe de 2.5 Gcal
Pompa instala
pe oră si de 10
tă
în
incinta
Gcal pe oră sint
combinatului
a
gata și urmează
pregătit
inițial
să fie livrate în
Din
experiența
apa caldă mena
aceste zile bene
jeră pentru ce
ficiarilor. în to
Combinatului de fibre
rințele unor sec
tal însă, pe flu
sintetice din Iași
ții din combinat.
xul tehnologic de
Ulterior a fost
fabricație se află
folosită pentru a
16 pompe de 2,5
furniza apă caldă
și 5 Gcal pe oră,
și în cartierul de locuințe din apro
solicitate de diferite întreprinderi
piere.
din Roman, Pitești. Brașov. Tulcea,
Curtea de Argeș și din alte locali
în esență deci, instalația are o
tăți.
eficientă deosebită : calculele de
monstrează că economisește 1800
Există multe cereri pentru pom
tone combustibil convențional pe pe mai mici, de pină la 1 Gcal pe
an. Numai din valoarea combusti oră. care pot fi folosite de între
bilului economisit într-un an se a- prinderi cu cantități de apă rezi
sigură recuperarea în întregime a duală industrială mai reduse, dar
sumei investite pentru realizarea care, tehnologic, au permanent ne
unei pompe de căldură.
voie de energie termică. Pentru pu
Cum a funcționat pompa de căl nerea Ia punct, în cele mai bune
dură în această iarnă deosebit de condiții, și a acestor variante de
friguroasă 7 Cu tot timpul rece, da
pompe și pentru lansarea lor în pro
torită funcționării corespunzătoare a ducție încă din acest an, celor trei
acestei pompe de căldură, combi
autori ai pompelor de căldură li s-a
natul nu a folosit energia din re alăturat întregul colectiv al labora
țeaua de termoficare a orașului. Mal
torului de cercetare al combinatului,
mult decît atît, o cantitate de e- care a și pus pe planșetele dă pro
nergie termică, echivalentă cu pes
iectare un mare număr de pompe
te 700 tone combustjbil convențio
mici.
nal a fost dirijată pentru asigura
Realizarea pompelor de căldură
rea nevoilor altor unități și a lo
cuințelor din apropiere. Iar combi s-a dovedit, așadar, o inițiativă va
natul a folosit căldura reziduală loroasă, carș vine eficient în spriji
fără nici o cheltuială.
nul recuperării resurselor energetice
Autorii primei pompe de căldură
refolosibile, care merită să fie ge
și-au continuat cercetările și încer neralizată.
cările. După ce au mai construit,
Manole CORCACI
pentru Încălzirea combinatului. încă
corespondentul „Scînteii"
o pompă de 5 Gcal pe oră, au tre

Așadar, după cum reiese din această convorbire, in ultimul timp. In
numeroase unități economice s-au manifestat preocupări mai insistente pen
tru traducerea in fapte a indicațiilor date de conducerea partidului cu pri
vire la recuperarea, recondiționarea și refolosirea pieselor de schimb. Totuși,
in unele intreprinderi și chiar pe ansamblul unor ministere se acționează cu
încetineală, insuficient de perseverent pentru valorificarea tuturor posibili
tăților existente in acest domeniu, pentru promovarea celor mai noi și mo
derne tehnologii existente. Fără indoială, specialiștii cunosc avantajele eco
nomice ale-recondiționării pieselor de schimb și sint de acord in principiu
cu extinderea pe scară cit mai largă a acestei acțiuni. Dar, în practică, în
unele unități și chiar ramuri de activitate se face încă prea puțin pentru
recuperarea șl recondiționarea unui volum cit mai mare de piese de schimb,
astfel incit să se asigure pe această cale reducerea cit mai substanțială a
consumurilor materiale și de energie pe ansamblul economiei naționale —
sarcină deosebit de mobilizatoare in acest ultim an al actualului cincinal.
Iată de ce este necesar ca organele și organizațiile de partid din intre
prinderi, conducerile ministerelor să acționeze in modul cel mai hotărit pen
tru perfeoționarea activității în acest domeniu, să prospecteze și să identifice
precis toate resursele și posibilitățile încă nevalorificate. Inițiativa de a se
înființa un centru de transfer tehnologic și recondiționări in cadrul Minis
terului Industriei Construcțiilor de Mașini este foarte bună. Acest nou orga
nism economio trebuie acum să urmărească sistematic cum se desfășoară
acțiunea de recuperare și recondiționare a pieselor de schimb, să informeze
întreprinderile cu noutățile ce apar în acest domeniu și să sprijine efectiv
aplicarea lor în producție. Numai în felul acesta activitatea de recuperare șl
recondiționare a pieselor de schimb va putea să aibă o eficiență maximă pe
ansamblul economiei naționale.
Convorbire realizată de

Ion TEODOR

RECOLTE RECORD PE SUPRAFEȚE ClȚ MA[ MARI!
Concluzii gospodărești, hotărîri responsabile desprinse din dezbaterile adunărilor generale din cooperativele agricole

Orgalzarei temeinică a muncii - la baza
tai tefăwări a lucrărilor
La C.A. P. Mihail Kogălniceanu, județul Constanța

© Fertilizarea cu îngrășăminte organice să se desfă
șoare în ritm intens ® Sistemele și utilajele de irigații
să fie pregătite încă din această perioadă
Ne-am aflat zilele trecute Ia adu
narea generală a cooperatorilor de la
C.A.P. Mihail Kogălniceanu. județul
Constanța, care a analizat activita
tea desfășurată anul trecut, a dezbă
tut și aprobat programul de mă
suri pentru realizarea planului pe
acest an. Sala este plină de băr
bați șl femei, care urmăreau atenți
djn darea de seamă datele care atestă munca lor. Rezultă că in 1984
s-au realizat, în medie Ia hectar,
7 346 kg porumb boabe pe o suprafață
de 734 hectare, o producție record de
3 177 kg floarea-soarelui la hectar pe
260 hectare, cu 457 kg la hectar pes
te plan, de 4 172 kg griu și 4 170 kg
orz la hectar, recolte considerate, de
asemenea, bune, deși s-au situat sub
niveiul planului. în zootehnie,
la
ferma de vaci, planul la producția
de lapte a fost depășit, indicele de
natalitate a fost de 100 la sută, s-au
obținut 0 kg de lină de la fiecare
oaie.
Din darea de seamă prezentată a
reieșit că sporirea randamentelor la
hectar d fost legată de participarea
mai largă la muncă a coopera
torilor. A rezultat că față de 1981,
anul trecut au participat la lucrări
le agricole Încă 250 de cooperatori.
Față de același an, recoltele medii la

hectar, la culturile care necesită for
ță de muncă la prășit și irigat, au
fost mai mari cu 3 129 kg porumb și
1 517 kg floarea-soarelui.
Cai care au luat cuvîntul au anali
zat ce se poate face, în conti
nuare, în vederea sporirii recoltelor.
„Ne-am angajat să realizăm 20 000
kg știuleți la hectar, aproape pe în
treaga suprafață cultivată cu porumb
— spune Nicolae Popa, șef de echi
pă la ferma nr. 2. Pentru a obține
această producție va trebui să luăm
de pe acum măsuri hotărâte pentru
a se face lucrările pe care nu le-am
terminat la timp. Mal sînt resturi
vegetale pe cîmp și teren nearat. Va
trebui să acordăm o atenție mai
mare asigurării densității plantelor șl
calității lucrărilor de irigat Dar toa
te acestea le fac oamenii. De aceea,
propun ca în ceea ce privește asigu
rarea forței de muncă să procedăm
ca și in anii trecuți : să facem echi
pe permanente, să-i convingem pe
toți cooperatorii să participe cu re
gularitate Ia muncă". Propunerea
este susținută apoi de Sandu Ancuța și Ion Salcău, care, la rîndul lor,
stăruie și asupra altor surse de
creștere a producțiilor.
Dezbătînd pe larg problemele orga
nizării temeinice a muncii, coopera

torii au subliniat. In Intervențiile lor,
necesitatea de a se trece imediat la
executarea lucrărilor de sezon. „în
apropierea grajdurilor și pe plat
forme în cîmp există mari cantități
de gunoi bine fermentat — a spus
cooperatoarea Dina Nicolae. Pentru a
obține recolte mari este necesar ca
de mîine toate atelajele din comună
și tractoarele cu remorci să fie folo
site la transportul acestora".
O atenție aparte a fost acordată
problemelor care privesc pregătirea
din timp a sistemelor de irigații și a
echipamentelor de udare. Au fost for
mulate numeroase critici cu privire
la modul in care s-a exploatat anul
trecut sistemul de irigații. Ce e
drept, uneori a lipsit apa. Aceasta
însă ar fi trebuit să-i determine pe
cooperatori ca, atunci cind o aveau
la dispoziție, s-o folosească din plin.
Or, nu întotdeauna s-a procedat așa,
anul trecut aplicîndu-se numai o udare pe întreaga suprafață. „Ca ur
mare a lipsei de supraveghere din
partea șefilor de fermă, a indiscipli
nei manifestate de unii motopompiști și udători, echipamentele de iri
gații și agregatele de pompare au
fost mutate cu întîrziere de pe o
poziție pe alta și nu de puține ori
apa a trecut pe canale fără să fie
folosită — spunea motopompistul
Ștefan Casapu. în ce ne privește,
sintem hotărîți ca in acest an să fa
cem tot ce depinde de noi pentru
realizarea integrală a programului de
culturi intensive".
Cooperatorii vorbesc cu convinge
rea deplină că ultimul an al actua
lului cincinal va fi anul culturilor
intensive record, condiția esențială a
înfăptuirii noii revoluții agrare fiind
participarea Ia muncă a tuturor. Iar
cei ce-au lucrat zi de zi cu răspun
dere, pentru rezultatele muncii lor
au primit răsplata care li se cuve
nea. Aflăm că din sectorul vegetal,

Hristu Belu, care a lucrat la Irigații,
a încasat 28 638 lei, Nicolae Popa
— 18 200 lei, iar Nicolae Dima —
17 600 lei. Da asemenea, la fer
ma de vaci, Elisabeta Mihale a
încasat anul trecut 29 635 lei, Con
stanța Sarsaon — 29 576 lei, iar Ma
ria Conal și Anastasia Andreică —
28 306 lei și, respectiv, 28 208 lei. Da
la sectarul evin, Vasile Ceapalogu,
pentru a eincea oară consecutiv
fruntaș în muncă, a încasat 41 775
lei, iar Hristu Gaci și Hristu Preșa,
cite 34101 lei. Acestea au fost ar
gumentele care la-au convins anul
trecut pe 120 de femei, printre care
Floirica Pariza, Elena Pincichi, Florica Costică, Elena Zaharia, Maria
Butcaru și alteia, să renunțe la acti
vitățile sezoniere prestate prin alta
unități, pentru a veni la munca cim-

pulul. De asemenea, mulți cetățeni
angajați la alte unități din comună
își realizează numărul de norme sta
bilite.
Pentru înfăptuirea planului și an
gajamentelor pe care și le-au asu
mat cooperatorii în adunarea gene
rală, este absolut necesar să se trea
că imediat la Înfăptuirea măsurilor
stabilite și a propunerilor : termina
rea arăturilor pe cele 200 hectare
care au mai rămas din toamnă, fer
tilizarea cu îngrășăminte naturale a
încă 200 hectare, curățarea resturilor
vegetale și nivelarea unei suprafețe
de 250 hectare, revizuirea amplasa
mentului în scopul asigurării unul
mai bun asolament

lucian CIUBOTARU
George MIHAESCU
corespondentul
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Toate terenurile arabile - cultivate
le sistem intensiv
La C. A. P. Strejești, județul Olt
Dln dezbaterile care au avut loc
în adunarea generală a cooperativei
agricole din Strejești, județul Olt,
a-a desprins hotărîrea cooperatorilor
și specialiștilor de a respecta cu cea
mai mare strictețe normele tehnice
prevăzute in tehnologii, astfel incit
in 1985 să obțină producții superioa
re celor realizate în anul trecut. Pe
ce se bazează ei ? Pe faptul că din
1984 întreaga suprafață a cooperati
vei este irigată. De altfel, a fost pri
mul an cînd producțiile planificate

s-au depășit: Ta griu șl floarea-soa
relui, cu cîte 250 kg în medie la
hectar, la orz — cu 750 kg, la sfecla de
zahăr— cu 13 tone, iar Ia porumb
boabe, față de 5 745 kg prevăzute în
plan, au fost realizate 13 834 kg boabe
la hectar.
— Cu toate că am depășit preve
derile la toți indicatorii de plan, avem Încă rezerve mari pe care tre
buie să le punem in valoare pentru
a obține producții mai mari — apre
cia, In cuvîntul său, tovarășul Marin

Pană, președintele cooperativei. Să
mă refer la un singur aspect — iri
garea culturilor. Anul trecut am întîmpinat greutăți în exploatarea sis
temului de irigații Bucșani-Cioroiu.
Se știe că întreprinderea de execu
ție și exploatare a lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare Dolj ne-a predat
sistemul cam „pe jumătate" :
din
patru ploturi, unul nu a funcționat
deloc, iar altul — cu frecvente între
ruperi. în acest an avem posibilita
tea să irigăm în bune condiții Întrea
ga suprafață. Trebuie să ne organi
zăm in așa fel munca incit toate lu
crările, inclusiv irigarea culturilor,
să le facem la timpul optim Coope
ratorii din Strejești au hotărît in adunarea generală să cultive în .sis
tem intensiv 1 992 hectare din cele
2183 aflate în cultură, practic în
treaga suprafață arabilă. Concret,
s-au angajat să obțină, in medie la
hectar, 8 000 kg griu, pe 600 hectare,
9 000 kg orz, pe 150 hectare, 20 000
kg porumb, pe 450 hectare, 3 000 kg
floarea-soarelui, pe 150 hectare,
50 000 kg sfeclă de zahăr, pe 185 hec
tare, precum șl producții record la
legume, cartofi, tutun, plante fura
jere și alte culturi.
în fața tabelelor și graficelor care
Ilustrează dinamica sporirii recolte
lor pe ani, precum și indicatorii pen
tru anul în curs, Constantin Popes
cu, inginerul-șef al cooperativei, a
spus : „Avem toate condițiile să ob
ținem recolte mari, astfel incit să ne
situăm pe un loc de frunte în între
cerea socialistă. Ne-am propus să
obținem producții de vîrf la toate
culturile. Munca este temeinic or
ganizată, pină la nivel de echipă, iar
retribuirea se face în acord global.
Pămintul l-am făcut și-1 facem tot
mai bun, iar spre deosebire de alți
ani putem iriga din abundență În
treaga suprafață, chiar și loturile în
folosință".
,

„Pină la vremea irigării culturilor
să facem tot ce ne-am propus pen
tru a asigura obținerea de recolte
mari, sublinia cooperatorul Hie Căprescu. Tot satul, nu numai cei din
sectorul vegetal, trebuie să ieșim la
împrăștierea gunoiului cărat în gră
mezi la capătul parcelelor".
Și alți cooperatori — Emilia Șurlea. Dumitru Pietriș, Nicolae Bădescu, Anica Marinescu, Ilie
Fera,
Gheorghe Croitoru, Nicolae Aleea,
Nicolae Platagă — au arătat cum
vor acționa concret pentru ca
aici, la Strejești, să fie îndeplinite
sarcinile trasate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru
pe problemele agriculturii, din de
cembrie 1984, de a se obține recolte
record pe suprafețe cit mal mari.
Dezbaterile desfășurate cu înaltă
responsabilitate s-au axat, de fapt,
pe ceea ce trebuie întreprins acum
în vederea înfăptuirii acestui anga
jament. Dacă pină acum au fost ad
ministrate 68 000 tone gunoi de grajd,
această acțiune va fi continuată, pen
tru a fi fertilizată întreaga suprafa
ță destinată culturilor prăsitoare. De
asemenea, cind condițiile vor permi
te, va continua fertilizarea culturilor
de griu și orz, însămînțate în toam
nă. Anul trecut au fost definitivate
noile asolamente, cu sole mici și pe
ferme stabile, s-a realizat bonitarea
terenurilor, incit acum se va trece
la organizarea muncii pe formații
permanente. De exemplu, echipa de
110 udători va fi reconstituită, in
sensul că o parte dintre aceștia ur
mează să fie specializați în irigarea
prin brazde. Cooperatorii au luat
cunoștință și de tehnologiile speci
fice culturilor intensive, pe care le
aprofundează la cursurile învățămintului agrozootehnic.

Mlhal GR1GOROȘCUTA
corespondentul „Scînteii"
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CEI MĂI IUBIT HU fll POPORULUI, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU,
pumas ramiidat al HU.S. in alegerile de denuiatî pentru Marea Adunare Hatipnală
care acționează în vederea perfecțio
nării și adîncirii continue a democra
tismului
orînduirii noastre, pentru
noastre, pentru triumful cauzei so
modul
magistral în care se preocupă
cialismului și păcii in întreaga lume.
de cunoașterea și soluționarea pro
Izvorîtă din adincul inimilor și
blemelor oamenilor muncii, de creș
cugetelor noastre, din convingerea
terea necontenită a calității vieții ce
nestrămutată că prezența pe mai
lor ce muncesc.
departe
a
tovarășului
Nicolae
Propunînd candidatura în circum
Ceaușescu în fruntea partidului și a
scripția electorală nr. 1 „23 August"
țării reprezintă chezășia mersului
pentru Marea Adunare Națională a
i nostru neabătut spre noi culmi de
tovarășului Nicolae Ceaușescu —
progres și civilizație, a Înfăptuirii
conducătorul iubit și stimat al parti
exemplare a hotărîrilor istorice ale
dului și statului nostru — ne anga
celui de-al XlII-lea Congres al parti
jăm, cu solemn legămînt, să nu pre
dului, propunerea pe care, cu adîncă
cupețim nici un efort, să facem to
emoție și recunoștință, o susținem in
tul
pentru a înfăptui în mod exem
această mare adunare populară a
plar sarcinile de plan pe acest an și
cetățenilor din circumscripția elec
pe întregul cincinal, pentru a da via
torală nr. 1 „23 August", se consti
ță istoricelor documente programa
tuie intr-o înflăcărată și vibrantă
tice adoptate de Congresul al XHIexpresie a sentimentelor de nemăr
lea al partidului, hotărîrilor celui
ginită dragoste și cel mai adine
de-al
III-lea Congres al Frontului
| respect față de comunistul de ome
Democrației și. Unității Socialiste, în
nie, care Întruchipează cu strălucire
care regăsim prefigurate cu strălu
cele mai înalte virtuți și aspirații ale
cire aspirațiile noastre cele mai înal
noastre, a cărui activitate, operă și
te de progres, pace și bunăstare.
faptă, identificate pe deplin cu voca
ția constructivă și opțiunile funda
Cu ferma convingere că vom în
mentale ale națiunii, pun cu putere
făptui neabătut tot ceea ce ne-am
în lumină trăinicia concepției revolu
propus în noua etapă de dezvoltare
ționare, profund originale, pe care
a patriei, grandioasele proiecte de
secretarul general al partidului a
înflorire multilaterală a Capitalei și
așezat-o la baza întregului proces de
a întregii țări, elaborate cu contri
edificare a noii societăți socialiste,
buția determinantă, decisivă a secre
forța și capacitatea creatoare ale
tarului general al partidului, susți
eminentului conducător de partid și
nem, din toată inima, candidatura,
de stat, care, devenind — prin tot
pentru forumul legislativ al țării, a
ceea ce a întreprins și întreprinde —
iubitului și stimatului nostru con
exponentul cel mai autorizat al po
ducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
porului său, s-a impus, totodată, în
A luat apoi cuvîntul tovarășul Ion
conștiința întregii omeniri ca o pro
Petre, directorul tehnic ai întreprin
eminentă personalitate a vieții poli
derii „23 August" : Permiteți-mi să
tice contemporane, ilustru militant
dau glas sentimentelor de profun
al mișcării comuniste și muncito
dă stimă și aleasă prețuire pe care
rești
internaționale,
revoluționar
le
purtăm
tovarășului
Nicolae
consecvent și luptător neobosit pen
Ceaușescu și să exprim, în numele
tru făurirea unei lumi mai bune și
tuturor celor ce trăiesc și muncesc
mai drepte pe planeta noastră.
în această circumscripție electorală,
Exprimindu-ne deplina satisfacție
totala adeziune la propunerea ca
secretarul general al partidului,
și nețărmurita gratitudine față de
inestimabila contribuție pe care to
președintele Republicii, să fie candi
datul nostru pentru organul suprem
varășul Nicolae Ceaușescu a adus-o
și o aduce la elaborarea și transpu
al puterii de stat.
nerea în viață a politicii profund ști
Realizările din ultimele două de
ințifice a partidului și statului, sincenii, de cind in fruntea partidului,
tem mîndri că. în anii ce au tre
a țării se află tovarășul Nicolae
cut de la Congresul al IX-lea al
Ceaușescu, a arătat vorbitorul, con
partidului, care a inaugurat o epo
firma pe deplin definirea unei epoci
că luminoasă, de profunde transfor
care, pe drept cuvint. a intrat în
mări revoluționare în viața parti
conștiința națiunii noastre socialis
dului și a țării, poporul nostru a în
te sub numele de „Epoca Ceaușescu".
scris în hronicul de aur al istoriei
Strălucit exemplu de muncă și via
naționale o pagină de glorie și mă
ță, de nețărmurită dăruire pentru
reție fără egal de-a lungul întregii
propășirea patriei, tovarășul Nicolae
existente multimilenare a patriei.
Ceaușescu a fost în repetate rînduri
în mijlocul colectivului nostru, vi
împreună cu întregul popor, oa
zitele conducătorului partidului și
menii muncii din Capitală dau o
statului nostru constituind prețioase
înaltă apreciere rolului determinant,
jaloane pentru desfășurarea în bune
meritelor excepționale ce revin to
condiții a întregii activități, îndem
varășului Nicolae Ceaușescu in im
nurile și indicațiile date oferlndu-ne
primarea, în toate domeniile, a spi
posibilitatea de a raporta astăzi im
ritului revoluționar, profund înnoiportante realizări.
: tor, care a catalizat energiile și for
ța creatoare ale națiunii, reflectin- ■ In continuare, vorbitorul a arătat
du-se cu vigoare și definind dimen
că, sub directa îndrumare a secre
siunile strălucite ale epocii, care,
tarului general al partidului, între
numită pe drept cuvînt „Epoca
prinderea „23 August" a cunoscut o
Ceaușescu", înscrie cu glorie, pe
nouă dezvoltare, realizind o serie de
frontispiciul său. mari ctitorii, in
produse deosebit de importante pen
tre care Canalul Dunăre — Marea
tru economia națională. Anul 1984
Neagra, sistemul național de iriga
— a spus el — a fost încheiat cu un
ții metroul, noul centru politieo-adspor de producție-marfă de 372 mi
ministrativ al Capitalei, ce vor dăi
lioane lei, față de anul 1983. Rodni
nui prin istorie, vorbind generațlicul bilanț al acestor înfăptuiri re
i lor viitoare despre forța constructi
prezintă pentru colectivul nostru
vă a poporului, despre geniul emi
doar punctul de plecare spre noi
nentului său strateg, sub a cărui
succese, pentru că prin succese în
conducere clarvăzătoare șl înțeleap
muncă vrem să dovedim întreaga
stimă ce o purtăm celui ce ne că
tă se dezvoltă armonios economia
lăuzește pașii spre orizonturile co
națională, înfloresc necontenit învățămîntul, știința, arta si cultura, se
muniste ale țării.
lărgește și se adîncește permanent
Entuziasmul și mîndria patriotică
democrația socialistă, crește continuu
cu care susținem candidatura tova
nivelul de trai material și spiritual
rășului Nicolae Ceaușescu. ctitorul
al celor ce muncesc.
României moderne, exprimă dorința
noastră cea mai fierbinte de a ne
O afirmare elocventă a modului
spori contribuția la înfăptuirea
1 magistral în care gindirea si acțiu
grandioaselor obiective ale Congre
nea revoluționară ale secretarului
sului al XlII-lea al partidului.
general
al
partidului
exprimă
adeziunea fierbinte, voința nestră
Luînd cuvîntul. tovarășul Mimutată și hotărîrea fermă ale
halache Niculescu, secretarul comi
întregului popor de a milita strîns
tetului de partid de la întreprin
unit în jurul partidului, pentru reali
derea de mașini-unelte și agregate
zarea aspirațiilor sale celor mat
București, Erou al Muncii Socia
Înalte, o
reprezintă activitatea
liste, a spus : Dînd glas senti
neobosită pe care tovarășul Nicolae
mentelor de profundă dragoste
Ceaușescu
o
desfășoară
pentru
și recunoștință față de tovarășul
transpunerea în viață a politicii ex
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
terne clarvăzătoare a partidului și
ral al partidului, vă rog să-mi per
statului nostru, pătrunsă de adîncă
miteți ca,
în
numele oamenilor
responsabilitate față de destinele pa
muncii din I.M.U.A.B.. în deplin
triei și ale întregii omeniri, preo
consens cu voința tuturor celor care
cuparea constantă și inițiativele de
muncesc și trăiesc în această cir
largă rezonantă în viața internațio
cumscripție electorală, să-mi exprim
nală, apreciate pe toate meridianele
totala adeziune la propunerea ca
ca o contribuție deosebită la solu
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai
ționarea constructivă a marilor pro
iubit fiu al națiunii noastre, con
bleme ale contemporaneității, la în
ducătorul încercat al partidului și
făptuirea dezarmării, securității și
poporului
român,
personalitate
conlucrării egale între națiuni, la aproeminentă a lumii contemporane,
părarea dreptului fundamental al
să fie candidatul nostru pentru ale
oamenilor de pretutindeni — dreptul
gerile în organul suprem al puterii
la viață, pentru asigurarea indepen
de stat — Marea Adunare Națională.
denței și bunăstării popoarelor, a
Folosim și acest prilej pentru a
păcii, progresului și colaborării în
mulțumi din adincul inimilor noas
lume.
tre tovarășului Nicolae Ceaușescu
Cu sufletele vibrînd de nemărgi
pentru atentia și grija permanentă
nită bucurie și satisfacție față de
ce ni le acordă. Repetatele vizite de
izbinzile înregistrate pe drumul eroic
lucru făcute în întreprinderea noas
străbătut pină acum de poporul nos
tră. care s-au constituit de fiecare
tru, cu inimile pline de încredere în
dată într-un dialog viu cu comu
perspectivele viitorului luminos pe
niștii, cu oamenii muncii, ne-au dat
care-1 făurim sub conducerea în
prilejul să primim din partea to
țeleaptă a tovarășului Nicolae
varășului Nicolae Ceaușescu noi oCeaușescu, strălucit prefigurate de
rientări și indicații de thare im
documentele Congresului al XlII-lea
portanță pentru activitatea noastră,
în lumina acestor îndrumări am ini
al partidului, noi, cei ce trăim și
muncim în Capitala patriei, folosim
țiat ample și complexe măsuri politico-organizatorice și tehnice care
acest prilej pentru a exprima depli
na recunoștință și gratitudine iubitu
să asigure realizarea sarcinilor de
plan pe acest an și pe întregul cin
lui nostru conducător pentru stăruin
cinal, cit și pentru îndeplinirea in
ța și căldura cu care sprijină și în
tegrală a hotărîrilor celui de-al
drumă zi de zi întreaga noastră ac
XHI-lea Congres al P.C.R.. pentru
tivitate, pentru indicațiile și orien
situarea întregii noastre producții de
tările prețioase pe care ni le dă în
mașini-unelte românești peste nive
vederea perfecționării necontenite a
acesteia, pentru grija constantă ce
lul tehnic mediu mondial.
o poartă dezvoltării economico-soDupă ce s-a referit la direcțiile
ciale a municipiului București și îm
în care acționează acum puternicul
bunătățirii condițiilor de muncă șl
colectiv al întreprinderii, vorbitorul
viață ale tuturor locuitorilor săi.
a spus în încheiere : Vă rog gă-mi
permiteți să exprim. încă o dată,
Mărețele înfăptuiri, care în ulti
entuziasmul și bucuria nemărginite
mii 20 de ani au schimbat funda
ale tuturor oamenilor muncii din
mental înfățișarea Capitalei, confeI.M.U.A.B. și din această circum
rindu-i atributele unui oraș înflori
scripție electorală pentru candidatu
tor, demn de epoca pe care o trăim,
ra tovarășului Nicolae Ceaușescu
reflectate și în circumscripția elec
pentru alegerile de deputați in Marea
torală nr. 1 ,.23 August", sînt in
Adunare Națională, văzind in aceasta
disolubil legate de numele tovarășu
garanția cea mai sigură a continuei
lui Nicolae Ceaușescu, prin a cărui
dezvoltări economico-sociale a pa
triei noastre, a creșterii permanente a
grijă statornică față de clasa munci
bunăstării materiale și spirituale a
toare, față de toți cetățenii patriei,
poporului nostru. Entuziasmul și
această zonă a orașului este astăzi
mîndria patriotică cu care susținem
unul dintre cele mai frumoase car
azi candidatura tovarășului Nicolae
tiere, în care, alături de mari între
Ceaușescu exprimă hotărîrea noas
prinderi, se înalță numeroase ansam
tră de nestrămutat de a ne spori
bluri de locuințe, școli, magazine,
contribuția la înfăptuirea neabătută
a grandioaselor obiective stabilite de
spitale, s-au construit metroul, pre
cum și alte obiective social-culturale.
cel de-al XlII-lea Congres al parti
dului, de a face totul ca patria noas
Cetățenii Capitalei, locuitorii acestei
tră scumpă să urce pe cele mai
circumscripții electorale aduc cele
înalte culmi ale progresului și civi
mai vii mulțumiri tovarășului Nicolae
lizației socialiste si comuniste.
Ceaușescu pentru consecvența cu
(Urmare din pag. I)

Marea cinste ce nl se face astăzi
de a susține candidatura tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru alegerile de
deputați în Marea Adunare Naționa
lă constituie un moment deosebit în
viața și activitatea colectivului de
oameni ai muncii de la întreprinde
rea de țevi „Republica", a arătat în
cuvîntul său tovarășul Constantin
Giogu, directorul întreprinderii de
țevi „Republica".
Pentru noi, cei peste 8 000 de oa
meni ai muncii de la întreprinderea
de țevi „Republica", nu există do
rință mai mare ca aceea de a avea
din nou deputat în marele sfat al
țării pe primul și cel mai bun
dintre fiii țării, omul care, din frage
dă copilărie, și-a pus cu toată dărui
rea întreaga viață și capacitate de
muncă în slujba realizării înaltelor
idealuri ale poporului nostru — de
libertate și dreptate socială, de pace
și progres ale întregii omeniri.
Marile succese obținute de poporul
român, sub conducerea partidului, pe
drumul edificării socialismului, în
florirea fără precedent a patriei, ri
dicarea
continuă a nivelului de
trai material și spiritual al celor ce
muncesc, adîncirea necontenită a
democrației noastre socialiste sînt
indisolubil legate de hotărîrea și
clarviziunea, de 'calda omenie și spi
ritul revoluționar eu care a acționat
tovarășul Nicolae Ceaușescu în frun
tea partidului și statului nostru.
Am avut fericitul prilej ca, în ac
tuala legislatură, să avem deputat
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și am
beneficiat de sprijinul deosebit și în

drumarea sa permanentă. Ne sînt
vii în memorie fiecare dintre vizi
tele de lucru pe care le-a efectuat
în întreprinderea noastră. îndemnu
rile și indicațiile, sfaturile pe care
ni le-a dat au prins viață, ceea ce
a făcut ca întreprinderea noastră să
se extindă și să obțină realizări re
marcabile.
După ce s-a referit pe larg la
succesele în producție ale unității și
la condițiile de muncă și de viață tot
mai bune create colectivului de aici,
vorbitorul a spus, în încheiere : în
numele laminoriștilor, tehnicienilor,
inginerilor, al tuturor oamenilor
muncii din întreprinderea de țevi
„Republica", exprim adeziunea una
nimă la propunerea făcută ca
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, să fie candidatul
nostru în alegerile pentru Marea
Adunare Națională. Vom vota pen
tru alegerea tovarășului Nicolae
Ceaușescu cu siguranța că votăm
pentru fericirea noastră, a întregului
popor.
Tovarășa Constanța Dumitrescu,
secretară a organizației de partid de
la Liceul de matematică-fizică nr. 3,
a spus : Trăim astăzi, într-jo lumi
noasă și înaltă sărbătoare, momen
tul în care locuitorii circumscripției
electorale nr. 1 „23 August" din Ca
pitală susțin candidatura tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în Marea
Adunare Națională.
Un adevăr puternic al epopeii
socialismului românesc este acela că,
începînd cu Congresul al IX-lea al
P.C.R., partidul și poporul nostru au
avut in fruntea lor un om al visului
măreț șl al faptei mărețe, un om al
istoriei și un făuritor de Istorie, un
conducător care este și ctitorul
României moderne. Nici nu putem
să ne imaginăm cum ar fi arătat
tara noastră lipsită de pasiunea,
cutezanța, de clarviziunea și tenaci
tatea, de umanismul și setea de
creație ale marelui nostru conducă
tor. Tocmai datorită acestor calități
putem să întîlnim astăzi semnele
prefacerilor socialiste în orice sat și
oraș. în orice colț de țară.
înnoirile epocii moderne s-au ex
tins și în domeniul învățămîntulul.
Beneficiind permanent de îndrumă
rile și grija părintească ale secre
tarului general al partidului, pre
ședintele țării, colectivele cadrelor
didactice din circumscripția electo
rală nr. 1 „23 August" au obținut
rezultate deosebite pe linia integră
rii tot mai pronunțate a învățămîntulpi cu practica productivă, pentru
pregătirea forței de muncă necesare
noii configurații economice a patriei,
pentru educarea în spiritul muncii a
tinerilor încă de pe băncile școlii.
Pentru că trăim în acest ev lu
minos, avînd la cîrma țării pe co
munistul de omenie, patriotul care
ne-a învățat să cinstim prin fapte
de muncă și viață drapelul suprem
al operei noastre comuniste —
tricolorul — care a făcut ca acest
tricolor să fie în lumea întreagă un
simbol al neatîrnării și independen
tei. pentru că țara noastră cunoaște
o dezvoltare fără precedent, pentru
tot ceea ce înfăptuim și vom înfăptui
— a spus în încheiere vorbitoarea —
susțin din toată inima candidatura
în forul legislativ suprem al țării,
pentru circumscripția nr. 1 „23
August",
a
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, conducătorul nostru în
cercat și iubit.
Marile realizări obținute in acești
cinci ani care au trecut de la ulti
mele alegeri — a spus tovarășul
Marian Avram, Erou al Muncii So

cialiste de la întreprinderea „23 Au
gust" — noile cartiere de locuințe
confortabile, noile unități de învățămînt și cultură, noile fabrici și
uzine care întăresc capacitatea eco
nomică a țării,
precum și însăși
această întreprindere, așa cum arată
ea astăzi, și multe altele sînt in
disolubil legate de numele secreta
rului general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cel mai iubit și respectat
fiu al poporului nostru, deputatul
nostru în Marea Adunare Națională.
Toate aceste împliniri sînt strîns
legate de grija statornică a celui pe
care-l simțim clipă de clipă alături
de noî, ajutîndu-ne, sprijinindu-ne și
însuflețindu-ne cu patosul revoluțio
nar și spiritul novator ce caracteri
zează întreaga sa activitate, cel care,
în conștiința națiunii noastre, este
omul ale cărui întreagă viață și acti
vitate sînt pildă de dăruire totală
pentru binele țării, omul ce a dat
României demnitatea pe’ care o me
rită, încrederea deplină în destinul
său, în devenirea sa socialistă și co
munistă.
Pentru toate acestea dau glas cu
acest prilej profundei noastre recu
noștințe — recunoștință care poate fi
exprimată, în cel mai potrivit mod,
prin faptele noastre de muncă. Tre
buie să muncim mai bine, mai rațio
nal și mai eficient și, spunînd acest
lucru, mă refer, în primul rînd, la în
treprinderea noastră, la colectivul în
care-mi desfășor activitatea.
Sînt deosebit de fericit — a spus
în încheiere vorbitorul — că mi s-a

propunerea ea tovarășul Nicolae
Ceaușescu să candideze in circum
scripția electorală nr. 1 „23 August",
a arătat tovarășul Ion Iancu, primsecretar al Comitetului U.T.C. al
sectorului 3. Alături de ceilalți oa
meni ai muncii din această mare
platformă industrială a Capitalei, și
noi, tinerii, sîntem mîndri că avem
minunatul
prilej de a Acorda cu
multă bucurie votul celui mai iubit
și stimat fiu al poporului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, părintele drag al
tinerei generații.
Susținlnd din adîncui
inimilor
noastre propunerea pentru alegerea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu ca
deputat în Marea Adunare Națională
dăm, în același timp, glas sentimen
telor de înaltă dragoste și fierbinte
recunoștință
față
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, arhitectul politi
cii de înflorire multilaterală a pa
triei, promotor al cauzei socialismu
lui, păcii și colaborării internaționa
le, față de activitatea neobosită pe
care o desfășoară pentru binele șl
prosperitatea națiunii noastre socia
liste, pentru asigurarea unui viitor
luminos tineretului patriei noastre.
îngăduiți-mi ca, în acest cadru, să
dau glas viei recunoștințe a celor
peste 12 000 de tineri care muncesc
și trăiesc în această circumscripție
electorală pentru minunatele condi
ții de muncă șl viață ce le-au fost
create prin grija partidului și sta
tului nostru, personal a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pentru faptul
că, în această parte a Capitalei noas
tre, a fost construită o puternică

dat posibilitatea de a lua cuvîntul la
această adunare și susțin cu mare
bucurie în suflet, în numele celor
20 000 de oameni ai muncii din marea
noastră uzină, candidatura tovară
șului Nicolae Ceaușescu în circum
scripția electorală nr. 1 pentru Marea
Adunare Națională.
în numele oamenilor muncii care
lucrează în domeniul cercetării știin
țifice, dezvoltării tehnologice și pro
iectării susțin cu toată căldura ca
tovarășul Nicolae Ceaușescu să can
dideze pentru a fi ales deputat în
forul legislativ suprem al țării —
Marea Adunare Națională — în cir
cumscripția electorală nr. 1 „23 Au
gust", a spus tovarășul George Cojocaru, directorul Institutului de pro
iectări pentru industria ușoară.
Marile realizări obținute în peri
oada Istorică) inaugurată de Congre
sul al IX-lea al P.C.R. au demonstrat
cu putere justețea politicii partidului
nostru comunist, faptul că își înde
plinește cu cinste înalta sa misiune
istorică, de a conduce poporul român
pe calea construirii celei mai umane
societăți — societatea socialistă și co
munistă — pe calea bunăstării și fe
ricirii, a independenței și suverani
tății naționale.
înfăptuirile noastre fără egal sînt
Indisolubil legate de dăruirea revo
luționară și spiritul științific, creator,
al secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sub di
recta sa îndrumare au fost elaborate,
adoptate și se aplică ample progra
me de cercetare și dezvoltare teh
nologică în toate domeniile.
Animați de un adine simțămînt
patriotic și conștient! de răspun
derea ce le revine pentru încre
derea acordată de către conducerea
partidului, oamenii muncii din do
meniul cercetării științifice, dezvol
tării tehnologice și proiectării au
obținut rezultate deosebite în pro
movarea unoc noi tehnologii, de con
cepție originală, cu consumuri ma
teriale și energetice reduse. în au
tomatizarea, robotizarea și cibernetizarea unor procese de fabricație,
în realizarea unor noi tehnologii,
pentru valorificarea materiilor pri
me recuperabile și refolosibile. a
resurselor energetice secundare sau
a resurselor energetice neconvențio
nale.
Datorită orientărilor clarvăzătoare
imprimate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu. programul de cercetare
științifică, dezvoltare tehnologică și
introducere a progresului tehnic în
perioada 1988—1990 marchează di
recții de o deosebită importantă
pentrd viitorul țării. Aceste orien
tări profund revoluționare, inclusiv
în domeniul cercetării fundamenta
le. vor conduce la sporirea, într-o
mai mare măsură, a aportului ști
ințific la găsirea de noi soluții pen
tru înfăptuirea obiectivelor dezvol
tării social-economice a tării, la creș
terea prestigiului internațional al ști
inței românești, la sporirea contri
buției sale la îmbogățirea patrimo
niului cunoașterii universale.
Pentru toate acestea — a arătat
în încheiere vorbitorul — mă alătur
din toată inima voinței unanime a
oamenilor muncii din această parte
a Capitalei și îmi exprim. încă o
dată, adeziunea fierbinte la propu
nerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu
să candideze pentru a fi ales depu
tat al Marii Adunări Naționale în
circumscripția
electorală
nr.
1
„23 August".
Doresc să exprim totala adeziune
și aprobarea entuziastă față de

zonă Industrială, numeroase aparta
mente, școli, grădinițe și creșe.
Beneficiind de profundul democra
tism ce caracterizează viața noastră
politică și socială, peste 2 000 de ti
neri din circumscripția electorală
nr. 1 se vor prezenta pentru prima
oară la urne, cu adîncă emoție, pen
tru a-și exprima prin primul lor vot
încrederea în politica înțeleaptă a
partidului nostru, al eărui pi-omotor
neobosit este tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
în încheiere. Vorbitorul a subli
niat : Urmînd exemplul de muncă
și viață al secretarului general al
partidului, aplicînd în viață pre
țioasele orientări și indicații, în
demnurile părintești, pline de căldu
ră, pe care ni le-a adresat, noi, tinerii
din circumscripția electorală nr, 1,
alături de întregul popor, ne an
gajăm să nu precupețim nici un efort pentru a ne situa la nivelul
înaltelor exigențe ale epocii pe care
o trăim, pregătindu-ne temeinic pen
tru muncă și viață.
în consens cu gîndurile șl năzuin
țele tuturor, a subliniat în cuvîntul
său dr. Constantin Gorgos, directorul
policlinicii universitare „Titan", ex
prim totala adeziune față de pro
punerea ca tovarășul Nicolae
Ceaușescu, eel mai iubit fiu al na
țiunii noastre, înalt exemplu de
slujire fără preget a intereselor su
preme ale poporului, a cauzei socia
lismului șl păcfl, să candideze pen
tru alegerile de deputați în Marea
Adunare Națională în circumscripția
electorală nr. 1 a municipiului Bucu
rești. Avem convingerea nestrămuta
tă că aceasta reprezintă garanția în
făptuirii neabătute a Programului
partidului, a hotărîrilor istorice ale
Congresului al XlII-lea, menite să asigure continuarea fermă a politicii
de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate șt înaintarea
patriei noastre spre comunism.
Numele tovarășului Nicolae
Ceaușescu, cel mai Iubit fiu al po
porului, este astăzi sinonim cu
spirit comunist, revoluționar, patrio
tic, cu personalitatea omului arzînd
la incandescenta celor mai nobile
idealuri și ale cărui gindire și acțiune
nu cunosc alt țel decît binele po
porului și al țării, libertatea șl In
dependența ei. Situînd în centrul tu
turor preocupărilor omul, bunăstarea
și fericirea lui, partidul șl statul
nostru acordă, în același timp, o atenție deosebită dezvoltării multila
terale a personalității umane, a ca
pacității salo creatoare.
Pornind de la acest comandament
major al civilizației noastre socia
liste, o preocupare de seamă o con
stituie ocrotirea sănătății populației.
Este meritul
Partidului Comunist
Român, al secretarului său generat
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a
fi inițiat și realizat programe sani
tare de o deosebită importantă pen*
tru prezentul și viitorul națiunii, de
a fi conferit României un loc avan
sat In lume din punct de vedere al
apărării și ocrotirii sănătății. Noi,
cei ce veghem la sănătatea oameni
lor, asigurăm conducerea partidului
că vom
răspunde prin fapte de
muncă menite să se ridice la nive
lul condițiilor create pentru desfă
șurarea unei asistențe sanitare de
calitate superioară.
In Încheiere, vorbitorul a subli
niat : Permiteți-mi ca de la această
tribună, îndeplinind dorința fierbinte
a tuturor, să susțin din inimă
propunerea ca tovarășul Nicolae
Ceaușescu, patriot și revoluționar,
comunist de omenie, strălucit strateg

al grandioasei opere de edificare a
societății socialiste multilateral dez
voltate, să candideze pentru a fi ales
deputat In forul suprem al puterii
de stat — Marea Adunare Națională.
In numele femeilor din circum
scripția electorală nr. 1 susțin, cu
legitimă mindrie, candidatura tova
rășului Nicolae Ceaușescu, cel mal
iubit și stimat fiu al națiunii noas
tre, pentru a fi ales deputat în
Marea Adunare Națională, a subli
niat tovarășa Olga Păduraru, pre
ședinta Comitetului de femei al sec
torului 3. în acest fel înțelegem să
dăm expresie nemărginitei șl pro
fundei noastre recunoștințe pe care,
alături de întregul popor, o purtăm
celui care s-a dovedit inegalabil re
voluționar, patriot și ctitor de țară,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Ancorate profund în realizările
României de aii, prin munca plină
de abnegație depusă, femeile au adus
o importantă contribuție la realizarea
obiectivelor social-economice și din
această circumscripție. Desfășurindu-ne activitatea în cele 19 unități
economice existente în această zonă
a Capitalei, beneficiem, în același
timp, de o largă rețea de ocrotire a
sănătății, de invățămînt, de servicii,
cultură și agrement.
După ce a amintit Importantele în
făptuiri din domeniul social-cultural,
precum și din cel ăl construcției de
locuințe, din această parte a Capita
lei, vorbitoarea a spuă : In acest mo
ment sărbătoresc. în numele tuturor
femeilor care trăiesc și muncesc în
circumscripția electorală nr. 1, In
tr-o
unitate deplină de voință, îl
asigurăm
pe
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu că vom face totul pentru
a ne aduce contribuția la înfăptuirea
obiectivelor cincinalului actual și
crearea unei baze trainice pentru
transpunerea neabătută în viață a
însuflețitoarelor hotărîri adoptate de
Congresul al XHI-lea al partidului,
de ridicare a patriei noastre pe noi
culmi ale progresului și civilizației
socialiste.
Susțlnînd în unanimitate candida
tura tovarășului Nicolae Ceaușescu
pentru a fi ales deputat în Marea
Adunare Națională — a subliniat în
încheiere vorbitoarea — dăm expre
sie înaltei prețuiri față de cel mal
iubit fiu al patriei noastre, văzînd
în alegerea sa în marele sfat al țării
garanția sigură a înaintării noastre
ferme pe calea socialismului și co
munismului.
Tovarășul Aurel Sandu, directorul
Institutului de cercetări științifice și
Inginerie tehnologică
— Titan,
Erou al Muncii Socialiste, a spus t
Permiteți-mi ca, în deplin con
sens de gînd și faptă cu întregul
popor, să dau glas sentimentelor de
satisfacție șl mindrie patriotică ale
tuturor oamenilor muncii care acti
vează în cercetarea științifică și in
gineria tehnologică de a avea în
fruntea partidului șl statului nostru
pe cel mai iubit fiu al poporului,
patriot înflăcărat, arhitect și ctitor
al noului destin al patriei, care, de
peste cinci decenii, își consacră în
treaga viață și activitate slujirii in
tereselor supreme ale națiunii noas
tre, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Cei douăzeci de ani de cînd tova
rășul Nicolae Ceaușescu se află la
cîrma partidului, a destinelor națio
nale se constituie în cea mai rodnică
epocă din îndelungata existență a
poporului român, pe care toți fiii
țării o numesc cu profundă mîndrie și înaltă gratitudine „Epoca
Ceaușescu".
Situînd omul in centrul întregii
strategii de edificare a noii orînduiri,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus
o contribuție decisivă la dezvoltarea
democrației muncitorești, revoluțio
nare,
la asigurarea condițiilor de
participare a întregului popor la
conducerea societății, la elaborarea
și înfăptuirea politicii partidului.
Susțin din inimă, în numele cerce
tătorilor de pe platforma industrială
„23 August", candidatura tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru alegerile de
deputați în Marea Adunare Naționa
lă, forul legislativ al puterii de stat
Considerăm aceasta nu numai o ex
presie a înaltei prețuiri a vieții și ac
tivității revdluționare închinate de to
varășul Nicolae Ceaușescu cauzei
clasei muncitoare, a întregului nos
tru popor, dezvoltării multilaterale a
patriei, ci și garanția deplină a edi
ficării societății socialiste și comu
niste pe pămîntul patriei noastre, a
realizării aspirațiilor de pace și
bunăstare ale întregului popor.
Ne angajăm față de tovarășul
Nicolae Ceaușescu — a spus în în
cheiere vorbitorul — ca. în climatul
fertil și mobilizator al democrației
noastre socialiste, împreună cu toți
oamenii muncii din unitățile de cerce

tare științifică ș! inginerie tehnolo
gică, să muncim cu însuflețire și
abnegație, în spirit revoluționar,
pentru a fi la înălțimea încrederii și
sprijinului fără precedent de care se
bucură știința și tehnologia in patria
noastră, sporindu-ne aportul creator
la măreața operă de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre co
munism.
Trăim într-un oraș a cărui zestre
urbanistică sporește neîncetat, și
aceasta datorită grijii nemărginite
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
pentru ca în municipiul București,
cum de altfel in toate localitățile tării,
în casele noastre, să sporească bună
starea și prosperitatea, a subliniat în
cuvîntul său Vasile Cristea, președin
tele comitetului sindicatului din În
treprinderea „23 August".
Marile prefaceri economice, edili- ;
tare și social-culturale din circum
scripția noastră corespund pe deplin
dorințelor cetățenilor care locuiesc
în cartierele Balta Albă, Titan, Pantelimon, Iancului, Vatra Luminoasă,
Dimitrov, bd. Muncii. Este suficient
să privim în jurul nostru spre a ve
dea semnele permanentei strădanii a
secretarului general al partidului
pentru ca noi toți să trăim din ca
in ce mai bine. Zecile de mii da
apartamente care s-au construit
anual în acest cincinal, noile spatii
comerciale de pe platforma noastră
Industrială, metroul — această gran
dioasă construcție — sînt cîteva din
marile realizări din această legisla
tură a M.A.N. Oamenii muncii din
întreprinderea „23 August" benefi
ciază direct de marile prefaceri
dobîndite. Din cei aproape 20 000 de
oameni ai muncii, numai în ultimii
cinci ani s-au mutat în locuințe noi
aproape 4 000 de familii. Oamenii
muncii din întreprinderea noas
tră beneficiază astăzi, de ase
menea, de un club modern, iar
copiii
noștri
sînt
cuprinși în
programul de îngrijire și educare
al celor 4 creșe și grădinițe. O mare
grijă a fost acordată refacerii sănă
tății oamenilor muncii în condiții sa
nitare tot mai bune, in spitalul și
policlinica întreprinderii, dotate cu
aparatură de specialitate modernă și
cu medici competenți.
Pentru tot ceea ce tovarășul
Nicolae Ceaușescu, iubitul fiu ai na
țiunii noastre, a făcut șl face pentru
binele poporului — a spus în înche
iere vorbitorul — pentru grija per
manentă ce a manifestat-o in direc
ția transpunerii în fapte a Progra
mului partidului de dezvoltare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a patriei spre co
munism susținem cu nețărmurită
dragoste și aleasă prețuire candida
tura sa pentru alegerile de deputați
în Marea Adunare Națională de la
17 martie 1986.
Prin vii aplauze șl puternice urale,
miile de participant! la adunarea
cetățenească și-au manifestat bucu
ria si aprobarea deplină fată de pro- „
punerea
ca . tovarășul
Nicolae îh
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Frontului Democrației și
Unității Socialiste, să candideze in
circumscripția electorală nr. 1 „23
August" în alegerile de deputatl
pentru Marea Adunare Națională. ,
Toți cei prezenți au aprobat ea
o delegație condusă de tovarășul
Gheorghe Pană să prezinte tova
rășului Nicolae Ceaușescu declara
ția de acceptare a candidaturii.
Cu inimile pline de nețărmurită
bucurie, animați de cele mai alese
sentimente de dragoste, înaltă re
cunoștință șl profund respect, partlcipanții la marea adunare cetățe
nească
au
adresat
tovarășului
Nicolae Ceaușescu o scrisoare prin
care îl roagă să accepte propunerea
de a fi candidat al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste în
circumscripția electorală nr. 1 „23
August", în alegerile de deputați în
Marea Adunare Națională.
Adunarea a luat sfîrșit lntr-o
atmosferă de puternică vibrație pa
triotică. marcată de bucuria și sa
tisfacția celor prezenți care scan
dau cu însuflețire „Ceaușescu —
P.C.R. I", „Ceaușescu și poporul !“,
„Stima noastră și mîndria —
Ceausescu — România
„Ceaușescu
candidat, pentru al țării
maro
sfat !“, „Ceaușescu — pace
Participanții au dat, și cu acest prilej,
expresie sentimentelor de adîncă
stimă și prețuire față de partfd,
față de secretarul său general, care
își dedică, neobosit, întreaga viață
progresului tării, bunăstării poporu
lui, creșterii
prestigiului patriei
noastre socialiste in lume.

Sentimentul unanim
(Urmare din pag. 1)

celei mai înaintate de
mocrații,
democrația
noastră muncitorească,
revoluționară. Marea
adunare cetățenească
de astăzi constituie un
pilduitor exemplu de
hotârire unanimi, res
ponsabilă, consacrată
viitorului șt mai lumi
nos în numele căruia
clasa muncitoare, în
tregul popor nu-și
precupețesc nici un
efort, afirmindu-și ho
tărîrea de a da viață,
cu dăruire comunistă,
mărețelor
programe
ale celui de-al XlIIlea Congres al parti
dului.
— Poate ci, Intr-un
fel, noi, cei care mun
cim pe această plat
formă industrială a
metalurgiei șl con
strucției de mașini, ne
bucurăm ți mai mult
de gindul și acțiunea
revoluționară a celui
mal iubit fiu al po
porului nostru — ne
spunea, cu justificată
emoție, maistrul oțelar
Ștefan Sorescu, de la
uzinele „23 August",
îl simțim pe tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
deputatul nostru, tot

timpul printre noi,
gindul său se împle
tește cu gindul nostru
în adunările generale
ale oamenilor muncii ;
împreună am hotărît
ți - hotărîm drumuri
noi In mai buna orga
nizare a producției, în
descoperirea și impu
nerea de noi tehnolo
gii, în continua per
fecționare a muncii
noastre, a noastră în
șine, ca oameni pe
măsura acestui timp
creator, revoluționar.
Secretarul general al
partidului reprezintă
pentru noi, ca și pen
tru întreaga noțiune,
exemplul cel mai înalt
de gindire ți acțiune,
de energie nesecată,
dăruită In întregime
înfloririi multilaterale
a țării. De aceea i-am
încredințat votul nos
tru, de aceea i-l în
credințăm din nou cu
hotărîre și mindrie
muncitorească.
— Tovarășul Nicolae
Ceaușescu este depu
tatul nostru cum este
ți deputatul de suflet,
de gînd și de voință al
tvturor celor .veste 22
de milioane de cetă
țeni ai țării — a ținut
să adauge maistrul

Dumitru Daicu, de la
aceeași uzină, li sim
țim in permanență
umărul lingă umărul
nostru, îndemnul său
revoluționar înseam
nă : mai mult, mai
bun,
perfecționare
continuă, aplicarea ce
lor mai noi cuceriri
științifice și tehnice.
Energia sa comunistă,
revoluționară dinami
zează toate conștiințe
le, ne poartă dincolo
de prezent, în concre
tul minunat al viitoru
lui pe care noi îl
transformăm mereu în
prezent luminos.
Mii ți mii de inimi
bat la unison în această mare adunare
cetățenească. Conști
ințe
exprimîndu-se
simplu, alcătuindu-se,
prin florile de gind și
faptă dedicate întîiului
cetățean al țării. In
tr-o emoționantă ți
semnificativă unitate,
ca înaltă opțiune a în
tregii noastre națiuni
față de ctitorul celei
mai bogate in împli
niri epoci din întreaga
istorie a României,
„Epoca
Nicolae
*.
Ceaușescu
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învățământul politico-ideologic
în opera de educare revoluționară
(Urmare din pag. I)
re cunoașterea aspectelor actuale ale
exercitării rolului partidului de cen
tru vital al societății noastre,
să
ducă la întărirea legăturilor fiecărei
organizații de partid cu oamenii
muncii, la perfecționarea activității,
a stilului și metodelor de muncă ale
organelor și organizațiilor de partid,
la sporirea capacității acestora de a
uni și a mobiliza energiile colecti
velor de oameni ai muncii în mijlo
cul cărora își desfășoară activitatea
în vederea înfăptuirii exemplare a
programelor de dezvoltare
economico-socială a patriei. O abordare
asemănătoare necesită și tema pri
vitoare la perfecționarea activității
politico-ideologice, de formare a
omului nou, făcîndu-se bine înțelese
In acest context atît însemnătatea
deosebită pe care partidul nostru o
acordă dezvoltării conștiinței socia
liste a maselor, cît și căile și mo
dalitățile concrete prin care se poa
te asigura sporirea eficienței forma
tive, a forței de înrîurire a acțiuni
lor politico-educative desfășurate de
organizațiile de partid, de masă și
obștești, de toți factorii educaționali.
Așa cum cerea tovarășul Nicolae
Ceaușescu de la tribuna Congresului
al XIII-lea. activitatea politico-educativă,’ învățămîntul politico-ideologic
trebuie să așeze pe prim-plan dezvol
tarea simțămintelor patriotice, a ata
șamentului față de patrie, partid
și popor. Evidențiind glorioasa isto
rie a nafiunii noastre și, cu deosebi
re. mărețele înfăptuiri ale prezentului
socialist, dezbaterile din cadrul învățămîntului politico-ideologic au me
nirea să întărească sentimentele da
mîndrie față de apartenența la un
popor cu o înaltă vocație a muncii
pașnice, a creației libere, hotărîrea
lor de a-șl dedica toate forțele îna
intării neabătute a țării pe calea pro
gresului și civilizației socialiste și co
muniste.
Dezbaterile din invățămîntul po
litico-ideologic trebuie, în continuare,
să-și sporească substanțial contribu
ția la întronarea în viață a principiilor
eticii și echității socialiste, la gene
ralizarea trăsăturilor înaintate, pro
prii orînduirii noastre, la întronarea
unui climat de muncă și viață înte
meiat pe înalte principii moral-politice. In cadrul dezbaterilor este ne
cesar să se acționeze mai hotărît
pentru cultivarea spiritului revolu
ționar, a atitudinii critice și autocri
tice, să se combată stările de automulțumire, inerția, pasivitatea. îm
păcarea cu lipsurile, să se manifeste
exigență partinică față de deprin
derile si mentalitățile retrograde.
Asemenea sarcini aflate în fața în-

Cronica
Luni, tovarășul loan Totu, viceprim-ministru al guvernului, a pri
mit delegația economică guverna
mentală a Republicii Populare Mozambic, condusă de Joaquim Alberto
Chissano, ministrul de externe al acestei țări, care se află într-o vizită
în țara noastră.
în timpul întrevederii s-a expri
mat satisfacția pentru bunele relații
de prietenie și colaborare statorni
cite între cele două țări, subliniindu-se că în evoluția lor continuu as
cendentă un rol hotărîtor l-au avut
orientările și înțelegerile convenite
cu prilejul întîlnirilor și convorbiri
lor româpo-mozambicane la cel mai
înalt nivel. în context, au fost abor
date aspecte privind posibilitățile
dezvoltării în continuare a coope
rării bilaterale pe multiple planuri,
lărgirii și diversificării schimburilor
reciproce de mărfuri. .

★

La București au început, luni, lu
crările celei de-a Vl-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româno-mozambicane de cooperare eco
nomică și tehnică.
în lumina orientărilor stabilite cu
prilejul întîlnirilor și convorbirilor
româno-mozambicane la nivel inalt,
cele două delegații, conduse de

vățămintului politico-ideologic im
pun generalizarea cu mai multă
operativitate și consecvență a expe
riențelor valoroase care apar, pro
movarea largă a formelor active de
lucru, capabile să creeze un climat
favorabil schimburilor de opinii, dia
logului și dezbaterilor de idei, clari
ficării problemelor de ordin teore
tic și practic.
Firesc, in acest cadru, un rol esen
țial revine propagandistului, care,
trebuind să fie el însuși un bun, un
profund cunoscător al politicii parti
dului și, deopotrivă, al realităților
din propria unitate în care lucrează,
trebuie să știe să argumenteze și
să convingă, să stăpinească arta de
a conduce dezbaterile astfel încît
cursanții înșiși să ajungă la conclu
ziile dorite. Ih acest efort al său, pro
pagandistul trebuie activ și perma
nent sprijinit de organele și organi
zațiile de partid. Așa cum procedea
ză numeroase organe de partid, nu
este vorba doar de asigurarea frec
venței la dezbateri sau de controlul
desfășurării acestora, ci de un re
gistru mai larg de acțiuni, începînd
cu aceea a asigurării pregătirii pro
pagandiștilor și a dotării punctelor
de documentare politico-ideologică
cu materialul bibliografic și ilustra
tiv necesar și pînă la participarea
efectivă la dezbateri, la clarificarea
problemelor
supuse atenției
în
cursuri.
Desfășurarea dezbaterilor de plnă
acum evidențiază, de asemenea, ce
rința ca problematica învățămîntului politico-ideologic, sporirea efi
cientei sale să reprezinte o sarcină
esențială pentru toți activiștii de
partid, pentru cadrele de conducere
din unitățile economice, care trebuie
să înțeleagă că ei sînt cei dintîi pro
pagandiști ai politicii partidului,
fiind necesar să participe activ atît
la pregătirea propagandiștilor, cît și
la dezbaterile din cursuri, punînd
astfel deplin în valoare bogatele lor
cunoștințe politico-ideologice, ex
periența lor politico-organizatorică,
capacitatea de a înțelege mai profund
esența și sensurile politicii partidu
lui nostru.
Desfășurarea la un nivel superior
a învățămîntului politico-ideologic,
asigurind însușirea temeinică a idei
lor din Raportul tovarășului Nicolae
Ceaușescu, din celelalte documente
ale Congresului al XIII-lea, perfec
ționarea pregătirii politico-ideologice
a comuniștilor, a celorlalți oameni ai
muncii, va înrîuri pozitiv angajarea
nemijlocită, implicarea profundă a
fiecărui cetățean al patriei în vasta
operă de edificare a României socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a patriei spre comunism.

zilei
Gheorghe David, ministrul agricul
turii și industriei alimentare, și Joao
dos Santos Ferreira, ministrul agriculttirii al R.P. Mozambic, exami
nează stadiul relațiilor economice și
al schimburilor comerciale dintre
România și Mozambic, modalitățile
de intensificare a acestora în dome
nii de interes reciproc.

♦

O expoziție fotodocumentară
consacrată compozitorilor austrieci
Schonberg, Webern și Berg a
fost deschisă, luni, în holul Ate
neului Român din Capitală. Organi
zată în cadrul programului de schimburi culturale dintre România și
Austria, expoziția pune în lumină va
lențele multiple ale creației celor
trei compozitori, reprezentanți ai
tendințelor înnoitoare in muzica
austriacă a secolului al XX-lea.
La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și
Educației Socialiste. Ministerului Afacerilor Externe, Uniunii compozi
torilor și muzicologilor, oameni de
artă și cultură, un numeros public.
Au participat, de asemenea, An
dreas Berlakovich, ambasadorul Aus
triei Ia București, și membri ai am
basadei.
(Agerpres)

Dialog ul competentei
(Urmare din pag. I)

rii in plus sau, altfel
spus,
receptivitatea
față de tot ce-ți apare
ca nou, atit de pro
prie comuniștilor, abia
acum își dezvăluia ros
tul. In condițiile unui
circuit intens al infor
mațiilor tehnice, omul
trebuie să manifeste
o permanentă recep
tivitate față de nou.
O întrebare in plus,
in cadrul unui dialog
profesional, poate să
te aducă în bene
ficiul unei experien
țe deosebit de folosi
toare. Ceea ce s-a intimplat și în cazul de
față. Pentru că iată
ce spunea, completivă
primul răspuns, ingi
nerul Drăguș : „Ideea

competenței, măsura
tă in competitivitatea
produselor pe piață,
am transmis-o si o
transmitem si noi per
manent, sub imboldu
rile comitetului
de
partid,
cercetătorilor
noștri. Anvelopele fa
bricate la „Danubia
na" erau egale cu cele
produse de firmele
cele mai renumite din
lume. Ca rezistență,
ca fiabilitate, ca sigu
ranță în circulație.
Aproape la toți para
metrii tehnici. Greu
tatea era însă mai
mare. Am analizat sute
de variante tehnologi
ce, am răsfoit zeci de
cataloage, am studiat
fiecare tipodimensiune, am elaborat pro
grame clare pe repere
Si subrepere. Am des

fășurat aproape doi
ani o muncă enormă.
O muncă fără preget,
zi si noapte. N-am
abandonat nici o 4clipă. N-am cedat în"fața
nici unui obstacol —
și n-au fost puține —
pină cînd anvelopele
noastre n-au atins ni
velul mondial maxim
ți ca greutate".
O abordare așadar
a exportului în spi
rit. revoluționar. In
spiritul încrederii în
puterile tale, in inte
ligența ta. In conști-,
infa că munca perse
verentă, bine făcută,
oferă șanse egale ori
unde. Inclusiv pe pia
ța externa. O conclu
zie la care au subscris
toți participanta la
schimbul de expe
riență.

Tezele și propunerile tovarășului
Nicolae Ceaușescu cu privire
la problemele dezarmării,
cuprinse în Raportul prezentat la Congresul
al XIII-lea al P.C.R., distribuite ca documente
oficiale ale Conferinței de la Geneva

20,00 Telejurnal (parțial color)
20,15 Actualitatea in economie
20,25 Laureațl al Festivalului național

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 19 februarie, ora 20 — 22 fe
bruarie, ora 20. în țară : Vremea va
fi rece, geroasă noaptea și diminea
ța îndeosebi la începutul intervalului,
Iar ceru! va fi schimbător, mai mult
noros în nord și est. Se vor semnala
precipitații sub formă de ninsoare cu
caracter local în regiunile nordice și
estice șl izolat în rest. Vîntul va sufla
slab. Unele intensificări se vor pro
duce în regiunile estice, precum și la
munte, spulberînd pe alocuri zăpada.
Temperatura aerului va marca o ușoa
ră creștere îndeosebi la valorile mi
nime către sfîrșitul intervalului. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 18 șl minus 8 grade, izolat
mai coborîte în depresiuni, iar cele
maxime între minus 10 și zero grade,

20,35 Reportaj ’85. Țara intre două
legislaturi. Ambiția de a fi in
frunte
20.50 Teatru TV (color). „Roata de
foc", Dominic Stanca. Premieră
TV (prima parte)
21.50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului
pe alocuri mai ridicate. Local se va
semnala ceață. în București : Vremea
va fi rece, geroasă noaptea șl dimi
neața, iar cerul va fi temporar noros,
favorabil ninsorii slabe. Vîntul va
sufla slab. Temperaturile minime vor
fi cuprinse între minus 12 șl minus
8 grade, mai coborîte în primele nopți,
iar1 cele maxime între minus 5 și mi
nus 2 grade. Dimineața, condiții de
ceață.

Administrația de Stat
Loto-Pronospcrt
informează :
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO 2 DIN 17 FEBRUA
RIE 1985
EXTRAGEREA I : 25 4 66 34
EXTRAGEREA A Il-a : 14 15 20 18
EXTRAGEREA A III-a: 64 9 8 36

deosebite pe care le generează cursa
înarmărilor, nucleare, în special a si
tuației extrem de grave create pe
continentul european ca urmare a
instalării de către S.U.A. a unor ra
chete nucleare cu rază medie de ac
țiune și a contramâsurilor adoptate
de U.R.S.S., sublinierea răspunderii
ce revine tuturor statelor și, în pri
mul rind, celor ce posedă arma ato
mică, pentru prevenirea unei catas
trofe nucleare, bogăția de idei și
propuneri menite să oprească acest
curs periculos și să permită adop
tarea unor măsuri practice pe calea
dezarmării reprezintă tot atîtea con
tribuții deosebit de valoroase și apreciate ale României, ale conducă
torului partidului și statului nostru.
In actuala etapă a lucrărilor confe
rinței.

GENEVA 18 (Agerpres). — La
Geneva continuă lucrările sesiunii
anuale a Conferinței pentru dezar
mare, organism compus din 40 de
membri, între care și România.
în cadrul lucrărilor au fost distri
buite ca documente oficiale ale con
ferinței tezele și propunerile tova
rășului' Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, cu privire la proble
mele dezarmării, conținute în Ra
portul prezentat la cel de-al XIIIlea Congres al P.C.R.
Introducerea acestui document In
preocupările Conferinței pentru de
zarmare reprezintă o nouă și im
portantă contribuție a României, a
șefului statului român la negocierile
și eforturile din sfera dezarmării.
Analiza științifică a pericolelor

ORIENTUL MIJLOCIU
• Populația din regiunea Saida întâmpină cu entuziasm
unitătiie armatei libaneze • „Poporul palestinian este
îndreptățit să aibă propria sa patrie”
BEIRUT (Agerpres). — Președin
tele Libanului, Amin Gemayel. a
vizitat duminică orașul Saida, situat
în sudul țării, inspectind pozițiile
preluate de cei aproximativ 3 000 de
soldați și ofițeri libanezi în urma
retragerii, in prima etapă, a trupe
lor israeliene din această zonă.
„Desfășurarea armatei libaneze la
Saida, a declarat președintele Ge
mayel, reprezintă un moment isto
ric, ce marchează începutul resta
bilirii suveranității Libanului asu
pra întregului său teritoriu națio
nal'1.
Agențiile internaționale de presă
relatează că operațiunea de desfă
șurare a forțelor armatei libaneze în
regiunea Saida a fost întimpinată
cu entuziasm de populația locală,
care a arborat drapelul de stat-al
Libanului, organizînd manifestații
de simpatie față de militarii liba
nezi.

Totodată, agențiile de presă men
ționează că în cadrul operațiunii vizind extinderea autorității statului
în sudul țării, după retragerea tru
pelor israeliene, forțele armate liba
neze și-au consolidat luni pozițiile
controlate la sud și la est de orașul
Saida.

TEL AVIV (Agerpres). — Postul
de radio israelian, citat de agențiile
A.P. și U.P.I., a anunțat că cea de-a
doua etapă a retragerii trupelor is
raeliene din sudul Libanului ar pu
tea începe peste trei săptâmîni, urmind să dureze aproximativ trei
luni. Cabinetul israelian va iniția
săptămîna viitoare dezbaterile pri
vind agenda retragerii totale din
Liban a forțelor militare ale tării,
precizează agențiile citate.
CAIRO 18 (Agerpres). — Președin
tele Italiei, Sandro Pertini, a sub
liniat, într-un interviu acordat ziaru
lui „Al Ahram“, că poporul palesti
nian este îndreptățit să aibă propria
sa patrie. El a apreciat că fără pace
și stabilitate în Orientul Mijlociu,
întreaga lume se va găsi în pericol.
Pertini și-a exprimat, totodată, spe
ranța că impasul actual va fi depă
șit, iar negocierile vizînd soluționa
rea politică a situației din zonă vor
fi reluate.

Președintele Libanului, Amin Ge
mayel, primul ministru al guvernu
lui de uniune națională, Rashid
Karame, precum și alte oficialități
au participat la o adunare festivă,
organizată la sediul municipalității
din orașul Saida, după încheierea
primei etape a procesului de retra
gere a forțelor israeliene din sudul
țării.

Povara datoriei externe — puternic obstacol
in calea dezvoltării Americii Latine
Declarațiile lui Fidel Castro
HAVANA 18 (Agerpres). — „Ame
rica Latină traversează, în prezent,
o etapă de criză economică și so
cială, care se poate agrava'în orice
moment" — a declarat, intr-un inter
viu acordat rețelei de televiziune
americane „Public Breadcasting Ser
vice" (P.B.S.). președintele Consiliu
lui de Stat și al Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Cuba, Fidel
Castro Ruz — relatează agenția cu
baneză Prensa Latina. El a enume
rat dificultățile cu care sînt confrun
tate majoritatea statelor din regiu
ne, subliniind că datoria externă
împovărătoare — peste 360 miliarde
dolari și aproximativ 40 miliarde
dolari pe an reprezentînd dobînzile

la ea — este una din cele mai gra
ve probleme ale Americii Latine.
„Dacă nu se va găsi o soluție la
această problemă, America latină
va fi confruntată, foarte curînd, cu
o situație explozivă" — a spus Fidel
Castro Ruz. „O alternativă la aceas
ta ar fi ca țările industrializate să
anuleze datoriile Americii Latine și
ale întregii «lumi a treia»" — a ară
tat el.
Referitor la situația conflictuală
din America Centrală, Fidel Castro
Ruz a evidențiat posibilitatea dega
jării unei soluț^ politice, negociate,
pentru instaurarea unui climat real
de pace în regiune.

Condamnare fermă a politicii agresive a regimului
rasist sud-african
încheierea întâlnirii Ia nivel înalt de Ia Sao TomG
SAO TOME (Agerpres). — Docu
mentul dat publicității la Sao Tome,
la încheierea reuniunii la nivel înalt
a țărilor africane de limbă portu
gheză — Angola, Capul Verde, Ouineea-Bissau, Mozambic, Sao Tome și
Principe — exprimă profunda în
grijorare a participanților față de
amploarea cursei înarmărilor care, in
afara pericolelor create pentru pa
cea și securitatea lumii, deturnează
uriașe resurse umane și materiale
în scopuri distructive. în acest sens,

se cere ca fondurile irosite în pre
zent pentru escaladarea înarmărilor
să fie folosite în direcția sprijini
rii țărilor in curs de dezvoltare, în
primul rind a Celor grav afectate de
consecințele crizei economice mon
diale. transmit agențiile P.A.N.A. și
A.I.M.
în același timp, documentul ' de
nunță politica agresivă a regimului
de la Pretoria față de țările africa
ne din „prima linie", ca și mane
vrele R.S.A. vizînd anihilarea cu
ceririlor lor social-economice.
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PREȘEDINTELE ALGERIEI, Chadli Bendjedid, a conferit cu secre
tarul federal pentru afacerile exI terne al R.S.F. Iugoslavia, Raif
Dizdarevici, aflat în vizită la Alger.
Au fost abordate problema privind
I mișcarea de nealiniere, în special
modalitățile de sporire a dinamis
mului și eficienței acesteia, precum
și situația din Africa, zona MaghreIbului, Orientul Mijlociu și conflic
tul iraniano-irakian.

.

CONSULTĂRI
POLITICE
IN
MAROC. Primul ministru al Ma
rocului, Mohamed Karim Lamrani, însărcinat de regele Hassan al
Ill-lea cu formarea unui nou cabi
net de coaliție, își continuă con
sultările politice în vederea alcăItuirii viitoarei echipe guvernamen
tale. Totodată, un comunicat ofi
cial anunță că ministrul informa
țiilor, Abdellatif Filali, a fost nu
mit ministru al afacerilor externe,
în locul luî Abdelouahed Belkziz.
I

MANEVRE MILITARE ANULA
TE. Statele Unite au anulat o a
doua serie de manevre militare ce
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VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR
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SÂ FIE OPRITĂ CURSA ÎNARMĂRILOR,
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SĂ FIE ASIGURATĂ PACEA PE PLANETA NOASTRĂ! **
„Să făurim o Europă fără blocuri militare"
Declarațiile premierului Greciei
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NEW YORK. - Intr-un interviu acordat revistei americane „Time",
primul ministru elen, Andreas Papandreu, a subliniat că țara sa se
pronunță pentru destindere și pen
tru înghețarea înarmărilor, îndeosebi
a rachetelor. Grecia militează pen
tru o Europă fără blocuri militare
- a declarat el. Considerăm că
orice măsură susceptibilă să ducă
de la destindere spre „război rece"

Spania
nu va accepta arme atomice pe teritoriul său
»
— declară premierul Felipe Gonzalez

MADRID. - „Atît timp cît voi
conduce guvernul, in Spania nu va
fi amplasată arma nucleară" - a
declarat, la Madrid, premierul
Felipe Gqnzalez. El a arătat, de
asemenea, că hotăririle privind
Spania se adoptă în țară și de
către parlamentul spaniol. Această

declarație a fost făcută ca urmare
a publicității făcute în legătură cu
unele planuri ale Pentagonului pri
vind amplasarea armei nucleare la
bazele militare americane din Spa
nia, în cazul unei „situații de cri
ză" - transmit agențiile internațio
nale de presă.

împotriva militarizării spațiului cosmic
COPENHAGA. — Mai multe per
sonalități politice din Danemarca
s-au pronunțat cu fermitate împo
triva militarizării spațiului cosmic,
arătînd că aceasta nu ar face decît să intensifice cursa înarmări
lor și să sporească pericolul de
război. Președintele Partidului So
cial-Democrat, fostul premier An
ker Joergensen, a subliniat, într-o
luare de poziție, că Danemarca trebuie să spună un nu categoric

așa-numitului „război al stelelor".
Purtătorul de cuvînt parlamentar
social-democrat pentru probleme
de apărare, Knud Damgâard, a
arătat că realizarea planurilor de
militarizare a spațiului extrateres
tru nu ar face decît să accelereze
iraționala cursă a înarmărilor.
Președintele Partidului Socialist
Popular, Gert Petersen, a cerut or
ganizarea în Folketing — parla
mentul danez — a unor dezbateri
pe tema militarizării Cosmosului.

„Un cataclism poate fi provocat din greșeală"
STOCKHOLM. în capitala Sue
diei s-au încheiat lucrările confe
rinței cu tema „Războiul nuclear
declanșat din greșeală — inevitabil
sau posibil de preîntîmpinat ?“. în
cursul dezbaterilor — la care au
participat doctori, ingineri, juriști,
psihologi — s-a evidențiat că, în
condițiile perfecționării continue a
armelor și armamentelor — îndeo
sebi în domeniul nuclear — o gre
șeală umană sau tehnologică poate
pricinui un cataclism cu urmări in
calculabile. Asemenea erori, ce ar
primejdui însuși viitorul planetei,

pot interveni în situații de criză sau
datorită unei informări neadecvate
— au arătat participanții. Ei au
subliniat, de asemenea, că nici cea
mai dezvoltată tehnologie nu poate
constitui o deplină garanție în acest sens, unicul mijloc de a preîntîmpina o conflagrație pustiitoare
fiind trecerea la măsuri practice și
imediate de dezarmare.

VIENA. — Un apel la intensifica
rea luptei pentru pace și destindere
a fost lansat de participanții ia
intilnirea reprezentanților mișcării
austriece pentru pace, ce a avut
loc, recent, la Sankt-Polten. In
cursul dezbaterilor a fost exprima
tă hotărîrea de a se acționa cu for
țe sporite pentru înlăturarea peri
colului de război, încetarea cursei
înarmărilor nucleare și trecerea la
dezarmare, pentru prevenirea 'mili
tarizării spațiului extraatmosferic.
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Protest
contra aplicațiilor militare
*
japono-americane
TOKIO. — Mii de persoane au
participat in orașul japonez Furano
la un marț de protest organizat
împotriva actualelor aplicații mili
tare comune nipono-americane, in
formează agenția Associated Press.
Demonstrația a fost organizată la
chemarea partidelor socialist și co
munist, precum și a Consiliului
General al Sindicatelor. Aplicațiile
din zona localității Furano, in
Insula Hokkaido, sînt programate
să se încheie la 24 februarie, pre
cizează sursa citată.

Conferință regională
în sprijinul dezarmării
SAN JOSE. — La San Josd au luat
sfîrșit lucrările primei Conferințe
regionale a ziariștilor pentru pace.
Participanții au adoptat un docu
ment final în care este subliniată,
între altele, necesitatea multiplică
rii eforturilor consacrate instaurării
unui climat de pace, securitate și
cooperare în America Centrală.
Participanții s-au angajat să nu
precupețească nici un efort în lupta
pentru dezarmare și pace, pentru afirmarea plenară a drepturilor po
poarelor la libertate, democrație și
progres.
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„Arsenalele nucleare
reprezintă o teribilă
amenințare
la adresa umanității
DELHI. - Primul ministru al In
diei, Rajiv Gandhi, a relevat că
menținerea păcii și asigurarea
securității internaționale constituie
cea mai stringentă cerință a ac
tualității. In cadrul unui miting de
masă, organizat în statul Bihar,
premierul indian a subliniat că acumularea de noi arsenale de arme
nucleare reprezintă o amenințare la
adresa întregii umanități.
Reafirmînd necesitatea încetării
cursei înarmărilor nucleare, primul
ministru al Indiei a menționat că
mijloacele financiare astfel econo
misite ar putea fi canalizate pen
tru dezvoltarea social-economică a
tinerelor state ce și-au dobîndit re
cent independența.

Reuniunea Consiliului
Executiv al UNESCO

rapidă grevei minerilor, care durează de 49 de săptâmîni. O tentativă de reconciliere întreprinsă
de T.U.C. săptămina trecută a eșuat. întrucât Consiliul Național al
Cărbunelui și-a menținut poziția
dură adoptată de la bun început
fată de minerii aflați în grevă.
ACORD. Reprezentanții Angolei
și Zairului au semnat un acord
privind explorarea, întreținerea și
protejarea apelor fluviului Zair.
Specialiști din cele două țări vor
elabora studii hidrografice și vor
iniția acțiuni vizînd amenajarea și
conservarea marelui curs de apă
care, prin lungimea sa — 4 700 km,
— este al doilea din Africa, după
Nil.

UN MITING DE PROTEST or
ganizat de Partidul Revoluționar
Febrerisț (P.R.F.) împotriva poli
ticii regimului dictatorial al gene
ralului Stroessner, în favoarea de
mocrației, a avut loc in capitala
Paraguayului. Au participat peste
3 000 de persoane.

REMANIERI IN COREEA DE
SUD. Șeful regimului de la Seul
a numit luni un nou prim-ministru
în fruntea „cabinetului" sud-coreean, în cadrul unei remanieri efec
tuate în urma așa-ziselor alegeri
organizate recent în țară. Noul
premier este Loh Shin-Yong, care
deținea postul de șef al serviciilor
secrete. Numirea șefului poliției
secrete a regimului Chun Du Hwan
în fruntea „guvernului" este apre
ciată de observatorii politici ca o
expresie a intenției „autorităților"
sud-coreene de a intensifica și mai
mult politica represivă împotriva
oricărei opoziții.

R.F. GERMANIA. La Bonn a avut loc recent o puternică demonstrație
populară pentru pace și dezarmare. în cursul demonstrației, participanții
s-au pronunțat cu fermitate împotriva instalării de rachete nucleare pe
teritoriul țării

Succese ale economiei naționale a R. P. D. Coreene

PARIS (Agerpres). — La Paris
s-a desfășurat o reuniune extraor
dinară i» Consiliului Executiv al
Organizației Națiunilor Unite pen
tru Educație, Știință și Cultură
(UNESCO).
Luind cuyîntul în cadrul lucrări
lor, directorul general al organiza
ției, Amadou Mahtar M’Bow. a de
clarat — referindu-se la retragerea
S.U.A. din acest organism al O.N.U.
— că dezbaterea publică în aceasta
problemă „nu face decît să reflecte
profundele contradicții politice și
ideologice care caracterizează lu
mea actuală".
în încheierea reuniunii au fost
aprobate programul de acțiune și
bugetul UNESCO pe anul 1985.

urmau să se desfășoare în colabo
rare cu Noua Zeelandă —, informea
ză cotidianul ..New York Times",
care citează oficialități ale Depar
tamentului de Stat al S.U.A. In
această ordine de idei, agenția
U.P.l. amintește că Noua Zeelandă
a refuzat recent să autorizeze in
trarea in porturile sale a navelor
de război americane cu încărcătură
nucleară.

ÎNCERCĂRI DE SOLUȚIONARE
A GREVEI MINERILOR BRITA
NICI. Norman Willis, secretarul
general al Congresului Sindicate
lor (T.U.C.) din Marea Britanie, a
anunțat că a solicitat primului mi
nistru Margaret Thatcher o între
vedere pentru a căuta o soluție

constituie o amenințare la adresa
păcii.
Pe de altă parte, Andreas Papandreu a subliniat că atît N.A.T.O.,
cît și Piața comună nu-i pot impu
ne Greciei hotărîrile lor. Avem in
tenția să ne asigurăm posibilita
tea de a ne exprima opiniile și aceasta înseamnă că este posibil să
nu avem aceleași păreri cu parte
nerii noștri în multe probleme - a
precizat el.
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Apel la intensificarea
acțiunilor în vederea
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PHENIAN 18 (Agerpres). — Co
municatul Direcției centrale de sta
tistică a R.P.D. Coreene, transmis
de agenția A.C.T.C., relevă că, in
cel de-al doilea plan septenal (1978—
1984), valoarea producției industriale
a țării a crescut de 2,2 ori, iar
venitul național — de 1,8 ori. Au
fost îndeplinite prevederile planului
la extracția de cărbune, producția
de ciment, îngrășăminte chimice,
textile, electricitate. Succese însem
nate au fost obținute și în agricul
tură; numai în ultimul an al septenalului, 1984 — menționează A.C.T.C.
— au fost recoltate zece milioane
tone de cereale.
A fost extinsă și consolidată baza
tehnico-materială a industriei grele
și ușoare, fiind date în funcțiune, în

ultimii șapte ani, peste 17 700 de în
treprinderi și secții de producție. S-a
dezvoltat, de asemenea, transportul.
Circulația mărfurilor în transportul
feroviar a crescut, în perioada de
referință, de 1,3 ori, iar în trans
portul fluvial și maritim — de 2,8
ori. Au fost electrificat! aproximativ
1 500 kilometri de cale ferată.
Veniturile reale ale muncitorilor șl
funcționarilor — arată comunicatul
— au crescut de 1,6 ori, iar ale ță
ranilor de 1,4 ori. Au fost construite
sute de mii de noi apartamente. La
sfirșitul anului 1984, în R.P.D. Co
reeană funcționau 216 instituții de
învățămînt superior și 576 de școli
tehnice. De asemenea, în toate ra
murile economiei naționale lucrau
1 250 000 de ingineri, tehnicieni și
specialiști.

P.C. Brazilian se pronunță pentru crearea
unui amplu front democratic
BRASILIA 18 (Agerpres). — Intr-o
declarație făcută la Brasilia, secre
tarul general al Partidului Comunist
Brazilian. Giocondo Diaș, s-a pro
nunțat pentru crearea unui amplu
front democratic, care să sprijine gu
vernul președintelui ales al -țării,
Tancredo Neves, ce va fi instalat
oficial în funcție la 15 martie — re
latează agenția cubaneză Prensa La
tina. Referindu-se la rezoluția adop
tată de Comisia Națională a partidu
lui, care reclamă legalizarea activi

tății comuniștilor brazilieni, el a ară
tat că obiectivul principal al P. C.
Brazilian. în actuala etapă, este lupta
pentru aprofundarea reformelor de
mocratice preconizate de noul regim
civil in întreaga viață social-politică
și economică națională. Totodată, el
a menționat că P.C.B. se pronunță
pentru menținerea alianței electorale
a forțelor democratice, care a permis
desemnarea în funcția supremă a
primului președinte civil al țării
după 20 de ani de regim militar.
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BERNA. — După intensele ninsori
căzute duminică in Elveția, aprecia
te, după cum scrie agenția France
Presse, ca fără precedent in acest
secol, luni, in regiunea orașelor
Geneva și Lausanne s-au semnalat
din nou căderi de zăpadă. La Ge
neva și in împrejurimile lacului
Leman grosimea stratului de ză
padă este de 70—100 cm. Trans
portul in comun in marele oraș el
vețian practic nu mai funcțio
nează. Intre principalele orașe ale
țării, circulația feroviară se reali
zează cu mari intirzieri, iar aero
portul Geneva-Cointrin continuă să
fie închis.

In cantonul Valais, din sud-estul
Elveției, numeroase sate rămin izo
late. In munți există pericol de
avalanșe.

LONDRA. — Vremea rea conti
nuă să facă victime, sub diverse
forme, in Marea Britanie.
Poliția britanică a avertizat
populația să se ferească de rîurile
și lacurile înghețate, după ce, săptămina trecută, 7 persoane s-au
înecat. Cu acestea, numărul victi
melor, ultimelor zece zile de geruri
din Marea Britanie s-a ridicat la
31, precizează agenția A.P.
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