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Alegerile de depuiatl - eveniment politic maior, 
prilej Pe puternică angajare in înfăptuirea 

Imtăririlor Congresului ol XIH-lea
Campania electorală și întreaga desfășurare a alegerilor trebuie să 

constituie o nouă și puternică manifestare a democratismului nostru so
cialist, a verificării, prin votul între gutui popor, a activității de pînă acum 
și, totodată, a aprobării planurilor și programelor de dezvoltare a pa
triei noastre în următorul cincinal. Votul din aceste alegeri trebuie să 
constituie, încă o dată, manifestarea puternică a unității întregului nostru 
popor, sub conducerea Partidului Comunist Român - forța politică con
ducătoare a națiunii noastre!

NICOLAE CEAUȘESCU

Prin eroica epopee a construc
ției socialiste, poporul nostru îșl 
făurește o nouă condiție de viață 
și existență. Este da ajuns să pri
vim în jurul nostru, să ne compa
răm viața de azi cu aceea de acum 
cîteva decenii șl vom constata cu 
ușurință această profundă transfor
mare. In acest cadru general, fie
care din perioadele cuprinse între 
două legislaturi a marcat noi trep
te de progres, a înscris noi contri
buții în evoluția mereu ascenden
tă a națiunii noastre pe calea fău
ririi unui nou destin, liber, demn. 
Înfloritor.

Socialismul, care ne-a adus din 
primii ani drepturi politice și eco
nomice cum nici nu visaseră îna
intașii noștri, a declanșat larg vo
cația constructivă a acestui popor, 
atiția ani zăgăzuită de diferite 
asupriri din afară și de Întocmiri
le nedrepte dinăuntru. Unei orîn- 
dulri care a debutat în viața so
cietății Înfăptuind egalitatea șl 
dreptatea, poporul nostru i-a răs
puns cu muncă șl dăruire. Nu este 
defel întîmplător că cele mal 
mari realizări din cei peste patru
zeci de ani care au trecut de la 
eliberare se situează tntr-o perioa
dă cind țara întreagă, toți fiii săt 
au simțit că trăiesc un timp cu 
adevărat eroic, la care fiecare tre
buie să participe cu tot ceea ce are 
mai bun ; clnd s-a transpus in 
viață un amplu sistem de condu
cere democratică a societății care 
demonstra fiecărui cetățean că 
înaintarea spre comunism poate fi 
concepută numai ca o operă acti
vă, de mare angajare a întregului 
popor, conștient mai mult ca ori- 
cînd de vrerile, aspirațiile și idea
lurile sale, stăpîn al propriei con
diții. Este epoca inaugurată de 
Congresul al IX-lea. epocă marca
tă de mărețe realizări, fără pre
cedent, în toate domeniile, de în
florire a economiei, științei, învă-

țămtntului, culturii, epoca afirmă
rii umanismului revoluționar, epo
că asociată indisolubil în conștiin
ța poporului de numele celui ce a 
ctitorit-o, „Epoca Ceaușescu".

Este epoca ce a ilustrat convin
gător că socialismul se poate afir
ma numai ca rezultat al îngemă
nării istorice dintre o orînduire a 
egalității și un popor însetat de 
dreptate, doritor să-și făurească 

destin,

de o Importanță deosebită în ob
ținerea marilor succese din con
strucția socialistă este instituirea 
unui amplu sistem democratic de 
conducere a societății. Bazat pe în
tărirea unității poporului în jurul 
partidului, pe dialogul sistematic 
cu cele mai largi categorii de ce
tățeni, 
factor 
varea

Cu noi ți Importante succese în muncâ întimpină apropiatele alegeri de la 17 martie și oamenii muncii din 
cadrul Șantierului naval Galați Foto : E. Dichiseanu

în spiritul sarcinilor subliniate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

Organizare superioară, măsuri eficiente
IN BĂTĂLIA PENTRU MAI MllT CĂRBUNE

LIVRAT TERMOCENTRALELOR
Realizarea Integrală, zl de zl a planului la extracția 

de cărbune reprezintă în momentul de față o sarcină 
economică de cea mai mare importanță, de care de
pind funcționarea la parametri superiori o termocen
tralelor și deci asigurarea energiei electrice necesa
re pentru desfășurarea normală a activității în întreaga 
economie. Hotărîți să dea zilnic țării tot mai mult 
cărbune, minerii patriei, cu toată asprimea acestei

Ierni, depun eforturi stăruitoare pentru îndeplinirea 
planului, pentru onorarea și chiar depășirea angaja
mentelor asumate, pentru a întimpină cu rezultate cit 
mai bune alegerile de deputați de la 17 martie. Din 
ampla bătălie de a da țării cît mai mult cărbune de 
bună calitate, în ancheta de azi a „Scînteii” ne vom 
referi la situațiile concrete din cîteva unități miniere.

un nou 
dintre o orîndui
re a posibilități- A 
lor egale de rea- . fl). 
lizare umană șl 
efortul de a se /VI 
valorifica aceste SW

■ posibilități, de a 
deschide noi per- •VZ' 
«pective deveni- 
rii țării. Este W 
epoca în care 
poporul și-a unit 
strîns rindurile 
fti jurai partidu- 4^,7 
lui. pentru că a- ÎMI 
cesta, prin pro- vsfc 
gramele sale de 
dezvoltare econo- 
mico-soclală, i-a 
propus un ansamblu de obiective 
însuflețitoare și temeinic funda
mentate, generînd adeziune profun
dă. entuziasm și Încredere. Poporul 
a văzut în Programul partidului 
propriul său program, propriile sale ‘ 
vreri și aspirații' de propășire a 
patriei. Așa se explică hotărîrea 
și entuziasmul cu care toți oame
nii muncii, fără deosebire de na
ționalitate, au acționat și acționea
ză pentru înfăptuirea exemplară a 
politicii 
selor ce 
doabă a 
rioasă.

Tocmai de aceea una din premi
sele de bază și. totodată, din cu
ceririle hotărîtoare ale acestor ani.

partidului, măreția succe- 
împodobesc cu aleasa po- 
muncii această epocă glo-

acest sistem reprezintă un. 
de neinlocuit pentru culti- 

atașamentului oamenilor 
muncii (față de
orinduireh noas
tră. pentru spo
rirea răspunde
rii civice și dez
voltarea conștiin
ței întregului po
por ca unic și de
plin stăpin al 
țării.

După cum sub
linia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
la recentul Con
gres al F.D.U.S., 
realizările remar
cabile de pînă a- 
cum stau mărtu
rie vie că planu
rile și programe- 

a țării s-au bucu-le de dezvoltare
rat de o entuziastă adeziune din 
partea maselor de oameni al mun
cii, că ele au generat in fiecare 
localitate și colectiv de muncă o 
efervescentă activitate creatoare, 
că toate organismele componente 
ale Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, string unite in ju
rul partidului, au conlucrat per
manent și antrenat pe scară largă 
masele cetățenilor, au contribuit 
activ ca între obiectivele propuse 
de partid și realitate să existe o 
strînsă concordanță.

Rodnica platformă cu care can
didați! F.D.U.S. urmează să se 
prezinte în alegerile de la 17 mar
tie o constituie documentele, isto-

rice adoptate de către Congresul 
al XIH-lea. Raportul prezentat la 
Congres de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, celelalte documente 
adoptate de forumul comunist ofe
ră noi și luminoase perspective 
progresului multilateral al socie
tății românești, creșterii bunăstă
rii materiale și spirituale a între
gului ' popor, întăririi independen
ței și suveranității noastre socia
liste. Tezele și orientările Congre
sului constituie substanța unul 
amplu program de muncă pentru 
organele și organizațiile de partid, 
pentru organizațiile de masă și 
obștești, pentru întregul nostru 
popor.

Este o îndatorire de mare răs
pundere ca în întîlnirile cu alegă
torii să fig înfățișate cetățenilor 
semnificațiile acestor documente, 
care oferă jaloanele certitudinii că 
și în următorii ani, sub conducerea 
partidului, a ilustruliji său condu
cător, RothâhTa, fiecare județ, fie
care localitate a patriei își vor 
continua ferm mersul înainte,' că 
economia și știința, lnvățămin- 
tul și cultura, nivelul de trai și ca
litatea vieții — acest ansamblu 
unitar al evoluției sociale — vor 
continua să se dezvolte, să se a- 
firme drept veritabile fundamen
te ale civilizației socialiste. Pentru 
că una din garanțiile împlinirii ho- 
tărîrilor Congresului este convin
gerea nutrită de fiecare cetățean că. 
ele răspund intru totul potenția
lului material și uman de care dis
punem, unitatea de gîndire si ac
țiune determinate de aceste pu
ternice convingeri.

O asemenea preocunare se cere 
permanent dublată de forța de 
convingere și mobilizare a exem
plului personal, a propriei activi- 
tăți. Pornind de la acest adevăr,
(Continuare in pag. a V-a)

Din fiecare abataj-cantități sporite de lignit
8,1 milioane tone — lată cantita

tea de cărbune cu care colectivul 
întreprinderii miniere Motru trebuie 
să contribuie în anul 1985 la asigu
rarea bazei energetice a țării. Este 
un obiectiv deosebit de important, o 
sarcină majoră, de înaltă răspundere 
patriotică, muncitorească, pe măsura 
capacității și experienței acestui pu
ternic colectiv de mineri. „Asigurăm 
aproape în întregime cantitatea de 
lignit energetic 
termocentralei 
bună parte din 
nat consumului ... 
ne Constantin Oproiu, secretarul co
mitetului de partid. Se înțelege deci 
că trebuie să desfășurăm zi de zi o 
amplă bătălie pentru a extrage șl 
livra cantități cît mai mari de căr- 
ijune de bpnă calitate",

Cele două luni de iarnă grea, cu> 
zăpezi abundente și geruri aspre, au 
creat greutăți deosebite și în unită- • 
țile miniere din bazinul Motru. 
In ciuda acestor condiții vitre
ge, minerii din valea Motrului ac
ționează cu bărbăție pentru sporirea 
producției de cărbune și recuperarea 
cit mai grabnică a restantelor.

...Miercuri, 20 februarie. La înche
ierea primului schimb al zilei ne 
aflăm printre minerii de la mina 
Motru Vest, unitate fruntașă în în
trecerea socialistă. „Am încheiat 
luna ianuarie cu un plus de 10 000 
tone cărbune, ne spune Toma Todea, 
inginerul-șef al minei. Deși sarcini
le sporesc de la o lună la alta, ac
ționăm cu hotărîre pentru a asigura 
frontul de extracție necesar creșterii 
producției. Avansul de 350 metri 
liniari ciștigat la lucrările de pregă
tire ne-a creat posibilitatea punerii 
în funcțiune mai devreme a primu
lui abataj frontal din stratul 5, unda 
brigada condusă de minerul Ion Oli-

necesară funcționării 
de la Ișalnița și o 
combustibilul destl- 

populației — ne spu-

nici a Început deja extracția. De re
marcat că toate secțiunile complexu
lui au fost introduse și montate în 
noul abataj în numai 8 zile. Condi
țiile geologo-miniere favorabile din 
aceste perimetre de extracție ne 
permit să obținem un randament de 
peste 25 tone pe post, ceea ce garan
tează realizarea și depășirea în con
tinuare a sarcinilor de plan. In aceste 
zile, activitatea minerilor s-a Inten
sificat, astfel încît pînă la alegerile 
de deputați de la 17 martie să se ob-

LA ÎNTREPRINDEREA 
MINIERA MOTRU

Marile înfăptuiri socialiste
ORADEA

Tinerețea unui oraș
in plină dezvoltare

socialistă
...In anul 1113 (clnd a fost ates

tată documentar pentru prima 
dată) Oradea avea, cum e lesne 
de închipuit, doar o „mină" de lo
cuitori.

...Nici prin secole nu devenise 
prea mare. O enciclopedie română 
din anul 1930 o prezenta astfel : 
Capitala județului Bihor ; aproxi
mativ 95 000 locuitori.

Abia în anii socialismului Ora
dea devine un mare oraș. Muni
cipiu. Important centru industrial, 
comercial și cultural. Important 
nod feroviar. rutier și turistic. 
Aeroport Termocentrală. Uzină 
de alumină. Cunoscute întreprin
deri de interes republican, pentru 
construcții de mașini, chimice (co- 
ioranți și medicamente), alimenta
re, de mobilă și prelucrare a lem
nului, de confecții șl încălțăminte. 
Sere întinse, moderne, 
de învățămînt superior, 
de Stat (in limbile 
maghiară). Trei 
două limbi). Peste 
tori... Iată, printre

■ putea consemna azi _ __________
in limbajul ei lapidar.

Oricine ajunge prin Oradea zi
lelor noastre și-i cunoaște frumu
sețile și pulsul rămine tncîntat 
Iar de cind cu dezvoltarea Băilor 
Felix și a Băilor „1 Mai" (din 
preajmă), de cînd cu intensifica
rea schimburilor turistice prin 
punctele de frontieră Borș șl Epis
copia Bihorului, dar mai cu sea
mă de cînd orașul găzduiește tot

Institut 
Teatru 

română și 
publicații (în 

200 000 locui- 
altele. ce ar 

o enciclopedie.

mai dese și mai importante mani 
testări 
sportive 
caracter 
ce mai 
noastră 
gostesc de Oradea, din care pleacă 
promițîndu-și că vor mai veni — 
neapărat. Și revin.

Ce atrage în acest oraș 7 Totul. 
Și strada (în partea veche a ora
șului — cu căsuțe cochete și curți 
curate ; în cartierele noi — cu 
blocuri Înalte, masive, gîndite fru
mos și construite frumos), și ceea 
ce obișnuim să numim civilizația 
străzii (remarcabilă), și podurile 
de peste Crișul ce străbate orașul 
ca o coloană vertebrală, șl parcu
rile (dese șl îngrijite), și piețele 
de legume și alimente („piață bo
gată, de oameni gospodari !“ — 
auzisem o orădeancă in tren), și 
climatul citadin (tihnit, discret), și 
ospitalitatea oamenilor (vizibilă 
pînă și în magazine, pînă și in 
restaurante !), și cîte și mai cîte 
asemenea „cărți de vizită" atrag 
în acest îndrăgit si căutat oraș !

Cine a cunoscut Oradea și a 
avut apoi prilejul să treacă prin 
ea periodic a sesizat, desigur, că 
de ia alegerile de deputați din 
anul 1980 s-au petrecut aici su
medenie de prefaceri edilitare în
noitoare. Vizitatorul de ocazie le 
vede, le admiră și trece mai depar
te, ducînd cu el cel mult un cuvînt 
de aleasă apreciere. Orădeanul insă 
nu poate să treacă la fel de re

științifice, culturale și 
(cu caracter național, cu 
internațional), din ce în 

mulți oameni din țara 
și din alte țări se îndră-

elocvente argumente electorale

tină producții cit mai mari da 
cărbune".

Pe lingă greutățile pricinuite de 
iarnă, minerii de la Ploștina — o 
altă „uzină" subterană a Văii Motru- 
lui — s-au confruntat șl cu condiții 
mal dificile de zăcămînt. Dar harni
cii ortaci de aici nu s-au demobili
zat. Cu abnegație, dăruire și perse
verentă ei au acționat cu precădere 
pentru îmbunătățirea lucrărilor de 
pregătire și conturarea in avans a 
unor capacități miniere. Atingînd 
viteze lunare de avansare de aproape 
200 metri liniari, brigăzile conduse 
de Constantin Cioabă și Grigore Dan 
au creat condiții pentru exploatarea 
unui perimetru minier de mare 
perspectivă.

Asemenea secvențe nu slnt singu
lare. In toate minele subterane ale 
Motrului, numeroase formații de mi
neri — cum sînt cele conduse de 
Gheorghe Pigul și Constantin Fie- 
răscu de la mina Lupoaia, Gheorghe 
Voicu și Ivan Iulică de Ia mina 
Horăști, Constantin Motorga de la • 
Leurda, Nicolae Buzărin de la Roșiu- 
ța — acționează cu dăruire pentru 
învingerea greutăților și extragerea 
cantităților prevăzute de cărbune.

Șl, totuși, pe ansamblul întreprin
derii se Înregistrează mari restanțe, 
iar o serie de brigăzi continuă să se 
mențină sub nivelul planului. Se 
poate face mal mult 7 — îl întrebăm

pe minerul Ivan Iulică, Erou al Mun
cii Socialiste. „Conduc o brigadă de 
mineri într-un abataj frontal de la 
Horăști, cea mai veche mină din 
bazinul nostru, ne spune interlocuto
rul. Brigada noastră a reușit însă 
an de an să-și depășească sarci
nile, iar în prezent ne situăm la 
nivelul planului. Pentru sporirea 
producției căutăm să instaurăm în 
abataj un climat exigent de ordine 
și disciplină, să folosim judicios uti
lajele, să executăm la timp și de ca
litate reviziile — preocupări care 
uneori sînt neglijate in alte formații. 
De aceea, consider că. la nivelul fie
cărei brigăzi, există încă mari re
zerve nevalorificate".

Analizînd în spirit critic activita
tea desfășurată, evalutnd cu realism 
deficientele existente, dar șl rezer
vele ce trebuie mai bine puse în va
loare, in adunarea generală a mine
rilor din Motru s-a exprimat convin
gerea că stă în puterea acestui harnic 
colectiv de a normaliza cît mai cu
rind procesul de extracție și a asi
gura realizarea și depășirea preve
derilor de plan pe 1985.

— Sub semnul acestui angajament 
au sporit eforturile tuturor minerilor 
noștri, astfel că cea de-a treia de
cadă a lunii februarie marchează a- 
propierea de nivelul prevederilor de 
plan — ne-a spus ing. Constantin 
Stoian, directorul unității. în ve
derea impulsionării extracției, am 
luat măsuri pentru a organiza la 
fiecare mină brigăzi model, care 
să realizeze viteze medii de a- 
vansare record, de 100 metri liniari 
pe lună în abataje și 250 metri li
niari în galerii — revitalizînd o 
veche tradiție a bazinului nostru. 
Sarcini deosebite revin celor 7 micro- 
cariere, care trebuie să asigure în 
acest an peste 3 milioane tone lignit. 
O primă problemă pentru noi o con
stituie folosirea la Întreaga capacita
te a utilajelor de excavare și mijloa
celor de transport. Cea de-a doua 
problemă se referă la asigurarea do
tării suplimentare, chiar la dublarea 
numărului de utilaje existent pe 
măsura creșterii volumului de exca
vare prevăzut.

Dumltru PRUNA
corespondentul „Scinteii

In anii socialismului au fost construite in Oradea

71600 APARTAMENTE, DINTRE CARE 
10100 ÎN PATRU ANI 

Al ACTUALULUI CINCINAL

Știința—factor
hotărîtor al progresului

pede. El se oprește, admiră pe În
delete, judecă și compară ; iar la 
„Tribuna democrației" sau la pro
xima intîlnire cu deputatul pune 
întrebări, află răspunsuri, expune 
opinii și face propuneri pentru și 
mai bine, pentru și mai frumos.

O seamă de amănunte asupra a- 
cestor preocupări ale cetățenilor 
orădeni, un șir de date privind 
dezvoltarea de azi și de mîine a 
municipiului lor am aflat de la sur
se autorizate — principalii edili ai 
orașului ; altfel spus, de la cîțiva 
dintre deputății care In legislatu
ra de cinci ani ce se va încheia in 
curind au avut de îndeplinit sar
cini de mare răspundere încredin- 

de cetățenii alegători. Și, ast- 
confruntînd cele văzute și au- 
ln prealabil prin oraș cu cele 

aflate de 
raschiv, 
Bontea. 
miletului 
popular municipal, de la alte că

zite
la tovarășii Alecu Pa- 
președinte, și Traian 
vicepreședinte, al co- 

executiv al consiliului

dre ale primăriei am putut face 
următoarele consemnări...

Oradea devine de la an la an 
mai mare. Cum ? In primul rînd, 
prin sporul natural al populației 
sale. în anul 1980 erau înre
gistrați circa 135 000 locuitor! ; in 
1985, numărul lor a ajuns la 
206 000. Evident, in pas cu această 
creștere și în pas cu creșterea 
generală a nivelului de trai mate
rial și spiritual s-au dezvoltat co
respunzător comerțul, serviciile 
publice, asistența sanitară, condi
țiile de locuit. Bunăoară, dacă in 
urmă cu 5 ani la Oradea se des
făceau mărfuri de larg consum în 
valoare de 3,3 miliarde lei. în anul 
1984 s-au făcut vînzări de 4 mi
liarde lei, pentru 1985 asigurîn- 
du-se un volum de mărfuri în va
loare de aproape 4,3 miliarde lei. 
Asemenea indicatori arată, bine
înțeles, șl creșterea puterii de 
cumpărare a oamenilor muncii. In 
același răstimp (anii 1980—1985). 
capacitatea de spitalizare a sporit

de la 3110 la 3 810 paturi, prin in
trarea in folosință a noului șl mo
dernului spital județean.

Dar datele cele mai concludent» 
pentru dezvoltarea municipiului 
Oradea le oferă construcția de lo
cuințe noi. Peste tot. In toate di
recțiile cardinale ale orașului s-a 
construit mult: la sfîrșitul anului 
1980 fondul locativ nou cuprindea 
61 500 apartamente (dintre care 
31900 racordate la termoficare) ; 
la sfîrșitul anului 1984, cifrele se 
măriseră : 71600 apartamente
(55 000 cu termoficare). Planul pe 
1985 prevede încă 2 516 apartamen
te și — așa cum ni se spune că 
s-a întîmplat in fiecare din ultimii 
ani — „nu există ca planul de lo
cuințe să nu fie îndeplinit și chiar 
depășit cu ceva". Se și vede, tre- 
cînd prin oraș, cum se lucrează la 
noile ansambluri de locuințe din

Gheorghe M1TRO1
(Continuare In pag. a IV-a)
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In intîmpinarea apropiatelor ale
geri de deputați pentru Marea Adu
nare Națională și consiliile populare 
trăim un moment de efervescență 
creatoare, de mobilizare puternică a 
tuturor oamenilor muncii din între
prinderi, din agricultură, unități de 
cercetare și inginerie tehnologică, 
învățămînt, cultură pentru a asigura 
îndeplinirea în cele mai bune condi-. 
ții a planului pe acest an și a celui 
de-al VII-lea cincinal. însuflețiți de 
vibrantele chemări ale secretarului 
general al partidului, oamenii mun
cii din domeniul cercetării muncesc 
cu însuflețire și abnegație, acționind 
în spirit revoluționar pentru a fi la 
înălțimea încrederii și a condițiilor 
fără precedent create de conducerea 
superioară a partidului, de secreta
rul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sub directa sa îndrumare 
au fost elaborate, adoptate și se 
aplică ample programe de cercetare 
și dezvoltare tehnologică’ în toate 
domeniile.

Alegerile de la 17 martie constituie 
fără îndoială un nou prilej de ma
nifestare a democratismului nostru 
socialist, un nou prilej ca fiecare 
unitate, colectiv și om al muncii să 
contribuie intr-o măsură și mai 
mare. In mod direct Ia obținerea 
unor rezultate superioare în produc
ție, să contribuie la înflorirea multi
laterală a tării.

Prin votul acordat candidaților 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, fiecare om al muncii, fiecare 
specialist exprimă mîndria pentru 
mărețele realizări pe care le-am ob
ținut, hotărîrea de a face totul pen
tru progresul economic și social al 
țării. In atmosfera de puternic en
tuziasm prilejuită de propunerea ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să can
dideze pentru alegerile in Marea 
Adunare Națională îmi exprim de
plina satisfacție șl întreaga adeziune.

în numele tuturor celor ce lucrează 
în activitatea de cercetare și ingine
rie tehnologică pentru automa
tizări, văzînd in această alegere 
garanția sigură pentru noi împliniri 
și succese, pentru transpunerea în 
viață a noilor cuceriri ale revoluției 
tehnico-științifice.

Sub conducerea tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
om de știință, savant de largă repu
tație internațională, președintele 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, oamenii muncii din 
domeniul automatizării sînt hotărîți 
ca împreună cu specialiști din învă
țămînt și producție să își mobilizeze 
întreaga capacitate de creație pen
tru înfăptuirea obiectivelor progra
melor de creștere a productivității 
muncii, de îmbunătățire a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor.

După cum se știe, obiectivele cu
prinse în documentele Congresului al 
XIH-lea, precum și cele două pro
grame cu privire la îmbunătățirea 
nivelului tehnic șl calitativ al pro
duselor pun un accent deosebit pa 
extinderea mecanizării și automati
zării in toate ramurile industriale, 
deschid largi perspective creșterii 
mai accentuate a productivității 
muncii și ridicării întregii activități 
economice pe noi trepte de eficien
ță. In calitatea pe care o are — de 
coordonator pe întreaga economie a 
activității din domeniul automatiză
rilor — colectivul institutului nostru 
trebuie să îndeplinească in mod 
exemplar aceste sarcini și prin tot 
ce a realizat și va întreprinde în

Inq. Aristide PREDOI 
director al Institutului de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru automatizări

(Continuare in pag. a IV-a)
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VOTUL DE LA 17 MARTIE - UN VOT AL HĂRNICIEI, 
INIȚIATIVEI Șl RĂSPUNDERII CETĂȚENEȘTI

De la înă 
datoriei c

această săptămină s-au 
desfășurat șt se desfășoară in 
numeroase municipii, orașe și 
localități ale țării adunări ale 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste pentru desem
narea de candidați în alegerile 
de deputați de la 17 martie. 
Sint propuși activiști de partid 
și de stat, reprezentanți de frun
te ai clasei muncitoare, țărăni
mii cooperatiste, intelectualită
ții, activiști ai organizațiilor de 
masă și obștești, cadre de con
ducere din economie, bărbați și 
femei, tineri și virstnici, repre
zentând toate categoriile sociale, 
oameni ai muncii fără deosebire 
de naționalitate, care, prin în
treaga lor activitate profesio
nală și conduită politică, mo
rală și cetățenească, s-au do
vedit fii de nădejde ai țării, 
s-au situat in primele rinduri 
ale luptei pentru edificarea so
cietății socialiste.

Peste tot in țară, apropierea 
alegerilor se caracterizează prin- 
tr-o atmosferă de vie însufle
țire, de puternică mobilizare în 
toate domeniile de activitate 
socială, pentru obținerea de 
noi succese in muncă, de noi 
realizări pe drumul neîntrerupt 
spre progres, spre o civilizație 
socialistă- tot mai înaltă. Prin 
ce se disting, care sint resortu
rile morale ale acestei eferves
cente atmosfere creatoare de 
totală adeziune a tuturor pătu
rilor și categoriilor sociale la 
înfăptuirea neabătută a hotări- 
rilor partidului și statului nos
tru ?

Iată întrebările la care ne 
propunem să oferim un răspuns 
prezentîndu-vă cîteva aspecte 
ale muncii și vieții din circum
scripții electorale ale sectorului 
6 din Capitală.

în ciuda gerului, ne plimbam 
împreună : arhitecta Anlșoara 
Ionescu, ca să mal „privească 
o dată pe Calea: Ciulești, - pe 
străzile de pe stingă Bd. Con
structorilor, pină spre capătul 
dinspre Pătrarului" ; reporterul 
ca să surprindă cit?' ceva din 
preocupările uneia dintre can
didatele de deputat din circum
scripția nr. 70 a sectorului. Din 
cînd în cînd, arhitecta Ionescu 
scoate un carnețel și notează... 
Zîmbesc unui gind. îmi amin
tisem că Johan Modjinschi, de
canul de virstă al cartierului 
Crîngași și fost „ușier la 
C.F.R.", îmi povestise cum, cu 
decenii în urmă, unul dintre 
reprezentanții de vază ai unui 
partid ce-și zicea „istoric" pu
sese să se întindă peste Podul 
Grant și peste cîteva zeci de 
metri de stradă niște șine de 
tramvai ; nu le fixaseră, „au 
stat doar așa, la vedere, pină 
după alegeri, cînd, într-o dimi
neață, au fost ridicate și duse. 
Nu le-a mai văzut nimeni. Așa

Bărăganul e prins în brațele 
zăpezilor, ale gerului. Vălătucii 
albi sînt rostogoliți pe ulițele 
comunei Girbovi, județul Ialo
mița, salcîmii își bat ramurile 
unele de altele, să se încălzeas
că parcă. De aici, din biroul in- 
ginerului-șef al C.A.P.-ului, 
Iordan Olteanu, ascultăm glasul 
profund, de bas, al cimpiilor 
răscolite de suflarea iernii.

Se terminase o ședință opera
tivă cu cooperatorii.

— Intîmpinăm alegerile de la 
17 martie, acest important eve
niment în viața politică a ță
rii, sporindu-ne eforturile în
dreptate spre obținerea în acest 
an a unor producții agri
cole record — ne spune ingine
rul șef. în calitatea noastră de 
cetățeni și agricultori, ne sim
țim puternic mobilizați de voin
ța unanimă de a înfăptui, în 
toate sectoarele de activitate, o 
nouă calitate a muncii. Oa
menii m-au informat acum 
despre măsurile luate pentru a- 
sigurarea animalelor cu furaje 
și apă. Cu toate că vremea este 
cum este, fiecare își înțelege in 
așa fel răspunderile incit loc 
pentru neprevăzut nu prea lasă.

— Socotiți că, prin asprimea 
vremii, ne aflăm într-un ceas 
de excepție ?

— în agricultură o oră nu sea
mănă cu alta, un minut nu sea
mănă cu altul. Așa că, după 
mine, nu poate fi vorba despre 
un moment de excepție, dacă 
munca e bine organizată și dis
ciplina e disciplină bine înțe
leasă, firesc manifestată. Discu
ția, după ce am ascultat infor
marea, a alunecat însă spre 
timpul de mîine, de care sînt la 
fel de interesat ca și coopera
torii.

— Adică „a alunecat" spre 
primăvara apropiată.

— Exact. Un cooperator con
trolase, din proprie inițiativă, 
«tarea griului. Stare bună, a 
constatat, vom avea un grîu vi
guros. Dar canalele de drenare 
sînt pline ochi cu zăpadă și, la 
dezgheț, ele vor prelua anevoie 
— după cum spunea omul — 
apele freatice aflate la noi cam 
Ia suprafață. O observație jus
tă, venind în intîmpinarea gri

era pe atunci, Înainte de ale
geri, promiteau marea cu sarea 
iar după alegeri își vedeau de 
interese", încheiase bătrînul 
apoi adăugase : „Să scrieți la 
ziar că-i mulțumim tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și pentru 
metroul din Crîngași".

Povestesc intîmplarea $1 Ani- 
șoarei Ionescu. Zice :

— Sînt convinsă că fiecare 
cetățean trebuie să fie bine in
format despre ce mal trebuia 
pus la punct pe strada și in 
cartierul lui. Pentru asta no
tez. Deputății de azi nu fac pro
misiuni. Ei fac propuneri pe 
care apoi, muncind cot la cot 

Conștiința îndatoririlor civice
cu cei care i-au ales. Ie traduc 
în fapte de viață. Eu cred că 
diferența dintre „alegător" și 
„ales" este doar de responsabi
litate, in sensul că obligațiile pe 
care și le asumă ultimul sînt 
mal mari.

Văzîndu-ne că admirăm zvel
tețea unuia dintre blocurile 
străzii Porumbacu, un om mai 
In virstă se apropie și ne În
treabă :

— Vă place ?
Confirmăm șl facem cunoș

tință. Se numește Zamfir Petre, 
are 66 de ani. stă aici, aproa
pe, pe „Furnirului" și se dove
dește un ghid excelent.

— Am copilărit în zonă, spu
ne. dar dacă ceea ce se vede 
acum nu s-ar fi ridicat sub 
ochii mei, n-aș mai recunoaș
te locul. Iar transformarea s-a 
petrecut într-un timp incredibil 
de scurt — doar trei ani. Crîn
gași, fostul cartier al oameni
lor sărmani, uitați de edili și 
înecat în nevoi de tot felul, a 
Înflorit într-o singură legisla
tură, în ultima. Ceea ce la tre
cutele alegeri se afla doar pe 
machete, acum putem admira la 
scara realității. Practic, e o altă 
civilizație. Civilizația nouă, so- 

V
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O realitate pregnantă a acestor zile premergătoare alegerilor de la 17 martie : muncă susținută, harnică, noi succese care 
dau măsura abnegației muncitorești. Ieri dimineață, fotoreporterul nostru a surprins brigada de lăcătuși condusă de Gheorghe 
Grigoraș lîngă unul dintre ultimele utilaje tehnologice realizate la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală 

\ Foto : Sandu Cristian

CONVORBIRI CU PROMOTORI AI SPIRITULUI REVOLUȚIONAR
jii consiliului de conducere, 
care plănuiește lărgirea și adîn- 
cirea acestor canale, redimen- 
sionarea lor, ținind seama de 
marele sistem de irigație în pli
nă . construcție în zona noastră. 
Poate că țăranul de acum 15—20 
de ani, văzind omăturile, s-ar fi 
oprit la atît. Nu spunea el : 
„zăpadă multă, grîu mult" ? 
Vedeți, problemă asta, în con
știința țăranului de azi, nu se 
mai pune cum se punea : „dacă 
vrea cerul și pămîntul !“ — ci 
cum vrea el, țăranul, cum vrem 
noi, adică. Viitorul înseamnă 

„Noua revolufie agrară oferă un larg cîmp 
de afirmare celor ce iubesc pămîntul"

certitudine, 11 cunoaștem datele, 
i le hotărim conștient.

— De unde siguranța că viito
rul depinde de țăran, de munca 
lui ?

— Din faptul că poate con
trola și dirija, lntr-o tot mal 
mare măsură, mersul atît de 
gingaș al vieții agricole; că 
poate regla, de pildă, umidita
tea, înlăturând capriciile natu
rii ; că poate Împuternici pă- 
mintul, lmbunătățindu-i struc
tura ; că poate preîntîmpina e- 
fectul gerurilor, creind noi și 
noi soiuri, mai rezistente ; că 
poate mări deliberat producțiile 
agricole, obținînd la seceriș ce 
a scontat, printr-o muncă de ca
litate Ia semănat. Toate acestea 
sînt adevărate trepte urcate de 
țărănimea noastră, spre pro- 
pria-i devenire, în toți acești 
ani ai revoluției socialiste.

— Ce l-a cerut șl, îndeosebi, 
ee-i cere țăranului timpul nou 
al agriculturii noastre și ce răs
punsuri îi dă el ?

— I-a cerut o altă Înțelegere 
a lumii, o altă Înțelegere a pro
priei îndeletniciri, alta decît cea 
moștenită de Ia părinți, de la 
vechea plugărie ; însușirea altei 

cialfstă. Acum, oamenii care 
trăiesc în blocurile astea mo
derne. semețe lucrează pe toa
te platformele industriale ale 
Capitalei, dar mai ales ale zo
nei noastre, care s-a dezvoltat 
cum nici nu mi-aș fi putut ima
gina...

La Consiliul popular al sec
torului 6 spicuim din bogatul 
bilanț al, marilor realizări: in 
anii „Epocii Ceaușescu" au fost 
amplasate aici 30 de întreprin
deri industriale. 12 institute de 
cercetare și proiectare. Au a- 
părut întreprinderi precum 
Turbomecanica, de aparataj și 
utilaje pentru cercetare. Insti

tutul național de motoare ter
mice... Și cit de semnificativ 
este faptul că tocmai pe aces
te locuri, odinioară cu un atît 
de slab tonus economic, se rea
lizează acum 15,9 la sută din 
producția industrială a Bucu- 
reștiului și 2,1 Ia sută din 
producția întregii țări. Ca un 
corolar firesc, expresie a grijii 
orînduirii noastre socialiste față 
de om, s-au înălțat aici, numai 
în scurtul răstimp dintre două 
legislaturi, încă 33 000 de apar
tamente, urmînd ca pină la 
sfîrșitul acestui an să mai fie 
date în folosință alte 3 100. Un 
autentic nou oraș, unul din noi
le și impresionantele noi orașe, 
cu albele lor aripi întinse peste 
cuprinsul întinerite! noastre 
Capitale. Un crîmpei din vasta 
și impresionanta imagine a con
strucțiilor desfășurate în ultimii 
cinci ani de-a lungul și de-a 
latul întșegii țări. Cartiere și 
orașe, platforme industriale, a- 
șezăminte social-culturale, dez
voltări edilitare. Ceea ce la 
începutul legislaturii era pro
iect a devenit realitate. Cuvîn- 
tul partidului a devenit faptă. 
Așa după cum, în scurtă vreme, 
vor deveni realitate proiectele 

etici a muncii, în cadrul căreia 
„al meu" a devenit „al nostru". 
Dovadă este șl felul în care a 

'acționat țăranul acela, ducîn- 
du-se din proprie inițiativă să 
vadă cum îi merge griului coo
perativei, venind cu propunerea 
să refacem canalele de drenare.

— Munciți aici din anul 1959. 
Ați străbătut, împreună cu coo
peratorii, un drum deloc ușor, 
dar răsplătit cu satisfacții mari. 
Cooperativa din Girbovi e cu
noscută in toată țara prin recol
tele ei mari, printr-un sector 
zootehnic puternic. Dar toate a

cestea nu au fost așa de Ia În
ceput. Cum au devenit oamenii 
buni organizatori, agricultori cu 
experiență înaintată, cu o înal
tă conștiință a datoriei ?

— Iată, să vă povestesc un 
exemplu. în 1963 s-a pus pro
blema unificării celor trei coo
perative din comună. Se con
centrau forțele umane și tehni
ce, pămîntul putea fi lucrat ma! 
riguros. Dar s-au iscat mari dis
cuții — cine să fie ales în frun
tea ei ? Oamenii au chibzuit 
mult Majoritatea lor s-au ho- 
tărit să-1 aleagă pe tînărul ță
ran Marcel Dobra, actualul Erou 
al Muncii Socialiste. Avea toate 
calitățile, socoteau ei — iubea 
pămîntul, era un bun organiza
tor. „Să se aștearnă pe învăță
tură — argumentau ei — și, a- 
jutat de noi și de specialiști, va 
Izbuti I" „Cum să punem un ță
ran în fruntea unei cooperative 
atît de mari ?" se întrebau unii 
cu glas tare, încercînd să În
drepte gîndurile adunării spre 
alegerea unui specialist, de pil
dă, care nu era om al satului, 
„neutru" cum s-ar zice, dar 
care, evident, nici nu putea pă
trunde alcătuirile lui mai vechi, 

șt mai cutezătoare Inițiate de 
secretarul general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Ia realizarea 
cărora ne cheamă documentele 
programatice ale Congresului 
XIII.

— Ne Însuflețește certitudinea 
formată in conștiința națiunii de 
mărețele împliniri socialiste ale 
„Epocii Ceaușescu". Certitudine 
care izvorăște din conștiința de 
stăpîn pe destinele sale a în
tregului nostru popor. Da, cînd 
ai conștiința că tu aparții țării 
și că țara îți aparține muncești 
cu avînt — ține să sublinieze 
dr. Paulina Motroc de la insti
tutul „Pasteur", propusă candi

dată în aceeași circumscripție 
electorală unde candidează și 
arhitecta Anișoara Ionescu.

— Sînteți soție și mamă, doc
tor in științe, cercetător și acti
vist obștesc cu experiență. Nu 
vă este greu acest „cumul"?

— Experiența mea și a altora 
— practica este criteriul adevă
rului, nu ? — dovedește că dacă 
acționezi cu răspundere și dă
ruire civică se pot rezolva 
multe, care pot părea, la prima 
vedere, imposibile. Am să vă 
spun un lucru : cînd vezi că 
muncind bine poți trăi mai bine, 
că numai de tine — de noi, de 
voi, de ei, de colectivitatea 
noastră socialistă, adică — de
pinde totul, cînd ai conștiința 
că participi la o mare operă, ei 
bine, puteți să mă credeți, obo
sești mai greu cu cît muncești 
mal mult...

— Ce importanță acordați e- 
xemplului personal î

— Cred cu tărie în vorba în
țeleptului : „cînd chemi la mun
că, să-ți văd sapa în mînă". 
Nu-1 agreez deloc pe cei care 
nu ridică un pai de jos pe mo
tiv că nu-i de „demnitatea" lor, 
ori pe cei care așteaptă 
I.C.R.A.L.-U1 ca să le vopsească 

ca să le clintească. Majoritatea 
insă, repet, a hotărît să fie în 
frunte Marcel Dobra. Și am în
ceput treaba. Cam scîrțîit...

— Ce s-a întîmplat ?
— Unora 11 se părea că pre

ședintele îi cam protejează pe 
cei din cooperativa de unde 
provenea el...

— Și nu era adevărat ?
— Dimpotrivă, față de „ai 

lui" era mai energic, mai ferm, 
îl suspectau tot cel cu musca 
pe căciulă.

— Ce fel de... muscă ?
— Așa se spune. Gîrbovenlî 

sint cu toții oameni harntci șl 
vrednici. Printre ei erau insă 
și unii care trăgeau cu ochiul și 
spre un pic de negustorie, toam
na, cu porumb, spre munte. Se 
„descurcau" după năravuri mai 
vechi. Alții se întimpla să ia 
și ce nu li se cuvenea, din al 
tuturora și se cam mirau cînd 
îi trăgea! de mînecă. „Stați, fra
ților, că nu merge așa — a pus 
președintele piciorul în prag. 
Trei vorbulițe vă spunem : cine 
ne minte, cine bea fără măsură 
— nu are trai cu noi. Iar de 
hoțomăneală, ce să mai zic !"

— Am auzit că are Obiceiul să 
folosească acest plural : „trei 
vorbulițe vă spunem"...

— Li se adresa în numele co
muniștilor și al cooperatorilor 
harnici și cinstiți. Așa a început 
munca de educație desfășurată 
de comuniști. A fost o muncă 
tenace, permanentă, de mare 
suplețe, l-aș zice eu — în care 
intransigența s-a Împletit cu 
marea omenie șl marea răbdare 
în efortul de a forma o nouă 
conștiință. Problema disciplinei 
a fost tot timpul în atenția or
ganizației de partid. Disciplina 

un pervaz de fereastră... Noroc 
că astfel de oameni sint puțini 
la număr.

într-adevăr. Caracteristic pen
tru întregul nostru climat so
cial, de puternică afirmare a 
democrației socialiste, este ac
tiva participare a oamenilor 
muncii la viața cetății, Ia mari
le programe de dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei, cit și 
la rezolvarea tuturor probleme
lor, oricît de „minore" în apa
rență, din care se clădește viața 
străzii și a cartierelor și care 
conduc, prin implicare cetățe
nească, la continua înflorire a 
localităților.

De la tovarășul Petre Dicu, 
Instructor al Consiliului popular 
al sectorului 6. am aflat că în 
casa candidatului Alexandru 
Protopopescu, de profesie elec
trician Ia întreprinderea „Semă
nătoarea", în fiecare săptă
mină se adună un adevărat 
„stat major" al acțiunilor și 
Inițiativelor cetățenești. Am 
vrut să ne convingem și l-am 
vizitat joi seara. Se discuta cu 
multă aprindere. In jurul me
șei: Gheorghe Cioran. pensio
nar, secretarul unei organizații 
de partid din cartier, Constan
tin Șerban, pensionar, și soții 
(tot pensionari) Elisabeta șt 
Petre Ciotică (ea președinte, el 
vicepreședinte al O.D.U.S. din 
cartier). Ordinea de zi? „Exami
narea" răspunsului primit. Ia o 
adresă a lor. către Poștă, de la 
care ceruseră plantarea în car
tier a unor cutii de scrisori „că 
nu-i nici una, ca să pul o Ilus
trată trebuie să te duci tocmai 
la Gara de Nord". Li s-a răs
puns că „încă nu-i momentul", 
zona aflîndu-se în sistemati
zare. Replică... loco : „La uni! 
n-a ajuns, pare-se, vestea că 
Crîngașil e un cartier nou nouț 
în care se mal ridică blocuri.

*
*

*

*

î

muncii, disciplina vieții de fie
care zi, care făurește răspunde
rea, stimulează spiritul de orga
nizare, iar acesta, la rîndu-i, in
stituie controlul și autocontro
lul pentru a obține maximum 
de randament și eficiență în 
orice activitate.

— Cum ați defini climatul 
politico-moral al satului de 
azi ?

—- Cu cîteva zile în urmă s-a 
ținut adunarea generală a coo
peratorilor. Cu toții am revă
zut in amănunt sarcinile noului 
an agricol. Fiecare luare la cu- 

vînt — vă mărturisesc cu emo
ție — era o expresie a dra
gostei și a răspunderii oameni
lor față de pămint, față de spori
rea rodniciei lui, pentru a obține 
acele recolte sigure și stabile 
pe care le presupune o agri
cultură modernă, bine dotată 
tehnic. Așa Înțeleg țăranii noș
tri cooperatori să intîmpine ale
gerile de deputați de la 17 mar
tie. Felul cum gîndesc șl acțio
nează oamenii noștri pune în 
lumină, cu pregnanță, noile di
mensiuni morale ale persona
lității lor, climatul de hărnicie 
și abnegație In care energiile 
tuturor își află semnificative 
împliniri șl satisfacții. în a- 
cest climat de exigență cresc 
tinerele generații de țărani, 
care sînt de fapt muncitori 
ai pămîntului cu pregătiri 
multiple pentru a face față 
universului agricol de azi — 
mecanizatori, tehnicieni agri
coli, electronlștl, chimiști. în a- 
ceastă autentică „uzină a pli
nii" specialistul își are locul său 
precis, cerindu-i-se, pe lingă 
competență profesională, o im
plicare profundă in însăși viața 

ce-1 drept — dar In care parte 
a Bucureștiului nu se întâmplă 
la fel ? Avem încă multe de 
făcut, de pus umărul la ridi
carea a trei școli, a unul ma
gazin BIG. dar le vom face, am 
văzut pe machete amplasamen
tele...".

Este stenic acest vom face. 
Așa s-a zis șl cind cu înfrumu
sețarea cartierului care, iată, e 
aproape gata. Și-i frumos și 
pentru că. se vede. cetățenii 
mobilizați de același „stat ma
jor", au plantat anul trecut, cu 
mina lor, 380 de pomi și 510 
brăduți...

Pomii aceștia tineri vor vorbi, 
peste ani. generațiilor viitoare 
despre spiritul de inițiativă și 
hărnicia acestor gospodari, așa 
cum, in oricare alt colț de țară, 
fiecare rodire de acest fel stă 
mărturie despre implicarea ci
vică.

Demn de subliniat — aici ca 
și în toată Capitala, ca și pe 
cuprinsul întregii țări — e fap
tul că aceiași cetățeni care 
peste zi își fac datoria la locu
rile lor de muncă își găsesc 
timp și pentru un pom. pentru 
a amenaja un scuar sau pentru 
a curăța zăpada — depinde de 
anotimp. în această ordine de 
idei reținem o cifră extrem de 
grăitoare. în actuala legislatură 
cetățenii sectorului au efectuat, 
cu dăruire și elan patriotic, nu 
mai puțin de 230 de milioane de 
ore de muncă destinate bunei 
gospodăriri și înfrumusețării 
spațiului lor comun de muncă și 
viață. Este încă un argument, 
unul din nenumăratele la scara 
întregii țări, despre conștiința 
participării, despre amplitudi
nea spiritului civic — fenomen 
social caracteristic epocii noas
tre de mărețe edificări.

Despre această realitate, atît 
de pregnant reliefată în întîm- 
pinarea apropiatelor alegeri, 
stăm de vorbă cu Gheorghe 
Cătălina, frezor la sculăria în
treprinderii de radiatoare, echi
pament metalic, obiecte și ar
mături metalice IREMOAS. 
Fruntaș în producție, președin
te al unei asociații de locatari 
din Giulești ; propus acum can
didat în alegerile de la 17 mar
tie în aceeași circumscripție 
electorală de sector în care 
candidează și electricianul Ale
xandru Protopopescu de la „Se
mănătoarea".

— Spiritul civic, componentă 
de bază a democrației noastre 
muncitorești, revoluționare, atît 
de puternic afirmat în acești 
ani. constituie garanția înfăp
tuirii cu succes a obiectivelor 
înscrise pe agenda viitoarei le
gislaturi — ne spune interlocu
torul nostru. El este expresia 
patriotismului fierbinte, a pa
triotismului exprimat prin fap
te, care ne animă pe toți, ale
gători și candidați. In realizarea 
exemplară a mărețului program 
al partidului.

L-am întrebat, la despărțire, 
pe Gheorghe Cătălina :

— Nu vă e „frică" de contra
candidatul dv. ?

— De ce ? Ceea ce avem de 
făcut, vom realiza oricum și 
neapărat Împreună. Cu mine, 
frezorul, cu el, electricianul, cu 
noi toți, cetățenii circumscrip
ției. Politica partidului nostru 
comunist e a tuturor. Și-i bună, 
și-i bine așa.

Mircea BUNEA

Prezenți acolo 
unde este nevoie

Pe Valea Tazlăului viscolul a suflat toată ziua în 
rafale. Spre seară, s-a lăsat un ger aspru. La sediul 
Schelei de producție petrolieră Modîrzău, județul Ba
cău, inginerul Ilie Zaharescu se pregătea tocmai să 
plece spre casă. Avusese o zi grea. Dar un telefon 
de pe Tașbuga — acolo se află unul din cele mai 
bogate zăcăminte de țiței — anunță scurt : „Cerem 
ajutoare. S-a spart conducta de pompare !“.

Inginerul socotește fulgerător : cîteva zeci de sonde 
sint amenințate cu oprirea. Uită oboseala, frigul, uită 
casa șl fuge la atelierul mecanic. Aici se adăpostise 
de visări și ger maistrul Emil Adăscăliței, împreună 
cu alți cîțiva oameni din echipa de intervenție. Ingi
nerul răsuflă ușurat :

— Trebuie să urcăm pe Tașbuga !
— Acum, noaptea, n-o să facem mare lucru — caută 

să-l convingă unul din cei de față.
— Acum, musai acum — intervine maistrul Adăscă

liței. Și, îndesindu-și căciula pe urechi, adaugă : Ci- 
ne-i bărbat, să vină cu mine !

După citeva minute, doisprezece oameni — meca
nici, sudori, electricieni, ingineri și subingineri — se 
află în mașină. Planul de bătaie l-au făcut din „mers", 
așa că în momentul in care ajung Ia fața locului fie
care știe cu exactitate ce are de făcut. Sus, pe Taș
buga, Ii se alătură inginerul Gheorghe Mocanu. șeful 
brigăzii, și doi tineri ingineri stagiari : Vasile Cătană 
și Paul Jitaru.

Toiul nopții. întuneric de smoală. Troiene de peste 
un metru. Teren foarte accidentat. Viscol. Gerul a 
coborît mercurul termometrului pină la minus 26 de 
grade. în acest infern alb și negru, cincisprezece băr
bați se bat pentru energie. După 12 ore. inginerul Ilie 
Zaharescu comunică la schelă : „Sondele de pe Taș
buga funcționează normal". -

Cincisprezece bărbați și-au făcut datoria. într-o 
noapte lungă cît o iarnă...

Gheorghe BAETA

Trei? Parcă numai doi...
Tirgoviște. Două instituții județene ușă-n ușă — Bi

blioteca șl Tribunalul. Se aseamănă prin eleganța sobră 
a arhitecturii, dar și prin rosturile lor ; într-o parte 
oamenii caută lumina cărții, iar vizavi lumina drep
tății. Prin urmare, multă și felurită lume intră mai 
întii pe poarta comună, pentru ca apoi unii să o ia spre 
stingă, alții spre dreapta...

într-una din zilele acestei Ierni, conducătorii celor 
două instituții au fost căutați — chiar în același timp. 
La directorul bibliotecii au intrat doi profesori pensio
nari, soț și soție, Irina și Victor Brîncuș. oameni de 
care-și amintesc cu dragoste numeroase generații de 
foști elevi ai liceelor tirgoviștene. Au venit să doneze 
bibliotecii ceea ce strânseseră ei mai de preț într-o 
viață — cărțile. Unele dintre ele, lucrări rarisime, ti
părite în secolele XVII și XVIII, cu care s-ar mîndri 
biblioteci prestigioase. „Știi dumneata — I-a întrebat 
profesoara pe directorul bibliotecii — care a fost cea 
mai frumoasă recompensă pe care am primit-o pen
tru întreaga mea muncă depusă în școală ? Iată care : 
unul dintre foștii mei elevi, astăzi un reputat istoric, 
mi-a spus de curînd că abia aștepta să intre la orele 
mele... Așa și cu aceste cărți ; vom fi mulțumiți să 
știm că oameni iubitori de carte, mal cu seamă tineri 
dornici să învețe, abia așteaptă să le deschidă".

în clădirea de alături... Un bărbat elegant vorbește 
șl scoate alte și alte hîrtii dintr-o geantă. E, pe rînd, 
patetic, demonstrativ, amenințător și aluziv, iar obra
zul i se colorează intr-o nuanță de roșu, alta pentru 
fiecare dintre aceste stări. Magistratul din fața sa îl 
ascultă liniștit, fiindu-i limpede că dacă și-ar pierde 
răbdarea și ar încerca să-l întrerupă asta nu i-ar fo
losi, deocamdată, la nimic. Bărbatul elegant a venit de 
la 400 de kilometri ca să sesizeze niște lucruri care ar 
putea, după opinia lui, să conducă instanța la o hotă- 
rîre greșită, în defavoarea Iui, evident Este vorba 
de un partaj, bunurile reprezintă un petic de pămînt 
și o casă veche, de paiantă, într-o comună de deal. 
Pe cine ar putea să favorizeze o eventuală greșeală 
de împărțeală ? Nu rezultă prea clar, celelalte părți 
fiind 12 Ia număr, însă el se simte amenințat...

...în aceeași zi, pe aceeași poartă au intrat trei 
oameni. Din două lumi morale, coexistente, dar dife
rite. Generozitatea, superba despărțire de bunurile 
cele mai de preț, despărțire în folosul altora, scria 
semne luminoase pe chipurile a doi dintre ei. Al trei
lea ? A mai fost cineva ?

sufletească a satului, atît de bo
gată în prefaceri.

— Cum înțelegeți această in
tegrare, în mod practic ?

— Vă dau un exemplu. Anul 
trecut s-a vorbit mult și cu în
dreptățită mîndrie despre recor
durile la producțiile de grîu șl 
porumb de la Pecica și Topolo- 
vățul Mare. Ne-am bucurat, dar 
am căzut și pe gînduri. Cum, 
adică, alții pot și noi nu pu
tem ? — ne-am spus șl ne-am 
hotărît să acționăm. Am orga
nizat opt loturi experimentale, 
cu opt soiuri de griu, ca într-un 
institut de cercetare, cercetătorii 
fiind, pasionați, țăranii coope
ratori. Unul dintre soiuri este 
chiar cel de la Pecica. Am a- 
plicat pe loturi fertilizări dife
rențiate, am făcut tot ce am 
socotit noi că este necesar. Vom 
analiza rezultatele. Aici au acțio
nat dragostea de pămint a țăra
nului, ambițiile lui de a se au- 
todepăși. Socotesc că acestea 
sint valori morale prețioase, 
vorbindu-ne limpede despre a- 
firmarea tot mai energică a a- 
celor trăsături specifice omului 
nou, dăruit trup și suflet con
strucției edificiului nostru so
cialist. Noua revoluție agrară 
creează și e creată de un agri
cultor pe măsura ei. un om care 
își gindește într-un fel nou via
ța și munca, așa cum ne cere 
secretarul general al partidului. 
Noua revoluție agrară oferă un 
larg cîmp de afirmare celor ce 
iubesc pămîntul. Unul dintre 
argumente 'este și faptul că în 
toți acești ani socialismul a In
vestit mult in țăran. I-a format 
un nou orizont, i-a deschis por
țile științei agricole, ale altor 
științe — mecanica, chimia și 
așa mai departe. Dar investiția 
cea mai de seamă, care a dat 
roade de excepție, este, după 
mine, în domeniul conștiinței : 
el își înțelege astăzi într-un mod 
superior rostul său, în rostul 
general al țării. Ca oameni, ai 
pămîntului privesc acum de la 
o nouă înălțime, a gîndului și a 
faptei, noua etapă istorică spre 
care ne călăuzește partidul.

Dlonlsle 5INCAN

Gheorghe MANEA 

Fără preget
Căzuse multă zăpadă și în părțile Birladulul ; toată 

noaptea a viscolit de nu puteai ieși din casă. Pe la 
miezul nopții, la spitalul rural Tutova, de la Pochidia, 
un sat la vreo 19 kilometri, s-a anunțat că o coopera
toare, Cornelia Cozma, gravidă, se simte foarte rău. 
E tînără, la prima naștere, are dureri mari. Se cere 
ajutor neîntîrziat. ...Legătura telefonică se întrerupe 
brusc ; viscolul se aude și mai tare.

Inima ăsistentei de serviciu Mihaela Arghlrescu bă- 
tea și ea ca un clopot de alarmă. Alertă tot spitalul, 
căută primărița. Repede, împreună cu directorul spi
talului hotărî că trebuie cit mai repede pornit intr-a
colo. Dar medicul specialist plecase la un alt caz ur
gent. Ce era de făcut ? Fără să mai stea o clipă, tî- 
năra asistentă decise : „Merg eu cum pot. E un caz 
grav. Nu putem s-o lăsăm...".

Cîțiva oameni cu lopeți și felinare Înaintează anevoie 
prin troiene pină Ia brîu, orbiți de viscol. Sînt cîțiva 
săteni care au sărit în puterea nopții să dea ajutor. 
Sania In care se află asistenta își face loc foarte greu 
prin nămeți. Dar metru cu metru. încet, înaintează. 
Orele de luptă cu viscolul Sint lungi, nesfîrșite. Co
loana ajunge în satul Crivești, prin care trebuiau să 
treacă ; beznă, nu se deosebesc casele. Nici o lumină 
In Imensitatea alb-cenușie. In marginea satului, oa
menii mai-mal să se ciocnească de un alt grup de 
săteni care, tot cu o săniuță, încercau să ajungă la 
spital cu gravida. Pentru că durerile facerii se înteți
seră și femeia nu le mai putea suporta, plecaseră cu 
ea spre Tutova. Fără să ezite, asistenta hotărăște : 
„Repede, la prima casă 1"

...Și ferestrele casei gospodarului au rămas luminate 
pină dimineața, cînd mama și noul născut, un băiat 
rotofei, erau în afară de orice pericol. în imensul în
tins alb al iernii, încălzit de oameni, s-a născut o floa
re. Semn al perpetuei primăveri, al vieții biruitoare.

Petru NECULA

Cu aceeași generozitate
îl cheamă Dorel Cemomazu, este inginer, are 37 de 

•ni, din care ultimii 14 — adică de la terminarea 
facultății „cînd învățămîntul a pierdut un viitor cadru 
didactic, iar producția a ciștigat un om" — sînt strâns 
legați de Uzina de reparații transformatoare și apara
taj electric din Roman. 37 de ani, 14 ani de producție, 
135 de invenții propuse, peste 90 fiind brevetate... ȘI 
totuși, nu pentru această autentică performantă ne-am 
oprit asupra inginerului creator. Ci datorită faptului 
că una din ultimele sale invenții („reglajul tensiunii 
electrice la transformatori") a fost dusă la bun sfîrșit 
împreună cu Dorel și Cornelia Stamatiu. Amîndoi, in
gineri. Amîndoi în anul II de stagiatură. Amîndoi, la 
prima invenție.

De ce insistăm asupra acestor amănunte ? Pentru a 
da relief unei... coincidențe. Era, tot așa, în anul II 
de stagiatură, cînd Dorel Cernomazu primea cu gene
rozitate ajutor să-și cristalizeze ideea primei invenții, 
să o finalizeze. Atunci a prins rădăcini încrederea in 
puterea lui de creație. Atunci 1 s-au deschis cu gene
rozitate porțile cutezanței. Reușita i-a dat aripi. Clipa 
de start, din această cauză, n-a putut fi uitată. Dova
dă : întîiul zbor al celor doi stagiari, sub privirile sale, 
ale omului care știe cu ce preț a fost cîștigată expe
riența, cît au investit alții în el pînă în acest moment 
al generoasei rambursări.

Și — cine știe ? — poate că nu-i chiar atît de departe 
ziua cînd acești tineri, care sint acum la prima lor 
creație, vor ajuta, la rîndul lor, pe alții să prindă 
Încredere In- ei.

Iile TANASACHE
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Muncă temeinică, răspundere și angajare 
pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice

Organizare superioară, măsuri eficiente

In bătălia pentru ma! mult cărbune
LIVRAT TERMOCENTRALELOR

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ SĂRMĂȘAG LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ CĂPENI

DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI
- m obiectiv de prima însemnătate in agriculiura

Flux continuu de lucru in subteran, Calitatea cărbunelui — in atenția
mobilizare exemplară in cariere
tn aceste zile, la întreprinderea 

minieră Sărmășag, bătălia pentru a 
extrage cit mai mult cărbune se dă. 
în principal, pe două fronturi : pri
mul — realizarea și depășirea sar
cinilor de plan la extracția și livra
rea cărbunelui potrivit indicatorilor 
adoptați in recenta adunare genera
lă a oamenilor muncii, al doilea — 
subordonat primului — înlăturarea 
efectelor acestei ierni grele, care 
Influențează direct munca în carie
re. Ninsorile căzute în ultimele zile, 
temperaturile foarte scăzute au în
greunat activitatea extractivă la su
prafață. Cu toate aceste dificultăți, 
minerii din Sărmășag au livrat de 
la începutul anului și pînă în pre
zent 154 000 tone cărbune net, cu 
3100 tone peste prevederile de plan.

— Aceste rezultate se datorează 
!n primul rtnd intensificării activi
tății in subteran, unde se lucrează 
în flux continuu — ne spune ing. 
Aurel Sarea, directorul întreprinde
rii. Totodată, am suplimentat for
mațiile de lucru din abatajele fron
tale. Prin această măsură am extras 
peste plan 300 tone cărbune. Cele mai 
bune rezultate s-au obținut In abata
jul complex mecanizat 6012, de la 
sectorul minier Sărmășag I, unde s-a 
realizat o avansare de 20 metri li
niari, ceea ce înseamnă o producție

suplimentară de 500 tone cărbune. 
De asemenea, am stabilit ca în fie
care sector să fie asigurată asis
tența tehnică de specialitate pe toa
tă durata lucrului. Urmarea ? Aba
tajul 6802, de la sectorul minier 
Chieșd, înregistrează o producție 
suplimentată de 300 tone cărbune.

Cu probleme deosebite se con
fruntă în aceste zile minerii din ca
rierele CosniciU, Zăghid, Bobota. 
Astfel, pentru a menține in stare de 
funcționare toate utilajele, mecani
cii de la mina Zăghid, spre exem
plu, efectuează întreținerea acestora 
pe timpul nopții. Lucrînd zi-lumină, 
în schimburi prelungite, minerii de 
la Zăghid au reușit să extragă su
plimentar mai bine de 1 300 tone 
cărbune din carieră. în cariera Bo
bota în prezent se lucrează la pre
gătirea producției pentru luna mar
tie, decopertările fiind chiar în a- 
vans. Pentru a se asigura livrarea 
ritmică a cărbunelui către termo
centrale, concomitent cu măsurile 
luate de minerii din Sărmășag. efor
turi deosebite depun și ceferiștii din 
stația Zalău, astfel Incit să se asi
gure la timp vagoanele necesare 
transportului cărbunelui către ter
mocentrale. (Eugen Teglaș, cores
pondentul „Scînteii").

permanentă
Iarna deosebit de aspră din acest 

an a creat greutăți și in activitatea 
minerilor din bazinul carbonifer aL 
Baraoltului. Temperaturile deosebit 
de scăzute și zăpada abundentă au 

' făcut ca munca minerilor in cariere 
și abataje să se desfășoare în con
diții -deosebit de dificile. Dar chiar 
și în aceste condiții deosebite, mi
nerii de aici au găsit soluții pentru 
jndeplinirea planului de producție 
și chiar pentru depășirea lui. Ca 
atare, de la începutul anului și pînă 
în prezent ei au livrat suplimentar 
termocentralelor 7 000 tone lignit.

— în condițiile acestei ierni gre
le, minerii au dat incă o probă a 
deplinei lor angajări, demonstrind 
prin fapte că înțeleg să răspundă 
prompt chemării adresate de secre
tarul general al partidului de a da 
țării cît mai mult cărbune — ne-a 
spus ing. Kiss Dezso, șeful sectoru
lui producție al întreprinderii mi
niere Căpeni. întregul colectiv, prin- 
tr-o exemplară mobilizare și dărui
re, a asigurat funcționarea în eon- 
diții cît mai bune a excavatoarelor 
și benzilor transportoare, a tuturor 

. instalațiilor și utilajelor din dotare. 
Minerii, toți oamenii muncii din în- 
trepririderea noastră au dat dovadă 
de o înaltă conștiință patriotică, în- 
lăturînd greutățile provocate de ză-

La întreprinderea minieră Rovinari, prin exploatarea atentă a utilajelor de mare capacitate se asigură și în con
dițiile acestei ierni aspre cantități cit mai mari de cărbune

a colectivului
padă, descongestiontnd căile de ac
ces, asigurînd condițiile necesare ca 
activitatea în subteran și la supra
față să se desfășoare in ritm cit mai 
înalt

Din amplul tablou al muncii în
suflețite a minerilor de aici — ro
mâni și maghiari — dornici să în- 
tîmpine . alegerile de deputăți de la 
17 martie cu rezultate cît mai bune 
în producție, reținem cîteva din 
măsurile luate în ultimul timp. Așa, 
bunăoară, s-a redistribuit efectivul 
in abatajele frontale, asigurîndu-se 
o mai - bună repartizare a muncito
rilor. S-au organizat, totodată, 
schimburi prelungite, iar cadrele de 
conducere și specialiștii acordă per
manent asistentă tehnică în toate 
sectoarele de producție. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut brigă
zile conduse de Szocs Ferenc și 
Doczi Antal, din sectoarele Vîrghiș I 
și mina Baraolt. O atenție deosebită 
se acordă în prezent calității cărbu
nelui. Astfel, a fost mărit numărul 
muncitorilor la operațiile de sortare 
a cărbunelui, la curățirea și încăr
carea vagoanelor destinate termo
centralei din Borzești.

Proțjleme deosebite au apărut In 
unele mine din acest bazin ca ur
mare a infiltrațiilor de apă. care au 
dus la umezirea cărbunelui. Pentru 
eliminarea operativă a acestui nea
juns s-au luat grabnic măsurile ce 
se impuneau. Printre altele, s-au 
montat pompe cu ajutorul cărora se 
evacuează apele din abataje și de 
sub benzile transportoare. Mai mult, 
la gura minelor s-au organizat echi
pe speciale, care aleg sterilul de pe 
benztie transportoare.

— Cu toate că in aceste zile preo
cuparea prioritară a întregului co
lectiv o constituie realizarea și de
pășirea sarcinilor de producție . — 
ne spune tehnicianul Garcea Bucur 
— avem în vedere și activitatea vii
toare. încă de pe acum pregătim 
fronturile de lucru pentru perioada 
următoare, cînd producția de lignit 
va trebui să crească simțitor. Cu- 
noscind bine acest lucru, minerii 
din bazinul carbonifer Baraolt lu
crează intens la deschiderea minelor 
Racoș-Puț, Baraolt II și Vîrghiș-Est. 
(Pâljânos Maria, corespondentul 
„Scînteii").

în primele zile de desprimăvărare 
urmează să fie insămințate cele mai 
multe plante de nutreț destinate pro
ducției de masă verde și fin necesa
re asigurării bazei furajere, creșterii 
efectivelor de animale șl producției 
zootehnice. De bună seamă, extin
derea culturilor furajere valoroase ce 
se însămînțează în prima urgență, în
tre care lucerna și trifoiul ocupă un 
loc important, necesită cantități mari 
de semințe de calitate superioară din 
punct de vedere biologic și al valorii 
culturilor. în această privință, un rol 
hotărîtor are înfăptuirea programu
lui special de producere a semințelor 
care prevede, intre altele, generali
zarea in producție a semințelor din 
categoriile biologice superioare — e- 
lită și înmulțirea 1 — la toate spe
ciile, soiurile și hibrizii de plante 
furajere. în ancheta de față am ur
mărit modul in care se acționează 
pentru asigurarea integrală a semin
țelor de plante furajere valoroase.

Pentru echilibrarea balanței fura
jere din punct de vedere energetico- 
proteic, specialiștii și cercetătorii cu 
care am discutat susțin că este ne
cesar ca leguminoasele perene — lu
cerna, trifoiul, 
ghizdeiul. spar- ----------------------
ceta — să dețină 
o pondere de cei 
puțin ’70 la sută 
in structura plan
telor de nutreț. 
In momentul ds 
față acestea re
prezintă numai 
66 la sută în 
structura plante
lor furajere cultivate. însă pro
porția lor diferă foarte mult in
tre județe cu condiții asemănătoare 
și chiar de la o unitate agricolă la 
alta. în județul Ialomița, lucerna o- 
cupă 70 la sută din suprafețele des
tinate bazei furajere, ceea ce explică 
în bună măsură faptul că județul se 
situează pe un loc de frunte pe țară 
la producția de lapte. In schimb, in 
județul Dolj, din 33 000 hectare des
tinate plantelor furajere cultivate.

să fie rezervate pentru sămîntă și o 
parte din culturile obișnuite de lu- 
cernă și trifoi".

Este, desigur, un început bun, dar 
încă insuficient pentru a avea garan
ția că se vor produce, cantitativ și 
calitativ, semințele stabilite la fie
care cultură furajeră. Spunem aceas
ta întrucît specialiștii afirmă că, îna
inte de toate, este neapărat necesar 
să se asigure o mai bună zonare a 
acestor culturi pe criterii de favora- 
bilitate și amplasarea lor pe terenuri 
corespunzătoare. Se știe că in zonele 
sudice se obțin producții mai mari de 
semințe de lucernă decît in centrul 
și nordul țării. Deși producția de se
mințe in zonele favorabile e, de re
gulă, cu 50—70 la sută mai mare, to
tuși, programul special aprobat încă 
din 1979 nu se realizează cum se 
cuvine. Pe de altă parte, și în zonele 
favorabile din sudul țării se constată 
mari diferențe în ce privește pro
ducția de semințe la hectar, care va
riază de la 80—100 kg la 300—500 kg 
și chiar mai mult.

Rezultatele multor unități agricole 
au demonstrat că prin aplicarea co
rectă a tehnologiei stabilite de Aca-

lor furajere de la I.C.C.P.T. Fun- 
dulea. Pentru a avea certitudinea că 
tratamentele vor putea fi aplicate se 
impune nominalizarea și repartizarea 
distinctă a erbicidelor și insectofun- 
gicidelor pentru loturile semincere 
de plante furajere, așa cum se pro
cedează în cazul altor culturi".

Totodată, sub nici un motiv nu sa 
poate trece cu vederea că mari can
tități de semințe se pierd la recol
tare. De aici decurge necesitatea ca 
unitățile producătoare de semințe să 
aibă la’ dispoziție combine și alte uti
laje specifice recoltării și condițio
nării semințelor mici. Se apreciază 
că pe această cale se pot reduce cu 
40—50 la sută pierderile la recoltare, 
ceea ce înseamnă foarte mult. Dar în 
afară de dotarea tehnică este nevoie 
să se combată cu fermitate practicile 
anacronice de a se subestima recol
tarea semincerilor de plante dfe nu
treț. lucrare ce coincide cu secerișul 
griului sau altor culturi.

Desigur, pentru a avea mal multe 
semințe de lucernă este obligatorie 
realizarea acestora și din culturile 
obișnuite, așa cum au procedat din- 
totdeauna bunii

Acu'm se pregătește
asigurarea bazei furajere!

SPORURI DE PRODUCȚIE PRIN EFORTURI COMUNE
In legătură cu acțiunile Inițiate, cu măsurile care vor fi adoptate în 

continuare pentru ca activitatea in mine și cariere să se desfășoare in 
condiții superioare, asigurindu-se pe această cale cantități tot mai mari 
de cărbune, ne-am adresat tovarășului Vasile Scripăț-Florescu, directorul 
diatscției plan și urmărirea producției din Ministerul Minelor.

— Au trecut două decade din luna 
februarie. Care este stadiul realizării 
planului la extracția de cărbune ?

— După o perioadă grea, datorată 
temperaturilor foarte scăzute șl nin
sorilor abundente din luna ianuarie, 
activitatea în toate bazinele carboni
fere a cunoscut un reviriment. Mai 
exact, cantitățile de cărbune extrase 
au crescut, în medie, în perioada 15 
ianuarie—10 februarie cu 32 000 tone 
pe zi, respectiv cu 40,3 la sută față 
de perioada anterioară. Iată insă că, 
în ultimele zile, ne confruntăm cu 
un nou val de frig și ninsori, fapt 
ce a făcut ca in activitatea de-mi
nerit să apară noi dificultăți. Pro
blem*  deosebite au apărut în bazi
nele Carbonifere Rovinari și Motru, 
din jtidețul Gorj, care realizează 68 
Ia sută din producția totală de căr
bune energetic. De asemenea, în ba- 
ziriele Cîmpulung și Horezu (Vîlcea) 
activitatea cunoaște ritmuri de lucru 
mal scăzute. Cu toate aceste greutăți, 
minerii au extras in primele două 
decade ale lunii februarie aproape 
2 milioane de tone de cărbune, cu 
337 000 tone mai mult față de reali
zările din perioada corespunzătoare 
a lunii ianuarie. Cele mai bune re
zultate le-au obținut în această pe
rioadă întreprinderile miniere din 
Voivozi, Horezu, Comănești, Urdarl 
gi Combinatul minier Ploiești.

— Iama continuă să fie foarte as
pră, ridicînd probleme deosebite in 
activitatea din cariere, tn aceste con
diții, care sînt măsurile luate de con

ducerea ministerului pentru sporirea 
producției de cărbune ?

— într-adevăr, activitatea din toa
te carierele de cărbune este in pre
zent mult îngreunată de asprimea 
deosebită a acestei ierni. în majori
tatea carierelor acum sînt • deosebit 
de frecvente, ca urmare a tempera
turilor scăzute, ruperile de benzi pe 
transportoarele magistrale. îngheța
rea cărbunelui In buncărele de des
cărcare și în depozitele tehnologice 
au făout ca, în ultimele zile, canti
tatea de lignit livrată termocentrale
lor să înregistreze o anumită scă
dere. Cadrele de conducere și specia
liștii din minister, din combinatele 
și întreprinderile miniere, urmind in
dicațiile date în repetate rinduri de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, au sta
bilit o serie de măsuri organizatorice 
și tehnice, care vizează în special 
punerea grabnică în funcțiune a tu
turor circuitelor de benzi transpor
toare rupte, precum și creșterea rit
mului de extracție și scurtarea tim
pului de încărcare a vagoanelor. In 
acest sens, un număr important de 
cadre de conducere și specialiști din 
minister se găsesc in aceste zile în 
unitățile productive pentru a acorda 
asistență tehnică și sprijin efectiv 
în rezolvarea tuturor problemelor. 
Totodată, un accent deosebit se pune 
pe creșterea calității cărbunelui li
vrat termocentralelor. în acest scop, 
echipe de specialiști urmăresc per
manent respectarea tehnologiilor de 
extracție și calitatea cărbunelui.

— Vă rugăm să faceți cîteva re
feriri și la modul in care se deru
lează in aceste zile lucrările de in
vestiții in acest sector de bază al 
economiei naționale ? .

— Pe lingă folosirea la parametri 
superiori a utilajelor din dotare, o 
atenție deosebită acordăm, in pre
zent, lucrărilor de investiții și pu
nerii in funcțiune a noilor linii teh
nologice din cariere. Intr-o fază 
avansată se află montajul la 6 ex
cavatoare cu rotor și 4 mașini de 
haldat în carierele Roșiuța și Lu- 
poaia din bazinul Motru, Roșia de 
Jiu din bazinul Rovinari și Husni- 
cioara din bazinul Mehedinți. Tre
buie spus, totuși, că in general în 
activitatea de montaj și punere în 
funcțiune a noilor linii tehnologice 
sint mari rămineri in urmă. Acestea 
se datorează, în cea mai mare parte, 
lipsei unor subansambie din infra
structura utilajelor, precum și livră
rii de către întreprinderile furnizoare 
a unor subansambie fără a se res
pecta ordinea de montaj.

— în încheiere vă rugăm să vă 
referiți la modul in care se desfășoa
ră transportul cărbunelui din princi
palele bazine carbonifere spre marile 
termocentrale.

— La nivelul ministerului s-a con
stituit un’ comandament care urmă
rește zi și noapte stadiul încărcării, 
transportului și descărcării vagoane
lor cu cărbune. La ora de față, in 
întreprinderile miniere se află încă 
în stoc o cantitate de peste 2 mili
oane tone de cărbune, care trebuie 
să ajungă cît mai repede la termo
centrale. O atenție deosebită acor
dăm transportului de cărbune către 
termocentralele Ișalnița și Oradea, 
unități unde stocul de cărbune a scă
zut simțitor în ultimele zile.

Semnale 
pe adresa 

unor furnizori
Potrivit datelor șl informațiilor 

primite de la Ministerul Minelor 
rezultă că, în prezent, o serie de 
unități miniere se confruntă cu o 
serie de greutăți determinate de 
lipsa Unor piese și subansambie. 
Iată, in acest sens, cîteva exemple 
concludente :
• încă din luna noiembrie 1984, 

întreprinderea „UNIO" din Satu 
Mare trebuia să livreze Combina
tului minier Rovinari reductoarele 
pentru excavatoarele ESRc nr. 13 
și:17. Minerii din Rovinari nu le-au 
primit nici in prezent...
• Noi linii transportoare de mare 

capacitate nu pot fi puse în func
țiune în diverse bazine carbonifere 
deoarece întreprinderea mecanică 
de mașini și utilaj minier din 
Baia Mare nu a livrat o cantitate 
însemnată de tamburi pentru trans
portoarele T 450 și T 451.
• Minerilor din Rovinari le sînt 

absolut necesare, acum, cele 3 să
pătoare de canal in vederea utili
zării lor la drenarea apelor de in
filtrații din cariere. Semnal pe care 
credem că-1 va recepționa condu
cerea întreprinderii mecanice din 
Gheorgheni.
• întreprinderea de mașini elec

trice București trebuie să livreze 
neîntirziat 57 de motoare întreprin
derii „UNIO“ din Satu Mare care, la 
rîndul ei, trebuie să finalizeze in
tr-un timp cît mai scurt transpor
toarele cu racleți TR 7, pe care le 
solicită intens minerii din Valea 
Jiului.

demia de științe agricole și silvice 
pot fi obținute la lucernă recolte de 
400—500 kg semințe la hectar — de 
trei-patru ori mai mult decît se rea
lizează la culturile obișnuite. Care 
sînt avantajele acestei tehnologii 7 
Cercetătorul Paul Varga, de la 
I.C.C.P.T. Fundulea, ne spune că 
poate fi redus mult timpul pînă se 
obține prima recoltă de semințe. Ast
fel, perioada de la semănatul lotu- 

r____ _ _ „__ _______ rilor semincere, deci de la începutul
numai 18 000 sint ocupate cu lucernă. toamnei și pînă la stringereaa«eebl- 
Și în județele Neamț, Botoșani, Gorj —i—
și altele, lucerna și trifoiul ocupă

- abia jumătate din suprafețele respec
tive. De ce un procent atît de redus ? 
Răspunsul primit este invariabil : 
„Lipsesc semințele de lucernă și tri
foi". Ca atare, trifolienele sint ade
sea înlocuite cu plante mal puțin va
loroase. Pentru a se suplini acest 
deficit de sămință, în 1985 o bună 
parte a suprafețelor destinate trifo
iului se vor însămînța. cu șămințâ 
adusă din import, situație cu totul 
necorespunzătoare, întrucit, cu ani in 
urmă, existau disponibilități pentru 
export.

Asemenea situații Impun ca, încă 
de pe acum, cînd se definitivează 
planurile de producție ale unităților 
agricole, să se prevadă măsuri ferme 
pentru sporirea producției de semin
țe. în ce direcție trebuie acționat cu 
prioritate ? în primul rind, este ne
voie să se extindă activitatea de pro
ducere a semințelor de plante fura
jere In întreprinderile pentru îmbu
nătățirea pajiștilor. „în cadrul aces
tor întreprinderi, loturile semincere 
pentru trifoliene reprezintă doar 
52 la sută din suprafețe — ne spune 
inginerul Vasile Pană, directorul di
recției bazei furajere din Ministerul 
Agriculturii. De aceea, au fost luate 
măsuri ferme, astfel incit proporția 
trifoiienelor să ajungă la 62 la sută 
in structura loturilor semincere. Pen
tru soluționarea problemei semințe
lor la aceste culturi ne preocupă, tot
odată, organizarea de ferme semin
cere specializate în * ' 
perativele agricole, 
numeric, dar dotate 
lă corespunzătoare 
in totalitate și la timp a tehnologiei 
de cultivare în vederea creșterii pro
ducției la hectar. Pe de altă parte, 
vom urmări ca In unitățile agricole

I.A.S. și in coo- 
unități restrînsa 
cu baza materia- 
pentru aplicarea

tei; la prima coasă din anul urmă
tor, este de numai 11 luni, in loc. de 
doi- ani cit durează producerea se
mințelor după practica obișnuită. In 
plus, norma de sămință la hectar «Sta 
cu două treimi mai redusă decît la 
culturile obișnuite. Spațiul nu ne în
găduie 
exemple de unități care au obținut 
producții de semințe în valoare de 
20 000—30 000 lei la hectar, compara
bile cu recoltele record de la alte 
culturi.

Problema esențială care se ridică 
este că această tehnologie nu se 
aplică decît pe suprafețe foarte re- 
strinse. De ce ? Pentru că nu se a- 
sigură apa necesară irigării în pe
rioada insămînțării loturilor semin
cere care, potrivit normelor, are loc 
la începutul toamnei. In județul Că
lărași, unde există mari suprafețe 
amenajate pentru irigat, cea mai 
mare parte a loturilor semincere de 
lucernă n-au fost Irigate. Din această 
cauză, multe unități agricole au re
nunțat Ia aplicarea tehnologiei amin
tite, amînînd insămînțarea lucernei 
pentru ~ " - -
recoltă 
an mai 
reduse, 
zia ca 
să fie amplasate pe terenuri cu posi
bilități certe de irigare, mai ales în 
sisteme locale sau pe soluri cu umi
ditate suficientă.

Sînt și alte măsuri de ordin tehnic 
care contribuie la sporirea producției 
de semințe la plantele furajere. In
tre acestea amintim aplicarea trata
mentelor pentru combaterea dăună
torilor. „Sînt necesare trei tratamen
te la luoernă și două la trifoi, cu 
insectofungicide fabricate In țară — 
precizează dr. Ing. Iuliu Moga, șeful 
programului de ameliorare a plante-

să Înserăm numeroasele

primăvară. Ca atare, prima 
de semințe se obține cu un 
tîrziu și în cantități mult mai 
De aici se desprinde conclu- 
lucernierele pentru sămință

i

EVOLUȚIA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE

- în mii tone -

Combinatul 
minier

Perioada
Diferența1-20 

ianuarie
1-20 

februarie

Rovinari 367 478 + 111
Motru 397 490 + 93
Valea Jiului 399 453 + 54
Ploiești 
Alte unități

203 235 + 32

miniere 255 302 + 47

Total minister 1621 1958 + 337

Așadar, reținem din discuțiile avute cu specialiști din cadraj Minis
terului Minelor, din relatările corespondenților noștri transmise din ba
zinele carbonifere eforturile cu totul deosebite, abnegația și dăruirea cu 
care acționează zi de zi minerii pentru a extrage cantități tot mai mari 
de cărbune. In condițiile acestei ierni aspre, cu ninsori abundente și 
temperaturi scăzute, toți oamenii muncii din industria extractivă a căr
bunelui au înțefes datoria patriotică ce le revine și răspund printr-o 
deplină angajare chemării adresate de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a asigura cantitățile de cărbune nece
sare aprovizionării ritmice a termocentralelor.

Pentru depășirea greutăților care se mal Ivesc într-o unitate sau 
alta trebuie ca toate întreprinderile constructoare de mașini care reali
zează utilaje miniere și piese de schimb pentru minerit să răspundă 
prompt solicitărilor minerilor. Este necesar ca organele și organizațiile 
de partid din aceste întreprinderi să acționeze in modul cel mai hotărît, 
să ia neîntirziat măsurile ce se impun pentru livrarea utilajelor, piese
lor de schimb și subansamblelor contractate cu unitățile miniere. în 
același timp, așa cum reiese și din relatările primite de la eorespondențli 
noștri, în toate unitățile miniere este necesar să se urgenteze lucrările 
de investiții pentru 'punerea în funcțiune a noilor linii tehnologice, car# 
trebuie să producă în acest an. De asemenea, o problemă care trebuie 
grabnic soluționată se referă la urgentarea transportului cărbunelui din 
bazinele miniere spre termocentrale. într-adevăr, există greutăți dato
rită înghețării cărbunelui atît la Încărcarea cit și la descărcarea vagoa
nelor. Dar. oricum, esențial este ca termocentralele să funcționeze la 
parametri cît mai ridicați. Or, pentru aceasta, se știe, este nevoie de 
cărbune, de cît mai mult cărbune.

Grupaj realizat de Gheorghe IONIȚA

gospodari. Tendinț; 
unor specialist 
și cadre de con
ducere din uni
tăți de a procuri 
sămință 
de alții, 
pune în 
propriile 
tați duce la de
reglarea circuitu 
lui normal al se 
mințelor, la per 

dezinteresului față de re 
acestei probleme. Iată di 

de pe acum . este ne 
tn fiecare unitate agri 

fie stabilite și delimitați

produși 
de a ni 
valoari 

posibili

petuarea 
zolvarea 
ce, Încă 
cesar ca 
colă să 
porțiunile de lucerniere pentru să 
mintă din suprafețele destinate pro 
ducerii furajelor, să se aplice cu ma 
ximă atenție lucrările de fertilizare 
Întreținere și tratamentele r -cesare

Ne aflăm Intr-o perioadă înd si 
fac ultimele verificări ale .îtățil se 
mințelor de plante furajere, decuscu 
tarea celor de trifoliene. Potrivit pro 
gramului Întocmit de ministerul ct 
resort, întreaga cantitate de sămlnț: 
de lucernă și trifoi urma să fie trans 
purtată îa stațiile de deciiscutan 
pînă la finele anului trecut. Or, dii 
datele furnizate de întreprinderea d- 
condiționare, contractare și achizitio 
nare a semințelor, rezultă că nic 
pînă acum o parte din semințe n-a 
ajuns la stațiile respective, cele ma 
mari intîrzierl semnalîndu-se în ju 
dețele Ialomița, Bihor, Mureș, TImi 
și altele. în același timp însă, unei 
stații de decuscutare au început acti 
vitatea cu îritîrziere și nu au lucra 
la întreaga capacitate. Din aceast 
cauză, în timp ce stația de la Brăil 
a decuscutat 600 tone semințe de tri 
foliene, la cea de la Ghimbav-B’-așo 
abia s-au realizat 250 tone. Or, esi 
cunoscut că nici un kilogram de să 
mință nedecuscutată nu poate fi in 
sămintat De mai multă răspunder 
este nevoie și in ce privește calitate 
semințelor. Spunem aceasta întraci 
din județele Sălaj, Bihor și altele a 
fost trimise stațiilor semințe de trife 
cu multe impurități. Din cauza a 
mestecului cu pămint, semințe debu 
ruieni și alte impurități, operațiunii 
de decuscutare se repetă de trei, pa 
tru ori, cu cheltuieli de materiale i 
energie inutile și nerecuperabile.

Asigurarea semințelor pentru cui 
turile trifoliene este de natură 8 
contribuie la creșterea cantității ț 
calității producției de furaje, la echi 
librarea energetico-proteică a rațiili 
animalelor, de care depinde în mar 
măsură sporirea producției zootehni 
ce. Este o problemă care peste t( 
trebuie bine Înțeleasă, acționindu-s 
pentru solutionarea ei cu toată răs 
punderea.

C. BORDELANU

Creșterea oilor, o îndeletnicire care 
răsplătește pe bunii gospodari

întreprinderea agricolă 
de stat Cărei, județul Satu 
Mare, este o unitate com
plexă care realizează, an 
de an, producții mari în 
toate sectoarele. în rîndu- 
rile de față vom prezenta 
experiența întreprinderii 
în ce privește creșterea 
oilor, mai precis în spori
rea producției de lină. I.A.S. 
Cărei dispune de oi din rasa 
Merinos transilvănean de 
la care, in urma selecției 
științifice și a unei îngri
jiri corespunzătoare, s-au 
obținut, de la an la an, 
producții mari de lină, 
carne și chiar de lapte. O 
simplă comparație este e- 
dificatoare. Astfel, in 1950, 
oile aveau o talie relativ 
mică, o greutate corporală 
de 25—30 kg și o produc
ție medie de 3—3,5 kg lină 
pe oaie tunsă. După 34 de 
ani, in 1984, unitatea a ob
ținut 11.4 kg lină pe oaie 
tunsă, greutatea corporală 
a unul exemplar fiind de 
45 kg în condițiile atinge
rii unei natalități de 105 la 
sută. Ca urmare, fețma de 
ovine a realizat un bene
ficiu de 650 000 lei. Cum 
s-a ajuns la aceste rezul
tate ?

„încă din anul 1965 efec
tivele de ovine ale unită
ții noastre au fost intro
duse in controlul produc
ției după origine și produc
ție — ne spune Tiberiu 
Kirner, inginerul-șef cu 
probleme de zootehnie din 
întreprindere. Pe lingă

contribuția specialiștilor în 
dirijarea și efectuarea pro
cesului de ameliorare a 
rasei de oi din unitate, un 
rol important il au in a- 
ceastă direcție înșiși păs
torii, care fac și ei cu aten
ție o selecție proprie. Con
comitent cu ameliorarea 
rasei de ovine s-a acționat 
in mod constant pentru 
asigurarea bazei furajere. 
AstfeL in urma realizării

Din discuțiile pe care 
le-am purtat a rezultat că 
factorul decisiv in ce pri
vește sporirea producției 
rămîne totuși grija omului 
fată de animale. în ferma 
de ovine a I.A.S. Cărei s-au 
conturat o seamă de ini
țiative și experiențe rodni
ce oare probează răspun
derea și competenta dove
dite. de păstori in creșterea 
oilor. Este vorba, între al

LA I.A.S. CĂREI

unor lucrări de Îmbunătă
țiri funciare, pe pășunea 
din zona Ghenci-Moftin, 
care a fost desecată, s-au 
aplicat amendamente. în
grășăminte naturale și chi
mice, terenul fiind supra- 
insămlnțat cu leguminoase 
perene. Un element deose
bit de important l-a con
stituit introducerea sfec
lei pentru furaj in struc
tura bazei furajere. Pentru 
asigurarea cantităților de 
iarbă necesare pășuna- 
tului tirziu de toamnă, 
au foist înființate cul
turi duble in miriște. De 
asemenea, prin cultivarea 
rapiței furajere și secarei 
în cultură succesivă se 
obține masă verde pe care 
oile o pășunează în feres
trele Iernii șl primăvara 
timpuriu. Toate acestea 
asigură o furajare echili
brată".

tele, de aplicarea unul 
complex de măsuri care 
vizează asigurarea tuturor 
condițiilor pentru proteja
rea mieilor, pentru a obți
ne și crește un număr cît 
mai mare de animale vi
guroase, de mare produc
ție. Iată ce ne-a împărtă
șit in această privință Teo
dor Sabău : „Mi-s tare 
dragi oile. Pot spune că 
nici nu mi-aș putea închi
pui viata și rostul meu in 
afara acestei frumoase în
deletniciri. E drept, sint 
răsplătit pentru grija ce 
le-o port, avind cele mai 
bune rezultate pe fermă. 
Bunăoară, natalitatea la 
efectivul de oi de care răs
pund Împreună cu Nico
lae Somai este de 118 la 
sută, față de 105 cît este 
cel realizat pe întreaga 
fermă. La efectivul de 500

de oi pe care-I gospndi 
rim noi doi n-am pierd 
decît doi miei. E adevări 
noi dăm oilor furaje 
cantități sporite, dar ace 
„supliment" se regăseș 
în producțiile mari de Iii 
și carne".

Ce preocupări are coi 
ducerea întreprinderii, c 
lectivul fermei de ovii 
pentru creșterea product) 
de lină ? Iată ce ne-a spi 
directorul întreprinder 
ing. Ștefan Onci : „Ac 
tionăm, în continuare, pe 
tru ca în anul 1985 să o 
ținem, în medie. 13 kg lîi 
de fiecare oaie și un ind 
ce de natalitate de 110 
sută. Ca atare și benei 
ciile realizate din ace 
sector vor fi de peste i 
milion lei. Pentru rea’ 
zarea acestui obiectiv, im 
diat după topirea zăpe: 
vom începe lucrările i 
întreținere pe pășuni și I 
nete. De asemenea, vo 
asigura condițiile necesa 
obținerii a două recolte 
an de pe aceeași supraf 
tă. astfel incit să asigură 
o furajare corespunzătoa 
a oilor. în această perie 
dă rece, colectivul nost 
se ocupă cu răspundere 
îngrijirea oilor. Prin ap 
carea riguroasă a întreg 
lui complex de măsuri ir 
pus de tehnologia crește 
oilor, vrem să obținem r 
zultate și mai bune".

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Sdnte1
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NVĂȚĂTURĂ Șl MUNCĂ, MUNCĂ Șl ÎNVĂȚĂTURĂ 
-deviză și îndatorire a tineretului

3 scrisoare colectivă din Cîmpu- 
ig (Argeș) ne aduce la cunoștință 
:ultatele imbucurătoare cu care au 
heiat primul trimestru școlar ca
de didactice și elevii Liceului 
lustrial „Dinicu Golescu" (al 
I.L.M.C.) care pregătește munci- 
i calificați pentru unități din 
ntrala cimentului. „Exigența spo- 
i a caracterizat permanent colec- 
ul școlii noastre — menționează 
>f. Teodor Toteanu, directorul 
îului — iar, în acest an de studiu, 
itatea este cuvîntul de ordine în 
reaga noastră activitate. Situația 

cataloage evidențiază clase cy 
procent de promovabilitate de 

ă la sută sau peste 95 la sută, 
cadrul întrecerii uteciste „Cea 

I bună școală", elevii noștri 
u clasat pe unul din locurile 
ntașe pe localitate. Aceste rezul- 
î continuă unele succese din anul 
Iar trecut, cind toți absolvenții 
moției 1984 au luat examenul 
bacalaureat, iar 65 la sută dintre 
știa sint acum studenți ; cind la 
impiada cimentistului", liceul a 
inut locul I pe țară, confirmind 
teinica pregătire profesională cu 
e merg la noile lor locuri de 
ncă tinerii muncitori, iar 6 serie 
participant! la concursurile șco- 
s pe discipline de studiu șl me
ii au fost distinși cu premii", 
f. Dumitra Ionescu, secretara 
anizației de partid, adaugă: „Ana- 
, în adunarea de partid din, 
a ianuarie, a activității instructiv- 
cative desfășurate în primul 
nestru al anului școlar nu s-a 
it doar la consemnarea unor 
menea rezultate. Abordînd tema 
ilitate și eficiență în procesul 
ructiv-educativ în lumina do
cențelor Congresului al XIII-lea 
P.C.R.», comuniștii au relevat 
nța permanentei ridicări a sta
tei exigenței în pregătirea știin- 
:ă și profesională a viitorilor 
ncitori, valorificării plenare a 
dițiilor materiale șl spirituale 
■Inice create de partidul și statul 
tru pentru formarea noilor pro- 
;ii de muncitori și specialiști, de 
ri constructori ai socialismului 
comunismului".
onfirmind rezultatele bune înre- 
rate de colectivele didactice din 
ile orașului Cîmpulung, tovarășa 
toria Ciobanu, secretar al co
stului orășenesc de parțid, releva 
procentul de promovabilitate se 
ează la 90 Ia sută, evidențiin- 
se alături de liceul amintit și 
tul pedagogic, școlile generale nr. 
. 3 și 6, că se manifestă preocu- 
e și răspundere deosebite pentru 
gătirea forței de muncă necesare 
eprinderilor moderne din locali- 

și din județ.
espre clase cu promovabilitate 
i Ia sută, despre îndeplinirea și 
ășfrea planurilor de producție Rle 
ierelor-școală, în condițiile unei 
einice pregătiri profesionale a 
'ilor — viitprii muncitori, despre 
tența activă a elevilor, pionieri 
iteciști, în realizarea unor o- 
■tive de interes economic și cetă- 
>sc ne-au relatat:»i directori ai 
r unități de Invătămînt din Bucu

Istoria adevărată, trăită 
de făuritorii ei, reînvie de 
fiecare dată cu și mai mul
tă tăria cînd este rememo
rată de cei ce au făcut-o, 
ie pgrticipanțli direcți care, 
adesea, cu prețul vieții i-au 
dat conturul contemporan. 
Printre evenimentele seco
lului. ultima conflagrație 
mondială stăruie în memo
ria celor ce au trăit-o și au 
contribuit la deznodămîn- 
tul ei ca o pagină mereu 
vie de învățătură pentru 
umanitate. Contribuția de 
sînge incalculabilă a po
porului nostru adusă prin 
participarea armatei româ
ne la infrîngerea nazismu
lui a fost evocată în pagini 
vibrante de cronică eroică. 
S-au scris nenumărate 
cărți, pelicule cinematogra
fice au rulat pe ecrane, 
scenele teatrelor au adus în 
lumina rampei piese de 
neuitat Dintre toate, deo- 
lebit de prețuite sînt lucră
rile memorialistice pentru 
suflul lor de adevăr, pen
tru marea putere de recon
stituire a unor momente 
de maximă încleștare, pen
tru dăruirea dusă pînă la 
jertfa supremă pentru do- 
bindirea victoriei. Autorii 
acestor mărturii sînt tot
odată șt personaje implica
te total in desfășurarea 
evenimentelor. Amintirile 
lor sint un tezaur al deve
nirii noastre, așa cum fap
tele lor se află la temelia 
existentei noastre. Ca aces
tea să nu se piardă, să ră- 
mînă mereu vii, un colectiv 
din cadrul Comitetului foș
tilor luptători și veterani
lor de război împotriva fas
cismului a inițiat în urmă 
cu cîțiva ani strîngerea și 
publicarea într-o colecție 
de mare popularitate a 
acestor mărturii din vre
mea războiului. Astfel s-a 

rești. în întrecerea socialistă pe anul 
1H84, dintre școli și instituții de în- 
vâțămint — care vizează conținutul 
și calitatea învățămintului, activita
tea de cercetare și producție, buna 
organizare și desfășurare a procesu
lui instructiv-educativ ș.a. — mu
nicipiul București s-a situat pe locul 
III — locul I și II fiind cucerite de 
județele Dolj și, respectiv. Hunedoa
ra, iar județele Bacău, Timișoara, 
Arad, Iași fiind distinse cu men
țiuni. în ce privește însă promova- 
bilitatea, școala bucureșteană se si
tuează sub media pe tară (sub a- 
ceastă medie aflindu-se și școli din 
județele Vaslui, Călărași ș.a.). Ra- 
portîndu-ne din nou la situațiile din 
Cataloage, se constată, chiar într-o 
seamă de unități de invătămînt de 
prestigiu, rezultate inferioare celor 
din perioada corespunzătoare a anu
lui’ școlar precedent. Cauzele? Anali

• Și in activitatea școlară cuvîntul de ordine este calitatea • în
datoriri mobilizatoare in cel de-al doilea trimestru de studiu
• Eforturi susținute pentru temeinica pregătire a elevilor, pentru 
o prezență notabilă in concursurile pe discipline de învâțămint

și pe meserii

zele efectuate în fiecare colectiv di
dactic, la încheierea primului trimes
tru al anului școlar relevă, dincolo de 
unele greutăți obiective: pe de o par
te, o înțelegere eu totul nepedagogică 
a noțiunii de exigență față de activi
tatea cu elevii — „note mici pe tri
mestrul I pentru o mobilizare intensă 
pe trimestrele II și III", pe de altă 
parte, slăbirea nejustificată a exi
gentei față de calitatea predării lec
țiilor la diferite discipline de invă- 
țămînt, față de eficienta actului e- 
ducativ, insuficientă grijă și pre
ocupare pentru instaurarea în toate 
compartimentele vieții școlare a unui 
climat de muncă intensă, de discipli
nă și înălță răspundere in îndepli
nirea îndatoririlor ce derivă din ca
litatea de profesor și educator, din 
calitatea de elev. Fiecare asemenea 
analiză a fost încheiată prin planuri 
de măsuri concrete, menite să reme
dieze neajunsurile semnalate.

Cel de-al doilea trimestru școlar 
se desfășoară din plin. Din dialogul 
cu oameni ai școlii, cu elevi, am re
ținut, odată cu hotărîrea de a ac
ționa pentru ridicarea calității între
gii activități instructiv-educatlve, 
unele direcții concrete de acțiune.

• Lecții temeinic argumentate șl 
fundamentate științific, predate cu 
pasiune și convingere, pe înțelesul 
elevilor,

— înțelegem atingerea unu! ase
menea obiectiv major al procesu
lui de învățămînt prin mobilizarea 
colectivelor de catedră, de la fiecare 
disciplină de studiu. în conturarea și 
utilizarea celor mai adecvate metode 
de predare, integrarea în lecții a 
noilor cuceriri ale științei și tehni
cii, selecția chibzuită a volumului 
de cunoștințe pe ore și capitole 
pentru parcurgerea întregii, program* * 
școlare, dar și pentru o cit mai te

13,00 Telex
13.06 La sflrșlt de săptămtnă (color)

• Din ctntecele mele, cu Marla 
Ciobanu • Gala desenului animat
• Micile povești ale marelui 
ecran : „Cenușăreasa". Film mu- 
rical după basmul iul Charles 
Perrault • CIntecul cuvintelor — 
moment poetic • Tot ce are țara 
mai frumos. Oameni, locuri, fap

înălțătorul mesaj al eroismului
«Juna la al patrulea volum 
din ciclul Povestesc vetera
nii publicat în seria Memo
rii de război, în perioada 
dintre aniversarea a patru 
decenii de la înfăptuirea 
revoluției de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă de 
la 23 August 1944 șt ani
versarea a 40 de ani de la 
înfringerea definitivă a fas
cismului. Patru volume de 
rememorări (coordonate de 
colonel (r) Nicu Răducu)

zătoare. In aceeași catego
rie se Înscriu și luptele 
duse pentru despresurarea 
orașului Ploiești, a altor 
zone din jurul Capitalei, a 
litoralului Mării Negre și a 
Dunării. Materialul se or
ganizează concentric, ira
diind dinspre București 
spre celelalte zone ale țării, 
așa cum a fost în realitate 
și efortul militar în acel 
timp. De altfel rememoră
rile au la bază un bogat 
material de arhivă : jurnale

aviatori șl tanchiștl. elevi 
militari și pontonieri, cer
cetași și geniști, șoferi sau 
servicii de aproviziona
re etc.. Toate aceste mărtu
rii jalonează drumul arma
tei noastre pornită din ini
ma țării pînă în centrul 
Europei, drum glorios, de 
luptă încleștată, presărat 
cu grele sacrifici! : peste 
170 000 morți, răniți sau 
dispăruți pentru a ’ elibera 
mii de localități din patru 
țări. De un deosebit interes

însemnări pe marginea unor jurnale șl memorii 
ale combatanților pe frontul antihitlerist

de mare Interes pentru ci
titorul' zilelor noastre, care 
ia cunoștință nemijlocit de 
abnegația și eroismul oș
teanului român, ale oame
nilor muncii din gărzile 
patriotice, ale tuturor par- 
ticipanților la această in- 

,cleștare de proporții ne- 
maiintilnlte.

Mărturii inedite vorbesc 
despre răsturnarea de la 
putere a dictaturii militaro- 
fasciste prin forța unită a 
tuturor elementelor patrio
tice, conduse de partidul 
comunist. Militari care au 
participat direct la înfăp
tuirea ei aduc o serie de 
noi date pentru înțe
legerea acțiunii. O. par
te importantă a memoriilor 
evocă aspecte ale bătăliei 
pentru Capitală. „Cu tan- 
chiștii, în luptele din zilele 
lui august 1944" adaugă o 
pagină semnificativă pentru 
înalta capacitate de luptă 
a unităților militare, pentru 
înțelegerea rapidă a reali
tății cimpului de bătălie șl 
luarea măsurilor corespun

de operații, ordine de front. 
Însemnări personale, ceea 
ce asigură întregului vo
lum o remarcabilă ținută 
științifică,

Nuineroaee pagini evocă 
acțiunea de eliberare a te
ritoriului țării, din Oltenia 
și Banat pină în Maramu
reș. Despre bătăliile din ju
rul Timișoarei sau Brașo
vului vorbesc atît ofițeri cu 
răspundere în cadrul unor 
mari unități, cît și simpli 
militari în termen sau 
muncitori porniți direct din 
fabrici, ca faimoșii comba
tanți din „Bateria albastră" 
din Tohan, sau țărani, in
telectuali care au pus mîna 
pe armă sub imperiul ne
cesității. De aceea și 
perspectivele foarte diferite 
asupra evenimentelor, în 
același timp unitare prin 
țelul de înaltă cuprindere 
patriotică șl dăruire citrică. 
Diferitele categorii de 
arme sînt reprezentate prin 
contribuția lor specifică la 
marele efort al victoriei : 
infanteriști și artileriști.

se dovedesc însemnările 
despre bătăliile pentru for
țarea Tisei și eliberarea 
Budapestei, operații de 
mare anvergură, cu impor
tanță strategică.

Din orice punct ar pomi 
rememorarea acelor tim
puri de cumpănă, ele pun 
în evidență eroismul com
batanților, priceperea și 
dăruirea lor fără limite, tă
ria lor nu numai în fața 
unui dușman feroce, dar șl 
convingerea că alături de 
ei, în aspra încleștare, se 
află întregul popor, tovară
șii lor de luptă, că acțiu
nea, chiar jertfa lor supre
mă se fac în numele idea
lului de libertate si inde
pendență, al voinței unani
me ca asemenea momente 
tragice să nu se mai poată 
produce niciodată în viata 
omenirii. Cartea de față ne 
apare ca încă o poartă des
chisă spre cunoașterea și 
înțelegerea mesajului
profund al unor fapte ine
dite de eroism din mulți
mea faptelor înscrise de

meinică însușire a acestora de către 
elevi — prof. Eleonora Popescu, di
rectoarea Liceului de filologie-isto- 
rie nr, 1 din București.

Colectivul didactic al liceului a 
Întocmit și urmărește cu perseve
rență programul complex de pre
gătire — prin ore de meditații șl 
consultații, prin diferite alte moda
lități de informare și studiu — atît 
a elevilor care vor participa la con
cursurile școlare pe discipline de în
vățămînt și care se vor prezenta la 
diferite concursuri de admitere, cit 
și a celor rămași’ în urmă la învăță
tură ; se fac eforturi pentru corela
rea programului de studiu al elevi
lor de la învâțămintul seral cu cel 
de muncă, din producție.
• Preocupare susținută pentru 

pregătirea profesională a viitorilor 
muncitori.

— Liceul nostru pregătește forța

de muncă necesară Combinatului de 
lianți din Cîmpulung, ne scrie prof. 
Ion Ștefan, de la Liceul industrial 
„Dinicu Golescu" din localitate. 
Pentru unele meserii (operatori 
lianți și laboranți, de exemplu) ele
vii trebuie să efectueze un număr 
mai mare de ore de practică în labo
rator, or, laboratorul nostru este ne
satisfăcător. Conducerea liceului, în 
colaborare cu conducerea combina
tului. a luat hotărîrea de a amenaja 
un nou laborator de chimie, cu spe
cific de chimie a silicaților. Mobilie
rul, instalațiile necesare sint execu
tate, în prezent, de elevi sub îndru
marea maiștrilor instructori.

într-un cadru nou. modernizat, 
și-au început noul an de activitate 
productivă și elevii Liceului indus
trial nr. 28 din Capitală (al M.I.U.). 
„Am amenajat două ateliere moder
ne de confecții (din țesături și «tri
cot) pentru care întreprinderea de 
confecții și tricotaje ne-a pus la dis
poziție mobilier nou adecvat și 22 de 
mașini specializate — ne spune prof, 
emerit ing. Dumitru Cojocarii, direc
torul liceului. Am depășit planul de 
producție pe anul 1984, realizind în 
loc de 1,8 milioane Iei — 2,273 mi
lioane lei. Avem asigurate comenzi 
de lucru pentru primele luni din 
1985. Cuvîntul de ordine în atelie
rele școlare : lucru de calitate, gos
podărirea chibzuită, cu economie se
veră a materiilor prime și energiei 
electrice, disciplină și ordine cu 
adevărat muncitorească".

— Așa cum ne-am angajat și tn 
fața secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu 
ocazia vizitei de lucru la liceul nos
tru. menționează ing. Dorn Nichiior, 
directorul Liceului industrial „Elec- 

„trptimiș". (a,l sM J.M.U.E.E.). din Ti
mișoara.' precum șl prin programul 

de acțiune întocmit după prețioasele 
tndicșții ce ne-au fost date cu acest 
prilej, pregătirea profesională și 
practică a elevilor din clasele termi
nale se desfășoară direct la viitoa
rele locuri de muncă și chiar pe ma
șinile pe care vor munci, sub con
ducerea maiștrilor din întreprindere. 
Se urmăresc, tn mod constant, di
versificarea produselor realizate de 
elevi și mărirea gradului lor de 
complexitate. Aș mai adăuga că ele
vilor le dezvoltăm dragostea pentru 
muncă, interesul pentru viitoarea 
meserie încă inainte de a ne deveni 
elevi, prin numeroase și variate ac
țiuni de orientare școlară și profe
sională,

• Acțiuni educative mobilizatoa
re, eii mare forță de convingere, cu 
puternic eeou in conștiința elevilor.

— Ne sint permanent și mobiliza
tor Îndemn cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de * învăța și 
munci, de a munci și învăța pentru 
a deveni oameni de nădejde ai tă
rii. constructori priceput! ai socia
lismului și comunismului In Româ
nia — ne spune utecista Corina 
Rus, din clasata Xll-a, de la Liceul 
de matematică-fizică nr. 1 din Ti
mișoara. Am dezbătut ș! vom con
tinua să dezbatem aceste obiective 
majors în formele învățămintului 
politic U.T.C., in adunări generale 
cu teme ca : „învățătura — sarcina 
noastră de prim ordin", la clasa a 
X-a. „Munca — factor determinant 
în formarea conștiinței socialiste", 
„învățătura temeinică șl disciplina 
conștientă — condiții esențiale ale 
unei munci creatoare". „Disciplina 
în muncă — sarcina fiecărui utecist" 
la clasele a Xl-ă și a Xll-a, La 
baza acestor dezbateri vom situa 
orientările cuprinse in . documentele 
Congresului al XIII-lea al parti
dului.

La rîndul său, prof. Valeria Ste
fan, director adjunct Ia Liceul 
industrial „Dinitu Golescu" din 
Cîmpulung, ne scrie : „în cinste.a 
celui de-al Xîî-lea Congres al 
U.T.C., elevii noștri se angajează să 
se situeze pe locuri fruntașe la. în
vățătură. Acestui eveniment politic 
îi vom consacra o serie de acțiuni 
educative : simpozioanele „Tinerețea 
revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu" și „U.T.C.-ul în anii ile
galității". expoziții și lansări de 
cărți politice și beletristice, expoziție 
cu lucrările practice ale elevilor. 
Anului Internațional al Tineretului 
îi vom dedica dezbaterile: „Ceaușescu 
și pacea", „Oamenii de știință 
și pacea", „Rolul tineretului tn in
staurarea unor relații de pace și 
prietenie pe glob".

...Cel de-al doilea trimestru școlar 
se desfășoară din plin. Sub semnul 
hotărîrii nestrămutate a personal: - 
lui didactic, a comuniștilor de la 
oatedră, a tineretului școlar de a 
transpune neabătut în viață îndato
ririle de înaltă răspundere trasate 
școlii de partid, de s realiza un în
vățămînt de înaltă calitate, cu pro
funde valențe educative.

Florie» DI.VULESCU

poporul ți armata română 
în războiul antihitlerist. 
Autorii evocărilor, indife
rent de grad sau de ocupa
ție, au înțeles să lase măr- 
turie posterității gîndtirile 
lor nobile și faptele mărețe 
pentru a aminti in veci 
uriașele sacrificii făcute de 
România. Au fost partici
pant! și acum mărturisesc 
cu acea modestie a marilor 
înfăptuiri, pentru care în
săși confesiunea se încarcă 
do marea responsabilitate 
de a preveni repetarea unui 
asemenea cataclism. Prin 
înaltul mesaj de patriotism 
șl omenie, gînHurlle vete
ranilor adunate in această 
carte aduc un omagiu eroi
lor cunbscuți, dar și lungu
lui șir de eroi anonimi 
care merită să fie cunoscut! 
de generațiile de azi și de 
cele viitoare. Citind aceste 
documente, emoționante 
mărturii asupra capacității 
de luptă și jertfă a poporu
lui român, nu putem să nu 
le observăm calitatea de 
înalte Izvoare pentru o li
teratură militantă, patrio
tică. Sînt pagini deschise 
asupra unor destine,, bio
grafii, pagini din care răsar 
portrete de eroi minunați 
ai poporului : tot atîtea iz
voare vii ce pot sta la baza 
unor cărți, romane, piese 
de teatru care, respectînd 
marele adevăr al istoriei 
noastre eroice, să pună in 
valoare prețiosul lor mesaj 
educativ. Căci, așa cum 
sublinia țecretarul general 
al partidului, noi avem iz
voare minunate ale căror 
«pe curate se cade să stea 
la baza creației artistice 
actuale, o creație făurită 
pentru popor, împreună cu 
poporul.

Emil VASILESCU

ȘTIINȚA
— factor 

hotărîtor al 
progresului

(Urmare din pag. I)
continuare va dovedi că este pregătit 
să răspundă cu competență, dăruire 
și spirit revoluționar exigențelor 
actuale și de perspectivă din acest 
domeniu.

Aș vrea să amintesc printre altele 
că în activitatea de producție, bună
oară, care are o pondere importantă 
in cadrul institutului, principalii in
dicatori economico-financiari au fost 
îndepliniți Integral. Totodată, s-au 
realizat în bune condiții întregul 
program tematic de cercetare-proiec- 
tare, precum și toate sarcinile de 
producție industrială, asigurînd in 
felul acesta reducerea importurilor 
și creșterea exporturilor de mijloace 
de automatizare. O atenție deosebită 
am acordat — și am stabilit o serie 
de măsuri împreună cu întreprin
derile industriale — pentru ridica
rea nivelului tehnic și calitativ al 
unor produse destinate exportului, 
in special pentru automatizarea unor 
procese de producție în industria 
ușoară și industria cimentului. Da 
asemenea, pentru realizarea unor 
materiale pure, specialiștii din in
stitut au finalizat echipamentul de 
automatizare s mașinii de tras mo- 
nocristale de siliciu, o noutate teh- 
nico-științifică in măsură să contri
buie la integrarea producției și eli
minarea importurilor în acest do
meniu.

Specialiștii noștri, în strlnsă cola
borare cu cei din întreprinderi, au 
realizat in ultimele luni o gamă ds 
elemente șl echipamente de automa
tizări competitive, la nivelul celor 
mai bune performanțe atinse pe 
plan mondial atît pentru nevoile in
terne, cît și pentru export. Pe baza 
rezultatelor obținute pînă acum vom 
trece cu toată hotărirea la realiza
rea unor noi tipuri de echipamente 
cu microprocesoare din sistemul 
„Multiprom", necesare in domenii de 
virf, cum sint realizarea roboților 
industriali, a centralelor nuclearo- 
electrice, a utilajelor tehnologice_cu 
laseri și fibre optice etc.

în prezent, specialiștii noștri ela
borează echipamente în variante 
constructive tipizate, miniaturizate, 
cu un consum redus de materiale, 
calitativ superioare, eliminînd tot
odată aproape tn totalitate impor
tul pe devize convertibile pentru 
produsele realizate în institut, prin 
utilizarea materialelor și a compo
nentelor din țară sau din țări socia
liste.

Datorită condițiilor create tn cei 
20 de ani de cînd ia cirma partidu
lui șl a țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, arhitect șl ctitor 
al noului destin al țării, oamenii 
muncii din domeniitl cercetării s-au 
putut realiza ca specialiști, șl-aU 
putut consacra Întreaga lor capaci
tate șl energie creatoare progresului 
economiei. Realizările noastre din 
ultimele două decenii, da cind in 
fruntea partidului și a țări! se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, le da
torăm tn cea mai mare măsură 
secretarului general al partidului, 
care tn repetate rinduri a fost tn 
mijlocul cercetătorilor și a analizat 
modul tn care ne desfășurăm activi
tatea, ne-a dat indicații practice 
deosebit de prețioase pentru impul
sionarea unor cercetări și aplicarea 
în producție a rezultatelor obținute. 
Avem satisfacția de a putea raporta 
conducerii partidului că în ultima 
perioadă am realizat proiecte pentru 
instalații și echipamente de automa
tizare a proceselor tehnologice din 
diferite ramuri ale economiei națio
nale, cum sînt cele pentru automa
tizarea și dispecerizarea cimpurilor 
de sonde pentru extracția țițeiului 
și gazelor naturale, pentru automati
zarea diferitelor lucrări in sectorul 
minier, a stațiilor do pompare din 
cadrul sistemului de irigații, precum 
și cele pentru dispecerizarea si auto
matizarea unor operați! la Canalul 
Dunăre—Marea Neagră, Rezultatele 
obținute mobilizează întregul nostru 
colectiv pentru ridicarea la un nivel 
calitativ superior a activității pe 
care o desfășurăm. Sintem, totodată, 
conștienți că numai în climatul fertil 
șl mobilizator al democrației noastre 
socialiste vom putea acționa în spirit 
revoluționar pentru promovarea In 
ritmuri cit mai rapide a noului, în 
așa fel ineît să fim la înălțimea în
crederii care ni se acordă. Vedem în 
propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului ‘Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, să candi
deze pentru alegerile de deputați in 
Marea Adunare Națională o nouă și 
elocventă expresie a unității întregu
lui popor în jurul partidului — che
zășia realizărilor, a împlinirilor șl 
succeselor viitoare pe calea'dezvol
tării multilaterale a patriei noastre 
socialiste.

Tribună de promovare 
și slujire 

a idealurilor poporului
Se împlinesc 100 de ani de Ia 

înființarea „Societății ziariștilor 
din România", prima organizație 
profesională a gazetarilor din țara 
noastră. Constituirea acestei aso
ciații a reprezentat o expresie a 
dezvoltării presei românești, a 
preocupărilor lucrătorilor săi de a 
fi mereu prezenți cu viața lor în 
viața țării, de a ridica rolul pre
sei in înfăptuirea marilor aspirații 
ale timpului.

După cum. se știe, tn România 
secolului al XIX-lea s-a desfășu
rat o bogată activitate de presă, 
publicațiile vremii, cei ce semnau 
în paginile lor, adueîndu-și o con
tribuție importantă la împlinirea 
marilor Idealuri ale poporului nos
tru. tn marile momente din viața 
țării — în revoluția de la 1848, în 
pregătirea unirii de la 1859, in sus
ținerea și afirmarea dreptului la 
independentă a țării, în întreține
rea unui moral ridicat al ostașilor 
în războiul din 1877 — presa pro
gresistă de pe întreg cuprinsul tă
rii s-a făcut purtătoarea de cu- 
vînt a voinței maselor, devenind o 
armă de luptă, o tribună de pro
movare a idealurilor naționale.

S-a format și consolidat astfel, 
încă din anotimpul de început, o 
trăsătură ce avea 
să devină o ade
vărată caracteris
tică a presei ro
mânești : legătura 
cu viața țării, 
slujirea marilor 
aspirații ale po
porului. Caracte
ristică ce avea 
să-și afle o nouă 
ilustrare prin a- 
pariția presei socialiste, muncito
rești.

In contextul acestor bogate tra
diții, al creșterii răspunderii lucră
torilor din presă fată de popor, are 
loc la 24 februarie 1885 înființarea 
primei organizații profesionale a 
ziariștilor români : „Societatea 
Presei", avînd ca președinte pe 
C, A. Rosetti.

Prin tot ce a avut mai bun, pre
sa progresistă din tara noastră, 
îndeosebi după crearea partidului 
comunist, și-a făcut un titlu de 
cinste din a continua tradiții
le progresiste, din a sluji cu dă
ruire . și neabătută consecventă 
Idealurile de dreptate, libertate și 
egalitate, idealurile progresului și 
dezvoltării. In perioada interbeli
că peste 500 de publicații — con
duse sau aflate sub influența 
partidului — milittnd pentru ase
menea scumpe aspirații, luînd ati
tudine fermă împotriva pericolului 
fascismului — care amenința fățiș 
libertatea popoarelor — %u înscris 
o nouă pagină glorioasă în istoria 
presei românești. Toate aceste 
tradiții au fost preluate șl 
ridicata pe a nouă treaptă ca
litativă după 23 August 1944. Se 
poate afirm» că printre realizările 
de seamă ale construcției socialis
te, cu uh roi însemnat în desfă
șurarea cu eucces « acestei gran
dioase opere istorice, este însăși 
făurire» unei prese noi, profund 
atașate partidului și poporului, 
slujind eu credință martie lor as
pirații, militind, prin mijloacele 
sale specifice, pentru accelerarea 
proceselor de înnoire revoluțio
nară.

Cu deosebire după Congresul aJ 
TX-Iea, cind principalele domenii 
ale construcției socialiste au fost 
regîndite într-o viziune științifică, 
riguroasă, presa a cunoscut o pu
ternică efervescență creatoare, o 
Implicare activă în marile obiecti
ve ale acestei epoci glorioase, o 
angajare sporită in dezvoltarea și

La 100 de ani 
de la constituirea primei 
organizații profesionale 
a ziariștilor din România

tv 

Caso științei și tehnicii pentru tineret - construită, în acest cincinal, 
în Oradea

soluționarea problemelor dezvol
tării patriei noastre.

Este perioada în care presa a 
cunoscut o nouă demnitate, pagi
nile ei devenind cronici vibrante 
ale unul timp eroic, stimulind par
ticiparea maselor la înfăptuirea 
mărețelor obiective ale construc
ției socialiste, slujind cu devota
ment politica partidului.

Numeroasele referiri, aprecieri 
și indicații pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in rapoartele 
la congresele partidului, în expu
neri, în cuvîntarea rostita cu pri
lejui celei de-a 50-a aniversări a 
ziarului „Scînteia", le-a făcut cu 
privire la răspunderile ce revin 

i activiștilor de pe tărîmul presei 
scrise și vorbite se constituie in
tr-o adevărată cartă a presei ro
mânești de astăzi, un adevărat 
program care conferă noi și înăl
țătoare dimensiuni activității pu
blicistice, constituind principala 
călăuză în acest domeniu impor
tant al muncii de partid. Coordo
nata esențială a acestui program 
o constituie viziunea superioară 
despre legătura dintre presă și 
popor, dintre activitatea publicis
tică și viața țării.

Ampla cuvintare rostită de to
varășul Nicolae 
Ceaușescu cu pri
lejul împlinirii a 
50 de ani de la 
apariția ziarului 
„Scînteia" a în
zestrat presa din 
România cu o 
concepție unitară, 
cu un program 
care o situează 
în centrul proble

melor mahi ale tării, conferindu-i 
sarcini de o deosebită răspundere 
in popularizarea și înfăptuirea po
liticii partidului, în mobilizarea 
capacității creatoare a tuturor oa
menilor muncii la înfăptuirea cu 
succes a obiectivului fundamental 
al perioadei actuale — trecerea 
României la o etapă superioară 
de dezvoltare, realizarea unei noi 
calități în toate domeniile de ac
tivitate.

Sarcini care dobindesc semnifi
cații superioare în lumina hotârî- 
rilor istorice ale Congresului al 
XIII-lea, menite să propulseze 
România pe noi culmi de progres 
și civilizație. Așa cum se sublinia 
în Raportul prezentat în fața fo
rumului comunist. „Presa, radiote- 
leviziunea trebuie să reflecte pe 
larg activitatea partidului, a sta
tului, a întregului popor, să aibă 
un rol activ în unirea forțelor po
porului nostru pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe".

Pentru comuniștii din presă nu 
poate fi onoare și îndatorire mai 
mare decît aceea de a face totul, 
așa cum ne-o cere partidul, mare
le’ său conducător, ca presa să re
prezinte oglinda în care să se re
flecte preocupările și gîndurile po
porului, să fie purtătorul de cu- 
vînt al aspirațiilor sale, să vibreze 
și să acționeze alături de popor, 
îfnpreună cu poporul, sub condu
cerea partidului, să exprime vre
rile ișl idealurile supreme ala na
țiunii noastre socialiste.

împlinirea a o sută de an! de 
la înființarea primei asociații pro
fesionale a ziariștilor din tara 
noastră este un prilej pentru gaze
tarii din România socialistă de 
a-și exprima hotărîrea de a con
tribui cu toată ființa lor la înfăp
tuirea neabătută a politicii parti
dului, a indicațiilor și orientărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
mărețului program de dezvoltare 
a patriei adoptat de Congresul al 
XIII-lea care corespunde întru to
tul idealurilor scumpe ale poporu
lui nostru de independență, pace 
și dezvoltare, idealuri slujite de 
presa progresistă și revoluționară, 
idealuri care reprezintă pentru ga
zetarii comuniști ai zilelor noastre 
un luminos program de muncă.

te. Reporta! • Un șlagăr de 
neuitat • Atlas muzical • Tele- 
sport • Autograf muzical : Mt- 
haela Oancea

34.45 Săptftmîna politică (color) 
15,00 închiderea programului 
19.00 Telejurnal (parțial' color)
19.20 Teleenclclopedla
19.50 Caravana varietăților (color). 

Spectacol cu public. Partea a Il-a
20.35 Film artistic (color). „Urmărirea”, 

Cu Tony Musante
21.40 Mondovislon (color)
21.50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

Tinerețea unui oraș în plină dezvoltare socialistă
Urmare din pag. I) 
irtiereie Nufărul II (completîn- 
u-se ieșirea spre băl cu blocuri 
rătoase P+7), și în „6 Martie", 
e pe acum se pregătesc fronturi 
e lucru in fața întreprinderii 
Înfrățirea", In Sovata II, la 
ipul podului Decebal, în alte 
me. Și mai pot fi amintite alte 

alte obiective edilitare ale pe- 
oadei 1980—1985 : a fost ridicat 
n nou pod peste Criș (de 90 metri 
mgime), se lucrează la finisarea 
nei noi linii de tramvai (urmea- 
1 să fie dată în exploatare in 
ina martie) : 5 km cale simplă — 
e la podul „Decebal" la str. O- 
mpiadei ; în felul acesta, se In- 
îide un inel de circulație a tram- 
aielor in interiorul orașului. Vor- 
ind de tramvaie, să mai spunem 
i, în 1985, se va face proiecta
ta liniilor spre Băile Felix și 
are sere. Exemplele ar mai pu
ia continua cu lucrările de ex- 
ndere a folosirii energiei geoter- 
tale etc.
Devenind mereu mal mare, Ora

dea devine și mereu mai frumoa
să. Pentru că tot ce se construiește 
aci se construiește frumos. Tot
odată : în tot orașul (pe strada Re
publicii, în Piața Republicii, in Piața 
Victoriei, la Compiexul Gării, pe

• In actuala legislatură : au fost construite 10 100 apartamente ; a fost dat In folosință un 
nou spital, cu 700 de paturi ; desfacerile de mărfuri au crescut cu 700 milioane lei (in anul 
1984 față de anul 1980) • Deputății — promotori ai democrației in acțiune, animatori 

ai acțiunilor cetățenești de dezvoltare și înfrumusețare a localității

alte artere) au fost restaurate clă
diri, refăcindu-Ii-se arhitectonica și 
culoarea de bun gust care imblnă 
foarte plăcut tradiționalul cu mo
dernul, acțiune care va continua ; 
bu apărut noi zone verzi și de a- 
grement ; în centrul cartierului de 
locuințe Nufărul I se amenajează 
un mare parc ; albia riului Cris 
este supusă unor lucrări de ame
najare care, înlăturind unele 
riscuri de .erodare a zidurilor de 
pe margini și a pilonilor ce susțin 

podurile, vor da naștere unor mi
nicascade plăcute ochiului ; toate 
cartierele noi sint înțesate cu pe
luze pentru cultivarea florilor și a 
legumelor, cu îmbietoare locuri de 
joacă pentru copii ; drumurile ora

șului sînt refăcute nu de mult, sînt 
curate și vizibil marcate...

Desigur, mai sînt, și nu puține, 
probleme edilitare de rezolvat la 
Oradea. Cea mai importantă și 
mai urgentă — problema apei po
tabile. Cantitatea furnizată a cres
cut de la o medie de 99 000 mc 
pe zi în 1980 la 108 000 mc pe 
zi în 1984. Dar n-a crescut destul, 
tn prezent se lucrează intens la o 
nouă captare de apă cu o capaci
tate de 300 litri pe secundă ; ter

menul de execuție este 31 decem
brie 1985, dar — după cum ni se 
precizează — „locuitorii Oradel 
să fie încredințați că respectivii 
constructori își vor respecta anga
jamentul de a Încheia lucrarea cu 

trei luni mal devreme — deci la 
sfîrșitul lunii septembrie („între 
timp, ceva cantități de apă vor în
cepe să fie transmise în rețeaua 
orașului încă din aprilie)". Cu 
toate că, prin punerea în funcțiu
ne a acestei noi captări, necesită
țile actuale de apă potabilă ale 
orașului vor fi satisfăcute la pa
rametri superiori, gindindu-se la 
viitor, edilii au hotărît ca în anul 
1986 să execute lucrări de mărire 
tn continuare a capacității acestei 

„uzine de apă". în paralel cu lu
crările de epurare corespunzătoare.

Ce rol au cetățenii Oradel în 
necontenita dezvoltare și înfrumu
sețare a localității lor ? Ca peste 
tot astăzi, la noi, un rol botăritor. 
Detaliile de sistematizare sint su
puse dezbaterii publice (planșele 
și machetele alcătuind expoziții 
speciale, vizitate de numeroși ce
tățeni care își Înscriu opiniile în 
registrele aflate la îndemînă). In 
curînd (ca urmare a închiderii ine
lului de circulație a tramvaielor) 
se va iniția un consult larg al ce
tățenilor privind reorganizarea 
transportului public tn oraș : stu- 
diindu-se fluxul de călători s-au 
alcătuit două variante care vor fi 
supuse spre dezbatere și opțiune 
înșiși beneficiarilor. întîlnirilc de- 
putaților cu cetățenii (în fiecare 
circumscripție se țin cu regu
laritate) constituie de aseme
nea forme deosebit de efica
ce de a atrage cetățenii atit la lua
rea deciziilor ce-i privesc, cît și la 
transpunerea acestora în practică ; 

semnificativ, în acest sens, este că 
munca patriotică în Oradea a de
venit realmente o considerabilă 
forță atît în construcții, cît și in 
amenajări și în înfrumusețarea 
orașului, degrevind bugetul muni
cipal de 1,2 miliarde lei cheltuieli 
In anii 1981—1984 șl — după cum 
se prelimină — de 520 milioane lei 
In 1985.

In consultarea și mobilizarea, ce
tățenilor un important rol coti
dian l-au avut cei 71 deputați de 
circumscripții municipale ; oameni 
de diferite vîrste și profesii — ro
mâni, români de naționalitate ma
ghiară, ca înșiși cetățenii pe ca
re-! reprezintă — deputății s-au 
dovedit adevărațl promotori ai de
mocrației în acțiune, cei mai multi 
fiind nu numai inițiatori de fapte 
civice șt catalizatori de energii 
civice, dar în primul rînd fruntași 
tn efectuarea directă a muncilor 
obștești. Am cunoscut asemenea 
deputați — Alexandru Pop, Sorin 

Ungur, Torday Alexandru șl 
Gheorghe Pîrcălab — în exercițiul 
mandatului lor. Calitățile lor (a- 
propierea de oameni, cunoașterea 
acestora, legătura permanentă cu 
ei, receptivitatea față de propune
rile și problemele cetățenilor, spi
ritul de organizare și de acțiune 
— calități care au condus la ale
gerea lor ca deputați) au fost con
firmate prin rezultate în majori
tatea cazurilor și, desigur, unii 
dintre ei — cei mat buni dintre cel 
care s-au dovedit mai buni — sint 
din nou propuși candidați, pen
tru a fi votați cu încredere și In 
alegerile de la 17 martie. Tot pe 
temeiul înfăptuirilor socialiste, ale 
înfăptuirilor bogate și evidente 
din anii scurși de la precedentele 
alegeri. Pentru că. desigur, orăde- 
nii — la fel cu toți cetățenii țării 
noastre — nutresc dorința ca lo
calitatea lor să fie, de la an la an, 
tot mai Înfloritoare, tot mal fru
moasă.
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în întâmpinarea alegerilor de la 17 martie
IERI AU CONTINUAT ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ

Adunări cetățenești organizate de Frontul Democrației
5 » U «

și Unității Socialiste pentru desemnarea candidaților în 
alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională

Vineri, în întreaga tară au conti
nuat să se desfășoare adunări cetă
țenești în cadrul cărora au fost 
propuși candidați ai Frontului De
mocrației și Unității Socialiste in 
alegerile de deputati pentru Marea 
Adunare Națională, ce vor avea loc 
la 17 martie.

în județul ALBA — Ion Savn, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Alba al P.C.R., in circumscrip
ția electorală nr. 4 — Cîmpeni ; 
Maria Demeter, inginer, șef de fer- 

• mă la C.A.P. Ciumbrud, și Irma 
Moga, economist la C.A.P. Rădești, 
în circumscripția electorală nr. 5 — 
Alud ;

în județul ARAD — Maria Flucsă, 
membră a Biroului Consiliului Na
țional al Femeilor, prim-adjunct al 
ministrului industriei ușoare, în cir
cumscripția electorală nr. 6 — Ineu; 
Doina Vasilescu, președintele C.A.P. 
„Ogorul", și Constantin Damian, 
vicepreședinte al C.A.P. „Ogorul", 
în circumscripția electorală nr. 4 — 
Pecica *

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Zbor deasupra nnul cuib de 
cuci — 14: Poveste din Hollywood — 
18,30; (sala Atelier) : între cinci șl 
șapte — 15; Farul și domnul Valen
tino — 18; (sala din Piața Cosmonau- 
țllor, 11 07 57) : Idolul și Ion Anapoda
— 14; Papa dolar — 18,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68,75, sala Studio) : „Treptele 
afirmării artistice". Doina Fodor — 
vioară. Călin Lupan — vioară, Ru- 
xandra Constantinovlcl — vioară — 
17,30; (Ateneul Român) : Concert 
susținut de orchestra de cameră 
„Preclasica". Dirijor : Florin Totan
— 19.
• Opera Română (13 18 57) : Ca- 
valleria rusticană. Paiațe — 17.'
• Teatrul de operetă (14 80 11): Pa
rada melodiilor — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo si Julieta la sfîrșit de noiem
brie — 15; Labyrintul — 19,30: (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Gustul 
parvenirii — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, 
fluturi — 18.
• Teatrul Foarte MIC (14 09 05) : 
Politica — 18.30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Pădurea — 18: (sala Stu
dio) : Olelle și Vinătorll — 18.30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Vlena — 15: 18.30; 
(sala Giulești, 18 04 85) : Jean, fiul lui 
Ion — 18,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" 
(șala Savoy, 15 56 78) : Funcționarul 
de la Domenii — 18: (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu stlcleți — 18,30; 
(la Palatul sporturilor și culturii) : 
Constelația Boema — 18.
• Ansamblul ..Rapsodia română" 
(13 13 00) : Concert In haz major —
18,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Trubaduri și purim-spllerl — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 9; 18.
• Teatrul „Țăndărică* (15 23 77) : 
Arvinte și Pepelea — 15,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Dragostea pusă la încer
care — 18,30.
• Circul București (10 41 95): Parada 
circului — 15,30: 19.
• Estrada Armatei (sala C.C.A.. 
13 00 64) : Veselia are euvtntul — 18.

în județul ARGEȘ — Ilie Cîșu, 
ministrul petrolului, in circumscrip
ția electorală nr. 10 — Morărești ; 
Iulian Vlad, adjunct al ministrului 
de interne, în circumscripția electo
rală nr. 9 — Domnești ; Marina P. 
Pandrea, președintele Comitetului 
județean O.D.U.S., șef de lucrări la 
Institutul de subingineri din Pitești; 
Maria Gh. Rădulescu, cercetător ști
ințific principal la Institutul de 
reactorl nucleari energetici, și Elena 
P. Niculea, inginer proiectant Ia In
stitutul județean de proiectare, în 
circumscripția electorală nr. 2 —
Pitești-Nord ;

în județul BACAU — Ion Bogdan 
Băluță, prim-secretar al Comitetului 
județean Bacău al P.C.R., în circum
scripția electorală nr. 11 — Comă- 
nești ; Ferencz Ana, secretar al Co
mitetului Central al U.T.C., în cir
cumscripția electorală nr. 6 — Podul 
Turcului ; Lucica Mititelu, președin
tele C.A.P. Gîrleni, Nicolae Leuștean, 
președintele C.A.P. Nicolae Bălces- 
cu, și Traian Munteanu, președintele 
C.A.P. Negri, în circumscripția elec
torală nr. 5 — Traian ;

In județul BIHOR — Laurean Tu- 
ial, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Bihor al' P.C.R., în circum
scripția electorală nr. 5 — Marghita ; 
Maxim Berghiann, ministrul muncii, 
în circumscripția electorală nr. 7 — 
Aleșd ; Papp Laszlo, episcop al 
eparhiei reformate Oradea, în cir
cumscripția electorală nr. 4 — Să- 
culenl ;

în județul BISTRIȚA-NĂSAUD — 
Mihai Marina, prim-secretar al Co
mitetului județean Bistrița-Năsăud 
al P.C.R., în circumscripția electorală 
nr. 5 — Lechința ;

în județul BOTOȘANI — Ileana 
Jalbă, prim-secretar al Comitetului 
județean Botoșani al P.C.R., in cir
cumscripția electorală nr. 4 —
Bucecea ;

în județul BRAȘOV — general- 
eolonel Gheorghe Zărnescu, în cir
cumscripția electorală nr. 9 — Zăr- 
nești ; Filofteia Negruțiu, rectorul 
Universității din Brașov, și Lidia

Alegerile de deputati- 
eve.niment politic major

(Urmare din pag. I)
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
nia ca pe listele de candidați să 
fie propuși oameni ce se bucură 
de un larg prestigiu în rindul ma
selor, oameni care, prin calitățile 
lor moral-politice, prin devota
mentul față de popor oferă garan
ția îndeplinirii cu succes a pro
gramului de dezvoltare economico- 
socială a țării, a hotărîrilor șl 
orientărilor stabilite de Congresul 
partidului pentru actuala etapă. 
Iar propunerile formulate In adu
nările pentru desemnarea candida
ților F.D.U.S. confirmă traducerea 
in viață a acestei indicații.

Faptul că la apropiatele alegeri, 
pentru circa 50 la sută din deputați 
în Marea Adunare Națională, iar 
în consiliile populare pentru 80 la 
sută se vor propune două sau trei 
candidaturi ilustrează preocuparea 
consecventă de a asigura posibili
tăți pentru alegerea celor mai buni 
dintre cei buni, pentru a respecta 
cerințele de bază ale democrației 
noastre revoluționare. în același 
timp, aceste prevederi trebuie să 
conducă, în spiritul strălucitului 
exemplu pe care îl oferă președin
tele țării, la creșterea răspunderii 
deputaților în fața oamenilor mun
cii, a preocupării lor de a consti
tui adevărate pilde de abnegație 
și dăruire irevoluționară. de devo

• Consiliul județean Tulcea al 
F.D.U.S. a tipărit un documentar sub 
genericul „Realizări și perspective in 
dezvoltarea județului Tulcea" care 
înfățișează rezultatele obținute in 
actuala legislatură in dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, creșterea nive
lului de trai, precum și obiectivele 
viitorului cincinal. De asemenea, au 
fost editate afișe cu chemări, îndem
nuri adresate oamenilor muncii de 
la orașe și sate pentru înfăptuirea 
sarcinilor economico-sociale din a- 
ceastă perioadă. La Casa de cultură 
din orașul Babadag s-a deschis ex
poziția „Creația tehnico-științifică 
tulceană in actuala legislatură". Sint 
prezentate principalele realizări ob
ținute de oamenii muncii din județ 
in domeniul creației tehnico-științi- 
fice de masă. (Neculai Amihulesei).

• La casele de cultură din muni
cipiile Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Bacău și Slănic Moldova, la clubu
rile muncitorești din Moinești, Co- 
mănești și Buhuși, ca și pe scene
le căminelor culturale din județul 
Bacău au loc în aceste zile nu
meroase manifestări politico-educa
tive și cultural-artistice : simpozi
oane, dezbateri, mese rotunde de
dicate alegerilor de deputați de la 

Benebe, prorector, secretar al comi
tetului de partid al universității, în 
circumscripția electorală nr. 2 — 
Btașov-Bartolbmeu ;

în municipiul BUCUREȘTI — 
Constantin Arseni, președinte al Bi
roului Comitetului Central al Orga
nizației Democrației și Unității So
cialiste. în circumscripția electorală 
nr. 11 — Unirii ; general-maior Du
mitru Veiicu, în circumscripția elec
torală nr. 35 — Măgurele ; Moses 
Rosen, șef-rabinul Cultului mozaic, 
în circumscripția electorală nr. 5 — 
Baba Novac ; Carol Dina, directorul 
întreprinderii „Timpuri noi", și Vir
gil Gărduș, director tehnic Ia între
prinderea „23 August", în circum
scripția electorală nr. 6 — „30 De
cembrie" ; Silviu Stănculescu, actor, 
directorul Teatrului de comedie, șl 
Mircea Albulescu, actor la Teatrul 
Național, în circumscripția electorală 
nr. 24 — Aviației :

în județul BUZĂU — Vasile Caro- 
lică, prim-secretar al Comitetului 
județean Buzău al P.C.R., în circum
scripția electorală nr. 8 — Pătîr- 
la/țde «

în județul CARAȘ-SEVERIN — 
Emilian Dobrescu, ministru secretar 
de stat la Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, în circumscrip
ția electorală nr. 6 — Anina ; ,

în județul CALARAȘI — Ioan 
Foriș, prim-secretar al Comitetului 
județean Călărași al P.C.R., în cir
cumscripția electorală nr. 3 — Mi- 
năstirea ;

în județul CLUJ — Letay Lajos, 
redactor-șef al revistei „Utunk". și 
Racz Victor, redactor-șef al revistei 
„Korunk", în circumscripția electo
rală nr. 8 — Gilău ;

în județul CONSTANTA — Ma
riana Zărnescu, directorul I.A.S. 
Dorobanțu, Nicuîina Răuțu, pre
ședintele C.A.P. Lanurile, și Florica 
Oglan, președintele C.A.P. Comana, 
în circumscripția electorală nr. 6 —, 
Eforie :

în județul DÎMBOVIȚA — gene- 
ral-Iocotenent Ilie Ceaușescu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale și secretar al Consiliului Po
litic Superior al Armatei, în cir
cumscripția electorală nr. 4 — Mo
roni ; Victor Traian Mihu, directo
rul Combinatului de oțeluri specia
le. și Constantin Olaru, secretarul 
comitetului de partid al Combina
tului de oțeluri speciale din Tîrgo- 
viște, în circumscripția electorală 
nr. 2 — Tîrgoviște-Sud ;

în județul DOLJ — Silvia' Ci- 
chirea, șef de echipă la C.A.P. Tu
narii Vechi, comuna Poiana Mare, șl 
Constanta Marcu, șef de echipă la 
C.A.P. „Viața nouă", comuna Po
iana Mare, în circumscripția elec
torală nr. 8 — Calafat ;

în județul GALAȚI — Marin 
Enache, prim-secretar al Comitetu
lui județean Galați al P.C.R., în 
circumscripția electorală — nr. 10 — 
Corod ; Iuliana Bucur, secretar de 
stat la Ministerul Industriei Ușoa
re, în circumscripția electorală nr, 
5 — Tecuci ;

în județul GIURGIU — Constan

tament față de interesele majore 
ale tării, de atașament nețărmurit 
față de cauza scumpă a unității, in 
jurul partidului.

După cum se știe, adunările ce
tățenești pentru desemnarea căn- 
didaților în alegeri se apro
pie de sfirșit și in curind vor 
începe întîlnirile dintre candidați 
și alegători. Aceste întâlniri sint o 
expresie vie a democrației socia
liste. a sistemului nostru democra
tic de conducere socială, care' are 
înscris ca una din trăsăturile sale 
definitorii dialogul permanent cu 
oamenii muncii, cel mai înalt 
exemplu oferindu-1 discuțiile de 
lucru ale secretarului general al 
partidului purtate cu specialiști, cu 
oameni ai muncii din cele mai di
verse domenii de activitate, cu oca
zia vizitelor de lucru, cit și cu 
nenumărate alte prilejuri.

întîlnirile dintre candidați și ale
gători reprezintă în fond o conti
nuare a dialogului dintre deputați 
și cetățeni, dialog care a cunoscut 
prin instituirea „Tribunei demo
crației" noi dimensiuni. Tocmai de 
aceea, ele trebuie să constituie un 
bun prilej pentru abordarea con
cretă, gospodărească a problemelor 
dezvoltării fiecărei zone și locali
tăți, pentru soluționarea acestora 
în .concordanță cu cerințele pro
gresului și, în mod deosebit, pentru 
antrenarea alegătorilor, a tuturor

17 martie. La căminele culturale din 
comunele Traian. Poduri și Berești- 
Tazlău. bunăoară, au fost organiza
te dezbateri privind realizările eco
nomico-sociale și cultural-artistice 
între cele două legislaturi, susținu
te de cadrele de conducere din e- 
conomia locală, activiști de partid, 
oameni de artă și cultură. Ele au 

AGENDĂ ELECTORALĂ
fost urmate de recitaluri de poezie 
patriotică susținute de scriitorii din 
cadrul revistei de cultură „Ateneu" 
și de spectacole artistice prezentate 
de formațiile laureate ale Festiva
lului național „Cîntarea României". 
Programul prevede ca asemenea ma
nifestări să fie organizate în zile
le următoare și la căminele cultu
rale din Căiuți, Tîrgu Trotuș. Măr
gineni. Răchitoasa, Oituz și în alte 
localități ale județului.. (Gh. Baltă).

• Pentru a veni în sprijinul activi
tății politico-educative ce se desfă
șoară în actuala campanie electora

tin Radu, secretar al C.C. al P.C.R., 
în circumscripția electorală nr. 5 — 
Bolintin-Vale ;

In județul GORJ — Dumitru Ale- 
eu, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Gorj al P.G.R., în circum
scripția electorală nr. 4 — Novaci ;

în- județul HUNEDOARA — Ma
rin Ștefanache, ministrul minelor, 
în circumscripția electorală nr. 6 — 
Petroșani ; Dimitrie Ancuța, instruc
tor la C.C. al P.C.R., și Barbu Pe
trescu, directorul general al Insti
tutului central de cercetări economi
ce, în circumscripția electorală nr. 
1 — Deva-Est ;

în județul IALOMIȚA — Gheor
ghe Tănase, prim-secretar al Comi
tetului județean Ialomița al P.C.R., 
în circumscripția electorală nr. 2 — 
Fetești ;

în județul IAȘI — Maria Ionescu, 
directorul general al Institutului 
central de chimie, și Ofelia Ivan, 
decan al Facultății de biologie a 
Universității București, în circum
scripția electorală nr. 6 — Tîrgu 
Frumos ; Dan Hatmanu, rectorul 
Conservatorului de muzică „George 
Enescu" din Iași, și Eftimie Bîrlea- 
nu, sculptor, vicepreședinte al Uniu
nii artiștilor plastici, în circum
scripția electorală nr. 13 — Podul 
Iloaiei ;

în județul MARAMUREȘ — Mihai 
Gcre, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., în circumscripția electorală 
nr. 8 — Vișeu de Sus ; general-colo
nel Mircea Mocanu, în circumscrip
ția electorală nr. 7 — Rozavlea ; 
Nicolae Ionescu, director general al 
Direcției Centrale de Statistică, și 
Gheorghe Popescu, președintele Băn
cii de Investiții, în circumscripția 
electorală nr. 4 — Tîrgu Lăpuș ;

în județul NEAMȚ — Adriana 
Cristina Gagiu, directorul Liceului 
industrial nr. 2, și Drăguța Pușcașu, 
directorul Liceului industrial ener
getic din Piatra Neamț, in circum
scripția electorală nr. 2 — Piatra 
Neamț-Vest ;

în județul OLT — Marin Vasile, 
președintele Consiliului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, in circumscripția electo
rală nr. 8 — Piatra-Olt ;

în județul PRAHOVA — Maria 
Arvatu, subinginer la întreprinderea 
mecanică Plopeni, și Alexandrina 
Urlățeanu, vicepreședinte al Comite
tului orășenesc Plopeni al O.D.U.S., 
consilier juridic la întreprinderea 
mecanică,' în circumscripția electo
rală nr. 10 — Plopeni ;

în județul SATU MARE — Maria 
Bradea, prim-secretar al Comitetului 
județean Satu Mare al P.C.R., în 
circumscripția electorală nr. 3 — 
Cărei ; Ecaterina Gabriela Hegeduș, 
președintele Comitetului municipal 
Satu Mare al O.D.U.S., tehnician la 
întreprinderea de confecții „Mon
diala", Oszoczki Margareta, președin
tele comitetului O.D.U.S. pe între
prindere, lăcătuș la întreprinderea 
„23 August", și Derecskei Magdolna, 
președintele comitetului O.D.U.S. pe 
unitate, croitoreasă la cooperativa 

cetățenilor la transpunerea în via
tă a programelor adoptate de Con
gresul al XIII-lea. Desfășurarea 
campaniei electorale va fi cu atît 
mai rodnică cu cit candidații și 
alegătorii vor soluționa mai multe 
probleme, vor stabili soluții opti
me de dezvoltare a fiecărei locali
tăți, de înfăptuire exemplară a 
politicii partidului.

Consultarea permanentă a mase
lor, stimularea și unirea capacită
ților creatoare ale acestora se im
pun cu atît mai mult, avind in 
vedere multiplele probleme pe care 
le ridică dezvoltarea noastră in e- 
tapa actuală, sarcinile complexe 
ce se cer soluționate, importanța 
răspunderilor care revin fiecăruia 
în propesul înfăptuirii cutezătoa
relor obiective adoptate- de Con
gresul al XIII-lea.

în aceste condiții este cu atit 
mai necesar ca unitatea să îmbra
ce chipul faptelor de muncă, al 
răspunderii și hotărîrii cu care se 
acționează pentru Înfăptuirea o- 
biectivelor asumate. Unitatea — 
care înseamnă conștiința limpede 
a apartenenței la marea familie a 
națiunii noastre socialiste, a înda
toririlor care decurg din acest sta
tut. efortul dîrz și competent al 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, pasiu
nea în muncă și înalta răspunde
re patriotică de a amplifica roa

lă, Consiliul județean Vaslui al 
F.D.U.S. a luat inițiativa tipăririi 
mai multor materiale ce au fost di
fuzate în toate localitățile județului, 
Au fost astfel redactate, tipărite și 
puse la dispoziția organelor și orga
nizațiilor de partid, de masă și ob
ștești foaia volantă „Alegătorul", 
broșura „Tribuna muncii politice", 

mal multe pliante privind dezvolta
rea industriei și agriculturii județu
lui, creșterea nivelului de trai al oa
menilor muncii, seturi cu extrase din 
documentele de partid și de stat. 
Ilustrînd convingător prin texte, fo
tografii, grafice, cifre și date compa
rative puternica dezvoltare economi- 
co-socială, mutațiile profunde petre
cute în viața acestui județ în ulti
mele două decenii și îndeosebi în ul
tima legislatură, materialele docu
mentare reliefează, în același timp, 
luminoasele perspective deschise oa
menilor muncii, tuturor localităților 
județului de istoricele hotărîri ale 

„îmbrăcămintea", în circumscripția 
electorală nr. 2 — Satu Mare-Nord ;

în județul SIBIU — loan Totu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C, al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, în cir
cumscripția electorală nr. 6 — Dum
brăveni ; Ernest Breitenstein, redac
tor-șef al ziarului „Neuer Weg“, în 
circumscripția electorală nr. 7 — 
Miercurea Sibiului ;

în județul SUCEAVA — Ion Pățan, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei ușoare, în circumscripția 
electorală nr. 7 — Fălticeni ; Con
stantin Timofte, președintele C.A.P. 
Fîntînele, și Mircea Munteanu, pre
ședintele C.A.P. Ruseni, comuna 
Udești, în circumscripția electorală 
nr. 8 — Verești ;

■ în județul TELEORMAN — ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
în circumscripția electorală nr. 7 — 
Videle ;

în județul TIMIȘ — Florin Tănă- 
sescu, directorul general al Institu
tului central de cercetări pentru 
mașini-unelte, electrotehnică si elec
tronică, și Mircea Drăgulin, directo
rul Institutului de cercetare știin
țifică, inginerie tehnologică și pro
iectare pentru sectoare calde Bucu
rești, in circumscripția electorală nr. 
2 — Timișoara-Sud-Est ; loan Josu, 
directorul S.M.A., președinte al 
C.A.P. Topolovățu Mare, și Ioan 
Radu, directorul S.M.A. Găvojdia, 
în circumscripția electorală nr. 7 — 
Buziaș ;

în județul TULCEA — Octavian 
Bîsceanu, directorul I.A.S. Traian, 
Neculai Dobre, directorul I.A.S. 
Mihail Kogălniceanu, și Eugen Pes- 
trițu, inginer-șef al I.A.S. Nicullțel, 
în circumscripția electorală nr. 3 —’ 
Topolog ;

în județul VASLUI — Ion Frățilă, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Vaslui al P.C.R., în circumscrip
ția electorală nr. 7 — Puiești ;
Aneta Slivneanu, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Huși al P.C.R., 
în circumscripția electorală nr. 4 — 
Huși ; Constantin Nichifor, șef de 
fermă la I.A.S. Laza, și Corneliu 
Mihalache, directorul Asociației eco
nomice intercooperatiste pentru creș
terea și îngrășarea ovinelor Ivănești, 
în circumscripția electorală nr. 5 — 
Codăiești ;

în județul VÎLCEA — Nicolae 
Bușui, ministrul energiei electrice, 
în circumscripția electorală nr. 3 — 
Călimănești ; Nichita L. Neagoe, 
Cornelia C. Barbu și Eugenia Gh. 
Văcărescu, țărance cooperatoare, șefi 
de echipă la C.A.P. Drăgășani, în 
circumscripția electorală nr. 7 — 
Drăgășani.

★
în numeroase municipii, orașe șl 

comune s-au desfășurat. în cursul 
aceleiași zile, adunări . cetățenești în 
cadrul cărora au fost desemnați can
didați pentru alegerile de deputați 
în consiliile populare locale.

dele muncii, pentru a spori con
tribuția la propășirea patriei, în
crederea deplină in noi înșine, în 
lucrarea noastră istorică — trebuie 
mereu întărită și consolidată în 
toate domeniile și la toate nive
lurile de organizare socială prin 
noi realizări și?fapte de muncă, 
îndemnurilor secretarului general 
al partidului de a întîmpina ale
gerile de la 17 martie cu succese tot 
mai mari trebuie să-i răspundem 
prin fapte, prin realizări la fie
care loc de muncă, printr-o acti
vitate rodnică și chibzuită, desfă
șurată sub semnul țelurilor majo
re care călăuzesc opera de con
strucție socialistă, dezvoltarea și 
permanenta înălțare a patriei pe 
noi culmi de progres și civiliza
ție.

Astăzi, cînd dispunem de legi 
care statuează un cadru nou, su
perior, de manifestare a răspun
derii individuale și colective in 
fiecare domeniu, unitatea de gîn- 
duri și acțiune a fiecărui colec
tiv și a națiunii întregi capătă un 
larg cimp de afirmare, devine for
ța îin măsură să potențeze și să 
amplifice capacitățile și energia 
națiunii. Să acționăm deci, neobo
sit. pentru întărirea necontenită a 
unității și să folosim alegerile de 
la 17 martie pentru a exprima 
hotărîrea noastră fermă de a ac
ționa in acest scop. Strîns uniți, in 
deplină comunitate de ginduri și 
acțiune, vom realiza obiectivele la 
care aspirăm azi, vom apropia mai 
repede viitorul atît de luminos 
prefigurat de Congres, vom făuri 
României socialiste destinul demn 
la care au aspirat dintotdeauna 
Înaintașii.

Congresului al XIII-lea al partidu
lui. (Petru Necula).

• în cartierul „Dacia" din munici
piul Buzău a avut loc un dialog 
cetățenesc pe tema „Alegeri 1985 — 
inițiative, acțiuni, experiențe va
loroase din activitatea consiliilor 
populare, deputaților, a tuturor ce
tățenilor — in lumina documentelor 
Congresului al III-lea al F.D.U.S,". 
Cu acest prilej au fost prezentate 
marile realizări înregistrate in ul
tima legislatură, perspectivele lumi
noase ale dezvoltării județului Bu
zău și a întregii țări, prefigurate de 
hotăririle Congresului al XIII-lea al 
partidului. în finalul manifestării, ar
tiștii amatori de la Teatrul popu
lar Buzău au susținut recitalul de 
versuri „Votăm al tării viitor". La 
întreprinderea de geamuri Buzău, în 
organizarea Muzeului județean, a 
avut loc dezbaterea „Marile cuceriri 
revoluționare din patria noastră — 
chezășia edificării socialiste și a 
înaintării României spre comunism", 
în noul cartier Dorobanți, Consiliul 
municipal Buzău al F.D.U.S, a or
ganizat o „Tribună a democrației" 
pe tema „Gospodărirea și înfrumu
sețarea cartierului. îndatorire de o- 
noare a fiecărui cetățean", la care 
au participat peste 300 de cetățeni. 
(Stelian Chiper).

Maiestății Sale sultan HASSAN
AL BOLKIAH MUIZZADDIN WADDAULAH

Suveranul Statului Brunei
BANDAR SERI BEQAWAN

Cu ocazia primei aniversări a Independenței țării dumneavoastră, Îmi 
este deosebit de plăcut să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului Statului 
Brunei pe calea dezvoltării sale economico-sociale libere.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

La întoarcerea mea în Israel, după încheierea vizitei în România, doresc 
să vă adresez cele mai cordiale salutări dumneavoastră și urări de bine 
poporului român.

Convorbirile purtate cu dumneavoastră aii fost deosebit de utile șl le 
vom continua în viitorul apropiat.

Vă mulțumesc pentru calda și amabila ospitalitate de care ne-am bucurat 
In frumoasa dumneavoastră țară.

Cu cele mal bune ginduri,
SHIMON PERES

Primul ministru al Israelului

încheierea vizitei oficiale a primului ministru 
al Statului Israel, Shimon Peres

Vineri s-a Încheiat vizita oficială 
efectuată In țara noastră, la invita
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, de primul ministru al Sta
tului Israel, președintele Partidului 
Muncii, Shimon Peres.

La plecare, pe aeroportul Otopent, 
oaspetele a fost salutat de 
Constantin Dăscălescu, primul minis
tru al guvernului, de Ion M. Nicolae, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, de alți membri ai guvernu
lui și reprezentanți al conducerii 
unor ministere.

★
înainte de plecare, primul ministru 

al Statului Israel, Shimon Peres, a 
ținut o conferință de presă. In de

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 23 februarie, ora 20 — 26 
februarie, ora 20. în tară : Vremea va 
fi rece, geroasă noaptea și dimineața, 
în cea mal mare parte a țării. Cerul 
va fi temporar noros. Va ninge Izolat, 
în majoritatea regiunilor. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat, cu unele 
intensificări la munte și In estul teri
toriului. Temperaturile minime, noap

INFORMAȚII
Instrument de economisire șl de 

plăți apreciat de depunători, contul 
curent personal se deschide Ia 
sucursalele și filialele C.E.C. ori
cărei persoane majore pe baza unei 
depuneri minime de 100 de lei.

Pentru deschiderea unui cont cu
rent personal, solicitatorul com
pletează o „cerere de deschidere de 
cont curent personal" șl un „formu
lar cu specimene de semnături" 
puse la dispoziție de unitatea 
C.E.C.

Cu prilejul deschiderii contului 
curent personal, titularul poate îm
puternici și alte persoane să dispu
nă de sumele depuse în cont în tot 
timpul vieții sau după deces.

Dacă titularul dorește să efectue
ze restituiri din cont și printr-o 
altă unitate C.E.C. declt sucursala 
sau filiala C.E.C. la care se deschi
de contul, el va menționa unitatea 
respectivă pe cererea de deschidere 
a contului.

Trebuie reținut că un cont curent 
personal se poate deschide la ori
care sucursală sau filială C.E.C., in
diferent de localitatea de domiciliu 
a titularului. Fac excepție titularii 
de cont avînd calitatea de pensio
nari care primesc pensia prin vi
rare în cont, aceștia trebuind să-și 
deschidă contul la sucursala sau

cinema
• Ridetl ca-n viațâ: SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Fata morgana — 19, Polițist «au 
delincvent — 15; 17 : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13).
• Raliul: COTROCENI (49 48 48) — 
15: 17; 19.
• Clreșarii: VIITORUL (10 87 40) — 
15: 17; 19.
• Adela: STUDIO (59 53 15) — 10î 
12,30; 15; 17; 19, MIORIȚA (14 87 14)
— 9: li: 13: 15: 17: 19.
• Aventurile Iul Tom Sawyer : 
Moartea lui Joe Indianul — 15; 18,30: 
MUNCA (21 50 97).
• Mitică Popescu: POPULAR (35 15 17)
— 15: 17; 19.
• Fapt divers: ARTA (21 >1 88) — 9; 
11: 13; 15; 17; 19.
• Nemuritorii — 17; 10, Frumoasa 
Shiniang — 15 : LIRA (31 71 71).
• Nick Carter superdetectiv: BUCU
REȘTI (15 61 54) — 8,45; 10,45; 13; 15: 
17,15; 19,15.
• Neînvinsul : FESTIVAL (15 03 84)
— 9: 11: 13; 15: 17; 19.
• Dublura intră in acțiune: LUMI
NA (14 74 16) — 9: 11; 13: ÎS; 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 șl țări: 
TIMPURI NOI 05 61 10) — 9: 11: 13: 
15: 17: 19.
• Surorile medicale: DACIA (50 35 94)
— 9: 11; 13: 15; 17; 19.
• Pe urmele șoimului: GIULEȘTI
(17 55 46) — 9: ii; 13; 15: 17,1S: 19,30, 
TOMIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 15:
17: 19.
• Aventuri !n Marea Nordului șl
Tatăl meu pe termen scurt : SALA 
MICA A PALATULUI — 10,30; 16;
19.30.
• Aventuri tn Marea Nordului: PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13: 15; 17,15:
19.30.
• Cidul: LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8,45: 11,45; 15: 18,15.
• Desculț în parc: CAPITOL (16 29 17)
— 8,30; 10,30; 12,30; 14,45; 17; 19,15.
• Albă ca zăpada și cei șapte pitici
— 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.
• Tatăl meu pe termen scurt: FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15: 
17; 19.
• Jandarmul șl extraterestru: 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, etndva: PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19. 

clarația făcută cu acest prilej, pre
mierul israeliăn a apreciat că vizita 
sa în România a fost o bună ocazie 
pentru un schimb de vederi foarte 
cuprinzător, atît în ce privește rela
țiile bilaterale, cit și in domeniul 
vieții internaționale și, îndeosebi, în 
legătură cu situația din Orientul 
Mijlociu. în acest context, el a re
levat rolul important pe cate l-au 
avut și îl au pozițiile și inițiativele 
șefului statului român în cadrul pro
cesului de instaurare a păcii în Ori
entul Mijlociu, arătînd că este im
presionat de cunoașterea profundă pa 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
o are asupra situației politice exis
tente în lume și a celei din Orientul 
Mijlociu.

(Agerpres)

tea, vor fi cuprinse între minus 20 și 
minus 10 grade, local mal coborite, Iar 
cele maxime, ziua. Intre minus 8 și 
plus 2 grade, mai ridicate ta zonele 
deluroase. Se va semnala ceață cu 
depunere de chiciură cu caracter local, 
în toate regiunile. în București : Vre
mea va fi rece, geroasă noaptea și 
dimineața, iar cerul va fi temporar 
noros, favorabil ninsorii slabe. Vîntul 
va sufla slab ptaă Ia moderat. Tempe
raturile minime, noaptea, vor fl cu
prinse între minus 15 și minus 8 gra
de, iar cele maxime, ziua. Intre minus 
4 și minus 8 grade. Seara șl dimineața 
se va semnala ceată.

DE LA C.E.C.
filiala C.E.C. care deservește pe 
linie contabilă localitatea de domi
ciliu a pensionarului.

Depunerile în contul curent per
sonal se pot face în numerar la 
oricare unitate C.E.C. din țară, atit 
de titular, cit și de alte persoane. 
Titularii de conturi pot solicita de 
asemenea unităților socialiste unde 
își desfășoară activitatea să li se 
depună în cont pe bază de consim- 
țămînt scris prin virament retribu
ția integrală sau parțială pe care o 
au de primit.

Restituirea sumelor din conturile 
curente personale se face de uni
tățile C.E.C. persoanei care prezin
tă un cec semnat de titularul de 
cont sau de una din persoanele îm
puternicite de el. Operațiile de 
plăți în numerar se efectuează de 
sucursala sau filiala C.E.C. la care 
s-a deschis contul curent personal, 
precum și de o altă unitate C.E.C. 
stabilită de titularul contului.

Plățile prin virament (ocazionale 
sau periodice) din conturile curente 
personale se efectuează pe bază de 
documente prezentate sucursalelor 
sau filialelor la care sint deschise 
conturile.

Pentru sumele păstrate în contu
rile curente personale, titularii be
neficiază de o dobîndă anuală.

• AU Baba *1  cel 40 de hoți: GLO
RIA (47 46 75) — 0: 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

Convorbiri economice 
româno-polone

Tovarășul Ludovik Fazekas, vice- 
prim-ministru al guvernului, a pri
mit. vineri, pe Waldemar Kozlowski, 
ministrul silviculturii și industriei 
lemnului din Republica Populară 
Polonă. în timpul întrevederii s-a 
exprimat satisfacția pentru bunele 
relații de prietenie și colaborare 
statornicite intre cele două țări, sub- 
linlindu-se posibilitățile de dezvol
tare a cooperării economice și teh- 
nico-științifice în domenii de interes 
comun, in spiritul orientărilor șl în
țelegerilor convenite cu prilejul în- 
tîlnirilor româno-polone la nivel 
înalt.

La București au avut loc convor
biri între o delegație a Ministerului 
Industrializării Lemnului și Materia
lelor de Construcții și o delegație a 
Ministerului Silviculturii și Indus
triei Lemnului din Republica Popu
lară Polonă. Cu acest prilej, miniș
trii de resort din cele două țări, 
Gheorghe Constantinescu și Walde- 
mar Kozlowski, au semnat, vineri, 
un protocol care prevede măsuri de 
intensificare a colaborării economice 
și tehnico-științifice în domeniile 
exploatărilor forestiere, prelucrării 
lemnului, industriei celulozei și hîr- 
tiei, precum și în construcțiile de 
mașini pentru industria lemnului.

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 67-a aniver

sări a Armatei și Flotei maritime 
militare sovietice, ambasadorul U- 
niunii Sovietice la București, E.M. 
Tiajelnikov, a oferit, vineri, o re
cepție.

Au participat general-colonel Vasile 
Milea, prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al Marelui 
Stat Major, Constantin Oaneea, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, general-dolonel Marin Nicolescu, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, generali și ofițeri, ac
tiviști de partid și de stat, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice, atașați militari, aero și 
navali acreditați în țara noastră.

★
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

In tara noastră, ambasadorul Repu
blicii Populare Congo la București, 
Stanislas Charles Batheas-Mollomb, 
a oferit, vineri, un cocteil.

Au participat membri al condu
cerii Ministerului Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai altor ministere și 
instituții centrale, oameni de cultură 
și artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Situația 
în transporturi

Liniile $1 Instalațiile de cale ferată, 
precum și aeroporturile dta întreaga 
tară Btot în stare de funcționare.

Pe calea ferată se acționează cu 
pluguri șl un efectiv de peste șapte 
mii de oameni pentru înlăturarea ză
pezii viscolite de pe instalații șl liniile 
de manevră .sau de așteptare.

Au mai rămas închise următoarele 
drumuri : DN 24 C (Ștefănești — Mlor- 
cani) șl DN 29 (Avrămenl — Manolea- 
sa). Pe drumurile naționale din jude
țele Botoșani, Suceava, Iași, Neamț și 
Vaslui, precum și pe unele drumuri 
dta județele Galați, Tulcea, Brăila și 
Giurgiu circulația se desfășoară ane
voios datorită stratului de zăpadă bă
tătorită sau frămtatată. Rămîn în con
tinuare suspendate, deviate sau cu 
trasee prescurtate unele curse auto 
pentru transportul călătorilor.

Pe Dunăre, gheata este oprită in zo
nele km 998—943, 870—863, 462—240 și 
km 162 pină la mila 18.

Canalul Dunăre — Marea Neagră este 
Înghețat.

tn porturile fluviale, de la Baztaș la 
Sulina nu se lucrează.

tn porturile Zlmnicea, Tumu Măgu
rele, Brăila, Galați, Tulcea, activitatea 
se desfășoară cu mare greutate dato
rită temperaturilor scăzute și aglome
rărilor de gheată. (Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
• După cum s-a anunțat, miercuri, 

27 februarie, se vor disputa sfertu
rile de finală ale „Cupei României" 
la fotbal, competiție înscrisă în ca
lendarul „Daciadei". Conform regu
lamentului, partidele acestei faze se 
desfășoară pe terenuri neutre, alese 
prin acordul echipelor calificate. Iată 
localitățile ce vor găzdui întîlnirile : 
Ploiești : Dinamo București — Chi
mia Rm. Vîlcea ; Cluj-Napoca : 
Steaua București — F. C. Baia Mare ; 
Brașov : Politehnica Iași — C.I.L. 
Mecanica Sighet ; Rm. Vîlcea : Uni
versitatea Craiova — A. S. Mizil.
• Campionatele Internationale de 

atletism pe teren acoperit ale S.U.A. 
vor reuni la sfîrșitul acestei săptă
mâni. in celebra arenă Madison 
Square Garden din New York, cam
pioni olimpici și recordmani mon
diali din Canada. România, Franța, 
U.R.S.S., Irlanda, Cuba. Belgia, Ke
nya, S.U.A. și alte țări. Printre 
participant! se află atletele român
ce Maricica Puică, Doina Melinte și 
Anișoara Cușmir, săritorul sovietic 
cu prăjina Konstantin Volkov, fon- 
distul irlandez Eamon Coghlan etc.
• înaintea ultimei runde, în tur

neul zonal de șah de la Praga patru 
concurent! ăe află, la egalitate, în 
fruntea clasamentului : Mihal Șubă 
(România), Vlastinil Jansa (Ceho
slovacia), Josef Pinter (Ungaria) și 
Evgheni Ermenkov (Bulgaria) —. 
toți cu cite 9,5 puncte. îi urmează 
Florin Gheorghiu (România), Eduard 
Prandsteter (Cehoslovacia) — cite 8,5 
puncte, Wlodzimierz Schmidt (Po
lonia) — 8 puncte (1), Ivan Farago 
(Ungaria), Lubomir Ftacnik (Ceho
slovacia), Aleksandr Sznaplk (Polo
nia) și Krum Gheorghiev (Bulgaria) 
— cu cita 8 puncte. Mihai Ghindă 
(România) a acumulat 7 puncte.

în penultima rundă, a 16-a, 
Ermenkov l-a învins pe Farago, iar 
tn partidele Șubă—Pinter, Gheor
ghiu—Csom, Ghindă—Jansa, Prands
teter—Doncev, Adorjan—Sznaplk șl 
Mokry—Stempin a fost consemnată 
remiză. Mihai Șubă a remizat parti
da întreruptă In runda anterioară cu 
Grigorov.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează:
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 22 FEBRUARIE 1983
Extragerea I : 38 67 60 83 32 55 2

62 81
Extragerea a Il-a : 47 74 29 19 18

34 87 27 5
Fond total de cîștig : 1 143 609 lei, 

din care 195 430 lei report Ia cate
goria 1.



O

gOCl'Oj

O J
©$ OP, o oj 

q j c 'JWB ° ° ° o °
f Q Că
o o d

4 O

Foo]

Oj
și o cJ

K- - O 

fo o o o A
aiJg JĂf' o , o’

'VO(;

DO.... .......■■„■■■l

r-

*(
\Să fie oprită cursa înarmări lor, \

\
\

*
*

VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR:
ri

\

j să fie asigurată pacea lumii!
j BELGIA : Marș de protest 
J BRUXELLES 22 (Agerpres). — In 
' Belgia continuă marșul de protest 
i împotriva planurilor N.A.T.O. vizînd 
. amplasarea de rachete nucleare cu 
' rază medie de acțiune pe terito- 
ț riul țării. Plecați la 20 februarie, din 

orașul Florennes, în apropierea că
ruia se preconizează instalarea de 
rachete „Cruise", participanții au 
sosit în localitatea Charleroi, unde 
au organizat un miting.

Marșul se va încheia la 23 fe
bruarie, cînd în capitala țării - 
Bruxelles — va avea loc o amplă 
manifestație de masă, la care și-au 
anunțat participarea și reprezen
tanți ai mișcărilor antirăzboinica

R.F. Germania și
față de planurile N.A.T.0.

din Olanda, 
Franța.

Marșul de protest împotriva ra
chetelor nucleare este o mărturie 
a îngrijorării și preocupării popu
lației țării față de pericolul unei 
catastrofe nucleare, factor de 
creștere a tensiunii pe plan inter
național. „Amplasarea de rachete 
nucleare nu poate duce decît la 
deteriorarea și mal gravă a clima- . 
tului Internațional, la reducerea ț 
șanselor pentru revenirea la o po
litică de destindere" - a decla
rat președintele Comitetului Națio
nal de Acțiune pentru Pace și 
Dezarmare din Belgia, Pierre 
Galan.

OLANDA: NU 1 - armelor nucleare pe teritoriul țârii
HAGA 22 (Agerpres). — Sarcina 

prioritară a epocii noastre o con
stituie eforturile Îndreptate spre 
interzicerea armei nucleare — a 
apreciat președinta Partidului Co
munist din Olanda. Elli Izeboud, 
într-un interviu acordat revistei 
„Kernblad". Pentru Olanda, a afir
mat ea, acest lucru trebuie să-și 
găsească expresia in refuzul de a

ITALIA : Pentru eforturi susținute în direcția 
realizării

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\

Lucrările Comitetului O.N.U. pentru decolonizare
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 

— La New York au început lucrările 
primei sesiuni din acest an a Comi
tetului O.N.U. pentru decolonizare. 
Sesiunea are o semnificație aparte, 
întrucit în 1985 se împlinesc două 
decenii și jumătate de la adoptarea 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale.

In intervenția sa, secretarul gene
ral al O.N.U., Javier. Perez de 
Cuellar, a subliniat importanța isto
rică a acestui document, de la adop
tarea căruia zeci de popoare și-au 
dobindit independența, adăugind că 
sarcinile O.N.U. în domeniul deco
lonizării nu au fost totuși îndeplinite 
în întregime. .In pofida numeroaselor 
rezoluții ale Națiunilor Unite, efor
turile depuse timp de mai mulți ani 
pentru realizarea unei tranziții paș
nice spre independența Namibiei au 
fost infructuoase — a arătat secre
tarul general al O.N.U. El a cerut

Întregii comunități internaționale 
să-și intensifice acțiunile și coope
rarea în 1985 pentru realizarea auto
determinării și independenței aces
tui teritoriu, pe baza rezoluției Con
siliului de Securitate al O.N.U.

LAGOS — în comunicatul comun 
dat publicității la încheierea convor
birilor dintre președintele Consiliului 
Militar Suprem al Nigeriei, genera
lul Mohammed Buhari, și președin
tele Gambie!, Dawda Kairaba Jawara, 
care a făcut o vizită în Nigeria, cele 
două părți lși exprimă îngrijorarea 
în legătură cu refuzul R.S.A. de a 
pune în aplicare rezoluția 435 a Con
siliului de Securitate al O.N.U. pre- 
văzind acordarea independenței Na
mibiei și organizarea de alegeri li
bere sub control internațional în a- 
ceastă țară. Părțile s-au pronunțat 
pentru acordarea în continuare de 
ajutor și 
rare din .

Apel al secretarului general 
al O.N.U. la încetarea 
conflictului dintre Iran 

și Irak
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a lansat un 
nou apel la 
militar dintre

în raportul 
de Securitate 
tele misiunii 
a inspectat. în luna ianuarie a aces
tui an, taberele de prizonieri de 
război din Iran și Irak, secretarul 
general al O.N.U. a subliniat că își 
reafirmă dorința de a sprijini orice 
inițiativă de natură să aducă pacea 
popoarelor acestor țări.

încetarea conflictului 
Iran și Irak.
prezentat Consiliului 
cu privire la rezulta- 

speciale a O.N.U. care

AFRICA DE SUD

i sprijin mișcării de elibe- 
Africa de Sud.

Depășirea dificultăților 
economiei mondiale 
implică reducerea 

nivelului dobînzilor

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII COOPERATISTE GUYANA

Tovarășului
LINDEN FORBES SAMPSON BURNHAM

Președintele Republicii Cooperatiste Guyana
GEORGETOWN

Cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Coope
ratiste Guyana, Îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, in numele po
porului român și al meu personal, calde felicitări și cele mal bune urări 
de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres poporului prieten 
guyanez.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că relațiile dintre 
țările și popoarele noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, in interesul 
lor reciproc, al cauzei păcii și colaborării in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ

i ROMA 22 (Agerpres).

i
*

.. — 
Roma a fost dată publicității o de
clarație a Direcțiunii P.C. Italian 
în care se subliniază necesitatea 
unor eforturi noi, asidue, in lupta 
pentru dezarmare, pace și destin
dere. Comuniștii italieni, se spune 
In document, apreciază pozitiv ho
tărirea privind negocierile de la Ge
neva. La înfăptuirea acestor primi

amplasa pe teritoriul său rachete 
de croazieră și în reducerea chel
tuielilor militare în ansamblu. 1 
Președinta partidului comuniștilor ț 
olandezi și-a exprimat încrederea l 
in capacitatea mișcării antirăzboi- / 
nice și a opiniei publice progre- ț 
siste de a determina oprirea am- i 
plasării noilor rachete nucleare in * 
Europa. i

— i
pași au contribuit îngrijorarea tx- i 
primată de popoarele lumii, mobi- I 
Uzarea largă a forțelor iubitoare Ț 
de pace, activitatea partidelor poli- i 
tice și organizațiilor obștești. * 

Declarația subliniază că, înaintea l 
începerii negocierilor sovieto-ame- I 
ricane de la Geneva, la Veneția va ț 
fi organizată, la 3 martie, o reu- l 
niune de masă a partizanilor păcii J 
din Italia.

împotriva politicii
în 
de

națiohale a poporului guyanez, prin 
care, în numele guvernului român 
și al său personal, 
cordiale felicitări 
urări de sănătate

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru ai Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă tovarășului Ptolemy Reid, 
primul ministru al Republicii Coo
peratiste Guyana, cu prilejul Zilei

Concluziile unul raport 
al U.N.C.T.A.D.

GENEVA 22 (Agerpres). — Politi
ca monetară a Statelor Unite a de
terminat sporirea poverii datoriilor 
externe ale țărilor în curs de dezvol
tare și redistribuirea veniturilor pe 
plan mondial în defavoarea statelor 
lumii a treia, care sînt nevoite să-și 
sporească necontenit exporturile — 
se arată într-un raport al Comitetu
lui pentru comerț și finanțare al 
U.N.C.T.A.D., dat publicității la Ge
neva. In document se, relevă, intre 
altele, că înfăptuirea strategiei țări
lor în curs de dezvoltare de realiza
re a progresului economic și social, 
concomitent cu reducerea importuri
lor, a fost deosebit de dificilă, ca 
urmare a ratei ridicate a dobînzi
lor și a ritmului redus al redresării 
economice în statele occidentale. 
Actualele condiții monetare și fi
nanciare pe plan mondial generează 
pierderi grele pentru toate sectoarele 
productive ale țărilor în curs de 
dezvoltare, precum și în domeniul 
investițiilor.

In vederea depășirii acestei situa
ții, raportul cere operarea unei mo
dificări în politica monetară și fis
cală a țărilor occidentale și redu
cerea substanțială a ratei dobînzilor. 
Se evidențiază, de asemenea, nece
sitatea sporirii capacității instituți
ilor financiare internaționale de a 
sprijini plățile externe ale țărilor In 
curs de dezvoltare, a acordării de 
credite în condiții echitabile, a în
lăturării barierelor protecționiste,

îi adresează 
și cele mai bune 
șl progres.

77" șl din mlș- 
de nealiniere.

celor 
carea 
se pronunță în spriji
nul suveranității și in
dependenței 
popoarelor, 
pentru instaurarea u- 
nei noi ordini econo
mice și politice inter
naționale.

Animate de aspirații 
comune de progres și 
bunăstare, de lărgire a 
conlucrării între state, 
România și Guyana 
au stabilit, în 1973, ra
porturi diplomatice la 
nivel de ambasadă. în 
evoluția relațiilor bi
laterale, un eveniment 
de cea mai mare în
semnătate l-au consti
tuit convorbirile din
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul 
Forbes Burnham, ac
tualul președinte al 
Guyanei, cu prilejul 
vizitei oficiale a aces
tuia întreprinse în 
țara noastră Tn 1975, 
cînd au fost semnate 
un șir de acorduri de 
cooperare industrială, 
tehnică și în alte do
menii. Dezvoltarea ra
porturilor de colabo
rare pe baza acestor 
documente corespunde 
Intereselor ambelor 
țări și popoare, ale 
cauzei păcii și colabo
rării internaționale.

orientare, 
valorifică

Poporul guyanez a- 
niversează astăzi pro
clamarea republicii. 
Actul de la 23 februa
rie 1970 — moment de 
amplă semnificație în 
istoria țării, survenit 
la patru ani după do- 
bîndirea independen
ței și după aproape 
patru ^ecoie de stăpi- 
nire colonială — a 
permis poporului gu
yanez să-și consacre 
plenar eforturile în 
direcția lichidării se
chelelor subdezvoltării 
și edificării unei vieți 
noi, libere.

învecinată cu Brazi
lia, Venezuela și Suri
nam și scăldată în 
partea de nord de a- 
pele Atlanticului, Gu
yana (suprafața — 
214 970 kmp ; populația 
— circa 850 000 locui
tori) are însemnate 
resurse naturale, ade
vărate atuuri ale 
dezvoltării. Astfel, 
Guyana dispune de 
cele mai mari rezerve 
de bauxită din lume, 
de întinse păduri de 
esențe valoroase șl de 
un considerabil poten
țial hidroenergetic.

In perioada de după 
proslamarea neatîrnă- 
rii și apoi a republi
cii, autoritățile din 
Guyana au avut drept

principală 
în vederea 
rii avuțiilor naționale 
în interesul propriei 
dezvoltări, trecerea 
sub controlul statului 
a unor sectoare-cheie, 
dominate odinioară de 
capitalul străin. Au 
fost astfel etatizate 
întreprinderile de ex
ploatare și prelucrare 
a bauxitei, Guyana 
impunindu-se ca una 
din principalele țări 
producătoare de alu
miniu. De asemenea, 
statul a preluat con
trolul asupra planta
țiilor de trestie de za
hăr și unităților pro
ducătoare de zahăr, ca 
și asupra întregului 
comerț exterior.

Este semnificativ că 
în ultimii ani au fost 
inițiate o serie de pro
iecte vizînd diversifi
carea peisajului eco
nomic, prin construi
rea de noi obiective 
industriale, concomi
tent cu preocupările 
pentru dezvoltarea în 
continuare a agricul
turii și pisciculturii.

Pe planul vieții so
ciale au fost înfăptui
te prefaceri cu carac
ter democratic, pro
gresist.

In domeniul politicii 
externe, Guyana, care 
face parte din „Grupul

audieri, cei șapte au fostPRETORIA 22 (Agerpres). — 
diverse orașe din R.S.A., locuite 
populație africană, au reizbucnit 
protestele Împotriva continuării de 
către regimul minoritar a politicii 
de apartheid și discriminare rasia
lă. Intervențiile violente ale polițiș
tilor în încercarea de a-i împrăștia 
pe manifestant! s-au soldat. în ul
timele patru zile, cu moartea a 19 
persoane din rîndul demonstranților.

Pe de altă parte, se an.unță că 
șapte militanțl de frunte împotriva 
politicii de apartheid din Republi
ca Sud-Africană. arestați marțea 
trecută în timpul unui raid' între
prins de forțele 
gimului rasist, au 
unui tribunal din 
zația de „inaltă 
aplicată automat • adversarilor auto
rităților de La Pretoria. In cazul în 
care „justiția" rasistă li va găsi 
vinovați, eF sînt pasibili de pedeap
sa cu moartea. Printre cei șapte se 
află și copreședintele Frontului Unit 
Democratic, Albertina Sisulu, soția 
liderului de culoare Walter Sisulu, 
aflat In închisorile rasiste. După

represive ale re- 
fost aduși în fața 
Durban, sub acu- 
trădare", formulă

\
primele 
reintemnitațl, ei urmind să reapa
ră în fața tribunalului împreună cu 
alți opt militant! împotriva segrega
ției rasiale, aflati în detenție de mai 
mult timp.

tuturor 
militînd

ADDIS ABEBA — Organizația 
Unității Africane (O.U.A.) a cerut 
eliberarea necondiționată a militan- 
ților împotriva politicii de apartheid 
a R.S.A. arestați la începutul aces
tei săptămîni In cadrul unei vaste 
campanii represive lansate de poli
ția sud-africană, transmite agenția 
A.P., citind cotidianul „Ethiopian 
Herald". Intr-o declarație dată pu
blicității de Secretariatul O.U.A. se 
reclamă, totodată, retragerea acuza
țiilor „de trădare" formulate împo
triva a șase membri ai conducerii 
Frontului Unit Democratic din 
R.S.A. și folosite drept pretext pen
tru a-i aresta.

Statele membre 
arată în document 
tarea represaliilor 
lației de culoare, 
rea la planurile de transmutare for- 

. tată a locuitorilor din Crossroads.

ale O.U.A. — se 
—. au cerut înce- 
lmpotriva popu- 

inclusiv renunța

Bru-

pături pentru ajutorarea persoanelor

LOC 
la 15

DEMISIE. Maria Estela Martinez 
de Peron a demisionat din funcția 
de ’președinte al Partidului Justi- 
țialist (peronist) din Argentina.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

ț Militanțl pentru pace din statele New York și New Jersey (S.U.A.), in 
ț timpul unei recente manifestații împotriva desfășurării noilor rachete in 

țările vest-europene

OFICIUL O.N.U. PENTRU OPERAȚIUNI DE URGENȚA IN AFRICA apre
ciază că situația a 20 de state de pe acest continent rămîne critică pen
tru viitorul apropiat, chiar dacă condițiile de secetă ar cunoaște o ame
liorare. Oficiul relevă, intr-un raport, că pentru următoarele 12 luni 
nevoile de asistență ale acestor țări sînt evaluate la 1,5 miliarde dolari. 
Acestea ar cuprinde ajutor alimentar (1,04 miliarde dolari), asistență 
pentru sprijinirea agriculturii in noul sezon, livrarea de echipamente me
dicale și medicamente, corturi și 
afectate.

la Bonn, cu Helmut Kohl, cancela
rul R. F. Germania, probleme pri
vind Piața comună, referitoare, in 
special, la lărgirea Comunității 
Economice (vest-) Europene, prin a- 
derarea Spaniei și Portugaliei. Pre
mierul Italiei — care prezidează 
in prezent Consiliul Ministerial al 
C.E.E. — efectuează un turneu in 
Europa occidentală, in perspectiva 
reuniunii la nivel înalt de la 
xelles a „celor 10".

IN GRECIA VOR AVEA 
ALEGERI PREZIDENȚIALE 
martie, anunță un comunicat ofi
cial dat publicității la Atena, la 
sfîrșitul convorbirilor care au avut 
loc între șeful statului, Constantin 
Karamanlis, și primul ministru, 
Andreas Papandreu.

conflictuale din America Centrală

LONDRA 22 (Agerpres).
mul ministru al Noii Zeelande. Da
vid Lange, a reafirmat că guver
nul său nu va permite intrarea in 
porturile tării a navelor militare 
străine — sub orice pavilion ar na
viga — fără asigurarea că acestea 
nu au la bord arme nucleare. In
tr-un interviu acordat rețelei londo
neze B.B.C., citat de agenția U.P.I., 
el a subliniat că această interdicție

va fi aplicată șl navelor britanice, 
în ’pofida apartenenței țării la Com
monwealth și a relațiilor tradițio
nale care o leagă de Marea Britanie. 
Relevînd că politica antinucleară a 
Partidului Laburist neozeelandez a 
fost validată de electoratul national 
și de ultimele sondaje ale opiniei 
publice, Lange a afirmat că aceasta 
nu va fi modificată.

PRIMIRE LA FRAGA. Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, a primit de
legația P.C. din Norvegia, condusă 
de ■ președintele partidului, Hans 
Eleven. A fost subliniată, cu acest 
prilej, necesitatea intensificării 
luptei tuturor forțelor iubitoare de 
pace pentru preîntîmpinarea peri
colului de război, pentru destinde
re și colaborare între state.

REZOLUȚIA PLENAREI C.C. 
AL PARTIDULUI PROGRESULUI 
ȘI SOCIALISMULUI DIN MAROC 
— care se pronunță pentru promo
varea unei politici externe in spri
jinul consolidării mișcării de nea
liniere, activizării luptei pentru

destinderea încordării Internațio
nale și salvgardarea păcii — a fost 
publicată la Rabat. De asemenea, 
se evidențiază necesitatea comba
terii companiilor transnaționale ce 
prejudiciază interesele economiei 
naționale.

UNIUNEA SOVIETICA ȘI A- 
GENȚIA INTERNAȚIONALA PEN
TRU ENERGIE ATOMICA au sem
nat un acord in baza căruia 
U.R.S.S. pune sub controlul 
A.I.E.A. o parte din activitatea nu
cleară pașnică a țării.

CONVORBIRI ITALO-VEST- 
GERMANE. Primul ministru al 
Italiei, Bettino Craxi, a examinat,

ACCIDENT AVIATIC. Un avion 
de pasageri aparținind companiei 
naționale maliene,' „Air Mali", s-a 
prăbușit vineri în apropiere de lo
calitatea Tombouctou. Un purtător 
de cuvint al companiei a declarat 
că. în urma acestei catastrofe, 
și-au pierdut viața 50 de persoa
ne. Avionul, care efectua cursa 
Gao. — Bamako, s-a prăbușit la 
puțin timp de la decolarea de pe 
aeroportul din Tombouctou, unde 
a făcut o escală tehnică.

O declarație a președintelui Columbiei
trale și să adopte poziții proprii fer
me și consecvente în favoarea solu
ționării 
a stării

BOGOTA 22 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută Ia Bogota, pre
ședintele Columbiei, Belisario Be- 
tancour Cuartas, s-a pronunțat pen
tru continuarea Eforturilor „Grupu
lui de la Contadora“ consacrate rea
lizării unui climat real de pace, 
securitate și cooperare în America 
Centrală — relatează agenția Prensa 
Latina. El a arătat că activitatea 
desfășurată în această direcție de 
statele membre ale „Grupului de la 
Contadora" — Columbia, Mexic, Pa
nama și Venezuela — se găsește în 
etapa finală, în care se pun la punct 
ultimele detalii ale acordurilor de 
pace preconizate în regiune. Pre
ședintele Columbiei a evidențiat ne
cesitatea ca țările centroamericane 
să nu se lase influențate de presiu
nile ce se fac în regiune în serviciul 
unor interese străine Americii Cen-

pe căi politice, prin dialog, 
conflict uale.

★
SALVADOR. — Forțele de-

Adîncirea colaborării între statele africane, o cerință de bază a dezvoltării libere

SAN 
mocratice insurgente din Salvador 
estimează că responsabilitatea „con
tinuării sau suspendării dialogului 
inițiat, in octombrie anul trecut, in 
vederea reglementării pe cale nego
ciată a crizei interne din această 
tară revine guvernului democrat- 
creștin al președintelui Jose Napo
leon Duarte.

Intr-o scrisoare dată publicității la 
San Salvador, Frontul Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) — Frontul Democratic
Revoluționar (F.D.R.) subliniază că, 
„pentru a contribui la dezvoltarea 
procesului de dialog", cele două or
ganizații „îndeplinesc cu fidelitate 
acordurile semnate la La Palma și 
Ayagualo", localități unde, la 15 oc
tombrie. și. respectiv. 30 noiembrie 
1984. s-au desfășurat convorbiri în
tre reprezentanții insurgenților și 
guvernului Salvadorian.

Ca o expresie a tendințelor și proceselor generale 
mai hotărită a independenței și suveranității statelor, a

■ promovarea progresului economico-social, continentul african cunoaște 
in ultima vreme evoluții semnificative, atestind hotărirea țărilor respec
tive de a depăși efectele crizei economice prin intensificarea efortului 
propriu in desfășurarea programelor de dezvoltare, ca și prin extinderea 
colaborării lor atit la scara întregii Africi, cit și a diverselor ei regiuni. 

In cadrul politicii sale principiale și consecvente de sprijinire mul
tilaterală a popoarelor in lupta împotriva politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonidliste, România socialistă privește cu simpatie efortu
rile depuse de țările africane pentru lichidarea urmărilor stăpînirii străine, 
pentru accelerarea progresului în toate domeniile. Așa cum se știe, po
porul român a urmărit cu sentimente prietenești lupta eroică dusă de 
popoarele acestor țări pentru libertate și independență, manifestîndu-și 
consecvent solidaritatea activă și acordîndu-le, de la început, sprijin 
pe diferite planuri - material, politic, diplomatic. România a recunoscut 
Imediat, chiar din momentul proclamării independenței, noile state, sta
bilind relații diplomatice cu guvernele create de mișcările de eliberare

de afirmare tot 
opțiunilor vizînd

victorioase. In noile condiții, între România șl statele respective s-au 
statornicit relații de colaborare fructuoasă, care cunosc o continuă dez
voltare. O contribuție hotăritoare la extinderea și adincirea raporturi
lor reciproce au avut-o intilnirile și convorbirile tovarășului Nicolae 
Ceausescu, de la București sau de pe pămintul african - cu prilejul 
istoricelor itinerare întreprinse împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu - 
cu conducătorii de partid și de stat ai țărilor în cauză. De fiecare dată, 
aceste intîlniri s-au soldat cu încheierea unor importante documente, in
clusiv tratate de prietenie și cooperare, care au 
nică colaborării prietenești, în avantajul reciproc, 
și păcii în lume.

in acest spirit, România socialistă urmărește 
desfășurate pe ansamblul continentului, ca și pe . 
în vederea coordonării eforturilor pe calea consolidării dezvoltării de 
sine stătătoare. Acesta este șl cadrul căruia I se circumscrie recenta 
conferință la nivel înalt a celor cinci state africane de limbă portu
gheză - Angola, Mozambic, Guineea-Bissau, Capul Verde și Săo Tomâ 
și Principe - care a avut loc la Săo Tome.

asigurat o bază trăi
ai cauzei progresului

cu Interes reuniunile 
plan regional african,

Probleme specifice și pre
ocupări comune. Fiecare dln 
țările participante la reuniunea a- 
mintită are o seamă de probleme șl 
preocupări specifice, decurgînd din 
condițiile diferite de dezvoltare so- 
cial-istorică, din realități politi
ce distincte, dar și probleme comu
ne, în primul rînd cele legate da 
necesitatea consolidării independen
ței. a depășirii dificultăților econo
mice și asigurării unui progres 
ținut. Toate acestea au format 
biectul discuțiilor la reuniunea 
Săo Tomă — a cincea de acest 
— care marchează. în opinia 
servatorilor, un moment de seamă 
în promovarea colaborării dintre ță
rile africane de limbă portugheză.

Pe lingă comunitatea limbii ofi
ciale. cele cinci țări se mal disting 
în ansamblul african prin aceea că 
și-au dobindit independența doar de 
aproximativ un deceniu. în urma 
prăbușirii ultimului și celui mai 
vechi imperiu colonial. Această 
particularitate vine să explice exis
tența unor greutăți datorate timpu
lui relativ scurt pentru abordarea 
problematicii decurgînd din moște-

nirea colonială, dar și să sublinieze 
necesitatea mobilizării eforturilor 
pentru depășirea unul asemenea 
handicap. Ca atare, reuniunea de Ia 
Săo Tomă a prilejuit evaluarea pro
blemelor cu care se confruntă a- 
ceste state in vederea 
perării dintre ele, cît 
continentului.

întăririi coo- 
și la nivelul

contraca
sus- 

o- 
din 
gen 
ob-

Solidaritate in 
rarea provocărilor rasiste. 
In același, timp, a fost examinată 
politica de destabilizare promovată 
de regimul minoritar rasist de la 
Pretoria împotriva Angolei și Mo- 
zambicului. Se știe că, pornind de 
la necesitatea asigurării unor con
diții de liniște și siguranță favora
bile muncii constructive, in vederea 
consolidării cursului spre o viață 
nouă, precum și in virtutea orien
tărilor generale de politică externă, 
Mozambicul a semnat un pact de 
neagresiune cu Republica Sud-Afri- 
cană, iar Angola a încheiat o în
țelegere privind dezangajarea sudu
lui tării de către trupele sud-afri- 
cane și Încetarea sprijinului acor
dat de R.S.A. forțelor antiguverna-

mentale. Or. așa cum au enunțat în 
repetate rînduri guvernele angolez 
și mozambican, 
toria a încălcat 
rile acordurilor, 
provocărilor armate. Condamnind cu

regimul de la Pre- 
sistematic prevede- 
persistind pe calea

confruntate în acest domeniu țări
le participante la reuniune, ca șl 
continentul, african in ansamblu. 
Este destul să amintim că venitul 
pe locuitor în numeroase state a- 
fricane este mal mic, în termeni

nent unde există 13 țâri, inclusiv 
două din țările participante Ia reu
niune — Săo Tome și Principe și 
Capul Verde — al căror venit anual 
pe locuitor nu depășește 200 de do
lari. aceste datorii reprezintă o po
vară zdrobitoare. în plus, s-a a- 
gravat considerabil situația alimen
tară. inclusiv pentru țările de limbă 
portugheză, îndeosebi pentru Mo
zambic și Capul Verde, care au avut 
de făcut față secetei prelungite.

Exprimînd profunda ingrijorare a 
participănților față de această si
tuație, documentul reuniunii de la 
Săo Tome se face, in același timp, 
ecoul preocupării firești față de am
ploarea cursei inarmărilor, care, in 
afara pericolelor create pentru pa
cea și securitatea lumii, deturnea
ză de la scopuri constructive uriașe 
resurse umane și materiale. Tocmai 
de aceea, documentul formulează 
dezideratul imperios ca fondurile 
irosite in prezent pentru escalada
rea inarmărilor să fie folosite în 
direcția sprijinirii țărilor în curs de 
dezvoltare, in primul rind a celor 
grav afectate de consecințele crizei 
economice mondiale.

prezent, tn toate cele cinci țări se 
fac investiții mai mari în agricul
tură. concomitent cu unele majorări 
ale preturilor de achiziție ale pro- 

■ duselor agricole. Pe de altă parte, 
în țările respective, pe lingă acțiu
nile urmărind 
trială. au fost 
reajustare a 
stat, de natură 
productivității muncii. în condițiile 
unei îmbunătățiri a mijloacelor de 
stimulare materială a muncitorilor.

Evoluția situației 
din Guatemala

dezvoltarea indus- 
introduse măsuri de 
întreprinderilor de 
să ducă la creșterea

PE MARGINEA RECENTEI REUNIUNI 
DE LA SAO TOME

hotărtre continuarea de către R.S.A. 
a unor asemenea provocări pericu
loase pentru pacea și stabilitatea In 
Africa australă, conducătorii celor 
cinci state au .examinat Ia reuniu
ne o serie de măsuri de contraca
rare a acțiunilor ostile din partea 
rasiștilor sud-africani.

Sub impactul recesiunii 
mondiale. Desisur> un loc Pri°- 
ritar pe agenda reuniunii l-a ocupat 
problematica economică, date fiind 
dificultățile deosebite cu care sînt

reali, declt cu 15 ani în urmă, iar 
Impactul recesiunii mondiale, al in
flației șl mai ales al practicilor dis
criminatorii promovate de țările oc
cidentale In comerțul mondial au e- 
fecte devastatoare. Datorită lor, a- 
cest continent, deși dispune de 
Imense bogății naturale, nu reușeș
te să obțină sursele financiare 
cesare promovării progresului 
economic, și a fost constrins 
contracteze mereu noi credite, 
toria sa externă depășind 150 
liarde de dolari — considerabil
mult decît veniturile anuale prove
nite din export. Pentru un conti-

ne- 
său 

să 
da- 
mi- 
mai

O cerință prioritară : 
progresul economic. Se cuvi‘ 
ne subliniat că impulsionarea pro
movării colaborării dintre cele cinci 
țări este și o consecință firească a 
unor preocupări actuale comune 
privind căile si mijloacele de a 
spori capacitatea productivă a eco
nomiilor respective, de a asigura 
un echilibru corespunzător între di
feritele sectoare. Astfel, pe linia 
unei tendințe ce se manifestă la 
ecara Întregului continent, țările de 
limbă portugheză acordă 
agriculturii, și in special 
de cereale, din simplul 
acest sector a cunoscut 
vreme un regres. Aceasta a dus Ia 
agravarea problemelor aprovizionă
rii populației, cu tot importul masiv 
de alimente — a căror valoare a- 
junge pină la un sfert din încasă
rile de devize ale acestor țări — și 
cu tot ajutorul furnizat de institu
țiile internaționale specializate. In

prioritate 
producției 
motiv că 
in ultima

Etapă a unei strategii pe 
termen lung. In temeiul unor 
asemenea orientări comune și mai 
cu seamă al unor realități econo- 
mico-sociale presante, țările de lim
bă portugheză și-au exprimat din 
nou hotărirea de a intensifica, prin 
mijloacele cele mai variate, coope
rarea in domeniul agriculturii, in
dustriei. transporturilor, ‘ telecomu
nicațiilor. ca și în alte domenii. 
Toate aceste proiecte sînt conside
rate un pas înainte pe calea tradu
cerii în viață a hotăririlor conferin
ței la nivel înalt a O.U.A. de la 
Lagos (1980), care a elaborat o stra
tegie pe termen lung . de dezvoltare 
economică a Africii axată pe creș
terea rolului și ponderii eforturilor 
proprii. Promovarea cooperării re
gionale se înscrie tocmai pe linia 
acestei orientări. însăși viața rele
vînd necesitatea intensificării efec
tive a conlucrării dintre statele in 
curs de dezvoltare de pe toate con
tinentele. ca mijloc de afirmare a 
independentei, ca modalitate de a 
face față multiplelor dificultăți de- 
rivînd din împrejurările internațio
nale vitrege și din

Gravele probleme 
fruntă Africa, ca și 
globului, constituie 
vadă a adîncilor inechități existen
te in lumea de azi. pledind cu pu
tere pentru instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale. In ca
drul căreia toate popoarele să se 
dezvolte liber, beneficiind 
rezultatele muncii lor. de 
civilizației moderne.

Vaslle

CIUDAD DE GUATEMALA 22 (A- 
gerpres). — Uniunea Revoluționară 
Națională Guatemaleză (U.R.N.G.) 
— care grupează, din 1982, toate for
țele democratice insurgente din 
țară — a dat publicității un comuni
cat în care se anunță intensificarea 
luptei împotriva politicii regimului 
militar aflat la putere — transmite 
agenția France Presse. S-a precizat 
că atacurile armate ale forțelor in
surgente privesc mai ales obiective 
militare.

Cele mal intense schimburi de 
focuri intre detașamente ale U.R.N.G. 
și trupele regimului s-au dat In re
giunea de nord-vest a țării.

1

factori interni, 
cu care se con- 
alte regiuni ale 
mai ales o do-

plenar de 
cuceririle

OROS

Rigorile iernii
După cum transmite agenția B.T.A., 

vineri a Continuat formarea podului 
de gheață pe porțiunea bulgară a Du
nării, fluviul fiind înghețat pe o lun
gime de 86 kilometri. De la Vidin la 
Brișlean, gheața acoperă 70—90 la 
sută din suprafața fluviului.

Cel puțin 25 de persoane și-au 
pierdut viața in Turcia in ultimele 
12 zile ca urmare a accidentelor de 
circulație sau a unor maladii agra
vate de gerul aspru al acestei 
ierni, informează presa turcă. In 
capitală, ninsorile sint considerate 
cele mai abundente din ultimii 35 
de ani; In prezent grosimea stra
tului de zăpadă a ajuns la 30 cen
timetri. tn provinciile răsăritene 
Kars și Erzurum, troienele de ză
padă ating 
Tot in estul 
temperaturi 
Celsius.

Un viscol 
ultimele zile 
sudul Libanului, tn trecători, tro
ienele formate de viscol au ajuns 
la înălțimea de doi metri, tfnpie- 
dicînd circulația rutieră. Detașa
mente ale armatei libaneze au fost 
trimise In ajutorul locuitorilor sa
telor introienite și pasagerilor tre
nurilor oprite pe linii.

înălțimi de 
țării s-au 

de minus
2,5 metri, 
înregistrat 
32 grade
blntuit tnputernic a

in zona muntoasă din
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