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TOVARĂȘUL NICOLAE CLAISESCI
a primit delegația participanților Ia adunarea cetățenească 
din circumscripția electorală nr. 1 „23 August“ din Capitală 

care l-au propus candidat pentru alegerile 
de deputați în Marea Adunare Națională

Moment de vibrante manifestări ale nețărmuritei prețuiri, ale înaltei 
stime și recunoștințe față de cel mai iubit fiu al poporului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, a 
primit, marți, 19 februarie, de
legația participanților la adu
narea cetățenească din circum
scripția electorală nr. 1 „23
August" a municipiului Bucu
rești. care l-au propus in una
nimitate, intr-o atmosferă de 
mare entuziasm și puternică 
însuflețire, candidat în alegeri
le de deputați pentru Marea 
Adunare Națională.

Tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
conducătorul delegației, a dat 
citire scrisorii prin care mun
citorii. inginerii și tehnicienii, 
toți oamenii muncii partici
pant! la adunarea cetățenească 
din circumscripția electorală 
nr. 1 „23 August", exprimind 
dorința fierbinte a celor ce 
muncesc și trăiesc în aceas
tă zonă a Capitalei, a între
gului popor. adresează. cu 
toată căldura inimii, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu ru
gămintea de a accepta să can
dideze in această circumscrip
ție la alegerile de deputați 
pentru forul suprem legislativ 
al țării. ' i

Totodată, ei își reafirmă vi
brant sentimentele de nețărmu
rită dragoste, stimă și recunoș
tință față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cel mai iubit fiu al 
națiunii, ce simbolizează cele 
mai alese virtuți ale poporului 
nostru, conducătorul încercat al 
partidului și statului, care își 
consacră întreaga activitate re
voluționară înfloririi continue a 
patriei, în deplină libertate și 
independentă, binelui și ferici
rii celor ce muncesc, cauzei so
cialismului și păcii in lume. 
Dind glas acestor profunde sim
țăminte, cetățenii circumscrip
ției electorale nr. 1 „23 August", 
toți locuitorii Capitalei se an
gajează, cu solemn legămint, să 
nu precupețească nici un efort 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin în acest 
an și pe întregul cincinal, pen
tru transpunerea in viață a do
cumentelor programatice adop
tate de Congresul al XIII-lea 
al partidului, a hotărîrilor ce
lui de-ăl Iir-lea Congres al 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, aducindu-și ast
fel o importantă contribuție la 
înfăptuirea programului luminos 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre 
comunism.

Mulțumind, a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a semnat apoi Declarația' de 
acceptare a candidaturii pentru 
alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională, după care 
s-a întreținut cu membrii dele
gației participanților la aduna
rea cetățenească din circum
scripția electorală nr. 1 „23
August" a municipiului Bucu
rești.

Ministrul afacerilor externe și ministrul 
agriculturii din R. P. Mozambic

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
Aș dori să mulțumesc în mod 

călduros participanților la adu
narea din circumscripția electora
lă nr. 1 „23 August" din Capitală, 
tuturor oamenilor muncii din a- 
ceastă circumscripție — și, desi
gur, și dumneavoastră, ca repre
zentanți ai oamenilor muncii care 
au participat la adunare — pentru 
hotărirea pe care ați luat-o de a 
fi propus drept candidat in aceas
tă circumscripție pentru alegerile 
de deputați în Marea Adunare Na
țională.

Apreciez in mod deosebit aceas
ta ca o expresie a încrederii oame
nilor muncii din această circum
scripție din Capitală — ca, de alt
fel, a tuturor oamenilor muncii din 
întreaga țară — în politica parti
dului nostru comunist, care acțio

— SCRISOAREA — 
adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

de participanții la adunarea cetățenească 
din circumscripția electorală nr. 1 „23 August" 

din Capitală
Mult iubite și stimate 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Cu inimile pline de neasemuită 
bucurie, animați de cele mai alese 
sentimente de dragoste, înaltă re
cunoștință și profund respect ce vi 
le purtăm dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al națiunii noastre 
socialiste, noi, muncitorii, ingine
rii și tehnicienii, toți oamenii mun
cii participant "la adunarea cetă
țenească din circumscripția elec
torală nr. 1 „23 August" a muni
cipiului București, dind glas do
rinței unanime a tuturor celor ce 
muncesc și trăiesc în această zonă 
a Capitalei, vă adresăm, cu toată 
căldura inimilor noastre, rugămin
tea de a accepta să candidați în 
această circumscripție la alegerile 
de deputați pentru Marea Adunare 
Națională.

Intr-o deplină unitate de glnd șl 
simțire cu întregul popor, profund 
onorați de înalta cinste prilejuită 

nează cu toată fermitatea pentru 
realizarea Programului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism.

Aceasta constituie, totodată, o 
expresie a hotărîrii oamenilor 
muncii din circumscripție și — 
sper — și din București de a face 
totul pentru a realiza în cele mai 
bune condiții planul pe acest an 
și viitorul plan cincinal. Am dis
cutat. in ultima parte a anului tre
cut, o serie de probleme legate de 
„23 August", dar și de alte între
prinderi din circumscripția elec
torală nr. 1. Chiar ieri am exami
nat unele programe privind înfăp
tuirea măsurilor pe care le-am 
discutat in toamna anului trecut. 
Trebuie să se acționeze în așa fel 
incit „23 August" să devină o în

de adoptarea, într-o Insuflețitoare 
unanimitate, a acestei propuneri în 
marea adunare cetățenească, îngă- 
duiți-ne să folosim acest minunat 
prilej spre a vă aduce dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai fierbinte omagiu 
față de întreaga activitate revo
luționară ce o consacrați, cu ne
asemuită dăruire patriotică, de peste 
cinci decenii, înfăptuirii celor mai 
nobile idealuri de libertate, inde
pendență și prosperitate ale po
porului, cauzei păcii, întăririi co
laborării și conlucrării între toate 
statele, făuririi unei lumi mai bune 
și mai drepte.

Mindri de faptul că sîntem con
temporani cu dumneavoastră — 
comunistul și luptătorul revoluțio
nar neobosit, Eroul între eroi, ce 
simbolizează cele mai alese virtuți 

PARTICIPANȚII LA ADUNAREA CETĂȚENEASCĂ 
DIN CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR. 1 

„23 AUGUST" A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 
PENTRU MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

treprindere fruntașă, o unitate 
model ca organizare, ca nivel teh
nic. ca productivitate și eficiență 
economică.

Aș dori ca in acest spirit să ac
ționeze și celelalte întreprinderi 
din circumscripție, din sector, din 
Capitală.

Încă o dată, doresc să mulțumesc 
pentru încrederea ce mi s-a acor
dat și să ^asigur pe toți oamenii 
muncii dirt această circumscripție 
electorală, din Capitală că și in 
viitor voi face totul pentru a servi 
poporul, pentru a servi cauza so
cialismului și comunismului, a pă
cii și conlucrării internaționale.

Vă doresc succes în activitatea 
voastră ! Doresc tuturor oamenilor 
muncii succese tot mai mari, mul
tă sănătate și fericire ! (Vii a- 
plauze).

ale poporului nostru, de a cărui 
gindire și activitate sint strîns le
gate marile izbînzi obținute în 
dezvoltarea multilaterală a patriei 
din ultimele două decenii, consti
tuite in cea mai rodnică perioa
dă a istoriei sale multimilenare, 
numită de toți fiii țării, în semn 
de aleasă prețuire și gratitudine, 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" - ve
dem și în această propunere ga
ranția sigură a continuării neabă
tute a mersului nostru ferm înain
te pe calea socialismului și comu
nismului, a întăririi unității de gra
nit a întregii națiuni in jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral, chezășia împlinirii istoricelor 
programe adoptate de Congresul 
al XIII-lea al partidului.
(Continuare in pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist. Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, l-a primit, 
marți după-amiază, pe tovarășul 
Egon Krenz. membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al Partidului 
Socialist Unit din Germania, vice
președinte al Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, care a efectuat o vi
zită in țara noastră.

Cu acest prilej, oaspetele a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald mesaj de priete
nie din partea tovarășului Erich 
Honecker, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane, impreună cu cele 
mai cordiale urări de sănătate și 
succes in activitatea ce o desfășoară 
in fruntea partidului și statului 
român.

Mulțumind pentru mesaj și senti
mentele exprimate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită to
varășului Erich Honecker salutul său 
călduros și prietenesc, precum și cele

mai bune urări de s'ănătate și de noi 
succese in intreaga Sa activitate.

In cursul întrevederii s-au relevat 
cu satisfacție relațiile de prietenie 
și colaborare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Socialist Unit 
din Germania, dintre Republica So
cialistă România și Republica Demo
crată Germană, care, in spiritul în
țelegerilor și orientărilor stabilite la 
cel mai înalt nivel, au .cunoscut o 
dezvoltare rodnică, pe multiple pla
nuri'. A fost exprimată, totodată, ho- 
târîrea comună de a extinde și întări 
in continuare aceste bune raporturi, 
Pe tărîm politic, economic, -tehnico- 
științific, cultural și în alte sfere de 
activitate, în interesul țărilor și po
poarelor noastre, al edificării noii 
orînduiri în România și R.D. Germa
nă, al cauzei generale a socialismu
lui și păcii.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte actuale ale vieții in
ternaționale, subliniindu-se că este 
necesar să fie intensificate eforturile 
pentru reducerea încordării existente 
pe arena mondială, pentru reluarea 
și consolidarea politicii de destindere, 
colaborare și respect al independenței

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
la 19 februarie, pe tovarășul 
Joaquim Alberto Chissano, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al Partidului „FRELIMO", ministrul 
afacerilor externe, conducătorul de
legației economice guvernamentale 
mozămbicane, și pe Joao Dos Santos 
Ferreira, ministrul agriculturii din 
R. P. Mozambic, președintele părții 
mozambicane în Comisia mixtă gu
vernamentală de cooperare econo
mică și tehnică, aflați în vizită în 
țara noastră.

Ministrul de externe a arătat că 
îi revine plăcuta misiune de a 
transmite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
un mesaj prietenesc, împreună cu 
cele mai calde urări de sănătate și 
succes, din partea tovarășului Sa
mora Moises Machel, ^președintele 
Partidului „FRELIMO", președintele 
Republicii Populare Mozambic, și a 
tovarășei Graga Machel.

Tovarășul Nicolae £eaușescu a 
mulțumit, in numele sau și al to
varășei Elena Ceaușescu, și a trans
mis tovarășului Samora Moises 
Machel și tovarășei Grața Machel 
un călduros salut și cele mai bune 
urări.

In timpul convorbirii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost evidențiate re
lațiile de solidaritate și colaborare 
româno-mozambicane și s-a expri
mat dorința de a se acționa pentru 
dezvoltarea acestora potrivit înțele
gerilor convenite la nivel înalt

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
manifestat încrederea că “actualele 
convorbiri economice guvernamen
tale și lucrările celei de-a Vl-a se
siuni a Comisiei mixte, care se des
fășoară în aceste zile la București, 
vor duce la înțelegeri care să asigure 
aplicarea măsurilor, a hotăririlor 
stabilite de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Samora Machel du 
ocazia întîlnirilor și convorbirilor de 
la București, din august 1984.
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Un vot pentru împlinirile 
socialiste ale prezentului, 

un vot pentru • viitorul 
luminos al patriei

DINAMICĂ, MODERNĂ, EFICIENTĂi
• Tnsuflețitoare perspective de 

progres și dezvoltare în cincina
lul 1986-1990
• Obiective esențiale ale creș

terii economice intensive în vi
itoarea legislatură
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• Profunde transformări înno
itoare în economia României în 
anii actualei legislaturi
• Rezultate importante în mo

dernizarea industriei și agricul
turii, în sporirea avuției națio
nale

naționale, pentru soluționarea tuturor 
diferendelor dintre state prin mij
loace pașnice, prin tratative.

■ S-a apreciat că problema fun
damentală a epocii noastre o consti
tuie oprirea cursei înarmărilor, tre
cerea la dezarmare, în primul rind la 
dezarmare nucleară, asigurarea păcii.

In timpul convorbirii a fost re
afirmată voința celor două țări de a 
contribui, prin acțiuni unite, la re
zolvarea problemelor complexe ce 
confruntă omenirea, la instaurarea 
unui climat de destindere, securitate, 
înțelegere și colaborare în Europa și 
în lume, la lichidarea subdezvoltării 
și făurirea unei noi ordini economica 
internaționale, la înfăptuirea năzuin
țelor de libertate, independență și 
progres ale tuturor popoarelor, la 
triumful idealurilor socialismului și 
păcii.

La întrevedere, care a decurs în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
participat tovarășul Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

A fost de față Herbert Plaschke, 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

In timpul întrevederii a avut loc 
un schimb de păreri cu privire la 
situația din Africa australă, relevin- 
du-se necesitatea creării condițiilor 
pentru dezvoltarea internă a po
porului mozambican, a celorlalte po
poare din această regiune pe calea 
independenței, progresului economic 
și social. In acest context, s-a sub
liniat însemnătatea întăririi unității 
de acțiune a popoarelor africane 
împotriva cercurilor reacționare, im
perialiste, pentru respectarea drep
tului fiecărei națiuni de a-și hotărî 
singură calea dezvoltării, fără nici 
un amestec din afară.

La primire au luat parte loan 
Totu, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, și Gheorghe David, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
agriculturii și industriei alimentare.

ÎN ALEGERILE DE LA 17 MARTIE
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR DE LA 17 MARTIE
,------SCRISOAREA

adresată tovarășului

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ AU AVUT LOC IERI

din circumscripția electorală nr. 1 ,,23 August" 
din Capitală

Adunări pentru desemnarea candidaților Frontului 
Democrației și Unității Socialiste in alegerile de deputați 

pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare
(Urmare din pag. I)

Profund recunoscători pentru tot ce ați făcut și 
faceți pentru înălțarea continuă a patriei pe trepte tot 
mai înalte de progres și civilizație, pentru sporirea ne
contenită a prestigiului și rolului României în lume, 
pentru contribuția inestimabilă pe care ați adus-o și 
o aduceți la elaborarea și înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului, laolaltă cu întregul 
popor, dăm o înaltă apreciere strălucitelor inițiative și 
acțiuni pe care dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, le consacrați apărării drepturilor 
fundamentale ale popoarelor, impunîndu-vă în con
știința întregii omeniri ca proeminentă personalitate a 
vieții politice contemporane, ilustru militant revoluțio
nar și luptător dîrz și consecvent pentru instaurarea 
unui climat de destindere, cooperare, pace și progres 
social pe planeta noastră.

Locuitorii circumscripției noastre, toți oamenii mun
cii din Capitală - orașul ale cărei mărețe împliniri so
cialiste sînt indisolubil legate de preocuparea stator
nică ce o manifestați pentru dezvoltarea sa armonioa
să — dînd glas dragostei și recunoștinței lor nețărmu
rite față de dumneavoastră, ctitor al noului Bucu
rești, a cărui înflorire in perioada ultimilor douăzeci 
de ani se înscrie în minunatul tablou al propășirii 
generale a patriei, vă exprimă cele mai vii mulțumiri 
pentru grija permanentă ce o purtați ridicării calității

vieții și muncii noastre, creșterii nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului popor.

însuflețiți de vibrantele dumneavoastră chemări adre
sate întregii noastre națiuni, de dăruirea fără margini 
cu care slujiți interesele supreme ale partidului și po
porului, vă încredințăm că sîntem ferm hotărîți să 
facem totul pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor 
ce ne revin în acest an și pe întregul cincinal, a orien
tărilor și indicațiilor de excepțională valoare ce le-ați 
dot în vederea modernizării în ritm accelerat a eco
nomiei Capitalei, pe baza promovării celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii în toate domeniile, a 
realizării grandioaselor obiective edilitar-urbanistice, 
menite să confere măreție Capitalei patriei noastre 
socialiste. -

Adresîndu-vă din toată inima, în aceste momente 
solemne, rugămintea de a accepta candidatura pentru 
alegerile în Marea Adunare Națională, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a merita această înaltă 
cinste, că vom acționa-neabătut pentru transpunerea 
în viață, în cursul noii legislaturi, a obiectivelor dez
voltării economico-sociale a patriei, pentru înfăptuirea 
întregii politici a partidului și statului nostru, ai cărui 
țel suprem il constituie înflorirea multilaterală a patriei 
noastre socialiste, bunăstarea și fericirea întregului 
popor.

r Suprema chezășie

V

Zile încrustate înalt tn 
orizontul vieții politice a 
poporului român, zile de 
puternică, vibrantă mobi
lizare a energiilor națiu
nii noastre socialiste, 
zile reverberind cu ecou 
de simbol, cele pe care 
le străbatem acum, în 
preajma alegerilor de de- 
putați pentru Marea Adu
nare Națională și consi
liile populare, dau, o dată 
mai mult, măsura atmo
sferei efervescente in 
care poporul român își 
făurește istoria. Scrutind 
cu îndreptățită mindr'ie 
cei cinci ani ai actualei 
legislaturi, rememorind 
marile împliniri, inesti
mabilele izbinzî cu
cerite în cei douăzeci de 
ani di „Epocii -Nicolae 
Ceaușescu", evocăm, in 
același timp, marile noas
tre certitudini viitoare: 
creșterea și înflorirea 
României socialiste, zbo
rul înalt spre culmile ci
vilizației socialiste și co
muniste, întărirea necon
tenită a independenței și 
suveranității patriei — 
toate idealurile de gind și 
de faptă, de nobilă sim
țire pe care Congresul al 
XIII-lea al partidului 
le-a relevat conștiințelor 
noastre. Recapitulind vic
toriile trecute, ne pregă
tim pentru cele viitoare 
— și votul nostru de la 
17 martie va fi un vot al 
acestui bilanț de conști
ință. „Avem ferma con
vingere — arăta, re
cent, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — că întreaga 
națiune, întregul nostru 
popor vor demonstra, 
prin votul lor, încrederea 
nestrămutată în mărețele 
realizări pe care le-am 
obținut, hotărirea de a 
face totul pentru a asigu
ra ridicarea patriei pe 
noi culmi de progres și 
civilizație, înfăptuirea

Programului partidului, 
întărirea continuă a in
dependenței și suverani
tății României".

Putem spune, fără 
teama de a greși, că la 
adunarea cetățenească din 
circumscripția electorală 
nr. 1 „23 August" a mu
nicipiului București — 
acolo unde mii de oa
meni, intr-o emoționantă 
unanimitate de cuget și 
simțire, exer.citindu-și cu 
supremă răspundere drep
turile și îndatoririle. ce
tățenești, l-au propus pa 
cel mai iubit fiu al po
porului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, candidat in 
alegerile de deputați pen
tru Marea Adunare Na
țională — a participat în
treaga suflare româ
nească. Prin glasul celor 
ce muncesc la „23 Au
gust", la I.M.U.A.B., la 
„Republica", la Institu
tul de cercetări Titan, la 
Institutul de proiectări 
pentru industria ușoară, 
al celorlalți vorbitori la 
vibranta adunare au vor
bit minerii și - petroliștii 
țării, siderurgiștii, chi- 
miștii, constructorii de 
mașini, au vorbit agrono
mii și țăranii, au vorbit 
oamenii de știință, stu
denții, elevii, au vorbit 
toți bărbații și toate1 fe
meile, tinerii și vîrstni- 
cii care, la 17 martie, își 
vor da votul pentru can- 
didații Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste.

Omagiindu-l pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
ei l-au omagiat pe Marele 
Erou, bărbat da seamă 
între bărbații de seamă 
ai neamului, Revoluțio
narul temerar, marele > 
strateg al nenumăratelor 
bătălii pentru .destinul 
fericit, comunist dl Româ
niei. Prin glasul lor, in- ■ 
tregul popor român l-a

propus drept candidatul 
său numărul l pe acela 
care întruchipează virtu
țile dintotdeauna și virtu
țile noi, socialiste, ale 
nemuritorului popor ro
mân, pe ctitorul Româ
niei moderne, omul care, 
de două decenii, con
duce, cu clarviziune și 
vigoare, poporul român 
spre culmile însorite ale 
civilizației socialiste și 
compnisțe, ..Nu doa,r, mii

' de 'odm'eni ai faunei i —- 
participanții la_ adunare 

ci..țnilioap.e, între
gul'1 nbitru pbpor i-‘au 
adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ru
gămintea de a accepta să 
candideze la alegerile de 
deputați pentru Marea 
Adunare Națională, pen
tru că Scrisoarea adre
sată marelui conducător 
al României socialiste 
poartă semnăturile de 
suflet ale noastre, ale tu
turor. Ea dă glas simță- 
mintelor cu care un în
treg popor il înconjoară 
pe acela care simbolizea
ză supremele sale vreri 
și nădejdi: mindrie — 
mîndria de a fi contem
porani . cu temerarul 
luptător revoluționar de 
numele căruia sînt le
gate toate victoriile po
porului, toate marile in- 
făptuiri din cea mai 
rodnică perioadă a isto
riei sale multimilenare ; 
recunoștință pentru neo
bosita sa activitate închi
nată binelui și fericirii 
națiunii noastre socia
liste, sporirii rolului și 
prestigiului României in 
lume, recunoștință față 
de strategul genial al po
liticii interne și externe 
a partidului și statului 
nostru, față de lupta sa 
consecventă pentru pace 
și colaborare între toate 
popoarele lumii; dragoste 
față de ctitorul României

moderne căruia întregul 
popor îi adresează cele 
mai vii mulțumiri.

Pe bună dreptate, unul 
dintre participanții la 
marea adunare cetățe
nească din circumscripția 
electorală nr. 1 „23 Au
gust" din municipiul 
București ii declara unui 
redactor al. ziarului nos
tru că „tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este deputatul 
de suflet, de gind și de 
voință al tuturor celor 
peste 22 de milioane de 
cetățeni ai țării". Cuvinte-- 
izvorîte din adincul ini
mii, cuvinte simple, dar 
care închid în, ele o vastă 
și complexă realitate. Ea 
se numește România so
cialistă în anul 1985 și 
anii ce vor veni, ea se 
numește eroicul popor 
român, un popor care își 
dăruiește încă o dată tot 
ceea ce este mai nobil in 
ființa sa întruchipării în 
faptă a celor mai înalte 
idealuri' șub conducerea 
partidului, a secretarului 
său general, candidatul 
numărul 1 pe listele de 
suflet ale tuturor alegăto
rilor de pe tot cuprinsul 
patriei.

Împreună cu miile de 
participanți la marea a- 
dunare cetățenească, în
tregul popor vede și in 
această propunere garan
ția sigură a continuării 
neabătute a mersului 
nostru ferm înainte pe 
calea socialismului și co
munismului, suprema 
chezășie că visurile cele 
mai îndrăznețe, aspira
țiile noastre cele mai 
fierbinți se vor împlini. 
Spre gloria și măreția 
României socialiste, spre 
binele și fericirea po
porului român.

G.-R. CH1ROV1C1

Tn cursul zilei de marți, tn nu
meroase municipii, orașe și localități 
ale țării au avut loc adunări ale 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste pentru desemnarea de candi
dați in alegerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională.

In cadrul acestor adunări au fost 
propuși drept candidați in alegeri 
membri și membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., activiști de partid și de stat, 
reprezentanți de frunte ai clasei 
muncitoare, țărănimii cooperatiste, 
intelectualității, activiști ai organiza
țiilor de masă și obștești, cadre de 
conducere din economie, bărbați și 
femei, tineri și vîrstnici, reprezentînd 
toate categoriile sociale, fără deose
bire de naționalitate, oameni ai mun
cii care, prin întreaga lor activitate 
profesională și conduită politică, mo
rală și cetățenească s-au dovedit fii 
de nădejde ai patriei, s-au situat in 
primele rinduri ale luptei pentru edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea României 
spre comunism.

In spiritul politicii partidului nos
tru de lărgire continuă a democra
ției socialiste, în unele circumscripții 
au fost propuse mai multe candi
daturi pentru un loc de deputat.

Pentru alegerile de deputați tn 
marele forum legislativ al țării — 
Marea Adunare Națională — au fost 
propuși, marți, in adunările cetățe
nești următorii candidați ai Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

In județul ARGEȘ — TOVARĂȘ A 
ELENA CEAUȘESCU, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, in circumscripția electo
rală nr. I — Pitești-sud ;

In județul ALBA — Nicodim 
Roșea, director al întreprinderii 
mecanice Cugir, Dănilă Petrea, di
rector de fabrică în cadrul între
prinderii mecanice Cugir. și Nicolae 
Sîrb. director tehnic și de produc
ție la întreprinderea mecanică Cu
gir, in circumscripția electorală 
nr. 3 Cugir ;

în județul ARAD — Teodor Nă- 
chescu, director Ia întreprinderea 
de mașini-unelte Arad, și Vasile 
Ghișe, director al întreprinderii de 
vagoane Arad, în circumscripția 
electorală nr. I Arad-est ;

In județul BACAU — Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., in 
Circumscripția electorală, ițr, 1 ,
Băcău-centru ;

în județul BIHOR — Marin Caba, 
maistru, secretar al comitetului de 
partid la întreprinderea de încăl
țăminte „Solidaritatea" Oradea, și 
Floarea Florea. maistru, secretar al 
comitetului de partid la întreprin
derea de încălțăminte „Arta" Oradea, 
in circumscripția electorală nr. 3 
Orădea-sud ;

în județul BISTRIȚA-NASAUD — 
Vasile Vilcu, președintele Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.R., in 
circumscripția electorală nr. 2 — 
Singeorz-Băi ;

Tn județul BOTOȘANI — Dumi
tru Apostoiu, secretar prezidențial 
și al Consiliului de Stat, in cir
cumscripția electorală nr. 5 — Du- 
rohoi ;

în județul BRAȘOV — Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic- Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, in 
circumscripția electorală nr. 6 Bra- 
șov-Valea Cetății ; Vasile Pungan, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, in 
circumscripția electorală nr. 3 Bra
șov — Tractorul ;

în județul BRĂILA — Constanța 
Barbu, președintele C.A.P. Perișoru, 
Floarea Costache, președintele C.A.P. 
„Mihai Bravu", comuna Victoria, și 
Neaga Stareț, vicepreședinte, secre
tar al comitetului de partid al 
C.A.P. Mircea Vodă, în circumscrip
ția electorală nr. 5 Ianca ;

în MUNICIPIUL BUCUREȘTI — 
Diamanta Laudoniu, director al în
treprinderii de cercetare și producție 
materiale semiconductoare, și Vic
toria Fieroiu, secretar al comitetu
lui de partid la Institutul de cerce
tări chimice, in circumscripția elec
torală nr. 2 — Industriilor ; Aurelia 
Bratu, secretar al comitetului de 
partid la întreprinderea de confecții 
și tricotaje București, si Gherghina 
ionescu, președinte al comitetului 
sindicatului la întreprinderea de 
confecții și tricotaje București, in 
circumscripția electorală nr. 18 — 
Militari ; Tache Voicu, rectorul In
stitutului politehnic-București, și 
loan Ioviț Po.pescu, rectorul U- 
niversității — București, in cir
cumscripția electorală nr. 19 — Ar
mata Poporului : Aneta Spornic, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Prețuri, in circumscripția elec
torală nr. 29 — Republicii : Ion Să- 
lăjan, președintele Tribunalului Su
prem, și Ion Manole, judecător la 
Tribunalul Suprem. în circumscrip
ția electorală nr. 33 — Voluntari ;

în județul BUZĂU — Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., in 
circumscripția electorală nr. 1 Buzău 
— sud-est ;

în județul CARAȘ-SEVERIN — 
Pavel Zarcula, director tehnic la 
Centrala industrială siderurgică Re
șița, și loan Victor Demetrescu, șef 
de secție la Oțelăria Siemens Martin 
a Combinatului siderurgic Reșița, jp 
circumscripția electorală nr*  2 Re*  
șfța-yest...

în județul țiALARAȘI —^Gglu.Țor 
pe'scu. 'maistru principal, secretar al 
comitetului de partid la ‘ întreprin
derea antrepriză de construcții-mon- > 
taje siderurgice Călărași, și Mihai 
Hațieganu, oțelar, secretar al comi
tetului de partid la Combinatul si
derurgic Călărași. în circumscripția ■ 
electorală nr. 1 Călărași ;

în județul CLUJ — loachim Moga, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R., in circumscrip
ția electorală nr. 6 — Turda ;

în județul CONSTANȚA — Ion 
Dincă. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim

viceprim-ministru al guvernului, tn 
circumscripția electorală nr. 9 Med
gidia ;

în județul DÎMBOVIȚA — Neculai 
Agachi, ministrul industriei meta
lurgice, în circumscripția electorală 
nr. 1 Tirgoviște-Nord ;

în județul DOLJ — Emil Bobu, 
membru al Comitetului*  Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., în 
circumscripția electorală nr. 1 Cra
iova — „Electroputere" ; Elena 
Ciocan, secretar al C.C. al U.T.C., 
în circumscripția electorală nr. 9 
Băilești1;

în județul GORJ — Ilie Gheorghe, 
șef de brigadă adjunct, secretar al 
comitetului de partid la Schela de 
foraj Stoina, și Ion Dincă, șef de 
brigadă adjunct lâ Schela de ex
tracție Țicleni, în' circumscripția 
electorală nr. 5 Tirgu Cărbunești ;

în județul HARGHITA — Geor- 
geta Popa, inginer-șef la întreprin
derea de confecții, șî Eugenia Pe- 
treș, inginer la întreprinderea de ață 
și filatură din Odorheiu Secuiesc, 
în circumscripția electorală nr. 3 
Odorheiu Secuiesc ;

în județul HUNEDOARA — Cor
nelia Elena Brindușa, maistru, se
cretar ăl comitetului de partid la 
întreprinderea „Vidra", și Silvia 
Mocanu, maistru la întreprinderea 
„Vidra", secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Orăștie. în 
circumscripția electorală nr. 8 Orăș
tie ;

în județul IALOMIȚA — Tiberin 
Mureșan, președintele Academiei de 
științe agricole și silvice, și Con
stantin Pihtilie, rectorul Institutului 
agronomie București, în circumscrip
ția electorală nr, 3 Țăndărei ;

în județul IAȘI — Alexandru 
Necula, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, in circumscripția 
electorală nr. 3, Iași sud-est ;

în județul MARAMUREȘ — Stelian 
Mihalcea, inginei>șef la Exploatarea 
minieră Cavnic, Gheorghe Birle, di
rectorul Exploatării miniere Șuior- 
Baia Sprie, și loan Izvoran, direc
torul Exploatării miniere Baia Sprie, 
în circumscripția . electorală nr. 5 
Baia Sprie ;

în județul MEHEDINȚI —Virgil 
Marcoșanu, prim-secretar al Comi
tetului județean Mehedinți al P.C.R., 
in circumscripția..,electorală nr. 3 
Strehaia : Vasile Bacalu, directorul 
întreprinderii de vagoane? ‘ ’Mevâ— 
Driibein-Turnu ,'Beverin. Patru Păun, 
directorul întreprinderii eleetroeen- 
trale Porțile de Fief, și Stelian 
Stâncioiu, directorul întreprinderii 
de construcții navale și prelucrări la 
cald Drobeta-Turnu Severin. în cir
cumscripția electorală nr. 2 Drobeta- 
Turnu Severin ;

în județul MUREȘ — Teodor 
Coman, președintele Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare,' in circumscripția electorală 
nr. 10— Sovata ;

în județul NEAMȚ — Maria 
Gheorghe. prim-secretar al Comi
tetului județean Neamț al P.C.R., în

circumscripția electorală nr. 8 
Secuieni ;

în județul OLT — Vasile Bărbu- 
lescu, prim-secretar al Comitetului 
județean Olt al P.C.R., in circum
scripția electorală nr. 4 Drăgănești- 
Olt : . _

în județul PRAHOVA — Virgil 
Cazaca, prim-secretar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R.. in cir
cumscripția electorală nr. 8 Cimpina; 
Virgil Țeodorescu, scriitor, vice
președinte al M.A.N., și Ion Lăn- 
crănjan, scriitor, in circumscripția 
electorală nr. 11 Vălenii de Munte ;

In județul SALAJ — Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al Comi
tetului județean Sălaj al P.C.R., în 
circumscripția . electorală nr. 2 
Șimleu Silvaniei ;

în județul SIBIU — Elena Nae, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Sibiu al P.C.R.. în circumscrip
ția electorală nr. 8 — Avrig ;

în județul SUCEAVA — Nicolae 
Popovici, procurorul general al Re
publicii Socialiste România, în cir- 1 
cumscripția electorală nr. 5 — 
Putna ;

în județul TIMIȘ — Manea 
Mănescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, in 
circumscripția electorală nr. 1 Timi
șoara nord-est ;

în județul VlLCEA — Dumitru C. 
Alexe, directorul întreprinderii elec- 
trocențrale, și Cristian Tiberiu Diaco- 
nescu, directorul întreprinderii de 
utilaj chimic și forja din Rimnicu 
Vîlcea, în circumscripția electorală 
nr. 5 Horezu ;

în județul VRANCEA — Nicolae 
Giosan, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele M.A.N.. in cir
cumscripția electorală nr. 4 Adjud.

Etapă importantă în actuala cam
panie electorală, adunările cetățe
nești de desemnare a candidaților in 
Marea Adunare Națională pun în evi
dență caracterul profund democratic 
al orinduirii noastre socialiste, care 
asigură participarea tot mai largă și 
mai bogată în conținut a poporului 
la conducerea tuturor domeniilor de 
activitate, la dezbaterea și realizarea 
practică a obiectivelor dezvoltării 
economice și sociale a patriei.

Adunările electorale au exprimat 
în mod pregnant voința de neclintit 
a . tuturor celor, ce muncesc de la 
orașe și sate de a acționa cu abne
gație. cu dăruire patriotică, revolu
ționară. strins uniți in jurul partidu
lui. al secretarului său general, pen
tru înfăptuirea Întregii politici inter
ne- și externe a partidului și statului i 
nostru, pentru realizarea exemplară a 
istoricelor hotăriri adoptate de 
Congresul al XIII-lea al partidului, 
spre înălțarea României pe tot mai 
înalte, culmi ale civilizației socialiste 
și comuniste.

★
în numeroase municipii, orașe și 

comune au avut loc adunări in care 
eu fost depuse candidaturi pentru 
deputați în consiliile populare locale.

Una din dovezile cele «nai con
crete, mai concludente, ale mer
sului înainte al societății noastre 
este, fără îndoială, noua înfățișa
re a localităților țării. După cum 
se știe, ca urmare a înfăptuirii vas
tului 'program al construcțiilor de 
locuințe, desfășurat în anii socia
lismului și îndeosebi în perioada 
inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, în prezent pes
te 80 la sută din populația țării 
locuiește în case noi. Este o reali
zare de mare însemnătate, puțina 
țări din lume putîndu-se mîndri cu 
asemenea rezultate în acest dome
niu. Dealtfel, România se situea
ză — așa cum o dovedesc statis
ticile internaționale - în rîndul 
țărilor cu cel mai înalt ritm al con
strucțiilor de locuințe.

In bilanțul general, un loc apar
te il ocupă realizările din anii ac
tualei legislaturi. Astfel, in cincina
lul care se incheie in acest an, se 
vor da in folosință 750 000 de noi 
apartamente. In această perioadă

Tn întreaga țară au loc în aceste 
zile ample acțiuni și manifestări 
politico-educative și cultural-ârtis- 
tice dedicate alegerilor de deputati 
în Marea Adunare Națională și in 
consiliile populare, în cadrul cărora 
sînt evocate realizările economico- 
sociale și edilitar-gospodărești do- 
bindite de oamenii muncii din țara 
noastră in anii actualei legislaturi, 
precum și perspectivele luminoase 
pe care cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului le deschide în fața pa
triei noastre socialiste.

La Combinatul chimic din Tîr- 
năveni, județul Mureș, a avut loc 
o expunere pe tema ..Alegerile de 
deputați în Marea Adunare Națio
nală și consiliile populare, eveni
ment deosebit în viața politică, 
economică și socială a țării", în 
cadrul căreia au fost înfățișate 
marile realizări obținute de oa

AGENDĂ ELECTORALĂ
menii muncii din această parte a 
țării între cele două legislaturi, 
perspectivele luminoase ale. dez
voltării județului și a întregii țări 
prefigurate de hotăririle celui 
de-al XIII-lea Congres al parti
dului.

O expunere similară a avut Ioc 
în cadrul întreprinderii mecanice 
de material rulant .,16 Februarie" 
din Cluj-Napoca. in cadrul căreia, 
au fost prezentate importanța ale
gerilor in viața politică a țării, 
concepția partidului nostru cu pri
vire la adîncirea democrației so
cialiste și participarea tuturor ce
tățenilor patriei la conducerea 
treburilor obștești.

★
Din inițiativa Consiliului comu

nal al F.D.U.S., în comuna Mihail

Kogălniceanu, județul Constanța, 
luna februarie a fost declarată 
„Luna acțiunilor gospodărești", 
cetățenii acestei așezări de pe dru
mul național 2 A prestind pină 
acum peste 10 000 de ore de muncă 
patriotică. Femeile din Hirșova au 
pregătit o frumoasa, expoziție cu 
obiecte de artizanat, goblenuri și 
țesături lucrate de ele, obiecte ce 
vor fi expuse, in parte, la sediile 
circumscripțiilor electorale.

Formațiile artistice de amatori 
ale muncitorilor chimiști din Nă
vodari au pregătit spectacolele- 
manifest : „Dăm votul nostru 
României socialiste" și „Votul tine
rilor — o nouă treaptă spre Româ
nia de miine", spectacole ce sint 
prezentate la cluburile muncito
rești și casele de cultură din aceas

tă puternică zonă industrială con- 
stănțeană. De asemenea, la Eforie 
Nord, una din serile trecute a fost 
dedicată tinerilor ce vor vota pen
tru prima dată.

★
La Suceava au ieșit de sub tipar 

noi tipărituri în sprijinul muncii 
politice de masă din actuala cam
panie electorală. Este vorba de 
pliantele intitulate „Industria suce
veana pe coordonatele dezvoltării", 
„Agricultura județului Suceava" și 
„Invățămînt, cultură, artă".

Fiecare din aceste documentare 
ilustrează, prin cifre, grafice, ima
gini fotografice și date compara
tive, dinamica dezvoltării pe ramuri 
și domenii de activitate, modifică
rile intervenite în viața așezărilor 
urbane și rurale din zonă, perspec
tivele luminoase deschise de cel 
de-al XIII-lea Congres al partidului.

(Agerpres)

PENTRU OAMENII MUNCII 1N ACTUALA LEGISLATURĂ

în întreaga țară au apărut nu
meroase cartiere noi, moderne, de 
mare anvergură, dotate cu utilită
țile social-culturale necesare : ma
gazine, ateliere prestatoare de ser

vicii, școli, grădinițe, unități de 
asistență medicală etc.- ■

Un important volum de construc
ții de locuințe este prevăzut și 
pentru perioada următoare. Așa

cum s-a stabilit Ia Congresul al 
XIII-lea al partidului, in cincinalul 
1986-1990 se vor construi alte 
750 000 de noi apartamente. In to
tal, se vor aloca pentru con

strucții de locuințe, invățămint, cul
tură, ocrotirea sănătății, educație 
fizică și sport, fonduri de investiții 
de aproape 135 miliarde lei.

Prin realizarea noilor construcții.

se va ajunge la sfîrșitul anului 1990 
ca aproape 90 la sută din popu
lația țârii să locuiască in case noi, 
urmînd ca pînă în anul 2000 să 
se rezolve pe deplin problema lo-

*

*

*
*
*

i

*

*

cuințelor în România. (I. Mihai).
tn fotografie : noile construcții i 

din centrul municipiului Rimnicu i 
Vîicea.

Foto : Eugen DICHISEANU__ \
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LA TEMELIA DEZVOLTĂRII TĂRII
Dinamica venitului național

— în procente —

X

203 210
\'\

Ml
1990

100
1985

Marile înfăptuiri din cincinalul 1981-1985 demonstrează forța econo
miei noastre, superioritatea socialismului, capacitatea creatoare a poporului 
român liber, stăpîn pe destinele sale, care își făurește în mod conștient propriul 
viitor de bunăstare și fericire.

DE LA O LEGISLATURĂ LA ALTA
Profunde transformări înnoitoare

® In cincinalul 1981 — 1985 se reali
zează un ritm mediu anual de creștere a 
produsului social de circa 5 LA SUTĂ și 
a venitului național de PESTE 7 LA SUTĂ, 
ceea ce ilustrează progresele obținute 
în sporirea eficienței economice.

• Ramurile industriale purtătoare de 
progres tehnic înregistrează în actualul 
cincinal creșteri superioare celei pe an
samblul industriei : CIRCA 37 LA SUTĂ 
in industria construcțiilor de mașini și 
CIRCA 39 LA SUTA în industria chimică.

INDUSTRIA - FACTUR DINAMIZATOR

PRODUCTIVITATE SI EFICIENTA
Creșterea productivității muncii 
(in industria republicană, calculată pe baza 

producției-marfă) 
în procente —

NICOLAE CEAUȘESCU

CREȘTEREA AVUȚIEI NAȚIONALE
Dinamica produsului social

— în procente —

crește cu 85 LA SUTA, iar importul este 
cu 18 LA SUTĂ mai mic față de 1980.

• Ca urmare a activității de cerceta
re științifică, dezvoltare tehnologică și in
troducere a progresului tehnic, în peri
oada 1981 — 1984 au fost introduse în 
fabricație CIRCA 18 000 tipuri de mașini, 
utilaje, instalații, materiale și bunuri de 
consum și, totodată, s-au aplicat în pro
ducție CIRCA 5 600 tehnologii noi și per
fecționate.

• In primii patru ani ai actualului cin
cinal, producția medie anuală de ce
reale a fost cu CIRCA 2 MILIOANE TONE 
mai mare decît media cincinalului ante
rior.

• în anul 1984 s-au obținut cele mai 
mari producții cerealiere din istoria ță
rii, realizindu-se PESTE 1 TONĂ de ce
reale pe locuitor.

• Volumul investițiilor în cincinalul 
aâtual se ridică la circa 1 200 MILIAR
DE LEI.

• In 1985, volumul comerțului exterior 
este cu circa 28 LA SUTA mai mare de- 
cit în 1980, din care volumul exportului

• Ponderea produselor noi și moder
nizate puse în fabricație în perioada care 
a trecut de la începutul cincinalului a re
prezentat, în anul 1984, 39 LA SUTĂ din 
valoarea producției-marfă realizate în 
ramurile prelucrătoare ale industriei re
publicane.

• Cheltuielile materiale la 1 000 lei 
producție-marfă în industria republicană 
sînt în anul 1985 cu 13,6 LA SUTĂ mal 
reduse decît în anul 1980, iar cele totale 
- cu 13,4 LA SUTA mai mici.

• Gradul de valorificare a materiilor 
prime, materialelor, combustibililor și 
energiei a fost în 1984 cu 33 LA SUTA 
mai mare decît în anul 1980.

însuflețitoare perspective de progres
• In viitorul cincinal, producția-marfă 

industrială va spori intr-un ritm mediu 
anual de 6—6,5 LA SUTĂ, iar producția 
netă industrială într-un ritm anual de 
10-10,6 LA SUTĂ.

• Circa 85 LA SUTA din sporul veni- 
’tului național în cincinalul 1986—1990 se 
va obține prin creșterea productivității 
muncii sociale.

• La sfîrșitul cincinalului viitor, pro
ducția de energie electrică va ajunge la 
95—97 MILIARDE KWH, iar cea de căr
bune la 100 MILIOANE TONE.

• In anul 1990, producția de cereale 
va ajunge la 30—32 MILIOANE TONE, 
iar zootehnia va avea o pondere de 46— 
48 LA SUTĂ în producția agricolă.

• Volumul investițiilor prevăzute în cin
cinalul viitor se va ridica la 1 350—1 400 
MILIARDE LEI.

• Ponderea produselor industriale core 
se vor realiza la nivel mondial ridicat va 
ajunge în 1990 la aproape 95 LA SUTĂ, 
iar la 2—5 LA SUTĂ din producție se vor 
atinge performanțe superioare acestui 
nivel.

I Tn funcțiune în cincinalul 1981-1985 0f
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1850 NOI CAPACITĂT1Î 
DE PRODUCȚIE i

SCÎNTEIA — miercuri 20 februarie 1985

• In industrie, creșterea productivită
ții muncii - indicator prevăzut să-și du
bleze nivelul în 1990 față de 1980 — se 
va asigura în proporție de CIRCA 55 LA 
SUTĂ prin introducerea și generalizarea 
progresului tehnic.

• Indicele de valorificare a materiilor 
prime, materialelor, combustibilului și 
energiei — calculat pe baza producției- 
marfă industriale - urmează să se majo
reze cu 25—27 LA SUTĂ în 1990, fată de 
1985.

• Pe seama reducerii consumurilor 
materiale și energetice, creșterii gradului 
de valorificare a materiilor prime, com
bustibililor și energiei și modernizării 
structurilor de producție în toate ramuri
le, se prevede ca ponderea cheltuielilor 
materiale în produsul social să scadă la 
CIRCA 53 LA SUTĂ în 1990.

100
25

AGRICULTURA - RAMURA UE RAZA

DINAMICA *(MEPIA anualA p£ pER<oApA pE 5
PRODUCȚIEI 
GLOBALE 
AGRICOLE

PARTICIPARE ACTIVA IA CIRCUITUL 
MUNDIAL DE VALORI 

Creșterea volumului exportului 
în procente

OAMENI Al MUNCII! CETĂȚENE Șl CETĂȚENI!

Votînd la 17 martie pentru candidații Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, votați pentru împlinirile socialiste ule prezentului, 
pentru înfăptuirea exemplari a istoricelor hotăriri ale Congresului al 
Xlll-lea al partidului, pentru înaintarea impetuoasă a patriei spre 
orizonturile tot mai luminoase ale progresului și civilizației socialiste, 
ale comunismului!

&Stinteia*®AFIS  ELECTORAL) -
PAGINA 3
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ÎNALTĂ RĂSPUNDERE, PUTERNICĂ MOBILIZARE PENTRU REALIZAREA 
EXEMPLARĂ A TUTUROR SARCINILOR ECONOMICE

Un angajament ferm al minerilor Văii Jiului

CĂRB UNEMAIMUL T, 
DE CALITATE SUPERIOARĂ!

Propuneri și soluții concrete 
pentru creșterea mai accentuată 

a productivității muncii
In acest an, colectivelor de mun

că din cele 11 mine și din carierele 
care intră în componenta Combina
tului minier Valea Jiului le revine 
sarcina de a extrage peste 13 000 000 
tone cărbune, din care 2 870 000 tone 
cărbune sortat pentru cocs și un mi
lion de tone cărbune pentru semi- 
cocs, restul fiind cărbune energetic. 
Importanța activității din acest mare 
bazin minier s-a dovedit, in mod 
deosebit, în aceste zile in care, din 
indicația conducerii partidului, toți 
minerii și energețicienii au dat o 
bătălie neprecupețită pentru asigu
rarea energiei electrice necesare des
fășurării producției industriale. In 
legătură cu problemele legate de spo
rirea cantității de cărbune extras și 
de îmbunătățirea calității acestuia, 
am avut o convorbire cu tovarășul 
IULIAN COSTESCU, director gene
ral al Combinatului minier Valea 
Jiului.

— Cum apreciați rezultatele obți
nute de minerii Văii Jiului in peri
oada care a trecut din acest an ?

— Cu toate greutățile provocate de 
Iarna grea, mai ales in activitatea de 
aprovizionare a minelor și în des
fășurarea transporturilor pe calea 
ferată, minerii au obținut realizări 
meritorii. Șase întreprinderi minie
re, din care patru cu mare pondere 
în producția Văii Jiului — Lupeni, 
Vulcan, Lonea și Paroșeni — și două 
mai mici, care anul trecut au obținut 
rezultate mai slabe — Aninoasa și 
Bărbăteni. au reușit să învingă greu
tățile create de această iarnă grea 
și de luni, 18 februarie, au început 
să extragă importante cantități, de 
cărbune peste plan. Desigur, rezulta
tele de ansamblu puteau fi mult mai 
bune dacă și minele Uricani, Live- 
zeni și Petrila își realizau în între
gime sarcinile de plan.

Pentru a crea toate condițiile ne
cesare îndeplinirii integrale a preve
derilor de plan, în condițiile reduce
rii costurilor de producție, îndeosebi 
a consumurilor de energie electrică, 
de materiale și combustibili, con
ducerea combinatului, consiliile oa
menilor muncii din întreprinderile 
miniere acționează zi de zi. cu per
severență, pentru aplicarea unui com
plex program de măsuri in vederea 
sporirii necontenite a-productivității 
muncii in abataje. O atenție specială 
se acordă folosirii intensive, la pa
rametrii proiectați a utilajelor mo
derne, de mare capacitate, îmbună
tățirii organizării muncii, extinderii 
unor tehnologii noi de extracție, cu 
randamente ridicate. Totodată, nu 
este pierdută nici o clipă din vedere 
activitatea de pregătire și deschi
dere a noilor capacități de produc
ție, asigurindu-se corelarea optimă 
a lucrărilor la abatajele în care stra
tul de cărbune este exploatat cu cele 
de la abatajele care vor intra in 
funcțiune.

— Concret, ce măsuri aveți in ve
dere ?

— In această perioadă, în minele 
Văii Jiului se află în producție 24 
complexe de susținere și tăiere meca
nizată a cărbunelui, 34 combine de 
înaintare și 17 combine de abataj, 
precum și un important număr de 
transportoare, care asigură extra
gerea din adîncuri a unor mari can
tități de cărbune. Problema care se 
pune cu acuitate este sporirea randa
mentelor tuturor utilajelor și instala
țiilor miniere de mare productivi
tate. In acest scop, s-au întreprins 
acțiuni concrete, la toate minele care
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DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI - OBIECTIV MAJOR AL LUCRĂTORILOR! DIN AGRICULTURĂ
Dezvoltarea zootehniei constituie 

una din principalele preocupări ale 
Comitetului județean Buzău al P.C.R. 
Cu patru ani în urmă, in cadrul 
unei plenare la care au participat 
și lucrători din zootehnia județului, 
a fost adoptat un program de mă
suri pentru redresarea activității din 
acest sector. în acel an, județul Bu
zău se situa pe penultimul loc in
tre județele țării la producția de 
lapte, niveluri scăzute inregistrindu-se 
și la celelalte produse animaliere. 
Programul amintit cuprindea măsuri 
care aveau ca scop schimbarea mo
dului de gîndire și de muncă al lu
crătorilor din acest sector, astfel 
înc;t să se asigure creșterea efec
tivelor de animale, a producțiilor 
și a eficienței întregii activități des
fășurate în acest sector.

In cei patru ani care au trecut 
din actualul cincinal oamenii mun
cii din unitățile agricole din jude
țul Buzău au înregistrat mari pro
grese în ridicarea la cote superi
oare a activității în zootehnie. Cîte- 
va cifre sînt edificatoare. în peri
oada 1981—1984, efectivele de ani
male au sporit cu aproape 25 000 
bovine, 66 000 porcine și 20 000 ovi
ne. A crescut și producția zootehni
că : in anul 1984 s-au obținut cu 
circa 400 000 hectolitri mai mult 
lapte de vacă decît in anul 1981. 
Drept urmare, au sporit livrările de 
carne și lapte la fondul de stat Că
ror factori se datorează aceste reali
zări și ce măsuri se întreprind in 
vederea dezvoltării, în continuare, a 
zootehniei 7

Corelarea creșterii efectivelor de 
animale cu asigurarea unei baze 
furajere corespunzătoare a avut, 
după părerea specialiștilor șl a ca
drelor de conducere cu care am dis
cutat, un rol hotărîtor în sporirea 
producției zootehnice. „Rezultatele 
bune înregistrate în sectorul crește
rii animalelor în anul 1984 au ca 
suport de bază, pe lingă sporirea 
efectivelor și ameliorarea raselor, 
asigurarea unei baze furajere îndes
tulătoare, într-o bogată gamă sorti
mentală, de calitate superioară — 
ne spune tovarășul Gheorghe Mat
tel, director adjunct al direcției a- 

dispun de complexe mecanizate, pen
tru ridicarea pregătirii profesionale 
a tuturor celor ce mînuiesc tehnica 
înaintată. în. același timp, se urmă
rește respectarea cu strictețe a ter
menelor de revizie și a aplicării 
măsurilor de întreținere a comple
xelor mecanizate și a combinelor. 
Procedind așa, la minele cu un 
înalt grad de mecanizare, cum sînt 
cele de la Lupeni și Paroșeni, se 
obțin de la an la an productivități 
tot mai ridicate, ajungmdu-se, in me
die, la 14 tone cărbune pe post. In 
paralel cu creșterea productivității 
muncii la complexele aflate in 
funcțiune, ne preocupăm de extin
derea dotării cu asemenea mijloa
ce mecanice moderne, aceasta re- 
prezentind una dintre principalele 
căi de sporire a producției de căr
bune. Astfel, la Uricani și Livezeni 
vor intra în producție noi complexe 
mecanizate, iar la minele Vulcan, 
Aninoasa și Bărbăteni vor fi intro
duse unele complexe mecanizate de 
mare productivitate, de fabricație ro
mânească. De fapt, în acest an, nu
mărul complexelor mecanizate ce se 
vor afla în funcțiune va ajunge la 
32, asigurind un spor zilnic de pro
ducție de 2 000—2 500 tone cărbune. 
Cit privește noutățile pe plan tehno
logic, în atenția conducerii tehnice 
a combinatului, a consiliilor oameni
lor muncii de la minele iPetrila, Lu
nea. Dîlja, Aninoasa, Vulcan și Lu
peni se află extinderea aplicării me
todei de extragere a cărbunelui cu 
tavan artificial de rezistență și 
grinzi îngropate în vatră, care și-a 
dovedii eficiența în mod deosebit in 
unele abataje din minele Lonea și 
Petrila. Utilizată în abataje în care 
structura geologică nu permite in
troducerea mecanizării complexe, 
această metodă sigură și eficienta 
permite realizarea in mod constant 
a unor productivități de 8.5—9 tone 
cărbune pe post. în acest an au con
tinuat cu succes și lucrările de pre
gătire și deschidere a noilor capaci
tăți. care, de fapt, au început să pro
ducă încă din anul trecut, tocmai 
pentru a se ciștiga un avans cores
punzător. Ca urmare, in primul tri
mestru al acestui an vor intra in 
funcțiune 12 noi abataje, din care 8 
abataje frontale, in care se reali- : 
zează o productivitate ridicată la ex- . 
tracția cărbunelui.

— Creșterea producției este strins » 
legată de cerința îmbunătățirii cali
tății cărbunelui extras. Ce acțiuni 
mai deosebite se vor întreprinde in 
această privință ?

— Cum se știe, la Congresul al 
XlII-lea al partidului s-a subliniat 
cerința de a spori continuu calitatea 
cărbunelui de Valea Jiului, astfel ca, 
în perspectivă, întreaga producție de 
huilă să fie spălată pentru cocs. 
Pornind de la această cerință, îm
bunătățirea calității cărbunelui re
prezintă o sarcină de cea mai mare 
însemnătate pentru colectivele tutu
ror minelor din Valea Jiului, cu atit 
mai mult cu cit în prezent o parte 
însemnată din producția brută de 
cărbune se pierde din cauza procen
tului mare de cenuși și de umidi
tate. Dacă, bunăoară, întreprinderea 
minieră Vulcan poate înregistra în 
fiecare lună însemnate bonifica
ții pentru calitatea cărbunelui ex
tras, rezultate bune in această 
privință obținînd în ultima perioadă 
și minerii din Petrila și Lonea, la 
celelalte mine mai sînt însă multe 
de făcut pentru eliminarea neajun

gricole județene. Aceasta s-a reflec
tat direct in creșterea producțiilor 
de lapte, came, lină și ouă. Ca 
urmare a aplicării consecvente a 
prevederilor programului 'județean 
de redresare a zootehniei, in 1984 
s-au asigurat 103 400 tone fin, 450 000 
tone de furaje suculente și 244 000 
tone furaje grosiere. Aceasta în
seamnă că, față de anul 1981, uni
tățile agricole au avut mai mult cu

ASIGURAREA FURAJELOR - condiție de bază pentru creșterea 
efectivelor și a producțiilor animaliere .

58 000 tone de fîn, 186 000 tone de fu
raje suculente și cu 39 000 tone de 
grosiere. Atit in 1984, cit mai ales 
pentru acest an, s-a avut în vedere 
ca stabilirea planurilor de culturi 
furajere și structura acestora să fie 
corelată cu creșterile de efective 
realizate în ultimii ani. Avînd un a- 
port proteic mare, lucerna ocupă 60 
la sută din suprafața destinată plan
telor furajere cultivate, iar ponde
rea bostănoaselor și a rădăcinoaselor 
a crescut de la 10. la 15 la sută".

Din datele care ne-au fost furni
zate reiese că asigurarea bazei fu
rajere în raport cu sporirea efective
lor de animale a devenit o preocu
pare permanentă a cadrelor de con
ducere și specialiștilor din majorita
tea unităților agricole din județ. 
Stau mărturie in acest sens produc
țiile mari de fîn strînse și depozi
tate in 1984 de cooperativele agrico
le Gherăseni — 2 200 tone, Chiojdu
— 2 500 tone. Padina — 1 600 tone, 
Vîlcelele — 1 000 tone. Cărpiniștea
— 1 100 tone, Izvoru Dulce — 1 200 
tone ș.a. De asemenea, la furajele 
suculente in rindul unităților frun
tașe se situează cooperativele agrico
le Padina, Văcărească, C A. Rosetti, 

surilor care determină calitatea une
ori necorespunzătoare a cărbunelui 
extras. Și, trebuie să recunoaștem, 
există încă multe posibilități de a 
îmbunătăți calitatea cărbunelui. în 
acest sens, pe lingă măsurile ce s-au 
luat la fiecare mină pentru îmbună
tățirea claubajului ,1a suprafață, 
au fost stabilite o serie de mă
suri tehnice și organizatorice care 
să asigure reducerea procentu
lui de cenușă, astfel Incit cărbu
nele livrat preparațiilor să se înca
dreze în indicatorii' prevăzuți de ca
litate. Se ,are in vedere, printre al
tele, întărirea rolului maiștrilor, al 
fiecărei formații de lucru în parte în 
îmbunătățirea calității cărbunelui 
extras. în toate minele, în abatajele 
cameră și frontale cu susținere eu 
tavan artificial de rezistență, maiștrii 
și șefii de brigăzi au obligația de a 
urmări riguros executarea unor po- 
dituri corespunzătoare în vederea 
evitării surpărilor. De asemenea, la 
executarea lucrărilor de pregătiri se 
va evita pe cît este posibil traver
sarea unor zone cu steril la feliile 
superioare și se va intensifica, acolo 
unde există condiții, alegerea steri
lului în subteran.

— Recent, in ziarul „Scinteia", por- 
nindu-se de la constatări la fața 
locului, du fost criticate unele nea
junsuri in sectorul de preparații. Ce 
vă propuneți pentru îmbunătățirea 
activității in acest sector important 
pe fluxul cărbunelui?

—- Cu aceeași intensitate ne. pre
ocupăm și de perfecționarea activi
tății de preparare a cărbunelui. La 
preparația cărbunelui Coroiești, de 
exemplu, prin îmbunătățirea siste
mului de claubaj a cărbunelui se eli
berează tot sterilul și se reține nu
mai cărbunele, contribuind la îmbu

Muncitorii și specialiștii de la întreprinderea „Vulcan" din Capitală con
tribuie și ei la asigurarea condițiilor necesare pentru sporirea producției 
de energie, urgentînd fabricarea agregatelor șl instalațiilor destinate ter
mocentralelor. In fotografie : echipa condusă de Paul Popa și Dumitru 
Furdui montează pereții preîncălzitorului de aer, care va fi livrat înainte 

de termen pe șantierul termocentralei de la Drobeta-Turnu Severin

B B B B B B B

Pogoanele, Săhăteni, Puiești ș.a. 
„Prima grijă a unui crescător bun de 
animale trebuie să fie asigurarea 
furajelor — ne spunea medicul ve
terinar Ștefan Mazilu, președintele 
C.A.P. Padina, In condițiile deosebit 
de grele ale acestei ierni, cine are 
furaje îndestulătoare nu are griji, 
după cum lipsa acestora are conse
cințe negative asupra producțiilor de 
lapte și carne. La noi în unitate, de 

ANCHETA NOASTRĂ 1N JUDEȚUL BUZĂU 
PUNE IN EVIDENȚĂ EXPERIENȚE BUNE 
$1 UNELE PROBLEME DE REZOLVAT

producerea furajelor se ocupă toate 
fermele de cîmp și, în același timp, 
toți lucrătorii din zootehnie. Pro
cedind astfel, ne-am asigurat întot
deauna întreg necesarul de furaje și 
nu am apelat niciodată la cămara 
altora".

Există însă în județ anumite coo
perative agricole — cum sînt cele de 
la Nicolești. Amaru, Glodeanu Sărat, 
Maxenu, Tințești, Vintileanca, Zăr- 
nești, Greabănu, Smîrdan, Caragele, 
Luciu, Berea și altele — care nu 
și-au asigurat suficiente furaje și de 
bună calitate. Ce se intimplă in acest 
caz 7 „Vin la noi, la direcția agricolă, 
și ne cer furaje — ne spunea ingi
nerul Nicolae Costache, responsabil 
cu baza furajeră la direcția agrieplă 
județeană. Multe dintre conducerile 
acestor unități explică producțiile 
slabe de furaje obținute doar 
prin gradul scăzut de fertilitate 

nătățirea calității cărbunelui și asi
gurind reducerea cu 1 la sută a pier
derilor tehnologice. Conducerea în
treprinderii de preparare a cărbu
nelui Petroșani și cea a preparației 
de la Lupeni și-au -propus să intro
ducă o centrifugă de mare capaci
tate pentru centrifugarea mixtelor 
mărunte, ceea ce va reduce cu 2—3 
puncte umiditatea cărbunilor livrați 
termocentralelor, ridicînd astfel pu
terea lor calorică. La preparația căr
bunelui din Petrila se experimen
tează un aparat pentru determinarea 
mai rapidă a conținutului de cenușă 
la cărbune, îmbunătățind atit con
trolul calității, cît și posibilitățile de 
a se acționa operativ asupra reglă
rii utilajelor de concentrare. Aceas
ta în ceea ce privește măsurile de 
natură tehnică. în preparații insă 
urmărim în mod deosebit, cu spri
jinul comuniștilor, să imprimăm un 
mai pronunțat spirit de răspundere, 
de ordine și disciplină propriu mi
nerilor care lucrează în subteran..

Minerii din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului sînt ferm hotăriți să spo
rească producția de cărbune cocsifi- 
cabil și energetic. Acționînd în lumi
na sarcinilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, avem datoria să 
eliminăm unele lipsuri ce s-au ma
nifestat, mai ales in ultima parte a 
anului trecut, punînd accentul pe 
realizarea numărului de posturi în 
abataje, folosirea cu randament su
perior a mașinilor și instalațiilor mi
niere, a timpului de lucru în abataje, 
instaurarea unui climat de ordine și 
disciplină 4a toate locurile de muncă.

Convorbire realizata de 
Sabin CERBU 
corespondentul „Scinteii"

al solului. Realitatea este că, în aces
te unități, problema producerii fu
rajelor nu a fost privită cu destulă 
răspundere. Mai exact, nu au fost 
făcute lucrări de fertilizare cu în
grășăminte organice și chimice, nu 
s-au executat lucrări de întreținere. 
Ca atare, în unitățile respective și 
producțiile de lapte și carne sînt cu 
mult sub posibilități".

Evident, rezultatele obținute în ju

dețul Buzău in ce privește sporirea 
efectivelor și creșterea producției 
zootehnice puteau fi mult mai bune 
dacă în toate unitățile agricole s-ar 
fi asigurat, din producție proprie, 
furaje îndestulătoare. Și se putea. 
Chiar în aceleași condiții de fertili
tate a terenurilor, între unități vecine 
se înregistrează diferențe mari la 
producția de furaje. Astfel, în 1984, 
C.A.P. Văcărească a obținut 800 tone 
de fîn și 8 600 tone de suculente, in 
timp ce în baza furajeră a C.A.P. 
Glodeanu Sărat s-au depozitat doar 
180 tone fîn și 2 400 tone suculente. 
Ca atare, deși efectivul de animale 
al ultimei unități este cu 30 Ia sută 
mai mare decit al primei, ea înre
gistrează, la X februarie, a.c., un de
ficit de 500 tone fîn și 2 800 tone 
suculente. In aceeași.situație se află 
și unitățile de la Puiești și Nicolești. 
Prima și-a creat un stoc de 800 tone

întreprinderea „Electroaparataj" 
s-a situat constant. în ultimii ani 
între unitățile fruntașe în întrecerea 
socialistă. Cele trei distincții „Or
dinul Muncii" clasa I. acordate a- 
cestui colectiv, constituie dovada cea 
mai elocventă a rezultatelor bune 
obținute și reprezintă in același 
timp un puternic stimulent în mun
că in vederea situării, in continua
re, pe unul din locurile de frunte 
în marea întrecere socialistă.

Iată de ce ștacheta exigenței dez
baterilor din adunarea generală a 
oamenilor muncii s-a ridicat la ni
velul ambițiilor colectivului, al sar
cinilor deosebite ce-i revin m anul 
1985. Climatul de înaltă răspundere 
muncitorească in care s-au desfășu
rat dezbaterile a fost imprimat de 
analiza temeinică, aprofundată a ac
tivității pe bază de bilanț din anul 
trecut. Deși rezultatele de ansamblu 
obținute au fost foarte bune — pla
nul la producția fizică, export și 
beneficii fiind substanțial depășit. — 
consiliul oamenilor muncii a prezen
tat deschis în fața adunării gene
rale acele fapte și neîmpliniri care 
au influențat negativ activitatea de 
ansamblu a unității. Bunăoară, da
rea de seamă a criticat calitatea scă
zută a controlului pe unele faze și 
operațji. precum și nerespectarea 
disciplinei tehnologice. De aseme
nea. s-a arătat că exîstă serioase 
rezerve în utilizarea fondului de 
timp, numărul absențelor și învoi
rilor diminuind indicele de utiliza
re a mașinilor. în general a capa
cităților de producție.

Acesta a și fost motivul pentru 
care una din principalele probleme 
dezbătute s-a referit la acțiunile ce 
trebuie întreprinse pentru creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii. Motivul este lesne de înțe
les. Față de anul trecut, producti
vitatea muncii urmează să sporeas
că . în acest an cu 16,6 la sută. în 
felul acesta, la sfîrșitul cincinalului, 
productivitatea muncii va reprezen
ta o creștere de 44 la sută față de 
anul 1980. Dacă socotim că. pină in 
1990. productivitatea muncii ur
mează să se dubleze pe ansamblul 
industriei, potrivit hotărîrilor Con
gresului al XlII-lea al partidului, se 
'poate aprecia că întreprinderea se 
înscrie ferm pe un făgaș bun în 
această direcție.

Semnificativ pentru orientarea e- 
fonturilor colectivului este și faptul 
că' din cele 497 de măsuri adopta
te de adunarea generală peste 300 
se referă la sporirea productivității 
muncii. Practic nu este atelier sau 
secție în care să nu fie prevăzute 
acțiuni importante în vederea îm
bunătățirii organizării producției și 
a muncii, asimilării unor produse 
noi. cu consumuri reduse de ma
noperă, perfecționării tehnologiilor 
de fabricație, extinderii mecanizării 
și automatizării.

Cu toate acestea, consiliul oame
nilor muncii a informat adunarea 
generală că sarcina de creștere a 
productivității muncii pentru acest 
an nu este acoperită integral prin 
programul de măsuri propus, aces
ta fundamentind doar o creștere de 
14,9 la sută.

Care a fost replica adunării ge
nerale 7

Deosebit de semnificativ pentru 
forța acestui colectiv, pentru spiri

fîn și 3 000 tone suculente, iar ultima 
are acum nevoie urgentă de 600 tone 
fin și 5 000 tone suculente. Desigur, 
la indicația comitetului județean de 
partid se desfășoară o amplă acțiune 
de întrajutorare cu furaje, ceea ce 
este de natură să asigure, iernarea 
in condiții corespunzătoare a anima
lelor. Important este însă ca, încă 
de pe acum, să se acționeze pentru 
ca în acest an fiecare unitate agricolă 

să-și asigure din producția proprie 
cantitățile de furaje corespunzător 
numărului de animale.

Sint de menționat în acest sens 
citeva din măsurile stabilite de co
mitetul județean de partid, care se 
vor aplica în scopul creșterii produc
ției de furaje la nivelul cerințelor 
din fiecare unitate agricolă. In 
ultimii ani, județul Buzău a reușit 
să-și producă întreg necesarul de să- 
mință de lucernă atît pentru unitățile 
agricole, cît și pentru gospodăriile 
populației. întreprinderea de exploa
tare a pajiștilor produce o gamă va
riată de semințe de lucernă, trifoi, 
graminee perene și altele ; tot
odată. au fost înființate ferme 
semincere și in citeva cooperative 
agricole, cum sînt cele din Padina, 
Pogoanele, Puiești. Vilcelele și C. A. 
Rosetti. Incepind din acest an au 
fost organizate încă două ferme 
specializate pe producerea de se
mințe pentru plante furajere — la 
Padina și Nicolești — care vor cul
tiva pe 900 hectare lucernă și alte 
plante, asigurindu-se astfel necesa
rul de semințe al județului. De a- 
semenea. pe lingă fermele de creș
tere și îngrășare a taurinelor. în 

tul revoluționar cu care sînt abor
date problemele importante care 
privesc activitatea de producție a 
unității este faptul că participanții 
la dezbateri au propus soluții con
crete menite să îmbogățească pro
gramul de creștere a productivității 
muncii.

— Un Ioc îngust în atelierul de 
• mase plastice îl reprezintă capaci
tatea redusă de injecție la termo- 
plaste, arăta reglorul Ion Iancu. De 
aceea sintem nevoiți de mai mult 
timp să căutăm colaborări in afa
ra întreprinderii. Deseori, din cauza 
întirzierii cu care primim aceste re
pere în secțiile de montaj se pierd 
ore prețioase. Dar, trebuie să re-

Insemnări 
de la adunarea generală 

a oamenilor muncii 
din întreprinderea 
„Electroaparataj" -

București

cunoaștem, perturbarea ritmului la 
montaj are și alte cauze. Iată de 
ce. pină cînd vor fi montate noi 
mașini de injecție, propun să uti
lizăm la maximum capacitatea celor 
existente prin extinderea polide- 
servirii și perfecționarea S.D.V.-uri- 
lor pentru lucrul în regim auto
mat.

Această propunere a avut imediat 
ecou. Reprezentantul sculăriei, Vic- 
torel Nicolae. s-a angajat să con
fecționeze in cel mai scurt timp 
S.D.V.-urile necesare secției de 
mase plastice. „Experiența noastră, 
a spus vorbitorul, ne-a dovedit că 
putem spori mult atît productivita
tea muncii, cît și calitatea repere
lor fabricate prin realizarea unor 
S.D.V.-uri corespunzătoare. Pentru a 
răspunde cerințelor venite din 
partea celorlalte secții, colectivul 
nostru se angajează să confecționeze 
in plus fața de programul stabilit 
in acest an încă 1 000 de S.D.V.-uri. 
Acestea se confecționează din ma
teriale scumpe, greu de procurat. De 
aceea vom extinde acțiunea de re
cuperare și recondiționare a 
S.D.V.-urilor uzate".

O altă propunere concretă pentru 
creșterea productivității muncii a 
făcut lăcătușul Vasile Nica, din a- 
telierul de produse de serie mică : 
„In general, tehnologiile prin care 
realizăm produsele în atelier nu se 
pretează la automatizare și meca
nizare. O reducere substanțială a 
manoperei se poate realiza însă prin 
tipizarea verificării parametrilor 
produselor. Aceasta impune dotarea 
cu pupitre de verificare și standuri 
de control, ceea ce va determina și 
creșterea calității produselor și ri
dicarea nivelului productivității 
muncii, care în secția noastră se si-' 
tuează sub nivelul atins pe ansam
blul întreprinderii".

însumând propunerile făcute, adu
narea generală a stabilit ca, 
pînă la sfîrșitul lunii februarie, 
sub îndrumarea comisiei centrale, 
comisiile din secții și ateliere să 
finalizeze acțiunea de fundamenta-

1985 se vor Înființa pajiști cultiva
te pe încă peste 400 hectare. Avind 
în vedere rezultatele nesatisfăcătoa
re înregistrate in complexele de 
porcine și av'cole. incepind din 1985 
acestora li s-au repartizat cite 30 
hectare și, respectiv. 10 hectare pen
tru producerea de furaje masă ver
de și suculente. La indicația comi
tetului județean de partid. întrea
ga suprafață destinată producerii 
furajelor a fost dată în primire șe
filor de ferme zootehnice care sta
bilesc. in funcție de efectivele de 
animale existente, necesarul de 
furaje, structura optimă a culturi
lor și răspund direct de recoltarea 
și depozitarea furajelor.

In adunările generale ale coope
rativelor agricole au fost aprobate 
măsuri speciale privirid lucrările 
care urmează să fie executate pe 
pășuni și finețe. Astfel. în acest an 
vor continua lucrări de curățire, fer
tilizare și suprainsămințare pe incă 
30 000 hectare de pajiști naturale, 
ceea ce va permite sporirea produc
ției de masă verde și. în special, de 
fin cu peste 50 000 tone. Chiar in 
această perioadă se acționează la 
fertilizarea celor 20 000 hectare de 
pășuni din păduri, iar suprafețele 
cu leguminoase perene au fost fer
tilizate în proporție de 70 la sută. 
Pornindu-se de la experiența bună 
acumulată anul trecut în ce priveș
te introducerea in cultura stftcesi- 
vă a meiului — cînd s-au obținut 
peste 3 000 kg de boabe la hectar — 
în 1985 unitățile agricole vor ex
tinde suprafața destinată acestei cul
turi la 5 000 hectare. De asemenea, 
toate spațiile dintre grajduri și sai
vane, din curțile unităților agrico
le și terenurile intravilane din sate 
vor fi insămînțate cu bostănoase.

Sint doar citeva din măsurile pre
conizate in acgst an, dar care ates
tă preocuparea lucrătorilor din zoo
tehnia județului Buzău de a acțio
na ferm pentru a asigura furaje 
multe, care să permită hrănirea co
respunzătoare a întregului efectiv de 
animale.

Stelian CH1PER 
Aurel PAPADIUC 

re a sarcinii de creștere a produc
tivității muncii, acționînd in urmă
toarele direcții :

• Serviciul de organizare a pro
ducției și a muncii să finalizeze ac
țiunea de reducere a consumului de 
manoperă prin extinderea mecani
zării și automatizării operațiilor, ra
ționalizarea fluxurilor de fabricație, 
efectuarea unor modificări con
structive și tehnologice etc. ;

• Secțiile de cercetare-proiectare,
matrițeria și laboratorul să urmă
rească riguros termenele de intro
ducere in fabricație a produselor 
noi. prevăzute in planul tehnic, pro
duse care asigură încadrarea in ni
velul cheltuie'ilor de producție si în
deplinirea sarcinii de creștere a pro
ductivității muncii ; ,

• Compartimentul de autoutilare 
să proiecteze și execute cu priori
tate mașinile, utilajele și dispoziti
vele care să contribuie in mod sub
stanțial la creșterea productivității 
muncii.

„Este limpede că succesele pe 
care le-am obținut au fost clădite 
pe munca tuturor muncitorilor și 
specialiștilor întreprinderii, spunea 
lăcătușul Nicolae Olteanu. Poziția de 
fruntași, faptul că am avut cinstea 
să lansăm in acest an chemarea la 
întrecerea socialistă către toate în
treprinderile din ramură ne obligă 
să acționăm cu hotănre pentru per
fecționarea activității noastre. să 
eliminăm neajunsurile care mai per
sistă".

Un punct de vedere constructiv, 
responsabil, ce sintetizează de fapt 
spiritul de înaltă exigență în care 
s-a desfășurat adunarea generală a 
oamenilor muncii.

Dan CONSTANTIN

Cuvînt 
responsabil, 
angajant

Măsuri propuse 
în adunări generale 

din întreprinderi
Ioan VASU, muncitor la sec

ția mașini de calculat de la 
întreprinderea „Electromureș" 
din Tirgu Mureș : „La noi in 
întreprindere, ritmul de înnoire 
și modernizare a produselor este 
deosebit de rapid. După cum se 
știe, ih acest an vom fabrica 
aproape 7 000 de produse diferi
te. Consider insă că mai avem 
incă multe de făcut la capitolul 
valorificării superioare a mate
riilor prime și materialelor. Ast
fel, pină acum, noi aruncam 
pur și simplii „bulgării" de ma
terial care rămin de la mașini
le de injectat mase plastice. Or, 
pe baza unor experiențe, s-a de
monstrat că aceștia pot fi rein- 
jectați și, in consecință, utilizați 
integral la difuzoarele de la ra- 
diocasetofonul auto, lată de ce 
propun să avem in atenție a- 
ceastă problemă, cu atit mai 
mult cu cit, la fiecare radiocase- 
tofon se utilizează aproape un 
sfert de kg din asemenea mate
rial. Or, multiplicind aceasta 
cantitate cu 20 000 — producția 
de radiocasetofoane dintr-un an 
— ar rezulta o economie consi
derabilă".

Victor BARBU, tehnician la 
Întreprinderea de prelucrare a 
lemnului Satu Mare : „Din cau
za cerințelor mari de cherestea, 
dar și a neritmlcității in livrări, 
întreprinderea noastră nu reu
șește să-și creeze un stoc sufi
cient de cherestea uscată, adică 
cu un grad de umiditate sub 30 
la sută. Motiv pentru care se 
„forțează" grăbirea uscării che
restelei, recurgindu-se la con
sumuri însemnate de combusti
bil și energie electrică. Pentru a 
se elimina aceste cheltuieli 
neeconomicoase, care se ridică 
lă peste 500 000 lei anual, pro
pun să fie confecționată o insta
lație pentru recuperarea căldurii 
de la centrala termică, in ve
derea introducerii aerului cald 
recuperat in uscătoriile de pre- 
uscare a semifabricatelor de 
cherestea".

Cezar POPA, maistru la Între
prinderea de elemente pneuma
tice pentru aparate de măsură 
din Birlad : „Facem parte din- 
tr-o unitate care, prin calitatea 
și diversitatea produselor sale 
electrotehnice, a devenit cunos
cută in zeci de țări ale lumii. 
Dispunem, așadar, de un poten
țial uman și tehnic capabil să 
îndeplinească exemplar cetb mai 
mobilizatoare sarcini. De pildă, 
după eforturi stăruitoare, am 
reușit să introducem in fabrica
ție, intre altele, instalația de aer 
instrumental, tip SAI, foarte 
căutată și competitivă pe piața 
externă. De aceea, propun ca 
sculele, dispozitivele și verifi
catoarele necesare pentu fabri
carea acestei instalații, asigura
te in prezent prin cooperare cu 
alte unități, să fie proiectate și 
realizate chiar la noi in între
prindere. In acest fel s-ar 
scurta substanțial durata fina
lizării și livrării acestui tip de 
instalație și s-ar reduce de ase
menea, intr-o proporție însem
nată, cheltuielile de producție".
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GWEA SI ACTIVITATEA TOVARĂȘULUI NJCOLAE CEAUSESCU. STRAIUCITA CDNTRÎBUTIE
LA ÎMBOGĂȚIREA CONCEPȚIEI REVOLUȚIONARE A CLASEI MUNCITOARE

Maiestății Sale JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

MADRID
In legătură, cu tragicul accident de aviație de Ungă Bilbao, vă exprim 

sentimentele mele de compasiune și vă rog să transmiteți condoleanțe 
familiilor îndoliate.

In genere, în istoria și cultura 
unei țări, in fiecare epocă, apar 
personalități de largă suprafață in
telectuală, eu o rară forță de anali
ză a proceselor sociale, politice, cul
turale de ordin național și interna
țional. Personalități care, stăpinind 
bine prezentul, apreciind cuprinză
tor trecutul, prevăd, surprind legită
țile ce vor conduce spre viitor ; care 
îmbină in mod organic propria vi
ziune asupra dezvoltării istorice, so
ciale, politice, juridice cu conștiința 
necesității de a acționa în sensul le
gităților progresului, al civilizației. 
Ele au militat conștient pentru 
orientarea maselor, a diverselor, ca
tegorii sociale în sensul luptei, pen
tru independență, pentru libertate, 
pentru deplină suveranitate, pentru 
cooperare și bună conviețuire intre 
popoare. Dintotdeauna mari și ade- 
vărați reprezentanți ai poporului au 
dat naștere unei solide și trainice 
filozofii sociale, unei sau. unor doc
trine politice. morale care au 
călăuzit lupta forțelor sociale, revo
luționare din țările respective in 
marile bătălii de Clasă, pentru eli
berarea socială și națională.

In epoca pe care poporul român o 
străbate de la cucerirea puterii po
litice de către,clasa muncitoare, in 
alianță cu țărănimea, cu intelectua
litatea, cu alte categorii de oameni 
ai muncii, fără deosebire de națio
nalitate, sub conducerea Partidului 
Comunist Român și. mai ales, de la 
cel de-al IX-lea Congres, o astfel 
de personalitate cu o înaltă putere 
de cuprindere, de analiză și de pre
viziune in domeniul social-politic, al 
filozofiei sociale, al utilizării cuce
ririlor științei contemporane în acce
lerarea procesului constructiv, in 
însăși conducerea societății socialiste 
este secretarul general al partidului 
nostru, președintele României socia
liste, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

întemeiată. pe o profundă cunoaș
tere a învățăturii marxist-leniniste, 
pe stăpînirea gîndirii filozofice, po- 
litico-sociale românești, pe cunoaș
terea culturii, tradiției, a psihologiei 
poporului nostru, pe o analiză cri
tică a practicii social-politice din 
trecutul nostru istoric și, deopotrivă, 
pe cunoașterea și stăpînirea proce
selor obiective ce au loc in condi
țiile prezentului nostru socialist, 
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a adus și aduce o contribuție inesti
mabilă la dezvoltarea doctrinei mar
xiste creatoare a edificării socialis
mului și comunismului în țara 
noastră.

Partidul nostru, secretarul său ge
neral au înțeles că opera de. con
strucție a socialismului și comunis
mului în fiecare tară este, după cum 
reiese din întregul spirit al învăță
turii marxiste, opera fiecărui partid 
de guvernămînt dintr-o țară socia
listă sau alta. Această operă nu se 
poate identifica cu o simplă apli
care a principiilor, a unor legi ge
nerale. Ea presupune, pe lîngă no
tele generale comune, importante 
particularități care nu privesc as
pectele neesențiale. trecătoare, con- 
juncturale, ci izvorăsc din specificul 
socio-cultural național, din noile 
fapte sociale, de viață -pe care înte
meietorii gîndirii niărSiste nfi le-au 
cunoscut și nu le-au putut prevedea. 
Particularitățile di.n fi.ecarșț ■ țară* * 
specificul fiecărei etape de construc
ție socialistă solicită și impun o gin- 
dire teoretică, ideologică originală, 
receptivă la marile cuceriri ale pro
gresului științific, tehnic, tehnologic 
și, deopotrivă, la cuceririle pro
gresului social-politic, la exigentele

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : O scrisoare pierdută — 18.
• Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, sala Studio) : „Laureați a!

Colaborarea consiliului popular cu cetățenii 
— la baza tuturor înfăptuirilor gospodărești

Catalina este una dintre comunele 
cele mai mari ale județului Covas- 
na,: comună care reunește și satele 
Mărcușa, Mărtineni, Hătuica și I- 
meni. Pe teritoriul comunei iși 
desfășoară activitatea mai multe 
unități economice: două coopera
tive agricole de producție, o în
treprindere agricolă de stat, trei 
ferme de păsări și o stație de incu
batoare a întreprinderii „Avicola" 
din Sfîntu Gheorghe, o fermă a Aso
ciației economice horticole din Tîr- 
gu Secuiesc, unități ale întreprinde
rii de transport a gazolinei din Pi
tești, inclusiv rampe de încărcare a 
țițeiului și gazolinei extrase în co
muna vecină — Gheinița, o unitate 
a cooperației de producție, achiziții 
și desfacere a mărfurilor etc. Așa
dar. o comună cu activitate economi
că bogată și diversă, deci cu preocu
pări largi pentru consiliul popular, 
pentru deputați.

L-am întrebat pe primarul Kovăcs 
Mihâly dacă această structură com
plexă a economiei comunei determi
nă și un număr sporit de audiențe și 
de sesizări .adresate de locuitori con
siliului popular comunal.

— Nu, pentru că impreună chiar 
cu conducerile acestor unități putem 
să rezolvăm foarte multe din 
probleme. Ele ne dau permanent 
un ajutor important la buna gos
podărire a comunei, fie că e 
vorba de amenajarea spațiilor pu
blice, de repararea drumurilor ori 
de alte probleme legate de viața co
munei. La consiliul popular este a- 
fișat programul audiențelor și săp- 
tămînal sint prevăzute și în satele 
aparținătoare. în cursul anului 1984, 
au venit la audiențe 22 de persoane, 
iar problemele pe care le-au ridicat, 
cu excepția uneia, la care mă voi 
referi mai tîrziu. au fost rezolvate. 
Dialogul nostru cu locuitorii comu
nei este permanent și, trebuie să 
spun, se desfășoară nu numai în for
mele, să le spunem mai oficiale, ale 
primirilor in audiență. Dar audien
tele constituie doar una din formele 
legăturii consiliului popular cu cetă
țenii. Toți membrii biroului execu
tiv al consiliului popular, ca dealt

proceselor de dezvoltare democra
tică.

tn mod concret, in Raportul pre
zentat la cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului nostru. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază că : 
„La baza întregii activități trebuie 
să punem permanent concepția re
voluționară materialist-dialectică. so
cialismul științific — știința trans
formării revoluționare a lumii. In 
cadrul activității ideologice trebuie 
să se studieze temeinic schimbările 
produse în societatea românească, 
ca rezultat al dezvoltării forțelor de 
producție, noua structură socială, 
noile relații de producție și sociale".

Secretarul general al partidului 
nostru a subliniat și subliniază con
stant că descoperirea legităților 
obiective ale progresului social, po
litic și, deopotrivă, al celui tehnico- 

Științele sociale
-activ integrate 

activității de dezvoltare 
a conștiinței socialiste

științific, orientarea întregii . activi
tăți în lumina exigențelor formulate 
în documentele programatice ale 
partidului constituie și trebuie să 
constituie o sarcină de seamă a 
partidului în calitatea sa de condu
cător politic al întregii societăți. In 
acord cu concepția politică româ
nească, ale cărei coordonate de sea
mă au fost și sint continuu perfec
ționate, îmbogățite de înțelepciunea 
colectivă a partidului, de analiza 
multilaterală, dialectică, realistă pe 
care o întreprinde secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reiese limpede că diver
sele investigații întreprinse asupra 
domeniilor societății noastre actuale, 
cum ar fi structura socială și de cla
să, sistemul democrației socialiste, 
muncitorești, sistemul politic, rela
țiile politice, organizațiile și institu
țiile politice, pentru a da numai 
citeva exemple, trebuie să aibă în 
vedere o analiză comparativă cu si
tuația acestora în alte societăți, așa 
cum ar fi societatea capitalistă. 
Această analiză comparativă se cu
vine a evidenția atît superioritatea 
pe care o aduce într-un domeniu 
sau altul prin însăși esența sa noua 
societate, cit și evaluarea critică a 
anumitor disfuncționalități. necon- 
cordanțe, disproporții, contradicții 
ce se pot perpetua sau pot apărea 
și în orînduirea socialistă.

Partidul nostru, președintele Româ
niei socialiste cer cercetătorilor din 
ramurile- științelor social-politice, 
economice și juridice, morale și es
tetice. sâ întreprindă analize profun
de, îndrăznețe, care să desprindă 
propuneri și concluzii novatoare, 
menite să sprijine activitatea de 

fel toți deputății, sîntem preocupați 
de legătura zilnică, permanentă cu 
viața, cu cei care, acordîndu-ne man
datul, ne-au acordat încrederea de a 
reprezenta permanent și cu efi
ciență interesele obștii. Nu că, aș 
dori să micșorez rolul audiențelor 
— departe de mine un asemenea 
gind — dar vreau să arăt că discuții
le cu oamenii și măsurile pentru a le 
rezolva problemele pot să aibă loc 
permanent — și asta chiar duce la 
micșorarea numărului de cereri de 
primire la «primărie. Oriunde mă 
duc cu treburi curente, oamenii mă 
opresc, cu diferite chestiuni, iar eu 
îi ascult și caut sâ Ib rezolv cit mai 
operativ. Niciodată nu i-am spus 
vreunuia că „nu am timp" să-l ascult 
in acel moment, să vină în ziua cu
tare, ora cutare, cînd sint progra
mate audiențele — asta m-ar face 
să pierd încrederea oamenilor. Or, 
noi ne aflăm aici, la conducerea co
munei, tocmai ca să servim intere
sele oamenilor și acest lucru nu tre
buie să-l uităm în nici o împreju
rare. Desigur, trebuie să arăt că o 
cale foarte importantă de a lua cu
noștință de doleanțele și propunerile 
locuitorilor comunei sint ședințele și 
adunările generale ale organizațiilor 
de partid și obștești. Dar ocazia cea 
mai directă de a cunoaște părerea 
oamenilor este aceea a participării, 
împreună cu ei, la activitățile de 
gospodărire, înfrumusețare si îmbo
gățire a „zestrei" comunei, acțiuni 
care — mai ales în asemenea perioa
de. cum este aceasta dinaintea ale
gerilor de la 17 martie — cunosc o 
intensificare deosebită.

— La comitetul județean de partid 
s-au prezentat in cursul anului tre
cut în audiență, din comuna Cata
lina, 23 de persoane; deci mai multe 
decît la consiliul comunal. Cum vă 
explicați acest lucru ?

— Sint primarul comunei din luna 
martie a anului trecut. Am avut ne
voie de un anumit timp pentru a 
explica oamenilor că, dacă au de re
zolvat o problemă, să vină în pri
mul rind la noi, să o rezolvăm pe 
plan local, în măsura în care este de 
competența noastră. Dacă ne uităm 

conducere, procesul decizional la ni
vel micro și macrosocial.

Partidul comuniștilor români, secre
tarul său general cer ca întregul 
front de cercetare, indiferent de do
meniu, să-și probeze eficacitatea 
printr-o mai sistematică și constantă 
contribuție, pe baza unor temeinice 
cercetări de specialitate, la funda
mentarea deciziilor. Științele sociale, 
politice, economice, științele care 
se ocupă de om, de calitatea vieții, 
de modul de trai, de pregătirea po
litică, ideologică, profesională sint 
chemate să treacă cu mai mult cu
raj la cercetarea efectivă a fenome
nelor și proceselor sociale, in baza 
unor metodologii care s-au dovedit 
și se dovedesc eficace, operaționale, 
practice. „Pornind de la studierea 
practicii, a experienței, a vieții — 
se precizează în Raportul la Congre

sul al XIII-lea al partidului — acti
vitatea ideologică, cercetarea din do
meniul științelor sociale trebuie să 
lumineze calea înaintării ferme a 
României spre cele mai inaltc culmi 
ale comunismului".

Datorăm tovarășului Nicolae 
Ceaușescu noul spirit științific, dia
lectic, înnoitor asupra dialogului, 
asupra confruntării cu diferite con
cepții nemarxiste. Analizind pe larg 
concepțiile, teoriile, curentele de idei 
în lumea contemporană, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază că o 
bună parte dintre acestea apar ca 
rezultat al căutărilor din partea di
feritelor forțe progresiste, a unor 
soluții de natură economică, politică, 
juridică, morală, estetică, care să 
conducă Ia o dezvoltare a societății 
în concordantă cu cerințele progre
sului, cu exigențele unei vieți de
mocratice sau, în cazul mișcărilor 
radicale, la schimbarea societății în
seși. Aceste orientări practice și 
teoretice impun din partea marxis
mului o raportare, o apreciere dife
rențiată, atentă. Ele exprimă inte
resul pentru nou, pentru înnoiri so
ciale, chiar dacă față de unele 
puncte de vedere putem avea re
zerve. Cu astfel de concepții, de 
orientări, care, desigur, nu sint mar
xiste ca atare, sau nu sînt consec
vent marxiste, se impune Un dialog 
nuanțat, constructiv, nu o respingere 
a lor. o apriorică etichetare.

O atenție deosebită se cere acor
dată unor concepții care pornesc de 
la unele probleme mari ale epocii 
actuale, cum ar fi revoluția științi
fică, tehnică, democrația, viitorul 
societății etc. Chiar dacă în cele din 
urmă rămîn apologetice sau propun 
doar unele reforme și reorganizări 

la datele la care s-au înregistrat a- 
ceste. scrisori și audiențe vedem că 
toate sînt din primul semestru al a- 
nului 1984; începind din luna iulie, 
n-a fost nevoie să se mai adreseze 
nimeni la județ. Sînt convins că așa 
va fi în continuare anul acesta.

Dintre problemele pe care le ridi
că mai frecvent locuitorii comunei 
noastre menționez cele legate de 
pășuni și finețe. Aceste probleme au 
fost soluționate in mod echitabil, 
s-au repartizat finețe la oamenii 
care au contractat cu statul, care au 
predat fondului centralizat al statu
lui produse agroalimentare.

La propunerea locuitorilor și cu 
participarea lor nemijlocită am re
zolvat multe treburi. Iată doar cite
va dintre ele : la școala din satul 
Mărcușa era nevoie să fie amena
jată intrarea, să fie schimbată poar
ta și construit frotuarul. Am execu
tat toate aceste lucrări. Tot prin sa
tul Mărcușa trece un vechi canal de 
desecări care odată cu scurgerea ani
lor s-a umplut cu mii, nu mai avea 
scurgere, era plin cu apă stătută, 
iar cînd veneau ploi mari grădinile 
locuitorilor erau inundate. Oamenii 
au propus deeolmatarea acestui ca
nal, oferindu-se să participe efectiv 
la treabă. Noi, consiliul comunal, am 
asigurat, bineînțeles, documentația 
necesară pentru regularizare. în 
luna iulie 1984 lucrarea a fost termi
nată. La Catalina podul peste un alt 
canal se degradase, creîndu-se difi
cultăți mecanizatorilor la trecerea 
mașinilor agricole necesare cultivă
rii parcelei aflate dincolo de canal, 
în plus, tot acolo locuiesc aproape 
60 de familii. Podul a fost reparat și 
lărgit prin muncă patriotică, astfel 
că acum pot trece peste el chiar și 
cele mai grele agregate.

Tot la acest capitol trebuie să a- 
mintim că am stabilit cu locuitorii 
celor cinci sate care alcătuiesc co
muna că, anual, se vor repara dru
murile cite unui sat; astfel, odată la 
cinci ani, vine rîndul fiecărui sat, 
iar toate drumurile și străzile comu
nei sint menținute în stare bună. La 
efectuarea acestor lucrări primim un 
ajutor însemnat și din partea unită
ților economice aflate pe raza comu

ce nu afectează în esență societatea 
capitalistă, prin faptul că*  ele con
țin totuși puternice elemente de 
critică la adresa economiei și socie
tății capitaliste in ansamblu, a in
stituțiilor și valorilor ei, că relevă 
puternicele consecințe de ordin po
litic, ideologic, moral, cultural ale 
crizei de sistem ale acestei societăți, 
asemenea teorii solicită o critică 
atentă, o analiză diferențiată.

Față de orientările tehnocratice, 
potrivit cărora evoluția societății ar 
fi posibilă numai prin revoluția ști
ințifică. trebuie să manifestăm ati
tudinea combativă necesară. Așa 
cum de fapt și viața a afirmat-o, 
trecerea de la o orînduire la alta, 
esențial superioară, va avea loc prin 
revoluția socială. Se cuvine demon
strată lipsa .de temei a teoriilor teh
nocratice potrivit cărora societatea 
capitalistă de azi ar fi condusă de 
o pătură de tehnocrați care nu ar 
mai depinde de clasa burgheză sau 
a tezei că astăzi factorul conducător 
în societate nu mai este politicul, 
ci factorul tehnic.

O atitudine fermă, lipsită de orice 
echivoc trebuie .manifestată față de 
curentele și orientările iraționaliste, 
mistice, antiumaniste, fată de acele 
poziții care teoretizează inegalitatea 
oamenilor, promovează cultul forței 
și al violenței, scot la lumină teo
riile reacționare care propovăduiesc 
violența, exploatarea, ura intre rase 
și popoare.

în acest cadru se cuvine să dăm 
replici mai active acelor concepții 
antisocialiste care susțin că socialis
mul ar fi eșuat atît ca teorie, con
cepție, cit și ca proiect social-politic 
de organizare socială. Critica. în 
acest caz, trebuie însoțită. în spiri
tul cerințelor formulate de condu
cerea partidului, de înfățișarea con
vingătoare a transformărilor înnoi
toare pe care socialismul le-a adus 
în viața popoarelor, de superioritatea 
sistemului social-politic bazat.: pe 
proprietatea comună asupra princi
palelor mijloace de producție.

O importanță aparte acordă docu
mentele partidului nostru; secretarul 
său general diferitelor concepții și 
teorii, analizelor ce provin din 
țările în curs de dezvoltare sau 
despre aceste țări. Se cer respinse 
orice poziții nihiliste, denigratoare, 
sfidătoare susținute de unele școli 
politologice, sociologice, filozofice, 
antimarxiste cu privire Ia așa-zisa 
incapacitate a acestor popoare de a 
avea sisteme ideologice, filozofii po
litice, sociale, morale proprii. Apre
ciem ca total nefondate și anacro
nice concepțiile antimarxiste potri
vit cărora popoarele din aceste zone 
ale lumii nu ar fi capabile de a-și 
crea state și națiuni proprii, de a-si 
crea și conduce propriile revoluții 
sociale, de a-și gîndi programe pro
prii de dezvoltare socială, politică 
și de afirmare Spirituală.

în spiritul indicațiilor și orientă
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ginditor politic de largă viziune, de 
penetrantă observare a proceselor 
sociale și politice, ca și a tendințe
lor de dezvoltare ale acestora, cer
cetarea in științele sociale și poli
tice din țara, noastră trebuie sâ-și. 
intensifice contribuția la investiga
rea fenomenelor noi. Tâ generaliza
rea experienței construcției socia
liste in România, din perspectiva 
socialismului științific, a ideologiei 
partidului nostru.

Prof. unlv. dr.
Marin VOICULESCU

nei, care ne pun la dispoziție Utilaje 
grele și mijloace de transport, iar 
de la centrala termică pe cărbune a 
întreprinderii,,,Avicola" primim zgu
ră, material deosebit de util pentru 
întreținerea drumurilor.

Un alt exemplu : locuitorii satului 
Imeni au propus construirea unei 
săli de așteptare în stația de auto
buz pentru a-i ocroti pe călători de 
intemperii. Și aceasta este o propune
re pe care o vom materializa, evi
dent, tot prin muncă patriotică. Des
fășurarea campaniei electorale, res
pectiv. adunările pentru depuneri de 
candidaturi și apoi întîlnirile dintre 
candidați și alegători vor fi folosite 
din plin pentru definitivarea acțiu
nilor gospodărești, pentru mobiliza
rea cetățenilor la efectuarea lor.

Iată doar citeva exemple de pro
bleme ridicate de cetățeni și rezol
vate de consiliul comunal cu pro
priul ajutor al cetățenilor. Se ivesc, 
bineînțeles, și chestiuni care nu pot 
fi rezolvate pe plan local. Printre a- 
cestea se numără și una dintre cele 
pe care ni le-au adresat cei înscriși 
la audiențe : la Catalina există ci
teva gospodării ale căror fintini au 
o apă ce nu este bună de băut nici 
de către oameni, nici de animale. 
Analizele făcute de organele compe
tente au confirmat că intr-adevăr 
așa este. Am sesizat despre acest lu
cru consiliul popular județean și, ca 
urmare, la ora actuală se lucrează 
la proiectul pentru rezolvarea apro
vizionării cu apă potabilă a comunei.

Cele relatate de primarul Kovâcs 
Mihâly demonstrează că la Cata
lina consiliul popular al comu
nei acordă atenția cuvenită re
zolvării prompte și corecte a proble
melor pe care le ridică oamenii 
muncii la audiențe, a propunerilor 
pe care le fac locuitorii comunei, in- 
țslegind că această activitate consti
tuie o componentă a democrației 
noastre socialiste, o pîrghie impor
tantă de întărire și dezvoltare a le
găturilor organelor de partid și de 
stat cu masele, de participare a a- 
Cestora la conducerea societății.

Maria PALJANOS 
corespondentul „Scinteii"

Vizita ministrului de externe 
al Republicii Populare Mozambic
Marți, ministrul afacerilor exter

ne, Ștefan Andrei, a avut o între
vedere eu ministrul de externe ai 
Republicii Populare Mozambic, 
Joaquim Alberto Chissano, care, in 
fruntea unei delegații economice, 
efectuează o vizită in țara noastră.

în spiritul înțelegerilor convenite 
în cadrul dialogului la nivel înalt

DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE 
in intimpinarea alegerilor de la 17 martie

Producție fizică 
peste prevederi

In intimpinarea alegerilor de la 
17 . martie, oamenii, muncii din in
dustria județului Bacău acționea
ză cu hotărîre și dăruire în spiri
tul indicațiilor și orientărilor date 
de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de plan, O atenție deo
sebită este acordată realizării pro
ducției fizice planificate în aceas
tă perioadă. Au fost livrate peste 
plan însemnate cantități de cărbu
ne, produse electrotehnice, pompe 
centrifugale, îngrășăminte chimice, 
furnire estetice, confecții și altele. 
De menționat că întregul spor de 
producție obținut de la începutul 
anului a fost realizat pe seama 
creșterii productivității muncii. 
(Gheorghe Baltă).

Gospodari fruntași 
ai unei comune fruntașe

Printre comunele din județul Ma
ramureș care livrează in fiecare 
an pe bază de contract importan
te cantități de carne, lapte, ouă și 
alte produse la fondul de stat se 
numără și Șomcuta Mare. Pentru 
1985 au fost contractate, printre 
altele, aproape 100 de bovine, im
portante cantități de carne de por
cine, ovine și pasăre, 11 400 hl 
lapte de yacă și 255 hl lapte de 
oaie, precum și 440 000 de ouă, 
contractele încheiate acoperind 
sarcinile de plan pe care le are 
comuna la aceste produse. Popu
lația comunei răspunde in acest fel 
efortului pe care statul nostru îl 
tace pentru aprovizionarea ritmică 
a populației cu produsele indus
triale necesare, o căror valoare de
pășește anual 80 milioane lei. 
(Gheorghe Susa).

Tehnologii moderne, 
de mare randament

în industria județului Suceava se 
acționează cu bune rezultate pen
tru promovarea progresului tehnic, 
perfecționarea fluxurilor de fabri
cație și diversificarea gamei de 
produse. Astfel, rn perioada care 
a trecut din actuala legislatură au 
fost extinse 378 tehnologii noi și 
s-au adoptat 105 mecanizări și au
tomatizări ale proceselor de pro
ducție. Totodată, au fost realizate 
9 300 de produse noi și moderni
zate. (Sava Bejinariu).

Livrări suplimentare 
la export

Mobilizîndu-se exemplar pentru 
îndeplinirea ritmică și în condiții 
de înaltă calitate a planului la ex

INFORMAȚII
• Astăzi sînt programate optimile 

de finală ale „Cupei României" la 
fotbal, competiție ce se desfășoară 
sub genericul „Daciadei". Iată pro
gramul meciurilor : București : Uni
versitatea Craiova — F.C.M. Brașov 
(stadion Mecon, fost T.M.B., str. 
Drumul Găzarului) ; Deva : C.I.L. 
Mecanică Sighet — Dinamo Victoria 
București ; Sibiu : F.C. Baia Mare — 
Sportul studențesc București : Pi
tești : Rapid București — Chimia 
Rm. Vîlcea ; Craiova : F.C. Argeș 
Pitești — Politehnica Iași ; Alba Iu- 
lia : Corvinul Hunedoara — Dinamo 
București : Rm. Sărat : A.S. Mizil — 
S.C. Bacău ; Galați : Dunărea 
C.S.U. —- Steaua București. Toata 
partidele vor incepe de la ora 13,30.
• Pe pîrtia de la Sinaia s-au des

fășurat finalele „Daciadei" la bob — 
2 persoane. Victoria a revenit echi
pajului Tractorul Brașov (R. Vasi- 
le — Cr. Coteanu), inregistrat cu 
timpul de 4’26”21/100, urmat de echi
pajele A.S. Poiana Cimpina — 
4’30 ’17/100 și I.E.F.S. — 4’31”93/100.
• Turneul zonal masculin de șah 

de la Praga a continuat cu runda a 
14-a, in care au fost consemnate 
cinci. remize (Csom — Doncev, 
Prandsteter — Ermenkov, Farago — 
Ftacnik, Adorjan — Jansa și Gheor- 
ghiev — Pinter). Partidele Șubă — 
Schmidt, Gheorghiu — Stempin, 
Ghindă — Grigorov și Mokry — 
Sznapik s-au întrerupt. Lider al cla
samentului se menține marele maes
tru român Mihai Șubă — 8,5 puncte

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

româno-mozambican au fost abor
date aspecte ale extinderii conlu
crării dintre România și Mozambic 
pe multiple planuri.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri tn legătură cu 
probleme actuale ale vieții politice 
internaționale.

(Agerpres)

port, oamenii muncii din unitățile 
economice din județul Mureș au 
obținut realizări importante în ono
rarea obligațiilor contractuale. Ast
fel, în perioada care a trecut din 
acest an, numeroase unități econo
mice mureșene și-au îndeplinit și 
depășit planul de export. Au fost 
expediate pe adresa partenerilor 
externi, în plus față de sarcinile 
de plan, articole tehnice din cauciuc, 
produse de sticlărie, utilaje, piese 
de schimb și alte produse. De re
marcat că aceste sporuri de pro
ducție au la bază promovarea largă 
a . progresului tehnic, reînnoirea 
fluxurilor tehnologice de producție, 
valorificarea superioară a materii
lor prime și a materialelor, adapta
rea operativă ă calității produse
lor la cerințele partenerilor ex
terni. (Gheorghe Giurgiu),

Economii de energie 
electrică și combustibil

Cu toate rigorile acestei ierni 
aspre, la Regionala Căi Ferate Cra
iova activitatea se desfășoară în 
condiții superioare de eficiență. 
Astfel, in perioada care a trecut 
din acest on, feroviarii de aici au 
înregistrat importante economii de 
combustibil și energie electrică. E- 
conomii suficiente cu care se pot 
remorca peste 200 de trenuri de 
marfă pe distanța Craiova — Bucu
rești. (Nicolae Băbălău).

Produse noi, 
cu caracteristici 

superioare
Colectivul întreprinderii mecanice 

din Cugir și-a asumat sarcini spo
rite pentru înfăptuirea prevederilor 
programului de creștere a nivelu
lui tehnic și calitativ al produse
lor. Noile produse pregătite pentru 
a intra. .în acest an în fabricație 
se caracterizează printr-un înalt 
grad de tehnicitate, productivitate 
ridicată, consumuri de energie re
duse. Cu aceste caracteristici se 
vor realiza opt noi tipuri de m.a- 
șini-unelte pentru prelucrarea me
talului. Sectorul produselor electro- 
casnice iși lărgește gama cu două 
noi tipuri de mașini de cusut, trei 
mașini de spălat rufe și o mașină 
de cusut de uz industrial și meș
teșugăresc. (Ștefan Dinicâ).

Instalații de reșapat 
anvelope

La întreprinderea „Energia" din 
Constanța a intrat în funcțiune o 
Instalație de reșapat anvelope mari 
pentru tractoare Noua instalație 
permite recondiționarea și redarea 
in circuitul economic a 5 000 anve
lope mari pe an pentru echiparea 
tractoarelor agricole și rutiere. 
(George Mihăescu).

SPORTIVE
(1), urmat de Jansa — 8,5 puncte, 
Ermenkov și Pinter — cite 8 punc
te, Prandsteter — 7,5 puncte, Ador
jan, Ftacnik, Farago — cite 7 punc
te, Florin Gheorghiu și Schmidt — 
6.5 puncte (1) fiecare etc.
• Printre protagoniștii concursului 

internațional de schi pentru juniori 
de la Skofja Loka (Iugoslavia) s-a 
aflat și tînăra sportivă româncă 
Claudia Postolache, învingătoare în 
două probe. în concursul masculin 
s-a remarcat iugoslavul Gregor 
Grlici, clasat, de asemenea, de două 
ori pe locul 1. La competiție au par
ticipat 180 de juniori și junioare din 
11 țări.

® Competiția internațională femi
nină de floretă de la Frankfurt pe 
Main (R.F. Germania) s-a încheiat 
cu victoria echipei Italiei, urmată în 
clasamentul final de formațiile 
U.R.S.S., R.F. Germania (A), Fran
ței, României, Ungariei, R.F. Ger
mania (B) și Belgiei. Echipa- Româ
niei a ciștigat trei intilniri (9—6 cu 
Ungaria, 9—1 cu Belgia și 9—5 cu 
selecționata secundă a R.F. Germa
nia).

• „Cupa mondială" la schi fond a 
programat pe pîrtia de pe muntele 
Vltoșa o probă masculină de 15 km, 
în care victoria a revenit suedezului 
Gunde Svan (41 ’06”5/10), urmat de 
norvegianul Tor-Hakon Hilte (41’15’’ 
1/10). Lider al clasamentului general 
se menține Gunde Svan (97 puncte), 
secundat de norvegianul Pal-Gunnar 
Mikkelsplass (84 puncte).

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 40-a ani

versări a eliberării Budapestei — 
la care și-a adus o contribuție 
însemnată _ și armata română — 
Ambasada 'Republicii Populare Un
gare la București a organizat, marți 
seara, un film-cocteil.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Apărării Naționale, Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste, Ministerului Educației și 
Învâțămîntului, Consiliului popular 
al municipiului București, oameni de 
cultură și artă, ziariști.

(Agerpres)

tv
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,15 Tribuna TV. Emisiune de dezba

teri politlco-ldeologlce. Statul de
mocrației muncitorești, revoluțio
nare — cadrul libertății șl înflo
ririi personalității umane

20,35 A patriei cinstire (color). Pentru 
acest timp

20,45 Salonul TV al artelor plastice (co
lor). Nicolae Grlgorescu sau dia
logul cu capodopera

21,00 Film serial : „Tineri in luptă". 
Premieră pe țară. Coproducție in
ternațională. tn rolurile principa
le : Rick Ely, Lou Gosset. Alex 
Hent'elhorff, Hllarie Thompson. 
Kegia: Louis Antonio. Episodul 3

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

Circulația rutieră
În momentul de față, traficul fe

roviar și aerian se desfășoară nor
mal. Circulația rutieră, pe toate dru
murile naționale, este deschisă. Im
portante forțe umane și materiale 
sint angajate la degajarea completă 
a drumurilor naționale din sudul și 
estul Munteniei care, pe unele por
țiuni, prezintă îngustimi pe căile de 
rulare.

Navigația 
pe Dunăre

Pe Dunăre, de la Baziaș pînă 
Ia Brăila, navigația este în
treruptă. În toate porturile, de la 
Baziaș la Sulina, datorită ghețurilor 
și temperaturilor scăzute nu se Iu-, 
crează, cu excepția porturilor Orșo
va, Tuf nu Măgurele și Zimnicea, în 
care activitatea se desfășoară ane
voios. Pe sectoarele km 998—943, 
870—863, 430—240, gheața este oprimă.

Pe s'ectorul Dunării maritime — 
Brăila—Sulina — navigația se des
fășoară cu mari greutăți din cauza 
aglomerărilor de ghețuri și blocării 
acestora in amonte, de la Galați 
pină la mila 34.

în porturile Brăila, Galați, Tul- 
cea se lucrează cu unele dificultăți, 
iar la Constanta activitatea por
tuară se apropie de cea normală.

Canalul Dunăre—Marea Neagră 
este înghețat. De asemenea, pe bra
țele Borcea, Bala, Măcin. Chilia 
gheața este oprită, iar pe brațul Sf. 
Gheorghe fluviul este blocat din a- 
monte de km 109 pînă aproape de 
vărsare.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 februarie, ora 20 — 23 
februarie, ora 20. in țară : Vreme în 
general frumoasă, dar geroasă noap
tea și dimineața îndeosebi la începutul 
intervalului. Cerul, va fl variabil. Vor 
cădea ninsori slabe, izolate. Vintul va 
sufla slab, cu unele intensificări în 
zona de munte și estul țării. Tempe
ratura aerului va marca o ușoară 
creștere. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 17 și minus 7 grade, local 
mal scăzute, iar maximele intre minus 
8 șl plus 2 grade, mai ridicate in zo
nele deluroase, dar mai scăzute în 
depresiuni. Ceață cu depunere de chi
ciură. tn București : Vreme in gene
ral frumoasă, dar rece noaptea și di
mineața.. Cerul va fi variabil, favo
rabil ninsorii slabe. Vintul va sufla 
slab. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre minus 12 șl minus 8 gra
de, iar maximele între minus 2 grade 
și plus un grad. Dimineața, ceață.

DE LA C. E. C.
Socotită drept un izvor de. pros

peritate și bunăstare, economisirea 
la C.E.C. a devenit in prezent un 
act de convingere cu semnificații 
majore pentru viața noastră, a fie
căruia, ca și pentru întreaga so
cietate. Spiritul de economie, de 
cumpătare și chibzuință a pătruns 
adine în rîndurile oamenilor muncii 
de la orașe și sate.

— Statul garantează depunerile 
populației la C.E.C;, titularii depu
nerilor sau persoanele împuterni
cite de aceștia puțind solicita ori- 
cînd restituirea totală sau parțială 
a sumelor depuse.
, — Sumele păstrate la C.E.C., do- 

bînzile și ciștigurile atribuite, pre
cum. și transferul depunerilor pe 
numele moștenitorilor sînt scutite 
de impozite și de taxe.

— Titularul unui instrument de 
economisire poate solicita introdu
cerea clauzei de împuternicire in 
favoarea a cel mult două persoane, 
care pot efectua operații de depu
neri, restituiri sau lichidări din 
soldul instrumentului de economi
sire respectiv. Clauza de împuter
nicire este valabilă numai pe 
timpul vieții titularului.

— După decesul titularului, de 
soldul economiilor pot beneficia 
persoanele indicate de acesta prin 
dispoziția testamentară. în cazul 
in care titularul nu a introdus dis
poziția testamentară, sumele se 
restituie moștenitorilor legali sau 
testamentari ai titularului pe baza 
și in limitele stabilite prin certifi
catul de moștenitor.

— Restituirea sumelor depuse se 
poate condiționa de persoana care 
a făcut depunerea pe numele altei 
persoane. Condiționarea se face la 
emiterea libretului, iar toate depu
nerile ulterioare pe acest libret sînt 
supuse condiției inițiale.

cinema
• Rîdeți ca-n viață: SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13: 15; 17: 19. GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11; 13: '15; 17; 19,

MO.DIERN (23 71 01) — 9; 11: 13; 13; 
17; *19.
• Raliul : COTROCENT (49 48 48) — 
15; 17: 19.
• Fata morgana — 19. Polițist sau
delincvent — 15; 17 : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13).
• Cireșarii : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19.
• Adela: STUDIO (59 53 15) — 10: 

12,30; 15; 17; 19. MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 11: 13; 15; 17; 19.
• Mitică Popescu: POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19.
• Aventurile lui Tom Sawyer, Moar
tea Iui Joe Indianul — 15; 18,30 l
MUNCA (21 50 97).
• Fapt divers: ARTA (21 31 86) — 
9: 11; 13; 15; 17; 19.
• Nemuritorii — 17; 19, Frumoasa 
Shiniang — 15 : LIRA (31 71 71).
• Nick Carter superdetectîv :
BUCUREȘTI (15 61 54) — 8.45; 10,45;
13: 15; 17,15: 19.15.
• Neînvinsul: FESTIVAL (15 63 84) — 
9; 11; 13: 15; 17; 19.
• Dublura intră tn acțiune: LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Vraciul: VICTORIA (16 28 79) — 9; 
12; 15; 18, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 

12; 15: 18. CULTURAL (83 50 13) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Prințul de peste mări ți țări: 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Surorile medicale: DACIA (50 35 94) 
— 9; 11; 13: 15; 17: 19.
• Pe urmele șoimului: GIULEȘTt
(17 55 46) — 9: 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
TOMIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• Aventuri tn Marea Nordului șl 
Tatăl meu pe termen scurt: SALA 
MICA A PALATULUI — 10,30; 16;
19,30.
• Aventuri în Marea Nordului: PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30.
• Cidulî LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8.45; 11,45; 15; 18,15.

• Cineva acolo sus mă Iubește: CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.
• Mateiaș gîscarul — 9; 11; 13; 17, 
Amintirea unei mari iubiri — 15; 19 : 
DOINA (16 35 38).
• Kramer contra Kramer: EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9: 11,30; 14: 16,30; 
19. UNION (13 49 04) — 9; 11,30; 14; 
16.30; 19.
• Tată) meu pe termen scurt: FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
• Jandarmul șl extratereștriî: BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19. COSMOS (27 54 95) — 9: 11 ; 13; 
15; 17; 19.
• Rocky II: FLACĂRA (20 33 40) — 
15; 17; 19.

• Undeva, clndva: PROGRESUL 
(23 94 10) — 15: 17; 19.
• Aii Baba și cei 40 de hoți: GLO
RIA (47 46 75) — 9; 12; 16; 19, AU
RORA (35 04 66) — 9; 12; 15; 18.
• Iubirea are multe fețe: FEREN
TARI (80 49 85) — 9; 12; 15; 18, PA
CEA (60 30 85) — 12; 15; 18. VOLGA 
(79 71 26) — 9; 12; 15.30; 18,30.

teatre 

concursurilor Internaționale*.  Olga 
Bolocan — pian — 18: (la Muzeul de 
artă) : Seară de muzică românească. 
Remus Manoleanu — pian, Bianca- 
Luigia Manoleanu — soprană — 18; 
(Ateneul Român) : Recital de orgă 
Florin Chiriacescu. Seară Franck 
— 19.
• Opera Română (13 18 57) : Frei- 
schiitz — 18.
• Teatrul de operetă (.14 80 11) : 
Oklahoma — 18.30.
• Teatrul „Lucia Șturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Cu ușile închise — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Evul mediu 
Întâmplător (spectacol amin at din 
13 II) — 18.
• Teatrul Foarte Mia (14 09 05) i 
Șoareci de apă — 18,30.

• Teatrul de comedie (36 64 60) : 
Pețitoarea — 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Pădurea — 18; (sala Stu
dio) : EX — 18,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase*  
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română44 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 19: Pinocchio — 13.
• Teatrul „Țăndărică* 4 (15 23 77) : 
Frații Criș — 15,30; (sala din Piața 
Cosmonauților, 11 07 57) : Tigrișorul 
Petre — 10.
• Circul București (10 41 95): Parada 
circului — 19.



ȚPoziția României, inițiativele 
tovarășului Nicolae Ceausescu■ ■ 
privind înfăptuirea dezarmării 

prezentate în cadrul lucrărilor 
Conferinței de la Geneva■

GENEVA 19 (Agerpres). — La Ge
neva continuă dezbaterile generale 
ale sesiunii din acest an a Confe
rinței pentru dezarmare.

Șeful delegației țării noastre a ex
pus poziția de principiu a României 
în legătură cu necesitatea imperioasă 
a opririi cursei înarmărilor. în pri
mul rind a înarmărilor nucleare, a 
intensificării eforturilor și acțiunilor 
consacrate dezarmării in diferite fo
rumuri internaționale, inclusiv în ca
drul Conferinței pentru dezarmare 
de la Geneva.

Au fost înfățișate pe larg și argu
mentate tezele și inițiativele tovară
șului Nicolae Ceaușescu vizînd opri
rea cursei înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării, prezentate în Raportul la 
Congresul al XIII-lea al P.C.R., care, 
după cum s-a anunțat, au fost difu
zate în cadrul Conferinței pentru 
dezarmare de la Geneva sub forma 
unui document oficial.

Arătînd că România salută acordul 
realizat între U.R.S.S. și S.U.A. cu 
privire la începerea de negocieri bi
laterale asupra unor probleme im
portante ale armamentelor nucleare 
și ale spațiului extraatmosferic, re
prezentantul român a subliniat că 
țara noastră, ca dealtfel toate țările 
europene și alte state ale lumii, aș
teaptă ca aceste tratative să abor
deze, intr-un spirit de înaltă res
ponsabilitate, problemele limitării ar
mamentelor nucleare și ale preîntîm- 
pinării unei curse a înarrrtarilor în 
spațiul cosmic. în același timp, s-a 
subliniat că este necesar ca pe du
rata negocierilor și ca o expresie a 
dorinței de a se ajunge la acorduri 
corespunzătoare, să se oprească ime

diat amplasarea și producerea de noi 
arme nucleare, precum și orice ac
țiuni de militarizare a spațiului ex
traatmosferic.

Delegația țării noastre a eviden
țiat teza de o excepțională valoare 
a președintelui României potrivit câ
râia, ținînd seama de situația deose
bit de gravă existentă în Europa, 
este necesar ca popoarele europene 
să participe, într-o formă potrivită, 
la negocierile dintre U.R.S.S. și 
S.U.A., contribuind activ la succesul 
acestora. în același timp, Conferinței 
pentru dezarmare de la Geneva îi 
revine sarcina de mare răspundere 
de a-și intensifica eforturile pentru 
a se ajunge la stăvilirea cursei înar
mărilor, în special a înarmărilor nu
cleare și la încheierea unor acor
duri concrete de dezarmare.

S-a scos în relief faptul că relația 
dintre negocierile multilaterale și 
cele bilaterale trebuie concepute ca 
fiind de completare reciprocă, efor
turile și rezultatele în fiecare din 
aceste forme de negocieri urmind să 
aibă efecte pozitive asupra progrese
lor ce se înregistrează pe celălalt 
plan.

în lumina acestei poziții princi
piale, delegația română a cerut ca 
la Conferința pentru dezarmare de 
la Geneva să înceapă imediat nego
cieri. prin crearea rapidă a unor co
mitete speciale, pentru adoptarea u- 
nor măsuri concrete, practice de opri
re a cursei înarmărilor și de dezar
mare, în scopul eliminării riscului 
unui conflict nuclear, al prevenirii 
militarizării spațiului cosmic, inter
zicerii armelor chimice și altor arme 
de distrugere în masă.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Schimb de păreri sovieto-american • Contacte di 

plomatice la Cairo și Roma
VIENA 19 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția T.A.S.S.. la 
Viena a început, marți, schimbul de 
păreri sovieto-american asupra pro
blemelor Orientului Mijlociu. Prima 
întilnire s-a desfășurat în clădirea 
Ambasadei U.R.S.S. din capitala 
Austriei. Delegația sovietică este con
dusă de Vladimir Poliakov, șeful 
secției pentru Orientul Mijlociu în 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., iar cea americană de Ri
chard Murphy, asistent al secretaru
lui de stat pentru problemele Orien
tului Mijlociu și Asiei de Sud, pre
cizează agenția citată.

CAIRO 19 (Agerpres). — La Cairo 
s-au încheiat convorbirile dintre 
președintele Egiptului. Hosni Mu
barak, și președintele Italiei. Sandro 
Pertini, care a întreprins o vizită 
oficială în Egipt. anunță agenția 
M.E.N. După cum s-a precizat ofi

cial Ia Cairo, au fost examinate ulti
mele evoluții din Orientul Mijlociu, 
în contextul eforturilor de soluțio
nare negociată a situației din zonă, 
aspecte ale acordului dintre Iorda
nia și Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei privind o formulă comună 
de acțiune în problema palestinia
nă, precum și modalități de dezvol
tare în continuare a cooperării bi
laterale.

ROMA 19 (Agerpres). — în cursul 
convorbirilor desfășurate la Roma 
între premierul israelian Shimon 
Peres, aflat în vizită în Italia, și 
primul ministru italian. Bettino 
Craxi. au fost examinate ultimele 
evoluții privind situația din Orien
tul Mijlociu. relatează agenția 
A.N.S.A. Părțile- au procedat, de 
asemenea, la o trecere in revistă a 
pozițiilor proprii în ceea ce privește 
modalitățile de soluționare politică 
a situației din zonă.

Reuniune vizînd urgentarea accesului 
la independență al Namibiei

DELHI 19 (Agerpres). — O sesiune 
extraordinară a Biroului de coordo
nare al mișcării de nealiniere con
sacrată problemei namibiene va avea 
loc la 16 aprilie la Delhi — infor

mează agenția Press Trust of India. 
Obiectivul reuniunii este de a da un 
nou impuls eforturilor comunității 
internaționale vizînd urgentarea ac
cesului la independentă al Namibiei.
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SĂ FIE OPRITĂ CURSA ÎNARMĂRILOR,
Sprijin soluționării pe cale politică a conflictelor

din America Centrală
SĂ FIE ASIGURATĂ PACEA

Amplu program de acțiuni ale tinerilor britanici
LONDRA 19 (Agerpres). - In o- 

rașul Newcastle s-au desfășurat lu
crările reuniunii secției de tineret 
a Mișcării pentru dezarmarea nu
cleară din Marea Britanie. Au luat 
parte sute de delegați din întrea
ga țară, reprezentind aproximativ 
10 000 de membri ai organizației. 
In intervențiile lor, numeroși parti- 
cipanți au subliniat necesitatea în-

cetăril cursei aberante a înarmă
rilor nucleare și s-au pronunțat 
pentru măsuri 
re. Delegații 
luție in care 
să renunțe la 
tarea flotei 
nucleare 
rat, de asemenea, un 
gram de acțiuni în favoarea păcii.

concrete de dezarma- 
au adoptat q rezo- 
se cere guvernului 

planurile 
britanice 

„Trident". A

privind do- 
cu rachete 
fost elabo- 
omplu pro-

Populația Noii Zeelande susține politica 
antinucleară a guvernului

WELLINGTON 19 (Agerpres). — 
Populația Noii Zeelande sprijină 
politica guvernului țării îndreptată 
împotriva armelor nucleare. In ca
drul unui sondaj ale cărui 
au fost date publicității

rezultate 
în presa

neozeelandeză, majoritatea locui
torilor s-au pronunțat în favoarea 
interzicerii intrării in porturile tă
rii a navelor americane avind la 
bord arme nucleare sau cu. pro
pulsie nucleară.

împotriva militarizării Cosmosului
BONN 19 (Agerpres). — In cursul 

unei întilniri cu ambasadorii țări
lor membre ale N.A.T.O., liderul 
grupului parlamentar al Partidului 
Social Democrat din R.F.G. (de o- 
poziție), Hans Jochen Vogel, s-a 
alăturat celor care se pronunță îm
potriva programului militar strate
gic american privind instalarea u- 
nui sistem antirachetă în spațiul

cosmic, cunoscut sub numele de 
„războiul stelelor", relatează agen
ția Reuter. Pe de altă parte, Hans 
Jochen Vogel a afirmat că în fața 
pericolului crescînd de militarizare 
a spațiului cosmic, partidul său 
susține recentele apeluri la dezar
mare și pace ale celor șase șefi de 
stat și de guvern lansate în urma 
reuniunilor de la Deliii și Atena, 
adaugă Reuter.

Preîntîmpinarea unei
pe agenda conferinței internaționale de la Alger

ALGER 19 (Agerpres). — Parti
ciparea țărilor continentului la 
Ițipta pentru pace și dezarmare, 
pentru destindere și preintimpina- 
rea unei catastrofe nucleare s-a 
înscris ca un punct major pe agen
da reuniunii internaționale a Or
ganizației de Solidaritate a Popoa
relor Afro-Asiatice (O.S.P.A.A.), ale 
cărei lucrări s-au desfășurat in ca
pitala Algeriei. Au participat dele
gați din peste 20 de state membre 
ale O.S.P.A.A., precum și membri 
ai conducerilor Congresului Națio-

catastrofe atomice

nai African (C.N.A.), Organizației 
Poporului din Africa de Sud- 
Vesț (S.W.A.P.O.), ai altor organi
zații de eliberare de pe continentul 
african. In documentul final, parti
cipanta adresează un apel la intă- ■ 
rirea solidarității și unității de ac
țiune in vederea lichidării vesti
giilor colonialismului, rasismului și 
apartheidului de pe continentul 
african, a sporirii sprijinului acor
dat mișcărilor de eliberare naționa
lă din Africa australă.

NU1.

IN LUME!
Pentru înlăturarea 

pericolului de război 
nuclear

VIENTIANE 19 (Agerpres). — 
Laosul se pronunță pentru trans
formarea Asiei de sud-est într-o 
zonă a păcii, stabilității și bunei 
vecinătăți — a declarat Kaysone 
Pbomvihane, secretar general al 
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian, primul ministru al 
guvernului, intr-o cuvîntare rostită 
în fața Adunării Populare Supre
me. El a salutat viitoarele tratative 
de la Geneva dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. și s-a pronunțat în favoarea 
încetării cursei înarmărilor, pentru 
reducerea încordării internaționale 
și pentru înlăturarea pericolului u- 
nui război nuclear.

MANAGUA 19 (Agerpres). — în
tr-o declarație făcută la Managua, 
după turneul întreprins în Spania, 
Marea Britanie, Irlanda și Franța, 
vicepreședintele Republicii Nicaragua, 
Sergio Ramirez, a subliniat „înțele
gerea" constatată în țările vizitate 
față de poziția guvernului nica- 
raguan privind reluarea dialogului 
cu S.U.A. — transmite agenția France 
Presse. „Am găsit sprijin fată de

apelul adresat guvernului S.U.A. de 
a se așeza din nou la masa tratati
velor cu Nicaragua" — a spus Ser
gio Ramirez. El a precizat că in 
cursul turneului a primit, de aseme
nea, dovada sprijinului țărilor vizi
tate fată de poziția Nicaraguei in 
problema soluționării pe cale politică, 
prin dialog, a stării conflictuale din 
America Centrală.

SALVADOR

Noi acțiuni ale forțelor insurgente
SAN SALVADOR 19 (Agerpres). 

— Forțele insurgente din Salvador 
și-au intensificat. în ultimul timp, 
acțiunile împotriva pozițiilor deținu
te de unitățile guvernamentale in 
diferite regiuni din țară, relatează 
agenția United Press International. 
Astfel, cu prilejul acțiunilor din 
zona Ciudad Barrios, din provincia

San Miguel, au fost uciși 17 mili
tari din trupele guvernului, iar alți 
12 au fost răniți, a anunțat postul 
de radio Venceremos al Frontului 
Farabundo Marti de Eliberare Na
ționala. Totodată, au fost capturate 
arme și muniții, a adăugat postul de 
radio.

Manifestații de masă 
în Japonia

TOKIO 19 (Agerpres). — „Pen
tru pace, diminuarea cheltuielilor 
militare, apărarea vieții și condi
țiilor de trai ale oamenilor mun
cii" — este deviza sub care 
desfășurat la Tokio, in parcul 
bya. o manifestație de masă 
țiată de sindicatele nipone,
monstrația. la care au luat parte 
locuitori din mai multe orașe din 
Japonia, s-a înscris între acțiuni
le tradiționalei ofensive de primă
vară 
nîlor

GENȚIILE DE PRESA
pe scurt

“I

s-a 
Hi- 
ini- 
De-

in apărarea drepturilor oame- 
muncii niponi.

Okayama (Japonia) a avut 
un miting antirăzboinic de

UN DOCUMENT AL PARTIDU
LUI COMUNIST DIN GRECIA, 
publicat in ziarul elen „Rizospas- 
tis", apreciază că ieșirea țârii din 
N.A.T.O., desființarea bazelor mi
litare străine de pe teritoriul 
Greciei, lichidarea armelor nuclea
re ar contribui Ia crearea unei zone 
denuclearizate în Balcani. De ase
menea, partidul comunist se pro
nunță pentru reducerea dependen
ței țării fată de capitalul străin, 
pentru încetarea participării Gre
ciei la Piața comună.

lități ■ miniere Thio. Intr-un comu
nicat dat publicității la Noumea de 
purtătorul de cuvint al Frontului 
de Eliberare Națională Kanak So
cialist (F.L.N.K.S.) se exprimă do
rința de a continua dialogul cu re
prezentantul Franței, Edgard Pi
sani. pentru ca teritoriul, avind in 
prezent statutul 
francez de peste 
independent.

*

*

de departament 
mări, sâ devină

5 000 de pescariGREVA. Peste
islandezi au declarat grevă în spri
jinul unor revendicări privind îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
viață. Liderii sindicatului de ramu
ră au cerut primului ministru, 
Steingrimur Hermannsson, să pri
mească o delegație a greviștilor 
pentru a analiza revendicările lor, 
în vederea unei soluționări a con
flictului de muncă. După cum se 
știe, in Islanda pescuitul reprezin
tă principala sursă de venituri a 
țării.

Ia
Ioc
masă, la care au participat repre
zentanți ai celor 35 de sindicate 
și organizații progresiste din loca
litate. In cadrul mitingului s-a 
cerut reducerea cheltuielilor mili
tare și folosirea fondurilor astfel 
eliberate pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale populației.

PRIMA CONVORBIRE dintre 
premierul britanic Margaret That
cher și reprezentanți ai sindicatelor 
privind modalitățile de soluționare 
a grevei minerilor, desfășurată 
marți la cererea secretarului gene
ral al Congresului Sindicatelor Bri
tanice, Norman Willis, nu s-a sol
dat cu nici un progres imediat în 
direcția aplanării acestui conflict 
de muncă, relatează agențiile de 
presă, citind surse guvernamenta
le din Londra. Greva minerilor a 
fost declanșată la 12 martie anul 
trecut in semn de protest împotri
va intenției Companiei naționale a 
cărbunelui de a închide 20 de pu
țuri. cu desființarea a 20 000 de 
locuri de muncă.

Demonstrație în India pentru 
interzicerea armelor nuclea
re și transformarea Oceanu
lui Indian într-o zonă denu- 

clearizată

rachetelor de croazierăexperimentării
deasupra teritoriului Canadei

OTTAWA 19 (Agerpres). — Ho- 
tărirea de a experimenta o nouă 
rachetă de croazieră america
nă deasupra teritoriului Cana
dei a stîrnit un adevărat val 
de proteste in rîndul organizați
ilor care militează pentru pace și 
al opiniei publice canadiene. Ast
fel, organizația pacifistă intitulată 
„Operation Dismantle" a. cerut 
Curții Supreme a Canadei să nu 
autorizeze efectuarea acestei lan
sări experimentale a rachetei de 
croazieră americane — a doua din 
acest an — pe motiv că această, ac
țiune este „ilegală și anticonstitu
ționala" și, in plus, ea creează ris
cul unui accident cu urmări impre
vizibile. La rîndul lor, alte organi
zații care militează pentru dezar
mare și, pace din Canada au anun
țat mari manifestații de protest în 
principalele orașe canadiene.

Pe de altă parte, anunțarea hotă- 
ririi Curții Supreme canadiene de 
a autoriza această experiență a fost 
intîmpinată cu vii proteste de or
ganizațiile pacifiste din Canada, 
care au cerut să se anuleze înțele
gerea cu S.U.A. privind testarea 
rachetelor de croazieră americane 
deasupra teritoriului canadian.

In pofida protestelor puternice 
ale opiniei publice canadiene, for
țele aeriene ale S.U.A. au proce

dat. marți, la experimentarea unei 
rachete de croazieră americane, cu 
rază medie de acțiune, deasupra 
teritoriului Canadei, relatează agen
țiile U.P.I. și Prance Presse. tn di
ferite puncte de pe traseul urmat 
de rachetă și in alte localități din 
Canada, au avut, loc mari 
monstrații de protest.

ÎN FAȚA PRIMEJDIEI NUCLEARE - FORȚA UNITĂ A POPOARELOR
~  X....................................................... ? ...........L -< Z.XX  -J.-.A . .ir -a. ..    .yi.lf. ■

DEMONSTRAȚII ÎN AFRICA 
DE SUD. In localitatea Cros
sroads de lingă Capetown au 
avut loc marți, pentru a doua zi 
consecutiv, ample manifestații de 
protest ale populației africane îm
potriva politicii de apartheid pro
movate de regimul de la Pretoria. 
Intervenind în cursul unei mani
festații de protest a populației față 
de planurile guvernului de a o 
evacua in alte regiuni și în ban
tustane. poliția a deschis focul 
asupra mulțimii. Au fost omorite, 
în total, 9 persoane,. alte aproxi
mativ 100 fiind

LA KINGSTON a avut loc ședin
ța Comitetului Executiv al Parti
dului Laburist din Jamaica — de 
guvernămint — consacrată analizei 
unor probleme economice naționa
le, precum și a unor aspecte orga
nizatorice. S-a . recomandat guver
nului să adopte măsuri hotărite 
pentru restructurarea și consolida
rea bazei economice a țării. Tot
odată, Ryan Peralto a fost ales în 
funcția de secretar general al parti
dului, iar Karl Samuda în cea de 
secretar general adjunct.

rănite.
JURIȘTILOR
dat publicității, la

A-ASOCIAȚIA
MERICANI a
Detroit, un document prin care 
este condamnat cu fermitate regi
mul bazat pe apartheid din Repu
blica Sud-Africană. transmite a- 
gentia France Presse.

ÎN NOUA CALEDONIE se men- 
I ține de trei zile o situație de ten- 
j siune. după ce duminică au avut 

loc noi ciocniri între jandarmi și 
| melanezieni. in zona micii loca-

Se afirmă tot mai viguros mișcările populare împotriva
amplasării rachetelor, pentru pace, pentru viață!

Reafirmînd cu claritate poziția României socialiste privind gravele 
pericole pe care le generează cursa înarmărilor la adresa umanității, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, în cuvîntarea rostită la Congresul ol 
lll-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste, arăta : „Nu există și 
nu poate exista problemă mai importantă decit salvarea omenirii de la 
distrugerea nucleară I Trebuie să facem totul pentru dezarmare, pentru 
a asigura popoarelor dezvoltarea liberă, independența și pacea I"

in acest sens, evidențiind primejdiile create de instalarea noilor ra
chete nucleare în Europa, secretarul general al partidului nostru aprecia 
că, în actualele împrejurări internaționale, o mare importanță ar avea 
încetarea producerii și amplasării de noi arme atomice - fapt de natură 
să stimuleze negocieri serioase, să creeze un climat rodnic, propice înțe
legerilor vizînd dezarmarea, în primul rind dezarmarea nucleară.

Este o poziție pe deplin realistă, conformă cu aspirațiile tuturor 
popoarelor și care își găsește o nouă și viguroasă confirmare în am
ploarea crescîndă a luărilor de poziție împotriva desfășurării rachetelor 
cu rază medie de acțiune în țâri ca Belgia și Olanda, unde mișcarea 
pentru pace cunoaște o continuă extindere.

AMPLE ACȚIUNI DE MASA IN BELGIA Șl OLANDA
cleară, a adresat deputaților din 
forul legislativ, în perspectiva 
dezbaterilor ,din parlament, apelul 
de a se pronunța contra ampla
sării de rachete cu rază medie pe 
teritoriul național, subliniind că „ma
joritatea locuitorilor Belgiei se îm
potrivesc acestei hotărîri a N.A.T.O",

In ceea ce privește OLANDA, așa 
cum arăta Emmy van Noord, secre
tar, cu problemele internaționale al 
Partidului Politic Radical din Olan
da, „mișcarea pacifistă ' olandeză a 
demonstrat o mare capacitate de 
adaptare la condițiile vieții politice 
interne și mondiale". De la orgam-

PRIMUL SATELIT ARAB DE TE
LECOMUNICAȚII a fost plasat pe 
orbită, informează.agenția de presă 
a ’Qatarului. Q.N.A. Se precizează 
că toate echipamentele de la bordul 
satelitului, lansat în urmă cu zece 
zile cu o rachetă vest-europeană 
de tip Ariane, funcționează nor
mal.

ACCIDENT AVIATIC. Un avion 
de tipul „Boeing-727“ al companiei 
aeriene spaniole Iberia, avind 149 
persoane la bord, s-a prăbușit, 
marți dimineața, după ce a lovit o 
antenă de televiziune de pe mun
tele Oiz, situat la aproximativ 30 
kilometri est de Bilbao. După cum 
s-a anunțat oficial la Madrid, nu 
există supraviețuitori. A fost des
chisă o anchetă pentru stabilirea 
cauzelor accidentului.

între 20—23 februarie, In Belgia 
și Olanda. între localitățile Floren- 
nes și Woensdrecht, unde — potri
vit deciziei N.A.T.O. din 1979 — ur
mează a fi amplasate cite 48 de ra
chete niicleare cu rază medie de ac
țiune de tipul „Cruise", se va des
fășura un mare marș antirăzboinic. 
Noua inițiativă a mișcărilor pacifiste 
din cele două țări se adaugă altor 
asemenea luări de poziție împotriva 
instalării rachetelor americane pe 
teritoriul belgian și olandez, luări de 
poziție care, răspunzînd intereselor 
vitale ale celor două popoare, au 
un amplu răsunet național și inter
național.

Este un fapt profund semnificativ 
că sporirea continuă a influentei 
mișcărilor pentru pace, larga ade
ziune populară, ecoul pe care acțiu
nile împotriva cursei înarmărilor, in 
primul rind a înarmărilor nucleare, 
îl au în rîndul oamenilor politici au 
determinat amînarea adoptării unei 
hotărîri finale in legătură cu desfă
șurarea rachetelor nucleare cu rază 
medie atît în Belgia, cit și in Olanda. 
La Bruxelles și Haga s-a anunțat că 
vechiul calendar privind desfășura
rea eurorachetelor în ambele țâri nu 
corespunde realităților. O decizie po
litică in acest sens urmează a fi 
adoptată la sfîrșitul lunii martie în 
Belgia și în noiembrie în Olanda, 
ceea ce a fost apreciat drept succese

notabile ale mișcării pentru pace din 
aceste țări.

Studii elaborate în cele două țări 
evidențiază pe larg elementele defi
nitorii care au dat și dau consistență 
mișcărilor pentru pace din Belgia 
și Olanda.

Astfel, este remarcabilă sfera lar
gă de cuprindere a mișcărilor pen
tru pace. Comuniști, socialiști, so- 
cial-democrați, democrat-creștini, ra
dicali, conservatori găsesc — așa 
cum au demonstrat-o cu- prilejul 
unor mari acțiuni — un limbaj co
mun, se reunesc pe aceeași platfor
mă pentru salvgardarea păcii, pro- 
nunțîndu-se împotriva instalării unor 
noi arme nucleare care, departe de 
a asigura liniștea, periclitează secu
ritatea generală.

în BELGIA — scrie In acest sens 
săptămînalul „Rinascita" — „ramu
rile flamandă ?i valonă ale organi
zațiilor care se pronunță împotriva 
desfășurării noilor rachete cu rază 
medie au trecut peste toate deose
birile politico-economice, acționind 
unitar, cu participarea partidelor, 
sindicatelor și clerului, susținute de 
numeroase consilii comunale, inclu
siv din Bruxelles".

Comitetul național belgian pen
tru pace și dezvoltare, grupînd 
cvasiunanimitatea organizațiilor care 
au aderat la mișcarea antinu-

Fiecare rachetă de croazieră -
cît 16 Hiroshime

Rachetele de croazieră pot lansa cu precizie, de la o distanță de 
2 400 km, o încărcătură nucleară de 1â ori mai mare decit cea care a 
distrus Hiroshima. Cu alte cuvinte, cele 96 rachete ce ar urma să fie 
amplasate in Belgia și Olanda pot distruge 1 536 orașe de mărimea 
Hiroshimei. Elementul-cheie este sistemul de ghidare, cunoscut sub nu
mele de „Terrain Contour Matching" (TERCOM), cu ajutorul căruia în 
timpul zborului rachetele, evoluînd la joasă înălțime (15-100 metri), se 
adaptează formelor de relief întilnite in cale.

care nesocotește interesele vitale ale 
belgienilor și propunind organizarea 
lumi referendum național în această 
problemă. Pe această linie se înscriu 
și rezoluțiile adoptate de 300 consilii 
comunale — inclusiv din Bruxelles — 
de a declara localitățile respective 
zone libere de arme și rachete nu
cleare.

*

*

*

„Belgia tșf poate aduce con
tribuția la eforturile pentru a- 
sigurarea păcii, opunindu-se cu 
fermitate amplasării de noi 
arme nucleare și oprind pregă
tirile ce se fac in acest sens".

Karel van Miert, 
președintele Partidului 
Socialist Flamand din Belgia

I
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**

zații fragmentate, desfășurînd ac
țiuni izolate, la ceea ce constituie în 
prezent forța militanțilqr pentru 
pace s-a scurs o perioadă in care s-a 
realizat o intensă activitate de con
știentizare și mobilizare la scară lo
cală și națională. în anii '70 au cunos
cut o amplă dezvoltare demonstrați
ile împotriva bombei cu neutroni, 
urmată fiind de mari campanii de 
protest față de intensificarea înarmă
rilor nucleare, pentru ca în anii ’80 
obiectivul care polarizează voința 
majorității olandezilor să-1 consti
tuie anularea hotăririlor privind am
plasarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune. In vederea coordonării 
tuturor inițiativelor legate de acest 
obiectiv a fost creat „Comitetul «NU 
— rachetelor de croazieră !»".

Dincolo de marea diversitate din 
punct de vedere al opțiunilor poli
tice și filozofice ale participanților

la mișcările pentru pace din Belgia 
și Olanda s-au cristalizat o serie de 
idei și experiențe valoroase care de
pășesc cadrul de interes al celor două 
state. In primul rind egte vorba de 
conștiința faptului că inițiativele ță
rilor mici și mijlocii au o șemnifi- 
cație deosebită pentru întreaga 
orientare în favoarea păcii din Euro
pa occidentală. O problemă, cu ase
menea implicații cum este cea a ra
chetelor privește direct toate po
poarele și statele, mari sau mici, și 
toate pot și au datoria să-și aducă 
contribuția Ia eliminarea primejdiei 
nucleare — exemplul Belgiei și Olan
dei înscriindu-se ca o dovadă con
cludentă in acest sens.

IA al doilea rind, acțiunile mișcări
lor pentru pace din cele două țări de
monstrează că instalarea rachetelor 
nu poate si nu trebuie să fie accep
tată ca o fatalitate. Dimpotrivă, este 
necesar să se acționeze fără răgaz 
împotriva unei asemenea decjzii, prin 
cele mai diverse forme și folosind 
cele mai variate metode. Pentru a da 
număr un exemplu recent, accidentul 
produs la baza militară americană de 
la Waldheide din R.F.G. — unde a 
explodat o rachetă „Pershing 11“ .— a 
fost evocat de mișcările pentru pace 
din Belgia și Olanda ca un convin
gător argument Împotriva desfășură
rii rachetelor.

Se impune, de asemenea, a fi men
ționată cooperarea strînsă, sistema
tică dintre mișcările pentru pace din 
Belgia și Olanda. In acest cadru au 
avut și au loc întilniri bilaterale, se 
organizează acțiuni și se lansează a- 
peluri comune în favoarea dezarmării 
nucleare.

In sfîrșit, dar nu In ultimul rind, 
«minarea deciziilor privind amplasa
rea rachetelor in Belgia și Olanda în 
actualele împrejurări internaționale 
și In perspectiva apropiatelor nego
cieri sovieto-americane de la Geneva 
reprezintă, neîndoios, un aport la 
crearea unei atmosfere prielnice con
venirii unor măsuri de dezarmare 
reală, pentru eliminarea amenințării 
nucleare în Europa și in întreaga 
lume. De altfel, multe oficialități de

la Bruxelles și Haga, exprimîndu-și 
pozițiile în legătură cu eurorachetele, 
in conexiune directă cu ampla și 
profunda mișcare antinucleară, evi
dențiază că realizarea unor pași 
concreți in domeniul dezarmării ar 
face inutilă desfășurarea rachetelor 
pe teritoriile lor naționale, înscriin- 
du-se ca un pas pe calea destinderii.

„Cauza păcii — cauza supre- 
< mă a tuturor popoarelor —este 
‘ mult prea importantă pentru a 
\ nu acționa împreună pentru a 
, salva bunul cel mai de preț — 
\ viața".

Emmy van Noord,
lider al Partidului Politic 
Radical din Olanda

*

*

După cum este cunoscut, aceste 
evoluții au stîfrilt nemulțumirea 
cercurilor angajafe în cursa înarmă
rilor, legate de politica de bloc, care 
și-au întețit intervențiile și presiunile 
pentru ca Belgia și Olanda să se con
formeze deciziei N.A.T.O. Astfel, 
secretarul general al Pactului atlan
tic, lordul Carrington, a obiectat im- 
potriva „oricărei puneri. în cauză" a 
instalării rachetelor de croazieră, in 
timp ce Richard Burt, adjunct al 
secretarului de stat al S.U.A., a 
afirmat ca „toate țările alianței atlan
tice să treacă la desfășurarea rache
telor la data prevăzută".

Departe de a avea efectul scontat, 
asemenea intervenții și presiuni au 
avut, dimpotrivă, ca rezultat inten
sificarea și mai puternică a mișcă
rii împotriva rachetelor, pentru pace 
din cele două țări. Cu o forță crescin- 
dă, această mișcare este hotărîtă, așa 
cum reiese și din proiectele nu
meroaselor Inițiative prevăzute a se 
desfășura tn 1985, să-și continue 
lupta, tn numele apărării, dreptului 
suprem al oamenilor și popoarelor, 
dreptul la viață, la un viitor pașnic.

Ioan T1MOFTE

Rigorile iernii 
în Europa

ATENA. — Frontul de aer 
rece care s-a abătut in ultimele 
zile asupra teritoriului Greciei 
s-a soldat, potrivit datelor preli
minare anunțate la Atena, cu 
patru victime. Un purtător de 
cițvint. al poliției elene a preci
zat că peste 30 de localități 
continuă să fie izolate in zonele 
muntoase din nordul țării. Din 
cauza căderilor mari de zăpadă 
și a gerului puternic, intr-o se
rie de localități din nordul Gre
ciei au fost inchise școlile.

ANKARA. — Valul de frig 
care afectează de peste o s'ăptă- 
mînă aproape întreg teritoriul 
Turciei a perturbat, puternic tra
ficul rutier, feroviar și aerian, 
tn zonele de munte, țea mai 
mare parte a șoselelor continuă 
să fie blocate de zăpezi abun
dente. Aeroporturile din Istan
bul și Ankara, precum și servi
ciul de feriboturi peste strivi
toarea Bosfor funcționează spo
radic. In provinciile din estul 
țării, școlile sint inchise de pes
te o săptămină. Potrivit ultime
lor date publicate la Ankara, 
cel puțin 20 de persoane și-au 
pierdut viața din cauza intempe
riilor— relatează agenția Asso
ciated Press.

BERNA. — In Elveția a con
tinuat sd ningă abundent, rela
tează agenția Reuter. Deosebit 
de puternic afectată de ninsoa
re este zona orașului Geneva, 
unde s-a produs un adevărat 
„haos" in circulația rutieră. Pe 
aeroportul internațional din Ge
neva. irțchis de citeva zile, stra
tul de zăpadă a atins 60 cm. 
in Elveția centrală, două tre
nuri au fost surprinse de o ava
lanșă. Un. conductor de tren și-a 
pierdut viața, iar o persoană a 
fost grav rănită.

COPENHAGA. — Traficul 
maritim intre cele 400 de insule 
daneze întimpină mari dificul
tăți din cauza înghețului. De o 
săptămină, insula Anholt, afla
tă la 45 kilometri de cel mai a- 
propiat punct de pe uscat, este 
izolată, după blocarea de ghe
țuri a navelor care asigurau le
gătura cu restul țării. Pe de bltă 
parte, trenurile electrice din 
zona Copenhaga înregistrează 
mari Intirzieri.

(Agerpres)
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