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-vibrantă chemare spre noi realizări 
pentru făurirea viitorului demn al patriei

Alegerile de la 17 martie constituie un minunat prilej de a exprima 
încă o dată adeziunea deplină a tuturor fiilor și fiicelor țării, a tuturor 
cetățenilor patriei noastre la politica internă și externă a partidului și 
statului, la hotărîrile celui de-al XllI-lea Congres, care asigură înaintarea 
fermă a României pe calea socialismului și comunismului, a păcii, in
dependenței și colaborării, spre noi culmi de civilizație și progres.

(Din Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste)

Municipiul Piatra Neamț, ca de altfel toate localitățile patriei, impresionează prin modernele sole construcții 
Foto : Sandu Cristian

In lumina sarcinilor subliniate 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

CREȘTEREA MAI ACCENTUATĂ A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
A fost dat publicității Manifestul 

Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, vibrant apel politic adre
sat întregului popor, document de 
cel mai larg interes cetățenesc, 
chemare puternic mobilizatoare 
pentru obținerea de noi succese în 
muncă, de noi înfăptuiri pe . dru
mul înaintării neabătute a patriei 
noastre spre progres, spre o tot 
mai înaltă civilizație socialistă.

Publicarea manifestului coincide 
cu încheierea unei faze importante 
a campaniei electorale pentru ale
gerile de la 17 martie — aceea a 
propunerilor de candidaturi — și 
marchează trecerea la etapa urmă
toare, aceea a întîlnirilor dintre 
candidați și alegători, larg dialog 
gospodăresc care va antrena în
treaga țară, prilej de trecere în 
revistă a realizărilor de seamă ale 
legislaturii care se încheie, de 
prefigurare a obiectivelor mărețe 
ale legislaturii viitoare.

Platforma politică a acestui 
dialog gospodăresc și, totodată, 
platforma electorală a Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
sintetizată în mod elocvent în ma
nifest, o constituie documentele și 
hotărîrile adoptate de Congresul al 
XIII->ea af partidului. Sipt docu
mente asupra cărora poporul și-a 
spus răspicat cuvintul, fie prin re
prezentanții săi la forumul suprem 
al comuniștilor, fie la înalta tri
bună a Congresului al Ill-lea al 
F.D.U.S. și a celei de-a II-a Con
ferințe pe țară a O.D.U.S., fie în 
adunările și conferințele care au 
precedat aceste importante eveni
mente politice, ori cu prilejul dez
baterii și însușirii hotărîrilor con
gresului partidului în cadrul mul
tiplelor modalități ale sistemului 
democrației muncitorești, revolu
ționare. Se poate spune deci, cu 
deplin temei, că vibrantele chemări 
ale Manifestului F.D.U.S. repre-

zintă ecoul opțiunii decise și ferme 
pe care națiunea noastră socialistă 
a făcut-o și o urmează în mod ne
abătut. Este opțiunea muncii pline 
de abnegație pentru infăptuirea 
Programului partidului de edificare 
a societății socialiste 
dezvoltate și inaintare a României 
spre comunism. Această generoasă 
deschidere spre timpul de mîine al 
patriei conferă
manifestului sem
nificații sporite, *
vizînd, prin votul S’;
de la 17 martie, LțZ
însuși viitorul. fiL-

Alegerile 
deputați în Ma
rea Adunare Na
țională și în con
siliile populare 
au o semnificație 
aparte întrucit 
desfășoară în 
nul împlinirii 
două decenii 
Ia Congresul 
IX-lea al 
dului. 
văr, prin 
menirea lor, alegerile marchează 
trecerea de la o legislatură la 
pita in activitatea organelor de
mocratice ale puterii de stat, 
Iar , încheierea unei legislaturi 
implică un. bilanț, după cum 
inaugurarea altei legislaturi impli
că deschiderea de noi perspective. 
In acest an jubiliar, bilanțul rodnic 
și perspectivele mobilizatoare pri
lejuite de alegeri poartă girul in
contestabil al realizărilor fără egal 
în istorie pe care le-a obținut so
cietatea românească In ultimele 
două decenii, se înscriu în ansam
blul generai al glorioaselor izbînzi 
dobîndite de poporul nostru, sub 
conducerea partidului, în epoca pe 
care cu mîndrie patriotică o numim 
„Epoca Ceaușescu".

multilateral

Cită încredere în forțele noastre, 
cîtă satisfacție pentru munca noas
tră, cîtă mîndrie pentru rezultatele 
noastre degajă rîndurile fierbinți 
ale manifestului, trecînd în revistă 
principalele realizări ale legislatu
rii care . se. încheie ! în condițiile 
grele create de criza economică 
mondială, care' a afectat, se poate 
spune,

de

se
a- 
a 

de 
al 

parti- 
într-ade- 

Insăși

toate statele, țara noastră a 
continuat să se 
dezvolte în ritm 

« susținut și a ob-
[R ținut remarcabile

progrese în toate 
XV, domeniile vieții.
W3 Pe întregul cin-

cinai 1981—1985 
producția indus- 

W/y trială va înregis-
V tra un ritm me-

diu anual de 
NîJ creștere de circa

6 Ia sută, indus- 
sj ’r'a românească

realizînd in pre- 
zenit o producție 
de peste 100 de 
ori mai mare de- 
cit in anul 1945 ; 

în pofida condițiilor climatice, > 
media producției 
imUor __
circa 2 milioane, de tone me
dia cincinalului anterior. In 1984 
obținindu-ste cea mai mare 
collă de cereale din istoria țării, 
depășindu-se o tonă pe locuitor ; 
realizări remarcabile s-au obținut 
în domeniul investițiilor, precum 
și In celelalte ramuri ale econo
miei ; ca rezultat al marilor reali
zări in dezvoltarea forțelor de pro
ducție, al creșterii susținute a po
tențialului economic, produsul so
cial va fi in 1985 cu 25 la sută mai 
mare decît in 1980 ; o continuă 
afirmare și înflorire au cunoscut 
știința, invățămintul și cultura ; 
ritmul de creștere a venitului na-

(tonal — de peste 7 la sută în pe
rioada 1981—1985 — a permis și va 
permite înfăptuirea programului de 
ridicare continuă a nivelului de 
trai material și spiritual ai po
porului ; retribuția medie urmează 
să ajungă la sfîrșitul acestui an la 
circa 3 000 lei, față de 2 238 lei in 
1980, sporind și alte categorii de 
venituri bazate pe muncă ; totalul 
locuințelor noi puse la dispoziția 
oamenilor muncii in acest cincinal 
urmează să se ridice la 750 000, ceea 
ce corespunde unui ritm impresio
nant : zilnic 500 de familii se mută 
în case noi.

Sînt numai cîteva dintre marile 
realizări care dovedesc, cu forța 
de netăgăduit a faptelor, că tot 
ceea ce se concepe și se înfăp
tuiește in România socialistă, țelul 
mai presus de orice al politicii 
partidului ii constituie oamenii, 
viața lor, riivelul de trai material 
și spiritual al tuturor membrilor 
societății. Este o politică îndelung 
și puternic confirmată de realități. 
Votul pentru candidații Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
înseamnă votul ferm pentru con
firmarea ei neabătută și în pe

prin promovarea susținută a progresului tehnic
Hotărîrile Congresului a! XllI-lea al partidului 

orientează ferm activitatea economică pe calea dez
voltării intensive, ceea ce impune aplicarea pe scară 
largă a progresului tehnic în toate domeniile pro
ducției materiale. Această cerință, regăsită constant 
in politica economică a partidului nostru, are în ve
dere fructificarea la un nivel superior a bazei tehrlico- 
materiale existente, modernizarea ei continuă, valo
rificarea importantului potențial creator al muncito
rilor ți specialiștilor.

In acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cretarul general al partidului, subliniind 
asigurării unui înalt grad de mecanizare,
zare ți robotizare a producției, atrăgea atenția asu
pra soluționării neintirziate a acestor probleme in

se- 
necesitatea 

automatic

sectoarele calde și in alte unități cu condiții de 
muncă mai dificile.

lată, așadar, un domeniu în care progresul tehnic 
are un cîmp vast de aplicare, prin ingeniozitatea și 
talentul creatgr al fiecărui colectiv de oameni ai 
muncii, al specialiștilor din activitatea de concepție 
și execuție. Fără îndoială, în această privință un rol 
important revine acțiunii de autoutilare, de în
zestrare, prin efort propriu, cu mașini, instalații, dis
pozitive care au parametri tehnici și" economici cit 
mai ridicați. Cît de largi sînt posibilitățile oamenilor 
muncii din întreprinderi de a-și pune în valoare ca
pacitatea de a găsi soluții concrete pentru 
varea cu eficiență superioqră, prin 
blemelor producției o dovedește 
care ne vom referi în continuare.

rezol- 
autoutilare, a pro- 
și experiența la

1981—1984
de cereațe a’ ->rioada ce urmează, 
depășește CU

re-

Nimic din realizările de pină 
»cum nu a căzut din cer, nimic nu 
a fost și nu va fi obținut de-a 
gata. Succesele de seamă ale legîs-' 
laturii care se încheie, la fel ca 
tot ceea ce s-a înfăptuit vreodată 
pe acest pămînt, reprezintă rodul 
muncii harnice a tuturor cetățeni
lor tării, fără deosebire de națio
nalitate, uniți de aceleași interese 
supreme, de aceleași năzuințe ma
jore, de aceeași conștiință limpede 
a destinelor comune. Viața a de
monstrat că prin muncă înfrățită 
și in deplină unitate în jurul 
partidului pot fi învinse orice ob-
(Continuare in pag. a IlI-a)

CETĂȚENI ȘI CETĂȚENE!
l

Frontul Democrației și Unității Socialiste vă cheamă ca, prin votul 
vostru, să dați expresie hotărîrii nestrămutate de a înfăptui istoricele 
hotărîri ale Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, de a 
contribui cu toată energia, priceperea și răspunderea la transpunerea în 
viață a politicii profund umaniste, de progres și prosperitate, a partidu
lui și statului nostru, ce pune mai presus de orice bunăstarea și fericirea 
întregului popor, realizarea năzuințelor sale de a trăi și munci într-un 
climat trainic de pace, prietenie, și colaborare cu toate națiunile lumii.

(Din Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste)

Energie electrică 
peste plan

Colectivul întreprinderii elec- 
trocentrale din Curtea de Ar
geș, care in perioada parcursă 
din acest an nu a înregistrat 
nici o oprire accidentală a gru
purilor hidroenergetice din do
tarea celor 18 centrale hidro
electrice date pină acum în ex
ploatare pe rîul Argeș, a pus 
la dispoziția dispecerului ener
getic național o putere efectiv 
utilizabilă cu 10 MW mai mare 
'ață de cea prevăzută inițial. 
3e această bază colectivul și-a 
lepășit sarcinile de plan la zi 
u 6 milioane kWh, spor obți- 
tut in condițiile diminuării cu 
30 000 kWh a consumului teh- 
blogic propriu, destinat pro- 
Cicerii și transformării energiei 
eectrice.

Suplimentar — 
nsemnate cantități 

de cărbune
tinerii din Filipeștii de Pă- 

due sint hotăriți să se situe
ze i în acest an pe un loc frun- 
tașin întrecerea socialistă cu 
celalte unități de profil din 
țar; Expioatînd la parametri 
optai utilajele din dotare, ei 
au xtras suplimentar aproape 
1 00' tone cărbune, îndeplinind 
înaite de termen planul pe pri
mei două luni ale anului. Prin 
contbuția lor deosebită. Com
binai minier Ploiești a pus la 
disp<iția economiei naționale, 
de 1 începutul anului și pină 
acun aproape 23 000 tone căr- 
buneșeste prevederile de plan.

(Agerpres)

CÎT DE EFICIENTA ESTE AU- 
TOUTILAREA? Ne-am oprit în 
anchetă de astăzi asupra experien
ței colectivului întreprinderii de 
radiatoare, echipament metalic, 
obiecte și armaturi sanitare — 
I.R.E.M.O.A.S. — București în do
meniul promovării creației tehnice 
proprii din mai multe conside
rente :

• în fiecare an Sint concepute și 
realizate 50—60 de mașini și instala
ții originale, valorind milioane de lei, 
destinate cu deosebire propriilor ne
cesități ale producției. Iar, în foarte 
multe situații, soluțiile tehnice adop
tate reprezintă cheia rezolvării unor 
probleme tehnice care se ridică în 
multe unități constructoare de ma
șini.

• In ultimii 5 ani gradul de me
canizare a operațiilor tehnologice a 
sporii spectaculos : de la 81 la sută 
în 1980 la 88 la sută în 1984, ceea ce 
demonstrează existența unei strategii 
foarte bine puse la punct în privința 
promovării progresului tehnic, din 
care se pot inspira și alte unități.
• Pentru a demonstra 

măsurilor de mecanizare și 
tizare prin autoutilare, 
cui este edificator. Dacă 
an s-ar fi lucrat cu 
dotare tehnică din 1980,
același nivel de productivitate, pen
tru îndeplinirea sarcinilor do pro
ducție ar fi fost necesar un personal 
muncitor suplimentar de 1 200 oa
meni.

• Dacă ar fi fost comandate unor
întreprinderi specializate din mașinile și ’ . . . __
forțe proprii ar fi costat, în medie, 
cu 70 la sută mai mult și n-ar fi 
putut fi asigurate intr-un timp atit 
de scurt. Cit privește cele care ar 
fi trebuit să fie aduse din import, 
prin autoutilare s-a realizat un 
„curs de revenire" extrem de a- 
vantajos.

— Pentru colectivul unității 
noastre ne-au fost călăuză în
demnurile pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a adresat muncitorilor 
și specialiștilor de a-și dovedi com
petența, nivelul pregătirii profesio
nale abordînd cu curaj problemele 
tehnice ale producției — ne-a spus, 
la început, xtovarășul Marin Iordan, 
secretarul comitetului de partid din 
întreprindere. Sint îndemnuri în 
deplină concordanță cu nevoile pro
ducției. An de an au sporit sarcinile 
de plan, au crescut exigențele în

privința nivelului tehnic și calitativ 
al producției, al productivității mun
cii și cheltuielilor materiale. De 
aceea, comitetul de partid și consi
liul oamenilor muncii au hotărît să 
pună în valoare, cu prioritate, prin
cipala rezervă de sporire a produc
ției și eficienței : inteligența tehnică 
a unor specialiști și muncitori cu 
experiență. \

Comellu CARLAN
(Continuare în pag. a Il-a)

r însemnele noului
A

eficiența 
automa- 
un cal
in acest 
aceeași 

deci cu

țară,
utilajele fabricate cu

A munci cu înaltă răspundere,

Străbat aproape in 
fiecare zi drumul de la 
Podul Roș pină in a- 
nimatul orășel studen
țesc „Tudor Vladimi- 
rescu“, pe malul sting 
al Bahluiului, un riu 
care — cum se știe — 
a constituit adeseori 
in literatura (scrisă și 
orală) din veacul tre
cut ori din vremuri 
mai apropiate subiect 
de evocări triste și 
mai ales de amară iro
nie. Nu cu prea mulți 
ani in urmă, in aceas
tă zonă se mai puteau 
vedea niște case pi
pernicite, scufundate 
oină aproape la jumă
tate in pămînt. In
tre înfățișarea urbană 
a malului drept — 
blbcuri de locuințe, 
un complex comercial 
modern, o arteră de 
circulație bine îngriji
tă, cu trafic intens — 
și tabloul parcă pără
sit, parcă înghețat in
tr-un timp revolut, de 
pe cealaltă parte a 
Bahluiului, era un 
elocvent și desigur ne
dorit contrast. Dar in 
fluxul continuu al ma
rilor înnoiri ce carac
terizează epoca ulti
melor două decenii, 
înnoiri produse și la 
Iași — acest punct 
cardinal al istoriei și 
spiritualității româ
nești — tărimurile 
parcă uitate de lume 
despre care scriu au 
căpătat o personalitate 
deosebită. O bună 
parte din imaginea de 
azi a zonei din stingă 
capriciosului și deloc 
pitorescului riu s-a 
configurat în ultimii 5 
ani, în perioada ce a 
trecut de la preceden
tele alegeri. Pentru a 
defini saltul produs 
aici n-aș folosi nici un 
epitet pentru că mi 
s-ar părea inexpresiv. 
Aș spune doar că salba 
cetăților de invăță- 
mînt și cercetare sta
tornicite pe malul 
Bahluiului, geometria 
lor rafinată și arhi
tectura originală vor
besc nu numai despre 
prezent, despre dimen
siunile constructive ale 
acestuia, ci te trimit 
fără să vrei cu- gindul 
la viitor. Trecind atit 
de des pe aici, aș pu
tea afirma că am fost 
ani de-a rindul mar
torul întregii desfășu
rări a lucrărilor de 
construcție. Bahluiul 
însuși pare, și chiar 
este, acum un alt riu, 
innobilat.

.Era 15 septembrie

1980. Citeva clădiri fu
seseră date in folosin
ță, dar multe dintre 
lăcașurile de acum, 
fiecare cu profilul lui 
distinct, structuri ce se 
integrează cu siguran
ță in peisajul, de altfel 
incomparabil, al me
tropolei moldave, nu 
existau sau se aflau 
doar in proiect. In 
cursul dimineții, îna
intea festivității de 
deschidere a anului 
academic in România, 
au sosit aici, in noua 
zonă a centrului uni
versitar Iași, intr-o vi
zită de lucru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. Am 
avut, ca gazetar, feri
citul prilej de a asista 
la aprofundatul dialog 
purtat atunci cu con
structorii, cu arhitecțli, 
cu oamenii de știință, 
cu profesori și stu- 
denți, despre modul 
cum trebuia concepută 
și realizată in conti
nuare întreaga platfor
mă de invățămint și 
creație tehnico-științi- 
flcă, despre necesita
tea de a îmbina arhi
tectura inspirată, mo
dernă cu funcționali
tatea, despre menirea 
unor asemenea spații, 
pe care G. Călinescu 
le-ar fi numit, poate, 
cu o metaforă ce-i 
aparține, grădinile lui 
Academos. Și iată că 
ceea ce vedeam 
acea memorabilă zi de 
toamnă însorită mai 
mult cu octiii minții 
există aievea : facul
tăți, institute și centre 
de cercetare științifică 
și inginerie tehnologi
că și, nu in ultimul 
rind, ambianța, frea
mătul specific marilor 
centre universitare șl 
științifice. Un univers 
al învățăturii, al gin- 
dului înalt, îndrăzneț, 
proiectiv. căci, re
trospectiv, putem zice 
in această primăvară 
de majoră opțiune po
litică, cetățenească, 
împreună cu bătrinul 
și înțeleptul cronicar : 
„biruit-au gindul".

Am vizitat in ultima 
vreme Centrul de fizi
că tehnică. Facultatea 
de construcții. Facul
tatea de tehnologia și 
chimia textilelor. îmi 
vine in minte o intil- 
nire cu tinărul cerce
tător doctor inginer 
Mircea Slănină, direc
torul filialei Institutu
lui de cercetare știin
țifică și inginerie teh
nologică pentru indus-

tria electrotehnică. 
Discutam despre cum e 
posibilă apariția unei 
idei valoroase, ce con
diții 
intr-o 
cetare 
ideea, 
receptată, aplicată 
materializată cu maxi
mă eficiență in pro
ducție. Ne aprinsese- 
răm, cum se spune de 
obicei, mai ales cind a 
survenit in discuție o 
temă ca : aplicarea 
unei idei fertile, ajun- 
gind la concluzia că 
ceea ce este caracteris
tic vremii noastre 
se rezumă doar 
nașterea unor __
fertile, ci, deopotrivă, 
la crearea condițiilor 
ca asemenea idei in 
slujba progresului să 
devină realitate. Des- 
prindeam din disocie
rile extrem de fine și 
de competente ale in
terlocutorului meu, din 
argumentele care erau 
deopotrivă ale rațiunii 
și ale sufletului, nu 
doar implicațiile ime
diate, concrete ale ne
cesității valorificării in 
practică a unor idei 
valoroase, in ultimă 
instanță ale inteligen
ței privită ca izvor 
primordial- și niciodată 
secat de progres, ci și 
elemente ce țin de o 
etică a omului de 
știință,- care iși înțele
ge bine locul și rolul 
in devenirea socie
tății, a patriei. Astfel 
de dialoguri cu oameni 
care lucrează in la
boratoarele și în ate
lierele înzestrate cu 
aparatură de perfor
manță și adăpostite de 
impunătoarele edificii 
înălțate in anii din 
urmă la Iași, pe malul 
sting al Bahluiului, 
sint, fără îndoială, de
finitorii și, deci, abso
lut necesare pentru a 
înțelege, așa zicind., 
spiritul locului.

Profilată pe albul 
imaculat al zăpezii, 
eleganta și oarecum 
insolita clădire a Fa
cultății de -electroteh
nică pare o navă in
tr-un spațiu sideral. 
Estetica ei nu te poate 
lăsa indiferent. Admi- 
rind-o și acum, ca de 
fiecare dată cind am 
văzut-o sau i-am pășit 
pragul, citesc pe fron
tispiciu : secția de vo
tare numărul 33.

trebuie create 
unitate de cer- 
pentru ca ea, 

să fie formulată, 
și

nu 
la 

idei

a pregăti temeinic ziua de mîine
— O Dunăre 

multi afluenți 
noastră de montaj general. îi place 
să spună inginerului Octav Căpi- 
tanu de la „Tractorul" Brașov. La 
fiecare 24 de ore pe benzile noas
tre de montaj fluează 700 000 kg 
piese și subansamble alcătuite din 
peste 4 500 repere. Toate se îmbi
nă pe cele două linii principale ; 
p4 fiecare din ele iese în lume, 
la fiecare cinci minute, cite un 
tractor.

— Un nesfîrșit lanț al preciziei, 
al tehnicii, al organizării...

— In primul rind, al răspunde
rii. într-un angrenaj de o aseme-î 
nea complexitate, în care minutul 
și chiar secunda devin unități de 
timp atit de... mari, răspunderea 
fiecăruia se multiplică. Unul de
pinde de toți și toți depind de 
unul. în asemenea condiții este și 
mai evident statutul pe care etica 
revoluționară îl conferă muncii 
bine făcute, muncii de calitate.

— Să pornim de la citeva atitu
dini concrete.

— Asta înseamnă că trebuie să 
pornim de la cițiva oameni — in
tră îri discuție maistrul Vasile Ște- 
fănescu, secretarul comitetului de 
partid de la montajul general. Și 
asta deoarece conștiința nu e ceva 
abstract Ea există prin oameni, se 
manifestă prin acțiunea lor prac
tică.

— Așadar, ajungem la fapte...
— Iată, de curind a trebuit să 

satisfacem o comandă urgentă, su
plimentară pentru o tară din Ame
rica Latină. Vaporul aștepta în

de metal, cu foarte 
— aceasta e secția

port pentru a încărca tractoarele 
de 100 CP comandate. Am luat 
măsuri speciale. în două zile și 
două nopți de muncă fără răgaz, 
in care oamenii noștri s-au dove
dit adevărați campioni ai ingenio
zității și efortului, am adaptat și 
linia de 65 CP la producția soli
citată. Am mobilizat toate forțele.

— Și cum au răspuns oamenii ?
— Exemplar ! Și maistrul Ște

fan Iuga, și electricianul Ana Chi-

pentru a ne vedea 
loan, care 
drapel, în 
era vorba 
întîlniri cu

— Și ?...
— I-am

I-am explicat situația. Ne-a 
imediat.

că de mic 
familie in

feciorul, pe 
se află la datorie, sub 
alt colț de țară. Apoi 
de o altă călătorie, de 
rude, cu prieteni...

nostru.
înțeles
Pentru 
cat în
derii muncitorești

dal telefon băiatului
Și știți de ce ? 
copil l-am edu- 
spiritul răspun- 
care presupune

ță. și montatorul Benedek Iuliu, 
și lăcătușul Ion Cristea, și mulți 
alții.

Dintre cei amintiți o Intîlnim pe 
Ana Chită. Lucrează cu sîrguință 
Ia montarea instalației electrice pe 
panoul de bord al tractoarelor. 
Hainele groase îi stînjenesc oare
cum mișcările. Din cînd în cind 
iși freacă palmele una de alta. Ne 
spune, ridicînd din umeri :

— Energia este... atita cită poate 
fi tntr-o iarnă atît de aspră. Ea 
trebuie astfel dirijată incit să asi
gure, în primul rind. realizarea 
producției. Adică buna funcționa
re a organismului nostru econo
mic.

— Din cite ni s-a spus, acuma 
trebuia să fiți în concediu. Ce 
proiecte aveați ?

— împreună cu soțul urma să 
facem o călătorie mult așteptată

ca Întotdeauna să pul mai presus 
interesul general. Am uitat să vă 
6pun că și soțul meu e muncitor ; 
mobilizat șl el de sarcinile urgen
te ale acestei perioade. Cînd ne 
vom reîntilni cu toții, la bucuria 
revederii se va mai alătura încă 
una : cea a datoriei Îndeplinite.

...Motorul este inima tractorului. 
Componenta care-i asigură pulsul, 
viața, mișcarea. Dar nu oricine 
știe că „trupul" motorului este 
compus din peste 1 200 de repere, 
fiecare cu forma. dimensiunile, 
funcționalitatea și caracteristicile 
sale.

— Și totuși la noi cea mai gin
gașă și mai importantă problemă 
nu sint motoarele, fie ele cît de 
complicate, ci oamenii — ne spu
ne lăcătușul mecanic Gheorghe Al- 
botă. O spun în sensul bun.

— Și anume ?
— AI devenirii, al creșterii. De 

pildă, în secția noastră, sub ochii 
noștri se petrec lucruri de o nou
tate extraordinară. De curind au 
intrat in funcțiune trei linii auto
mate, iar alte două linii; de ase
menea automate, sînt acum în pro
be și se trece la producția de se
rie. Știți ce înseamnă asta ?

— Vă rugăm...
— O productivitate a muncii de 

trei ori mai mare ! O pregătire 
corespunzătoare a oamenilor, că
rora Ii se cer din ce în ce mai 
temeinice cunoștințe tehnico-știin- 
țifice. Și încă ceva : o conștiință 
pe măsură. Cea care lh hotărăște, 
în fond, pe toate celelalte. Iată, 
aici la noi, chiar introducînd aces
te mașini ultrâperfecționate, nu 
mașinile, utilajele determină, sin
gure, performantele, ci oamenii cu 
priceperea, hărnicia și devotamen
tul lor.

— Vă gîndiți la exemple con
crete ?

— Exemptele concrete sint... a- 
proape toți.

— Ați zis aproape...
— Da ! Și tocmai acest „aproa

pe" este încă un motiv pentru 
care spuneam că oamenii sînt pro
blema cea mai gingașă. Iată, la 
linia de arbori motor lucra tînă- 
rul rectificator D.M....

Gh. ATANASIU 
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a IlI-a)
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CALITATE SUPERIOARĂ A PRODUSELOR, 
CONSUMURI ENERGETICE MEREU MAI SCĂZUTE
- o relație economică puternic afirmată în activitatea 
colectivului muncitoresc de la „Vitrometan“-Mediaș

CREȘTEREA MAI ACCENTUATĂ A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
? > »

—prin promovarea susținuta a progresului tehnic

In industria cristalului, Întreprin
derea „Vitrometan" Mediaș repre
zintă o firmă cu prestigiu, deși nu 
are o îndelungată experiență în 
acest domeniu ; practic, aici cristal 
se fabrică numai de vreo 13 
ani. Colectivul întreprinderii se 
mindrește însă cu performanta 
că, în acest răstimp, a reușit să im
pună pe piața' externă produsele cu 
marca „Vitrometan", creîndu-și o 
frumoasă „carte de vizită" alături de 
producători străini cu veche tradiție.

Evocînd cu satisfacție acest fapt, 
ing. Emilian Bărbat, directorul în
treprinderii, a tinut să sublinieze că 
sporirea eficientei economice se în
scrie la ora actuală pe primul plan 
al preocupărilor colectivului, ca o 
cerință esențială a afirmării unei 
noi calități în activitatea întreprin
derii. Apelînd la date și fapte se 
poate demonstra că. în momentul 
actual, nu poate fi vorba de dezvol
tarea intensivă a activității întreprin
derii. de afirmarea puternică a fac
torilor calitativi ai creșterii econo
mice, așa cum a stabilit Congresul 
al XîII-lea al partidului, cum o 
cere cu insistență secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în afara realizării unei 
Înalte eficiente economice.

Pornind de la specificul în
treprinderii, care este mare con
sumatoare de combustibil, direcția 
primordială de acțiune o constituie 
diminuarea simțitoare a consumuri
lor specifice de gaz metan și ener
gie electrică, reducerea costurilor de 
producție în general, ridicarea sub
stanțială a productivității muncii, 
printr-un sporit efort în direcția 
promovării tehnologiilor noi. mo
derne, a progresului tehnic.

Secretarul comitetului de partid, 
tovarășul Gavrilă Iftincă, ne-a pre
cizat că o asemenea acțiune a fost 
declanșată încă de acum cîțiva ani. 
prin antrenarea celor mai reprezen

Ingenioasa instalație de recuperare a energiei radiante de pe patul de răcire 
al laminorului de sirmă de la Beclean asigură economisirea de 850 tone 

păcură pe an

tative forte creatoare ale întreprin
derii, iar rezultatele au început să 
se simtă tot mai puternic, la ora 
actuală fiind realizată o deschidere 
promițătoare pentru rezultate de 
anvergură în acest domeniu.

Punctul de plecare l-a constituit 
modificarea constructivă a șase cup
toare de topire, operație în urma că
reia s-a redus cu circa 30 la 
sută consumul de gaz metan. 
Un succes notabil, care a stlr- 
nit interes pentru noi căutări pe 
această linie. Practic, efortul pentru 
economisirea resurselor energetice 
s-a desfășurat Și continuă să se des
fășoare pe întreaga filieră a proce
sului tehnologic, in toate celulele 
mecanismului productiv. între acțiu
nile încheiate cu rezultate semnifi
cative s-a înscris și realizarea recu
peratoarelor de căldură de la cup
toarele de topire a cristalului. Pe 
această cale s-a asigurat consumul 
integral de apă caldă pentru sec
țiile de producție, grupurile sociale, 
grădiniță, creșă, blocul tehnico-ad- 
ministrativ. Astfel, bilanțul ener
getic al întreprinderii a înregistrat 
substanțiale ameliorări. Comparativ 
cu 1983, anul trecut, în condițiile 
unui plan de producție sporit, unita
tea a consumat mai puțin cu peste 
2,5 milioane mc gaz metan.

Acțiunea de economisire continuă 
cu și mai mare stăruință în acest 
an, cînd urmează să fie încheiate 
studiile pentru generalizarea noilor 
arzătoare cu randamente superioare. 
Se preconizează creșterea randamen
tului de ardere a gazului metan prin 
folosirea lui in amestec cu oxigen, 
provenit de la stația întreprinderii. 
In zilele cînd ne-am aflat în între
prindere erau în fază avansată de 
execuție modificările constructive la 
unul dintre cuptoare. Rostul inves
tiției de gîndire și fonduri mate
riale : trecerea de la topirea crista
lului în program de zi la topirea 

continuă, măsură pe seama căreia 
va fi realizată, aproximații cu ace
lași consum de gaz metan, o canti
tate dublă de cristal. Cu alte cuvinte, 
o reducere a consumului de combus
tibil cu aproape 50 la sută.

Introducerea de noi tehnologii de 
fabricație în cursul acestui an re
prezintă o altă cale de utilizare efi
cientă a gazului metan și energiei 
electrice. In acest sens se urmărește 
realizarea. încă de la concepție, a 
unor produse cu consumuri energe
tice scăzute ; totodată, se merge 
stăruitor pe calea diminuării greu
tății produselor, ceea ce înseamnă 
obținerea unul număr sporit de ar
ticole din fiecare tonă de sticlă to
pită. în acest sens, perspectiva este 
promițătoare, apreciind după rezul
tatele obținute la cuptorul 9, unde 
economiile de materii prime șl gaz 
metan realizate într-un an sînt 
egale cu necesarul acestei insta
lații pe un timp- de o lună.

Importante rezerve de creștere a 
eficienței economice sînt estimate și 
pe seama înnoirii producției. A- 
flăm că circa 80 la sută din 
producția acestui au va fi în
noită. Directorul unității este con
vins că, stăruind pe această 
cale, întreprinderea a reușit să im
pună produsele sale la export. „Am 
trăit clipe de mare bucurie cînd am 
descoperit, etglat pe spații largi în 
vitrinele unora dintre cele mai pre
tențioase magazine din marile me
tropole ale lumii, cristalul de Mediaș 
— ne spune interlocutorul. Ca să 
rămînem pe pozițiile cucerite tre
buie să ținem pasul cu exigențele 
partenerilor, cu cerințele pieței mon
diale. Și asta o putem face numai 
înnoind mereu producția".

Modul responsabil, angajant. în 
care răspund oamenii muncii de la 
„Vitrometan" Ia imperativele dez
voltării economiei naționale în ac
tuala etapă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
pune limpede în evidentă înalta lor 
conștiință de proprietari, producă
tori șl beneficiari, înțelegerea depli
nă a indicației tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind abordarea într-o 
viziune permanent dinamică a valo
rificării rezervelor interne. Se vă
dește astfel o dată mai mult că spi
ritul gospodăresc, grefat pe o largă 
inițiativă de masă, constituie condi
ția esențială a creșterii eficientei 
economice a producției, a progresu
lui neîntrerupt. Adevăr care s-a 
ilustrat deosebit de pregnant in pri
mele luni din acest an. cînd, în con
diții deosebit de dificile create de 
iarna grea, colectivul de la „Vitro
metan" a reușit să depășească 
obstacolele apărute. îndeplinindu-și 
exemplar sarcinile de plan.

Autodepășirea reprezintă azi o pu
ternică stare de spirit in rindul co
lectivului muncitoresc din întreprin
dere. Dovedind că are capacitatea 
să imagineze neasemuite frumuseți 
în lacrima de cristal, el ține să e- 
taleze întreaga măsură a forței sale 
creatoare și din perspectiva lu
crului făcut cu simțul și măsura 
bunului gospodar.

Ioan ERHAN

(Urmare din pag. I)
O primă măsură a vizat organiza- / 

rea activității de concepție și de ma
terializare operativă a proiectelor
elaborate. în urmă cu 5 ani s-a
constituit un colectiv de proiectare 
specializat pe problemele mecaniză
rii, automatizării și autoutilării, for
mat din 19 ingineri și tehnicieni de 
înaltă calificare. Execuția utilajelor 
proiectate a intrat în atribuțiile a 
două colective : unul în secția me- 
canic-șef, unde se realizează cea 
mai mare parte a mașinilor și in
stalațiilor, și altul în cadrul secției 
sculărie — care lucrează dispozitivele 
speciale de finețe și precizie nece
sare mașinilor șl instalațiilor res
pective. De fapt, aceste colective 
colaborează strins cu secțiile de pro
ducție beneficiare, care ajută atît la 
realizarea unor subansamble, cit și 
la montaj. Sistemul de organizare 
amintit vizează rezolvarea unor pro
bleme mari ale producției, întrucît 
mașini simple, speciale sau dispozi
tive de mecanizare sînt imaginate 
și executate direct de specialiștii și 
muncitorii din secții. De fiecare 
dată, mașinile și utilajele sînt pro
bate, testate și omologate potrivit 
metodologiei legale. La început, 
cheltuielile sînt acoperite din fon
durile de tehnică nouă, pentru ca 
după omologare să fie trecute pe 
fondurile de investiții, urmînd regi
mul mijloacelor fixe.

PRIORITATE MECANIZĂRII OPE
RAȚIILOR CU VOLUM MARE DE 
MUNCA. Și acum, cîteva cuvinte des
pre strategia propriu-zisă a muncii 
acestor colective implicate în pro
cesul de autoutilare. Ce probleme 
au căutat să rezolve cu prioritate ? 
Interlocutorul nostru este tovarășul 
Mihai Marinescu, inginer-șef coor
donator :

— în funcție de obiectivele urmă
rite există momente în care toate 
forțele sînt concentrate spre punerea 
la punct a unei probleme tehnice 
majore într-o secție de producție, 
după care pot fi perioade în care 
munca de concepție este Împărțită 
pentru construirea unor mașini ne
cesare în mai multe sectoare de 
muncă din întreprindere. Cînd am 
pornit activitatea în această formu
lă organizatorică am inceput prin a 
analiza, secție cu secție, loc de mun
că cu loc de muncă, condițiile con
crete de fabricație, in cele din urmă 
Inventariind toate problemele teh
nice de care trebuia să ne ocupăm. 
Prima oară au intrat în atenția 
noastră locurile de muncă in care 
manopera era foarte ridicată și pro
dusele se realizau in serie mare ori 
consumurile materiale și energetice 
depășeau normele stabilite.

Concret, la atelierul de turnătorie 
armături a fost realizată o instalație 
de turnare in eochile eu șase roboți 
manipulatori. înainte, turnarea în 
cochilă se făcea manual ; operația, 
greoaie și dificilă, dura circa un 
minut. Datorită productivității foar
te scăzute a acestei operații, cupto
rul nu era utilizat la întreaga capa
citate, se consuma multă energie 
pentru menținerea metalului în 
stare topită, se pierdeau importante 

cantități de material prin ardere. 
Actuala instalație, de mare fiabili
tate, include șase posturi de lucru 
cu mișcare de rotație, fiecare post 
realizînd cîte o operație tehnologică. 
Turnarea se face automat. Un amă
nunt deloc lipsit de însemnătate : 
dacă anterior un cuptor nu era fo
losit la parametrii proiectați, acum 
trei cuptoare abia prididesc să ali
menteze instalația. Practic, produc
ția și productivitatea muncii au cres
cut de 4,6 ori, economisindu-se la 
nivelul unui an 1 260 MWh energie 
electrică și 32,5 tone de alamă. Va
loric, economiile obținute într-un an 
întrec de 3,5 ori costul instalației, 
ceea ce înseamnă că aceasta s-a 
amortizat în numai cîteva luni.

— După cum se observă, acum 

Instalația automată de turnat In cochile realizată la I.R.E.M.O.A.S. -
București

doar un singur om așază miezu
rile în formă, iar altul comandă și 
supraveghează turnarea — ne expli
că dr. ing. Virgil Ganea, unul din 
principalii realizatori ai instalației, 
în curînd, și aceste operații se vor 
realiza mecanizat.

De reținut : instalații asemănătoa
re pot să utilizeze toate unitățile 
care toarnă aliaje de cupru sau alte 
metale neferoase, cum sînt „Armă
tura" Cluj-Napoca, „Armătura“-Za- 
lău, „Metrom“-Brașov ș.a.

La un alt loc de muncă, unde se 
realizează șlefuirea unor piețe, am
biția găsirii unei soluții tehnice de 
mecanizare a acestei operații tradi
țional manuale a fost stimulată de 
observația unui activist de partid 
care a atras atenția asupra contras
tului dintre gradul înalt de mecani
zare de pe întreg fluxul de fabri
cație și munca greoaie care se des
fășura aici. Mașinile de șlefuire, 
care efectuează acum această 
operație, funcționează riguros, cu 
mare viteză, executînd miș
cări de rotație și oscilante care 

le reproduc pe cele manuale. Este 
nevoie de un personal de patru ori 
mai mic, mulți muncitori fiind tre- 
cuți la alte locuri de muncă mai 
productive. Numai din economia de 
manoperă costul instalațiilor a fost 
amortizat în mai puțin de un an, 
iar productivitatea a sporit de 3,8 ori.

Despre această realizare au aflat 
și alte unități, cum sînt „Electro- 
mureș" din Tîrgu Mureș, „Arădean- 
ca“ din Arad, „Tehnometal" din 
Cluj-Napoca și întreprinderea meca
nică din Cugir, care au și comandat 
asemenea instalații la întreprinderea 
bucureșteană. Poate cu acest prilej 
vor lua cunoștință de avantajele noii 
Instalații și alți posibili beneficiari. 
„Producătorul" oferă fie instalații, 
fie documentație celor interesați.

Și, în fine, din multitudine® ds 
noutăți tehnice de care am luat cu
noștință în această întreprindere, de 
o deosebită apreciere din partea 
specialiștilor se bucură instalația 
automată de galvanizare. Procedeul 
clasic prevedea ca liniile ’ galvanice 
să includă module acționate manual 
la fiecare post de lucru. în urma 
automatizării, productivitatea a cres
cut cu 35—40 la sută și se asigură 
și o economie de energie electrică 
de 14,4 MWh pe an. Specialiștii 
interesați, între care cei din unită
țile unde se aplică procedeul de 
protecție prin acoperiri galvanice, 
merită să se deplaseze în unitatea 
bucureșteană pentru a vedea cum 
funcționează o asemenea instalație.

AUTOMATIZAREA — STRINS 
LEGATA DE CERINȚELE MO
DERNIZĂRII FABRICAȚIEI. Re
luăm discuția cu ing. M. Mari
nescu : „După ce am rezolvat pro
blemele mecanizării în locurile cu 
volum mare de manoperă, ne-am 
ocupat de punctele strangulate de 
pe fluxurile tehnologice, realizînd o 

mașină de broșat cilindri de sigu
ranță, o mașină de frezat asemenea 
cilindri, mașini automate de confec
ționat lanț cu zale. Apoi am urmă- 

' rit renunțarea la importul unor ma
șini, pe care le-am realizat cu forța 
proprii, cum sînt mașina de rectifi
cat în coordonate și mașina de fre
zat tip pantograf. Ulterior, autouti- 
larea a mers mină in mină cu ce
rințele asimilării unor noi produsa 
în fabricație. Bunăoară, pentru in
troducerea în fabricație a radiatoru
lui din oțel, care se produce cu con
sumuri materiale și energetice re
duse, am realizat noi înșine toată 
linia tehnologică.

I-am cunoscut, pe parcurs, pe cel 
care au contribuit în mod deosebit 
la înfăptuirea acestui cuprinzător 
program de introducere a progre
sului tehnic. îi amintim aici : 
dr. ing. Virgil Ganea, ing. Cezar 
Gruia, ing. Gheorghe Șleghel, ing. 
Elena Dobre, tehnicienii Gheorghe 
Manolache și Mihai Gherasim, me
canicul Gheorghe Rusu, electricianul 
Mihai Dumitrache și muncitorul 
specialist Felix Tesaru.

— Dotarea tehnică a întreprinderii 
a devenit foarte complexă, deci și 
cerințele față de calificarea oame
nilor sînt altele...

— Au crescut exigențele față de 
calificarea oamenilor care întrețin 
mașinile și instalațiile — ne preci
zează tovarășul V. Ganea. în schimb, 
cei care lucrează la aceste mașini 
nu au de făcut decît să apese pe 
buton, să le alimenteze cu materiale 
și să le supravegheze funcționarea. 
Pentru aceasta pot fi utilizați munci
tori cu o calificare mai redusă.

— Ce vă preocupă în prezent ?
— Avem de înfăptuit un important 

program de ' înnoire și modernizare 
a producției pentru sporirea expor
tului, care implică și realizarea unor 
mașini și instalații adecvate. De 
asemenea, ne concentrăm asupra 
mecanizării și automatizării și a ace
lor locuri de muncă în care activi
tatea se mai desfășoară manual. în 
acest sens, am abordat eu curaj un 
domeniu mai puțin investigat, șl 
anume cel al montajului pieselor șl 

. subansamblelor. Am proiectat și 
realizat pînă acum o mașină de 
asamblat baterii de bale, care exe
cută cu mare precizie șase operații 
de montaj cu o productivitate de 4,6 
ori mai mare, eliminînd automat 
piesele necorespunzătoare calitativ. 
Ne angajăm - să dăm in exploatare 
această mașină în tntîmpinarea ale
gerilor de la 17 martie. Este o primă 
mașină de pe o întreagă linie de 
montaj pe care o dorim în întregime 
automatizată. Considerăm că unele 
idei tehnice care au apărut cu aceas
tă ocazie pot folosi și altor specia
liști interesați de rezolvarea unor 
probleme asemănătoare.

Desigur, în spațiul restrîns al aces
tor rinduri nu am putut releva decît 
o parte din rezultatele obținute în 
această întreprindere în privinț* 
introducerii progresului tehnic. Date 
fiind valoarea lor și aria largă da 
domenii în care pot fi aplicate, su
gerăm forurilor de resort să studieze 
experiența tehnică acumulată aici și 
să o propună spre extindere și ge
neralizare.

Importante economii 
de combustibil prin recuperarea 
resurselor energetice refolosibile

La întreprinderea metalurgică Be
clean, județul Bistrița-Năsăud, s-a 
creat un climat favorabil afirmării 
și promovării ideilor și inițiativelor 
creatoare. în însemnările de față ne 
vom referi succint la o valoroasă 
realizare, rod al creației tehnice 
proprii, în domeniul recuperării căl
durii fizice a laminatelor aflate pe 
paturile de răcire ale laminorului 
de sirmă.

Ideea nu este nouă. Dar rezolvarea 
ei practică a întîrziat multă vreme. 
Intr-o bună zi, 
directorul între
prinderii, ingine
rul Valentin Co- 
man, a convocat 
la fața locului pe 
șeful secției lami
nor, inginerul Ti- 
beriu Szabo, pe inginerul energetician 
Titus Tonea și pe maistrul mecanic 
loan Almășan. Tema discuției : cap
tarea energiei radiante a sîrmei calde 
prin intermediul unui recuperator. 
Acesta trebuia să aibă o formă con
structivă simplă, care să asigure tre
cerea colacilor de sirmă formați pe 
verticală, dar, în același timp, să 
permită lesne intervenții prompte 
atît în caz de avarii, cît și în timpul 
reviziilor și reparațiilor planificate.

în concluzie, specialiștii au optat 
pentru confecționarea unui schimbă
tor de căldură de formă semicircu
lară, dimensionat pe tronsoane, prin 
ale cărui țevi să circule apă. Mai pe 
înțeles, a fost vorba de executarea 
unui banal calorifer, ai cărui ele- 
menți sînt dispuși pe un semicerc, 
elemenți alimentați la un capăt cu 
apă rece, care circulînd pe deasupra 
sîrmei fierbinți preia o bună par
te din energia termică degajată. 
Odată soluția stabilită, s-a trecut 
imediat la treabă, executîndu-se un 
tronson lung de 4 metri, destinat ini
țial preparării apei calde menajere 
pentru vestiarul din secție. Rezulta
tele au fost peste așteptări, pentru 
că, de la bun inceput, s-au obținut... 
aburi. Deci apa care circula prin re
cuperator se încălzea la peste 100 de 
grade.

Specialiștii au trecut imediat la 
calcule și mai amănunțite, pe baza 
măsurării directe a energiei radiante, 
în consecință, executîndu-se mai 

La întreprinderea 
metalurgică din Beclean

multe tronsoane, recuperatorul a fost 
extins pe toată zona de radiație a 
transportorului de sirmă, pe ambele 
fire ale laminorului, fapt ce a permis 
obținerea apei calde, adică tocmai 
ceea ce trebuia. Mai mult decît atît, 
pentru asigurarea unei funcționări 
adecvate, optime, a fost pusă la 
punct o instalație automată, care asi
gură oprirea circulației apei prin 
schimbător concomitent cu oprirea 
fiecărei linii de laminare, precum și 
reglarea debitului de apă din insta

lație, în funcție de 
temperatura dori
tă pentru apa 
caldă.

întregul ansam
blu de recuperare 
nu a costat mai 
mult de 200 mii 

lei și a fost realizat în timp record 
,de către instalatorii Vasile Pop, loan 
Cucerzan, Pop Gherghely și sudorița 
Raveca Mada. De remarcat că recu
peratorul a pornit „de la prima 
cheie", preîncălzind apa tratată pen
tru centrala termică de zonă și apa 
pentru . cazanul recuperator de pe 
canalul de fum al laminorului. Eco
nomia anuală pe care o realizează 
este de circa 850 tone păcură, asi- 
gurînd, totodată, o îmbunătățire 
substanțială a condițiilor de muncă, 
prin ameliorarea microclimatului din 
hala laminorului.

Eforturile de ridicare a parametri
lor tehnici ai instalației continuă, 
astfel încît economia de păcură să 
sporească cu încă 255 tone anual. De 
asemenea, există preocupări pentru 
recuperarea căldurii din apa de răci
re de la cuptoarele cu role, căldură 
ce urmează să fie livrată sub formă 
de apă caldă întreprinderii de in și 
cînepă, unitate aflată în vecinătate, 
care o va utiliza in scopuri tehnolo
gice. în curînd și această instalație 
va intra în funcțiune.

La toate acestea să mai adăugăm 
că soluția aplicată la Beclean este 
valabilă — eventual cu unele modi
ficări — pentru toate unitățile cu la
minoare și unde nu se recuperează 
această formă de energie refolosi- 
bilă.

Gheorqhe CRIȘAN 
corespondentul „Scînteii"

DEZVOLTARE A ZOOTEHNI El 
-obiectiv major al lucrătorilor din agricultură

TELEORMAN :

Preocupare pentru buna 
îngrijire și furajare a animalelor

Adunările generale care au avut 
loc în cooperativele agricole din ju
dețul Teleorman au dezbătut pe 
larg problemele dezvoltării zooteh
niei și creșterii producției In acest 
sector. în programele de măsuri 
aprobate au fost prevăzute acțiuni 
care vizează, in principal, asigurarea 
bunei îngrijiri și furaiări a anima
lelor în această perioadă. Cum sa 
aplică în practică măsurile respec
tive ?

Cooperativa agricolă din Țigănești 
a obținut anul trecut recolte bune. 
Așa cum a rezultat din darea de 
seamă prezentată adunării generale, 
la porumb — cultura cu cea mai 
mare pondere — producția medie la 
hectar a fost depășită cu 400 kg boa
be, iar la orz si griu. In condiții cli
matice mai deosebite, s-au realizat 
recolte de 4 650 kg și, respectiv, 
4 500 kg la hectar. Nu au fost tre
cute cu vederea nici neajunsurile, 
în această privință cele mal multe 
critici au fost formulate în legătură 
cu lipsurile înregistrate in sectorul 
zootehnic. S-a arătat că, în urmă cu 
cîtlva ani, cooperativa agricolă din 
Țigănești obținea, în medie, 3 000 
litri lapte de fiecare vacă fu
rajată. Acum, după ce s-au cheltuit 
peste 20 de milioane lei numai pen
tru construirea unor grajduri mo
derne, producțiile de lapte au scă
zut aproape la jumătate. De ce ? 
Numeroase au fost deficiențele care 
au generat această stare de lucruri, 
dar dintre ele se detașează cu deo
sebire nerespectarea tehnologiilor 

și a programului de lucru. Desigur, 
a fosț aprobat un program de mă
suri care prevede redresarea activi
tății în zootehnie. Firesc, am urmă
rit cum se îndeplinesc măsurile pri
vind îmbunătățirea activității in 
acest sector.

Deși vremea este geroasă, In fer
ma zootehnică, activitatea se desfă
șoară normal. La orele 5 dimineața, 
îngrijitorii se aflau la grajduri. „Cit 
a ținut viscolul — ne spune Gheor
ghe Ciuciuc, președintele cooperati
vei — cadrele de conducere s-au 
aflat, zi și noapte, aici. împreună cu 
cooperatorii care lucrează In acest 
sector, am urmărit funcționarea nor
mală a Instalațiilor de mecanizare, 
menținerea căldurii in adăposturile 
animalelor, asigurarea în apropierea 
grajdurilor a unor stocuri de furaje 
necesare pentru 3—5 zile. Ca urma
re, in luna februarie, producția zil
nică de lapte a crescut cu 600 litri 
fată de luna ianuarie și cu 400 de 
litri comparativ cu aceeași perioadă' 
a anului trecut".

De Ia ing. Crișan Anastasescu, șef 
de fermă, am aflat că există con
diții bune pentru sporirea producției 
de lapte. La această dată, in baza 
furajeră se află depozitate 325 tone 
fîn, 1 000 tone suculente și 1000 
tone grosiere, cantități suficiente 
pină la apariția mesei verzi. Demn 
de evidențiat este și faptul că - pre
pararea furajelqr tnainte de a fl 
puse In ieslea vacilor se face cu 
grijă, pentru a se asigura substanțele 
nutritive necesare. Se urmărește și1 

îmbunătățirea cazării animalelor. 
Prin perfecta etanșeizare a ușilor 
și ferestrelor s-a asigurat microcli
matul corespunzător in grajduri. La 
un moment dat au înghețat con
ductele de apă. Cu prețul unor mari 
eforturi, în cîteva ore au fost dez
ghețate, Iar animalele nu au avut 
de suferit.

Șl in alte unități agricole din ju
deț se acționează cu răspundere 
pentru depășirea greutăților provo
cate de rigorile acestei ierni, astfel 
încît producția zootehnică să nu 
scadă. După cum ne-a Informat ing. 
Pavel Horumbâ, director la direcția 
agricolă județeană, programul din 
fermele zootehnice s-a adaptat la 
cel- de alimentare cu energie elec
trică, astfel încît mulsul, prepa
rarea furajelor și celelalte acti
vități curente să se facă în con
diții cît mal bune. Venind în spri
jinul unor unități agricole care nu 
și-au asigurat cantitățile îndestulă
toare de fîn, ș-au inițiat acțiuni de 
întrajutorare. Cooperativele agricole 
Balta Sărată, Călmățuiu de Sus, 
Scrioaștea, Troianu, Găleteni, Slă
vești, Valea Cireșului au primit im
portante cantități da fîn de la în
treprinderea județeană de îmbunătă
țire a pajiștilor, de la asociațiile eco
nomice intercooperatiste Băduleasa, 
Ciolăneștl și Siliștea. întregul corp 
de medici da la inspectoratul sani
tar veterinar, specialiști al direcției 
agricole, activiști de partid au fost 
repartizați pe consilii agroindustria
le și unități agricole care se con
fruntă cu probleme mai deosebite 
în zootehnie. SăptămînaL comanda
mentul județean analizează modul 
cum se îndeplinesc măsurile stabilite 
pentru îngrijirea și furajarea ani
malelor in condițiile deosebite din 
această iarnă.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

VRANCEA ,

în fermele de ovine 
îngrijitorii sînt ia datorie

în județul Vrancea, locuitorii sa
telor au o veche și îndelungată tra
diție în creșterea oilor. Datorită 
măsurilor luate de organele jude
țene de partid și agricole, efectivele 
sînt in continuă creștere. în fermele 
cooperativelor agricole și ale între
prinderilor agricole de stat există 
peste 152 000 ovine. Și cum în aceas
tă perioadă fătările sînt la „ordinea 
zilei", am urmărit cum se desfășoară 
activitatea pe timpul Iernii în cîteva 
din cele 56 de ferme de ovine.

„Pînă la această dată, în sectorul 
cooperatist și de stat, de la cele 
78 000 oi gestante s-au obținut 36 000 
miei — ne spune Nicolae Ciolcă, di
rector adjunct al direcției agricole 
județene. Pentru a se crea condiții 
bune de iernare a oilor, astfel încît 
să se evite orice pierderi, am urmă
rit să existe adăposturi bune, hrană 
îndestulătoare și asistență zooveteri- 
nară permanentă. La maternități au 
fost dublate geamurile cu foi de po
lietilenă, in exteriorul adăposturilor 
s-au stivuit baloți de paie, iar interi
oarele au fost compartimentate în 
spații mici, pentru a se realiza un 
microclimat corespunzător. De ase
menea, s-a dublat așternutul de 
paie, iar pe acoperișuri s-a pus un 
strat izolator pentru a avea mal 
multă căldură".

Cum tși respectă îndatoririle cei 
care lucrează in acest important 
sector al zoptehniel județului Vran
cea ? Iată cîteva constatări făcute 
la fața locului. La C.A.P. Suraia, de 
exemplu, oile erau lotizate după 
starea de gestație și de Între
ținere. în funcție de acești para
metri, hrana este administrată in 
mod diferențiat. în vederea preve
nirii risipei sau a degradării fura

jelor, acestea sînt date spre consum 
în iesle special construite de către 
meseriașii cooperativei. Mieii obți
nuți erau selecționați cu grijă, fiind 
reținute pentru prăsilă numai exem
plarele valoroase. Și la cooperativa 
agricolă Bogza, activitatea in ferma 
de ovine este temeinic organizată. 
Pînă acum, de la cele 1 590 oi au re
zultat peste 1 300 de miei. Aceștia 
erau, de asemenea, lotizați pe vîrste 
și, in funcție de dezvoltarea corpo
rală, erau luați in evidentă pentru 
rații suplimentare de hrană. Ls 
C.A.P. Paltin zburdau In saivam 
aproape 700 de miei, in timp ce în 
grijitoril aduceau oilor din parce 
de furaje fîn de cea mai bună ca 
litate. La ferma de ovine a coope 
rativei agricole Panciu, activitate 
se desfășoară in prezența speciali- 
tilor de la oficiul județean de repr- 
ducție și selecție a animalelor. I 
iată de ce. Aici se află un nucla 
de oi din rasa tigaie ruginie, care a 
constitui o parte din baza materi- 
iă pentru ameliorarea raselor de>i 
din zona colinară a județului. Acst 
nucleu cuprinde 1 400 oi. de la ere 
s-au obținut pină acum peste 8001e 
miei.

Așadar, în județul Vrancea. otl- 
tul, îndeletnicire cu o Indelunită 
tradiție, se bucură de multă aterte. 
De altfel in 1985, potrivit previe- 
riior de plan, se scontează creștea 
efectivelor În cooperativele agrole 
și întreprinderile agricole de sta 1> 
213 000 oi. însă prin măsurile ate 
se apreciază că acest efectiv vrpu- 
tea fi depășit.

Dan DRAGULESU 
corespondentul „Scteii*
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MANIFESTUL

FRONTULUI DEMOCRAȚIEI

Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

VIBUlTĂ CHEMARE SPRE NOI REALIZĂRI

stacole și pot ?u4e cele mai 
mărețe rezultarnal?îar?? nerală spre Manifestul 
Frontului De*iel 5i Unită4ii 
Socialiste ind< 4oa4e categO" 
riile de cetăteurmeze în C01? tinuare acest al muncii uni
te, fără preg(rumul sigur și 
drept spre u?1.4?4 m.ai î?a.lt 
de civilizatie,er4ala spiri
tuală.Astfel se urează prin ma
nifest trăsăti4undarnen4ale ale 
campaniei eale- aidoma pro
filului dem<®mu,ui nostru re
voluționar msamblul său, și
anume deerea spre angaja- mfente cont împletirea vorbei 
cu fapta ÂPunerii cu voința 
de a con’trM îndeplinirea ei, a 
ideii gospe?41 cu dorința de a 
o realiza ,od nemijlocit. Plat
forma efală‘ este* în fap4’ ° 
Platformăirsli participări cetă
țenești, aernicei angajări reci
proce întalegători și candidați 
pentru o mai fructuoasă con
lucrare folosul dezvoltării și în
floririi t'OT județelor și locali
tăților, (itregii patrii. Dialogul 
gospodăi ce se va J*"“----
în perio întîlnirilor 
are — 1 Manifestul 
Democrd ?î Unității
— un liSi precis orizont la scara 
întregiri. în același timp, ori
zontul neral conturat de Mani
festul LU.S. se va regăsi la ni
velul țârei circumscripții electo
rale —Șa cum viața oceanului se 
regăse1 în fiece picătură a lui
— în iective concrete și în căi de 
ating* a lor. in angajamente pre
cise sumate sarcinilor asumate 
de îfegul popor.

Mșfestul Frontului Democra
ției < Unității ^Socialiste se adre- 
sea? eu chemări concrete munci- 
tori-r. tehnicienilor, inginerilor și 
spealiștilor din industrie, oame-

nilor muncii de la sate, oamenilor 
de știință, lucrătorilor din dome
niul învălămîntului, al culturii, fe
meilor, tinerilor, celor care alcă
tuiesc pavăza de apărare a patriei, 
tuturor categoriilor de alegători. 
Fiecare cetățean își regăsește nă
zuințele și preocupările sale crea
toare intr-o chemare sau alta și 
intregul popor se regăsește in an
samblul acestui important docu
ment politic, așa cum se prezintă 
el în cel de-al XX-lea an de la 
Congresul al IX-lea, adică în ar
monioasa lui unitate. Caracterul 
concret și specific al chemărilor 
manifestului se află în deplină 
concordanță cu modul de condu
cere a vieții economice și sociale 
in România contemporană, 
politica este întotdeauna 
spre mase, înfăptuită de 
in folosul maselor, unde 
muncii cunosc, dezbat, 
cuvîntul și decid, prin aleșii lor 
direcți, în toate domeniile de acti
vitate. Campania electorală, alege
rile de deputați nu constituie o 
consultare sporadică a masei largi 
a cetățenilor, ci reprezintă doar 
un moment din calendarul politic 
permanent deschis al consultații 
partidului cu poporul. Această con
sultare se poartă în mod sistema
tic, prin multiplele căi și modali
tăți ale democrației muncitorești, 
revoluționare, despre care în ma
nifest se consemnează cu ati.ta în
dreptățită mîndrie : „In România a 
fost creat un sistem democratic, 
unic in felul său — rod al concep
ției originale a partidului nostru, a 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
■— care asigură efectiv conducerea 
tării prin popor și pentru popor".

Cui se adresează, așadar. Mani
festul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste ? Acest vibrant 
document se adresează celor ce 
făuresc în mod permanent politica 
statului, spunîndu-și cuvîntul și 
dîndu-i chipul durabil al realizărilor

unde 
deschisă 
mase și 
oamenii 

își spun

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Victor Bolojan a fost numit în cali
tate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România în Republica Cuba, în 
locul tovarășului Gheorghe Dumi- 
trache, care a fost rechemat.

★
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Nicolae Hurbean a fost numit în ca
litate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România in Republica Populară 
Mongolă, în locul tovarășului Gheor
ghe Manta, care a fost rechemat

★
La București 

miercuri, lucrările 
sesiuni a Comisiei
spaniole privind schimburile comer
ciale și cooperarea economică, in
dustrială și tehnologică. Au fost 
examinate aspecte ale dezvoltării 
cooperării industriale și tehnico-ști- 
ințifice bilaterale și pe terțe piețe 
în domeniile construcțiilor de mașini, 
chimiei, siderurgiei și în alte sec
toare de interes comun. Au fost ana
lizate noi posibilități de creștere și 
diversificare a schimburilor comer
ciale pe baze reciproc avantajoase. 

A La încheierea lucrărilor a fost 
semnat protocolul sesiunii.

s-au încheiat, 
celei de-a X-a 
mixte româno-

HOREA, CLOȘCA SI CRISAN
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nume legendare contopite cu idealurile

scumpe ale poporului roman

popor, 
al aces- 
perspec- 
martie ? 
întăririi 
față de

concrete, adică întregului 
Care este firul conducător 
tui apel politic solemn în 
tiva alegerilor de la 17 
Este ideea viguroasă a 
răspunderii față de țară, 
sporirea prin muncă și pricepere a 
avuției naționale, temelia trainică 
a progresului, singura sursă fi
rească a unei vieți tot mai civili
zate. Ce orizont prefigurează acest 
înflăcărat manifest pentru viitor ? 
El conturează — in litera și spiri
tul hotărârilor Congresului al 
XlII-lea — orizontul limpede și 
luminos al perioadei viitoare — 
cea de a treia etapă a realizării 
Programului partidului, strategie 
clară și sigură a înfloririi necon
tenite a patriei, a ridicării bună
stării materiale și spirituale a po
porului. Sînt temeiuri care își gă
sesc o strălucită expresie în cu
vintele înaripate ale Manifestului 
Frontului Democrației 
Socialiste :

și Unității

CU ÎNAL- 
CETAȚE-

„EXERCITÎNDU-ȘI, 
TA RĂSPUNDERE 
NEASCA, DREPTUL CONSTI
TUȚIONAL DE A ALEGE ȘI 
A FI ALEȘI ÎN FORURILE PU
TERII DE STAT, DÎND VOTUL 
LOR CELOR CARE. PRIN ÎN
TREAGA LOR ACTIVITATE, 
S-AU AFIRMAT CA FĂURI
TORI DE NĂDEJDE AI ORIN
DUIRII NOI. SOCIALISTE ÎN 
PATRIA NOASTRĂ, OAMENII 
MUNCII, CETĂȚENII ROMÂ
NIEI SOCIALISTE VOR VOTA, 
ÎN FAPT, PENTRU CONSOLI
DAREA ȘI DEZVOLTAREA 
MĂREȚELOR CUCERIRI RE
VOLUȚIONARE DOBlNDITE 
DE POPORUL NOSTRU. SUB 
CONDUCEREA PARTIDULUI, 
PENTRU MĂREȚELE REALI
ZĂRI DE AZI ȘI DE MÎINE 
ALE PATRIEI, PENTRU VII
TORUL FERICIT AL ÎNTRE
GII NAȚIUNI".

Delegația economică spaniolă a 
fost primită de Alexandru Roșu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționile.

A fost prezent Jose Ma A. de 
Sotomayor Y Castro, ambasadorul 
Spaniei la București.

★
La Casa de cultură a sindicatelor 

din Pitești s-a deschis o expoziție 
de fotografii, organizată de Ministe
rul Turismului din țara noastră și 
Comitetul de stat al U.R.S.S. pentru 
turism Internațional. Sînt înfățișa
te aspecte privind dezvoltarea turis
mului sovietic, principalele obiective 
turistice din diferite republici unio
nale ale Uniunii Sovietice.

(Agerpres)

r e a

Acum două secole, la 28 februa
rie, furia nobilimii din Transilvania, 
în cirdășie cu monarhia habsburgică, 
a pus capăt — ca de atîtea alte 
ori in zbuciumata noastră istorie — 
intr-un mod bestial, vieții tribunilor 
marii bătălii revoluționare a țără
nimii române din 1784 condusă de 
Horea, Cloșca și Crișan. Nobilimea 
nu putea ierta faptul că într-o vre
me de grea cumpănă a,istoriei noas
tre naționale ei au rps'tit și au apă
rat cu sabia în mină „vrerile națiu
nii române" și au făcut legămînt să 
„moară pentru națiune". Dar moar
tea i-a transfigurat din condamnați 
în martiri, numele lor au trecut în 
legendă, contopindu-se cu idealurile 
poporului român, cu dreptul său sa
cru de a trăi liber și unit in vatra 
strămoșească. Căci martirii poporu
lui român de acum două secole au 
adus cu ei în istorie idealul unui 
neam întreg ; prin jertfa lor a grăit 
tumultul legendar al strămoșilor noș
tri daci și al regelui erou Decebal, 
care s-a împotrivit acum aproape 
două milenii celei mai puternice 
forțe a antichității, Imperiul roman. 
Nu întîmplător poporul român îl 
denumea pe Horea 
simbolizînd prin 
aceasta dreptul 
sacru la unitate 
națională și sta
tală. Chiar și no
bilimea transilvă
neană îl acuza pe 
Horea, în scriso
rile către împă
ratul de la Viena, 
că s-a proclamat 
„Rex Daciae". 
Așa îl învinuiseră

„rege al Daciei",

popular și național și o individuali
zează în contextul mișcărilor, răs
coalelor sau războaielor țărănești ale 
evului mediu românesc sau euro
pean. Faptul că programul prevedea 
ca „nobili să nu mai fie, ci fie
care, dacă va putea găsi undeva o 
slujbă, din aceea să trăiască" ; 
„nobilii stăpini de moșii să-și pă
răsească odată pentru totdeauna mo
șiile" ; „păminturile lor să se îm
partă intre poporul de rind" însem
na nu numai desființarea nobilimii 
—“ în imensa ei majoritate de ori
gine străină — dar ducea in mod 
obiectiv la anularea statutului de 
„națiune tolerată" pe care stăpîni- 
rea străină îl impunea prin forță 
poporului român în propria sa țară, 
în acest fel, programul a fost cel 
mai radical și mai revoluționar pro
gram făurit în Transilvania acelei 
vremi și chiar în Europa centrală 
și de sud-est, cu cinci ani înainte 
de Revoluția franceză.

Componenta națională a evenimen
telor din 1784 nu se reduce însă 
doar la revendicarea caracterului de 
„țară românească" al Transilvaniei. 
Acesteia i se asociază strîns unitatea 
națională, clădită pe conștiința co-

200 de ani de la fringerea pe roată 
a conducătorilor marii răscoale populare 

țărănești de la 1784

AGENDĂ ELECTORALĂ
> „Bihor — trepte de progres și 

civilizație". Sub acest generic, sec
tă de propagandă a comitetu
lui județean de partid a edi
tat un set de 21 tipărituri în 
sprijinul muncii politice pentru 
campania electorală, înfățișînd ma
rile realizări înregistrate în le
gislatura căreia îl facem bi
lanțul pe înfloritoarele meleaguri 
bihorene, precum și perspectivele 
dezvoltării județului in cincinalul 
viitor. Paralel cu difuzarea largă 
a acestor materiale, zilnic, in toate 
localitățile au loc bogate activități 
politico-educative și variate mani
festări culturale. . Astfel,, la cămL-7____ ________ ____T

j nele-iculturale din comunele Nojo- 
rid. Diosig, Ținea, la casele de cul
tură din orașele Marghita. Aleșd 
și Nucet, precum și la clubul între
prinderii poligrafice „Crișana" din 
Oradea a fost prezentată expu
nerea „Concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu despre dezvol
tarea democrației socialiste, mun
citorești, revoluționare din Româ
nia". La întreprinderea minieră 
Voivozi, cu prilejul unei sărbători 
dedicate fruntașilor în producție, a 
avut Ioc și un colocviu care a evi
dențiat esența democratică și uma
nistă a Legii electorale. Centrul ju
dețean 
populare și mișcării 
masă a 
textul 
„Votăm 
Laza).

tinerii sînt ferm hotăriți să cin
stească primul lor vot cu noi și 
însemnate fapte de muncă și la 
învățătură. în orașul Bocșa, sub 
genericul „Epoca Ceaușescu — în
floritoare etapă in istoria neamu
lui", oameni ai muncii de la între
prinderea de construcții metalice 
și întreprinderea minieră au parti
cipat la o dezbatere care a reliefat 
ampla dezvoltare pe care au cu- 
noscut-o unitățile economice din 
această localitate după Congresul 
al IX-lea al partidului și. cu deo
sebire, în ultima legislatură. Ac
țiuni similare au fost organizate 
și la_X>țelul. Roșu, uxule.Ia- clubul 
siderurgiștilor din localitate a avut 
loc dezbaterea : „Constituția Repu
blicii Socialiste România — expre
sie fidelă a largului democratism 
al orinduirii noastre socialiste". 
(Gheorghe Cătană).

a avut loc la Casa de cultură din 
Pașcani, după care s-a desfășurat 
un atractiv spectacol de muzică și 
poezie intitulat „Omagiu clasei 
noastre muncitoare". Seri cultura
le pentru tineret, precedate de 
discuții privind democratismul sis
temului nostru electoral, au fost 
organizate și la Casa de cultură a 
municipiului Iași, la clubul Direc
ției regionale de căi ferate Iași, la 
Întreprinderile de mătase „Victo
ria" și de tricotaje „Moldova" și 
altele. (Manole Cor căci).

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 28 februarie, ora 20 — 3 mar
tie, ora 20. In tară : Vreme In gene
ral închisă. Vor cădea precipitații lo
cale, sub formă de ninsoare, lapoviță, 
ploaie și burniță In a doua parte a 
intervalului în vestul șl nordul tării și, 
Izolate, în rest. Condiții favorabile 
producerii poleiului. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat. Temperatura în 
creștere. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 12 și minus 2 grade, mal 
scăzute în primele nopți în jumătatea 
de est a țării, pină la minus 18 grade, 
iar maximele Intre minus 6 și plus 4 
grade, mai ridicate în zonele deluroa
se. Frecvent, în cea mal mare parte 
a tării, se va produce ceață. In Bucu
rești : Vreme cețoasă, cu cerul tempo
rar noros. Condiții de burniță. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre minus 10 
șl minus 6 grade, mai ridicate la sfîr- 
șltul intervalului, iar maximele între 
minus 2 și plus 2 grade.

de îndrumare a creației 
artistice de 

difuzat căminelor culturale 
montajului literar-muzical 
a țării bunăstare". (loan

Ateneul tineretului din• La
Reșița se desfășoară în aceste zile 
ample acțiuni politice și cultural- 
educative consacrate tinerilor care 
vor vota pentru întiia oară la 17 
martie. Sub genericul : „Votul nos
tru la temelia viitorului de aur al 
patriei" s-a desfășurat, spre exem
plu, un amplu dialog între tinerii 
muncitori ai combinatului siderur
gic, întreprinderii de construcții de 
mașini și elevii liceelor industria- 
te din localitate, care a relevat că

• în aceste zile, și in județul 
Iași se desfășoară ample manifes
tări politico-educative și cultural- 
artistice dedicate alegerilor de de
putați de la 17 martie. La cămi
nele culturale sătești, la casele de 
cultură și cluburile muncitorești, 
în școli și facultăți, zilnic au loc 
expuneri, dezbateri, simpozioane, 
spectacole cultural-artistice și alte 
acțiuni prin care sînt popularizate 
mărețele înfăptuiri ale poporului 
nostru în anii socialismului, și cu 
deosebire după Cpngresul al IX-lea 
al partidului. Au fost organizate, de 
asemenea, expuneri și dezbateri pe 
teme pa : „Orientările Congresului 
ai XlII-lea al partidului" și „Do
cumentele Congresului ai III-lea al 
F.D.U.S.", „Democrația legii elec
torale". Un simpozion cu tema 
„Tineretul, puternică forță socială 
a contemporaneității", dedicat ale
gerilor, ca și Anului Internațional 
al Tineretului, a avut loc la Casa 
de cultură a tineretului și stpden- 
ților din Iași. O intîlnire cu tinerii 
care vor vota pentru prima dată

• La bibliotecile publice din Ti
mișoara, Lugoj, Deta, Sinnicolau 
Mare, Jimbolia, Buziaș și alte lo
calități din județul Timiș s-au des
chis zilele acestea expoziții de car
te social-politică contemporană 
consaorate marilor înfăptuiri obți
nute în anii construcției socialiste 
și îndeosebi in ultimele două de
cenii înscrise cu litere de aur în 
noua istorie a patriei sub numele 
de „Epoca Ceaușescu". La loc de 
frunte sînt expuse operele-secreta
rului general al partidului — con
tribuții inestimabile !/ îmbogățirea 
teoriei și practicii revoluționare a 
clasei muncitoare. în comuna 
Sinandrei, campania electorală a 
fost inaugurată printr-o săptămînă 
a educației politice și culturii socia
liste, cuprinzînd simpozioane, ex
puneri, mese rotunde, dialoguri ce- ' 
tățenești legate de dezvoltarea cu
noscută în actuala legislatură de 
această așezare bănățeană, precum 
și de perspectivele luminoase des
chise de cel de-al XlII-lea Congres 
al partidului. în toate circumscrip
țiile electorale de pe raza județu
lui au fost programate consultații 
și întîlniri cu alegătorii, în cadrul 
cărora activiști de partid și de 
stat, juriști prezintă conținutul Le
gii electorale, subliniind drepturile 
și îndatoririle fundamentale ale ce
tățenilor în contextul larg al demo
crației noastre socialiste. (Cezar 
Ioana)

Starea căilor de circulație
După cum ne informează direcția 

de resort din Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor, toate dra
murile naționale sînt deschise cir
culației rutiere.

Liniile de cale ferată și instalațiile 
feroviare, precum și aeroporturile 
din întreaga țară sînt 
funcționare;

Pe Dunăre, între km 1 024—943, 
875—863, 495—190 și 190 — mila ma
ritimă 56, gheața este oprită. Navi
gația este întreruptă 
iar între acest port 
circulă cu greutate.

în stare de

pînă la Brăila, 
și Sulina se

(Agerpres)

A munci cu înaltă răspundere t
(Urmare din pag. I)

— D.M. ? De ce cu inițiale ?
— O să înțelegeți îndată. Cres

cut aici. Ia noi în întreprindere. 
Al cărui tată e muncitor tot la 
„Tractorul"... Dar s-a întimplat că 
băiatului începuse să nu-i mai 
placă munca temeinică, să umble 
după ușor, să-și piardă timpul. 
Pină la urmă a venit la șeful sec
ției, inginerul Gheorghe Duțea, ce- 
rîndu-i să-1 mute în altă linie de 
fabricație, și anume la baia de ulei, 
unde credea el că-1 va fl mai 
bine.
- Și ?
— Ne-am sfătuit și l-am apro

bat.
— O concesie...

. — Concesie ? Nici vorbă ! Și-a 
putut da astfel seama că la noi 
acționează peste tot aceeași exi
gență, același devotament și ace
eași hărnicie. Care nu Îngăduie 
Indolența, superficialitatea.

— Ce face acum tinărul cu pri
cina ?

— A cerut să se înapoieze la 
linia arbori motor. Și se strădu
iește din răsputeri să „recupere
ze". Are exemple frumoase : pe 
Spiridon Comănici, pe Carol Com- 
șa. pe Szekely Mihai, pe Gheor
ghe Manea și pe mulți alții.

— Oameni ai altitudinilor car
patine. constructorii de tractoare 
brașoveni duc mereu dorul cote
lor tot mai inalte, ne spune tova
rășul Marin Matei, secretarul co
mitetului de parțid din marea în
treprindere. E un dor care izvorăște 
din dor. în Codul eticii noastre 
socialiste se numește autoperfec- 
ționare, autodepășire. E un chip al 
răspunderii noastre muncitorești. 
Să apelăm la un singur, dar edifi
cator argument. După primul an 
de fabricație. producția uzinei.

care ni se părea mare pe atunci, 
ajunsese la 280 tractoare. Dacă 
ne-am fi mulțumit cu acel nivel 
știți cit timp ne-ar fi trebuit să 
realizăm cele peste 1 milion de 
tractoare fabricate pină acum? Ei 
bine, mai mult de 3 600 de ani !

— Dezvoltarea în ritmuri înalte 
e un mod de a învinge timpul...

— Da, ritmurile înalte și tehnica 
inaltă. Pentru a apela tot la com
parații. pornind de la vechiul 
I.A.R. 22, deci de la un singur tip 
și o singură variantă, am ajuns 
astăzi lg vreo . 40 de tipuri de 

. tractoare cu peste 300 de varian
te. Realizate la nivelul tehnicii 
mondiale.

— Ce obligații vă 
înalt nivel ?
— în primul rînd, 
a fi mereu printre 
dintre cei mai buni.
Îndemnat din nou secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cursul vizitei de lu
cru din luna ianuarie. Acționăm 
în spiritul hotărîrilor celui de-al 
XlII-lea Congres al partidului : 
producția acestui an va atinge un 
grad de înnoire și modernizare de 
87 la sută. Adăugați automatizarea 
și robotizarea, precum și introdu
cerea accelerată în producție a 
tehnicilor de calcul electronic. 
Toate acestea presupun o pregă
tire calitativ superioară a tuturor 
oamenilor noștri și a schimbului 
de mîine. A acționa cu răspunde
re înseanlnă și a pregăti temeinic 
viitorul.

Răspundere față de îndatoririle 
prezente. Răspundere față de vii
tor. Spiritul revoluționar al aces
tor oameni, frumusețea și trăinicia 
convingerilor ce-i animă. înaltele 
cote ale răspunderii lor muncito
rești sint în deplină armonie cu 
frumusețea și trăinicia culmilor 
carpatine ce-i înconjoară, cu inal- 
tele cerințe ale timpului nostru.

creează acest
obligația de 

cei mai buni 
Așa cum ne-a

20,00 Telejurnal (parțial color) • Agen
dă electorală

20,15 Actualitatea In economie. în în- 
tlmplnarea alegerilor de deputați 
— amplă mobilizare pentru pre
gătirea exemplară a campaniei de 
primăvară

20,25 Studioul tineretului (parțial color) 
• Nume tinere ale răspunderii 
cetățenești — reportaj • Tinere
țea noastră la înălțimea acestui 
timp eroic — montaj de poezie și 
muzică • In întîmplnarea foru
mului tinerei generații : spirit an
gajam, revoluționar în activitatea 
U.T.C. și A.S.C. • Formații ar
tistice sub emblema „Festivalului 
artei și creației studențești" • 
Inscripții în cartea de aur a aces
tui timp eroic. Reportaj • Dinco
lo de frumusețea zborului. Re
portaj • Antirăzboinica • Trei 
cîntece dlntr-o lună • Serial ști
ințific : Călătorie în Univers. 
Episodul 13

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

Timpul probabil 
în luna martie

După cum ne comunică Institutul 
de meteorologie și hidrologie, luna 
martie va fi mai rece decît în mod 
normal, îndeosebi în prima decadă, 
iar din punct de vedere pluviometric, 
apropiată de normal și ușor exceden
tară în centrul și sud-vestul țării.

Prima 
printr-o ____  ___  ____ . _ _
variabil, cu înnorări mai accentuate 
in sudul și estul țării. Vor cădea 
precipitații locale, predominant sub 
formă de ninsoare in cea mai mare 
parte a țării. Vîntul va prezenta 
intensificări în estul și sudul țării și 
în zona muntoasă, viscolind local 
zăpada. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 12 și minus 
2 grade, izolat mai coborîte în Tran
silvania și Moldova, iar cele maxime 
între minus 5 și plus 5 grade, pe 
alocuri mai ridicate. Izolat vor fl 
condiții pentru producerea poleiului.

în a doua decadă, vremea se va 
încălzi treptat. Vor cădea precipitații 
mai ales sub formă de ploaie, care 
vor avea și caracter de aversă, înso
țite izolat și de descărcări electrice. 
Precipitațiile vor fi mai frecvente și 
mai însemnate cantitativ în a doua 
parte a intervalului. Vîntul va pre
zenta intensificări locale. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre 
minus 6 și plus 4 grade, izolat mai 
coborîte în centrul și nordul tării, 
iar cele maxime vor depăși, izolat, și 
plus 15 grade în vestul țării, în 
ultima parte a decadei. Izolat se va 
produce polei.

în decada a treia, vremea va fi 
schimbătoare. Vor cădea ploi tempo
rare și sub formă de aversă însoțite 
pe alocuri de descărcări electrice. 
Cantități mai importante de precipi
tații se vor înregistra. în vestul și 
nordul țării, precum și în zona mun
toasă. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări de scurtă 
durată. Temperaturile minime vor fi 
în general pozitive, exceptînd Tran
silvania, Moldova și zona de munte, 
unde vor fi predominant negative. 
Temperaturile maxime vor atinge 
și 20 de grade în zona de cîmpie, 
către sfîrșitul lunii. Local se va pro
duce ceață in primele zile.

(Agerpres)

decadă se va caracteriza 
vreme rece. Cerul va fi

și pe Mihai Vitea
zul că s-a proclamat „Domn al Țării 
Românești, al Ardealului și a toată 
Țara Moldovei", și tot în mod barbar 
au crezut că pot infringe printr-o 
crimă odioasă idealul și dreptul is
toric al poporului român de a 
liber și unit 
zămislit.

Dar mersul 
nu putea fi 
crime odioase, 
'aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— a mers ■ întotdeauna înainte ; 
triumful libertății sociale și națio
nale s-a realizat cu jertfe noi, dar 
s-a realizat !“.

Marea bătălie revoluționară a ță
rănimii din 1784 aducea cu ea, din 
adîncuri, zbuciumul unui popor ajuns 
„tolerat" în propria-i casă, în pro- 
pria-i țară. Tocmai de aceea ea s-a 
înscris in istoria multimilenară a 
poporului român ea una din cele 
mai profunde acțiuni revoluționare 
și transformatoare a societății noas
tre, ilustrînd în modul cel mai con
vingător potențialul revoluționar al 
clasei celei mai numeroase a socie
tății de atunci — țărănimea. în 
toamna aceea de tumult și foc a 
anului 1784, Horea și căpitanii săi 
„au scris cu securea — cum apre
cia .Nicolae Bălcescu — drepturile 
nației române și programul politic 
și social al revoluției viitoare".

în evenimentele desfășurate acum 
două secole conduse de tribunii po
porului român Horea, Cloșca și Cri
șan, țărănimea a demonstrat prin 
fapte că ea a fost forța socială fun
damentală a evoluției societății ro
mânești în evul mediu, adevărata 
depozitară a intereselor superioare 
ale Întregului popor. „întreaga noas
tră istorie — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — pune in evidentă fap
tul că țărănimea a fost clasa care 
vreme îndelungată 
ei greul bătăliilor 
și afirmarea ființei 
pentru dezvoltarea 
pentru libertate, 
viață mai bună, pentru transforma
rea revoluționară a societății".

Ultimatumul țăranilor de la Deva, 
adresat nobilimii în noiembrie 1784, 
constituie un program formulat de 
țărani pentru țărani, detașîndu-se 
drept cea mai cuprinzătoare și mai 
radicală cartă de revendicări a aces
tei clase sociale. Este o 'trăsătură 
care ii probează decisiv caracterul

trăi 
în vatra în care 6-a

ireversibil al istoriei 
oprit prin masacre și 
„Roata istoriei — cum

a dus pe umerii 
pentru păstrarea 
poporului român, 
națiunii noastre, 

neatîrnare și o

I

munității 
limbă a 
două țări 
o singură 
în limitele Daciei străbune, 
știente de acest scop, autoritățile 
habsburgice și nobiliare au luat mă
suri de întărire a frontierelor Tran
silvaniei spre Moldova și Muntenia. 
Un document al vremii consemnează 
că „rebelii stăteau in corespondență 
cu țările vecine, Muntenia și Moldo
va, de unde așteptau ajutor", iar 
altul se referea Ia faptul că „româ
nii din Muntenia erau gata, cu pu
teri mari, să vină in Transilvania, 
dacă n-ar fi fost împiedicați de că
derea zăpezii mari". Dealtfel și la 
interogatorii conducătorii răscoalei 
au fost întrebați de legăturile pe 
care le-au avut cu celelalte țări ro
mânești surori.

încadrată in contextul național și 
internațional, epoca lui Horea a pus 
în evidență, cu putere crescîndă, 
sarcini cu caracter național ; sîn
tem în ultima treime a secolului al 
XVIII-lea, intr-o vreme de mari 
frămîntări pe planul vieții naționale 
din Transilvania, a cristalizării și 
afirmării conștiinței naționale a ro
mânilor, a viguroasei mișcări cultu- 
ral-ideologice, reprezentată de 
„Școala ardeleană". Intelectualitatea 
românească din această parte a țării, 
antrenată nemijlocit in ' evenimente, 
apus problema drepturilor istorice 
ale românilor, a legitimității ridicării 
lor la rangul de demnitate pe care 
le-o dădeau originea, vechimea și 
numărul lor în Transilvania.

Marea bătălie revoluționară de la 
1784, cu implicații profund sociale 
și naționale, a avansat deci solu
țiile cele mai radicale, luptîndu-se 
pentru ele ferm și cu arma în mină. 
Social — desființarea orinduirii feu
dale ; național — Transilvania ro
mânească și unirea ei cu celelalte 
țări românești. Sub Horea, țărănimea 
a acționat, prin lupta armată, pen
tru atingerea obiectivelor vitale ale 
societății românești.

în același timp, lupta revoluțio
nară din 1784 a sudat masele ță
rănimii române, a făcut să crească 
coeziunea lor și capacitatea de Îm
potrivire față de exploatare. Ea a 
arătat rolul elementului românesc in 
destinele istorice ale Transilvaniei, 
a dezvăluit nu numai ce înseamnă 
țărănimea pe plan social, dar și fap
tul că ea reprezintă o bază poten-

cinema
• Ridețl ca-n viață : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11: 13; 15: 17: 19. CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15: 17: 
19.
• Serbările galante : 
(14 74 16) — 9: 11 : 13; 15;
• Probleme personale — 
despre trecut — 11; 13: 
TIMPURI NOI (15 61 10).
• Nemuritorii : DACIA 
9: 11: 13: 15: 17; 19.
• Acordați circumstanțe

LUMINA 
17; 19. 
9; Amintiri 
15( 17; 19 :

(30 35 94)

• Acordați circumstanțe atenuante?
— 19; Prințul de peste mări șl țări
— 15: 17 : FERENTARI (80 49 85).

, • Adela: GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11: 13; 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26) — 
9’ 11 • 13 • 15’ 17* 19
• Fapt divers: COTROCENI (49 48 48)
— 15: 17; 19.
• Cireșarii — 15; 17. Dublura intră 
in acțiune — 19 : PACEA (60 30 85).

• Primăvară pentru o oră — 15: Ra
liul — 17; 19 : FLACARA (20 33 40).
• Fata morgana : PROGRESUL 

- (23 94 10) — 15: 17; 19.
• Ripa : SCALA (11 03 72) — 9: 12; 
15; 18.
• Nick Carter superaetectiv :
BUCUREȘTI (15 61 54) — 8.45; 10.45:
13; 15: 17.15: 19,30.
• ---------------  * FESTIVAL (15 63 84)

15: 17; 19. ----------
11: 13: 15: 17:

și cei 40 de hoți
FAVORIT (45 31 70) — 9: 15,30: -----
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 12;
18. FLAMURA (85 77 12) — 12,15
18.
• Avertismentul — 10: 12,30: 15, Vară
scurtă — 17.30; ' ~
(59 53 15).
• Afacerea Pigot 
Frumoasa Shiniang 
ZEȘTI (50 43 58).
• Vraciul : MELODIA (11 13 49) — 9: 
11,30: 14: 16,30: 19, MIORIȚA (14 27 14) 
— 9; 11.30; 14; 16.30: 19.
• Pe urmele șoimului : FLOREASCA

• Neînvinsul : 
— 9; 11: 13; 
(21 49 46) — 9:
• Aii Baba

TOMIS
19.

18.30, 
15: 

î 15:

19,3(1 : STUDIO

14,30: 16,30;
18,30 î BU-

de origine, de neam și 
românilor din celelalte 

surori, ideea luptei pentru 
unitate etnico-teritorială, 

Con-

țială, puternică pentru mișcarea na
țională, pentru reîntregirea patriei. 
Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Revoluția din Transil
vania de la 1784, condusă de Horea, 
Cloșca și Crișan și revoluția din 1821 
din Țara Românească, condusă de 
Tudor Vladimirescu, au pus puter
nic în evidență atit potențialul re
voluționar al maselor populare, cit 
și năzuința imperioasă de unitate a 
celor trei principate românești".

Pe acest temei, în marile momente 
ale istoriei naționale ce au avut loc 
în secolele al XIX-lea și al XX-lea, 
Horea și țărănimea ridicată la luptă 
in 1784 au devenit simbol al uni
tății naționale și dreptății sociale. 
Exemplul lui Horea a evidențiat 
adevărul că obiectivele revoluționare 
nu se pot dobîndi decit cu arma în 
mină, că libertatea socială și națio
nală nu cade din cer și nu o dă
ruiește nimeni, ci trebuie cucerită 
cu jertfe și sacrificii. Cu îndrep
tățit temei, un alt tribun al luptei 
pentru drepturile istorice ale ro
mânilor din Transilvania, Avram 
Iancu, avea să afirme răspicat la 
1848 că : „Nu cu argumente filozo
fice și umanitare vei putea con

vinge pe acești 
tirani (...) ci cu 
lancea, ca Horea". 

La lumina a- 
cestui foc s-au 
încălzit mai tîr- 
ziu privirile tu
turor luptătorilor 
pentru unitatea 
și neatîmarea ro
mânilor, ale tu
turor acelora 

împotriva asupririi,care s-au ridicat 
impilării și exploatării sociale, care 
au militat pentru ca poporul nostru 
să trăiască liber și demn în patria 
sa strămoșească.

Eveniment de dimensiuni europe
ne, răscoala condusă de Horea, 
Cloșca și Crișan s-a integrat încă 
de atunci, prin largu-i răsunet, con
științei europene, ca și istoriei uni
versale. Prin aceasta, ea se adaugă 
acelor suite de mari evenimenta 
care, alături de contribuția pe care 
românii au adus-o la civilizația uni
versală, îl făceau pe Nicolae Iorga 
să afirme cu legitimă mîndrie că, 
„fără să exagerăm, avem in istoria 
universală un loc pe care nu înțele
gem să-l cedăm nimănui".

Punînd în evidență caracterul just 
al cauzelor marii ridicări la luptă a 
țărănimii române de acum două se
cole și încercînd să dea o ripostă 
fermă nobilimii maghiare, ca și aris
tocrației habsburgice și europene, 
care încercau să deformeze conținu
tul evenimentelor și să denigreze pe 
conducătorii țărănimii, renumitul 
publicist revoluționar Jacques-Pierre 
Brissot, contemporan cu evenimen
tele din Transilvania, nota : „Dacă 
țăranii s-au răsculat, ei au avut 
dreptate să se răscoale, intruclt re
gimul feudal, ale cărui caracteristici 
oribile au fost șterse aproapepe în
tregul pămint, păstrează încă toate 
rigorile sale in acest ținut, amintind 
de vechii baroni englezi sau conți 
francezi, care își priveau iobagii «a 
pe niște bunuri mobile de care dis
pun după voința lor și cu a căror 
libertate, muncă sau chiar viață ei 
pot să se joace, să o vindă, să o 
înstrăineze. Nedreaptă a fost numai 
pedepsirea țăranilor. Programul re
vendicat de aceștia era just, fiindcă 
era rațional".

Numele martirilor de acum două 
veacuri semnifică jertfa generatoa
re a marilor împliniri socialiste de 
azi. Este în această recunoaștere sen
sul profund al veșnicului omagiu pe 
care 11 datorăm eroilor poporului ro
mân. Și nu poate exista un omagiu 
mai înalt în memoria celor care și-au 
jertfit viața luptînd pentru un loc 
demn al românilor în rindul altor 
popoare decît făcind să triumfe 
idealurile de prosperitate și progres, 
fără de care nu se poate imagina 
existența unei națiuni.

Cont. unlv. dr. 
Mircea MUȘAT

INFORMAȚII
• Miercuri s-au disputat meciurile 

din cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei României" la fotbal, compe
tiție înscrisă în calendarul „Da- 
ciadei".

Iată rezultatele tehnice și autorii 
golurilor :

Ploiești : Dinamo București — Chi
mia Rm. Vîlcea 3—1 (3—0). Golurile 
au fost marcate de Dragnea (min. 15, 
din lovitură de la 11 m), Suciu (min. 
31) și Sorin Râducanu (min. 33), 
respectiv, Gîngu (min. 74) ;

Brașov : Politehnica Iași — C.I.L. 
Sighet 2—0 (0—0). Punctele au fost în
scrise de Biro 
(min. 87) ;

CIuj-Napoca : 
F.C. Baia Mare 
gol al partidei a fost înscris, în mi
nutul 33, de Bdloni ;

Pitești : Universitatea Craiova — 
A.S. Mizil 3—1 (după prelungiri). La 
sfîrșitul timpului regulamentar de 
joc, scorul a fost egal : f—1. Golurile 
au fost înscrise de Cămătaru (rhin. 
62), Adrian Popescu (min. 100), Ți- 
cleanu (min., 107), respectiv, Simaciu 
(min. 80).

Echipele Dinamo București, Poli
tehnica Iași, Steaua București și 
Universitatea Craiova s-au calificat 
pentru semifinalele competiției.
• In cadrul campionatului republi

can masculin de baschet, în sala FIo- 
reasca din Capitală s-a disputat 
miercuri tradiționalul derbi dintre

(min. 82) și Kereși
Steaua București —
1—0 (1—0). Unicul

SPORTIVE
formațiile bucureștene Steaua și Di
namo. Echipa Steaua a ciștigat cu 
scorul de 77—75 (42—41), cucerind
titlul de campioană națională. Din 
echipa învingătoare s-au evidențiat 
Florin Ermurache (26 puncte), Ro
man Opșitaru, Petre Brănișteanu și 
Costel Cemat (cite 12 puncte). Coș- 
geterii formației dinamoviste au fost 
Dan Niculescu (29 puncte) și Ale
xandru Vinereanu (14 puncte).

în deschidere, echipa I.C.E.D. 
București a întrecut cu scorul de 
105—80 (56—40) formația C.S.Ș. 4 Di
namo Oradea.

9 La Plovdiv au început Întrece
rile celei de-a VIII-a ediții a Balca
niadei de scrimă pentru juniori, pro
bele programate în prima zi fiind 
dominate de sportivii români. La 
floretă masculin, pe primul loc s-a 
clasat Romeo Molea (România), care 
a dispus in finală de coechipierul 
său Petre Ducu, locul trei revenind 
bulgarului Mlâdenov. In proba de sa
bie, finala s-a disputat, de aseme
nea, intre doi reprezentanți ai țării 
noastre ; a ciștigat Atila Papp, pe 
locul secund s-a clasat Daniel Pen- 
telei, iar medalia de bronz a revenit 
lui Takev (Bulgaria).
• Ieri la Atena, in preliminariile 

campionatului mondial de fotbal 
•(zona europeană, grupa I), echipa 
Greciei a întrecut cu scorul de 2—0 
(2—0) selecționata Albaniei.
• în alocuțiunea rostită cu pri-

Iejul inaugurării Academiei olimpice 
iugoslave, care a avut loc recent la 
Sarajevo, președintele Comitetului 
internațional olimpic, Juan Antonio 
Samaranch, a declarat printre altele: 
„Mișcarea olimpică demonstrează 
tuturor că In prezent sportul se 
constituie ca o activitate importantă 
în lumea contemporană. Noi sîntem 
convinși că prin sport se poate rea
liza mult în sprijinul păcii șl înțele
gerii între oameni".

La rîndul său, președintele Comi
tetului olimpic iugoslav, Zdravko 
Mutin, a spus : „Trebuie să educăm 
noile generații în spiritul olimpismu- 
lui. Academia noastră își propune 
tocmai acest țel, fiind menită să des
fășoare o activitate permanentă de 
răspîndire a ideilor generoase ale 
olimpismului".

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 27 FEBRUARIE 1985

Extragerea I : 18 36 44 34 45 21
Extragerea a II-a ; 28 3 4 31 41 43
Fond total de cîștiguri : 1 184 999 

lei, din care 124 890 lei report la ca
tegoria I.

• Surorile medicale : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Aventuri în 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.
• „Z“ ; CAPITOL. (16 29 17) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19.
• Maria Mirabela — 9; 11; 17, Rocky 
II — 13; 15: 19 : DOINA (16 35 38).
• Kramer contra Kramer ; GRI VITA 
(17 08 58) — 9: 11 : 13: 15: 17; “
• Tatăl meu pe termen
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13;
19.
• Jandarmul și extratereștrii 
(31 71 71) — 15; 17; 19.
• Ghețuri pe înălțimi : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19.
• Iubirea are multe fețe î VIITORUL 
(10 67 40) — 9,30; 12,15; 15; 18. MUN
CA (21 50 97) — 10; 14,30; 16,45; 19.

teatre

19.
scurt :
15: 17:

LIRA

• Teatrul National (14 7171, sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
18; (sala Atelier)
• Filarmonica
(15 68 75/ Ateneul
simfonic. Dirijor _________
Solist : Dan Grigore — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Giselle 
— 18.
• Teatrul ele operetă (14 80 11) : Li
liacul — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu, 15 75 46) : 
Romeo și Julieta la sflrșit de noiem
brie — 18; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Gustul parvenirii — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : A- 
tenție, se filmează î — 18,30.

: Salonul — 18.
„George Enescu" 

Român) : Concert 
: Mihai Brediceanu.

• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 18,30; 
(sala Giuleștl, 18 04 85) : Jean, fiul lui 
Ion — 17.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tftna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 18: (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu stlcleți — 18.30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00, secția de estradă) : Ne cu
noaștem din vedere — 18,30.
• Teatrul „Al. Davlla" — Pitești (la 
Teatrul de comedie 14 64 60) : Profe
sorul de franceză — 15,30; 18.
• Teatrul „Ion Creangă1
Șl dacă se ‘ ‘
reasa — 18.
• Teatrul
Făt-Frumos
(sala din ____ _________ ____
11 07 57) : Punguța cu doi bani — 10.
• Circul București (10 41 95) : Parada 
circului — 19.
• Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Estrada in emisie — 18.

învîrtește —
(50 26 55) : 

0; Cenușă-

(15 23 77) :
— 15.30:

„Tăndărică" 
din lacrimă

Piața Cosmonauțllor,



BERLIN

Sdiimb de mesaje 
intre tovarășul Nicolae Ceausescu

jjNivelul dobinzilor in S.U.A. a devenit 
insuportabil pentru întreaga lume“

Declarații ale unor personalități politice vest-germane al Jamahiriei Arabe Libiene

si tovarășul Erich Honecker
BERLIN 27 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost transmise 
cele mai călduroase salutări, urări 
de sănătate și succese în activitate 
tovarășului Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al Partidului So
cialist Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane, succese deose
bite poporului din R.D.G. in întim- 
pinarea celui de*al Xl-lea Congres 
al P.S.U.G.

Mulțumind călduros pentru mesa
jul primit, tovarășul Erich Ho
necker a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu cele mai 
calde salutări tovărășești și urări de 
succes poporului român în realizarea 
hotărîrilor celui de-al XIII-lea Con
gres al P.C.R.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tova
rășul Erich Honecker a tovarășului 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guverna-

mentală de colaborare economică și 
tehnico-științifică România — R.D.G.

Cu această ocazie, s-a făcut un 
schimb de păreri asupra relațiilor 
economice dintre cele două țări, 
apreciindu-se evoluția continuu as
cendentă a acestora. Au fost discu
tate direcțiile principale ale dezvol
tării cooperării și specializării în 
producție, în special in domeniile 
tehnicii de vîrf, colaborării tehnico- 
științifice, precum și creșterea im
portantă a livrărilor reciproce de 
mărfuri pe perioada 1986—1990.

Au participat Gunter Mittag, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G., Gerhard Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., președintele părții 
R.D.G. în comisia mixtă.

Au fost de față Gheorghe Caran- 
fil, ambasadorul României la Berlin, 
și Herbert Plaschke. ambasadorul 
R.D.G. la București.

★

Tovarășul Willi Stoph, președin
tele Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
l-a primit pe tovarășul Gheorghe 
Oprea, prilej cu care a avut loc un 
schimb de vederi cu privire la dez
voltarea și adincirea colaborării eco
nomice dintre cele două țări.

BONN 27 (Agerpres). — Dobinzile 
înalte practicate în Statele Unite 
sînt in parte răspunzătoare de șo
majul din Europa occidentală, a- 
preciază Helmut Schmidt, fost 
cancelar federal al R.F. Germania, 
într-o cuvîntare rostită la Bonn și 
citată de agenția D.P.A., Helmut 
Schmidt a afirmat că nivelul dobin
zilor în S.U.A. a devenit „insuporta
bil" pentru întreaga lume.

Helmut Schmidt a relevat că cel 
mai rațional ar fi să se reducă trep
tat înaltul deficit al bugetului S.U.A. 
pentru a se realiza un recul al do
binzilor și al cursului dolarului.

La rîndul său, președintele frac
țiunii parlamentare a Partidului

Social-Democrat, de opoziție, din 
R. F. Germania, Hans-Jochen Vogel, 
a criticat politica datoriilor și dobin
zilor înalte promovată de S.U.A., 
transmite agenția D.P.A. într-o con
vorbire cu presa, el a afirmat că 
Statele Unite practică o politică ce 
desconsideră interesele Europei 
(occidentale) și pe cele ale țărilor în 
curs de dezvoltare. Este momentul, 
a apreciat Vogel, ca guvernul fede
ral să facă demersuri 
litica îndatorării și 
înalte să constituie o 
a reuniunii economice 
a principalelor state 
occidentale, de la începutul 
mai.

Populare Socialiste

COREEA DE SUD

Mișcarea nealiniere-factor activ al
Declarația președintelui Egiptului

CAIRO 27 (Agerpres). — Timp de 
peste un sfert de secol de la apari
ția sa, politica de nealiniere a exer
citat un rol efectiv in relațiile inter
naționale, contribuind la diminuarea 
tensiunilor și oferind inițiative con
structive vizînd depășirea momente
lor de criză prin care au trecut ță
rile in curs de dezvoltare — a de
clarat președintele Egiptului, Hosni 
Mubarak, în cadrul celei de-a treia 
Conferințe internaționale în dome
niul informațiilor în țările nealinia-

Ia Cairo. Miș- 
promovează o- 
țărilor în curs

te, ce se desfășoară 
canea de nealiniere 
rientările politice ale . 
de dezvoltare, constituind un cadru 
pentru soluționarea problemelor in
ternaționale și pentru apărarea pă
cii în lume — a adăugat președintele 
egiptean.

India se

pentru
prietenești 

țările
— afirmă 

Rajiv Gandhi

pronunță 
relații 

cu toate
vecine
premierul

DELHI 27 (Agerpres). — în alocu
țiunile postite cu prilejul unor reu
niuni desfășurate in statele Madhya 
Pradesh și Bihar, primul ministru a.l 
Indiei, Rajiv Gandhi, a reafirmat că 
realizarea diferitelor programe națio
nale de dezvoltare depinde de uni
tatea și integritatea, tării — transmi
te agenția INDINFO. Premierul in
dian a arătat că guvernul său acor
dă o mare importantă................
conomiei naționale, pe 
producției industriale 
precum și soluționării 
păturilor sărace ale populației.

Rajiv Gandhi s-a pronunțat, tot
odată. în favoarea unor relații prie
tenești cu toate țările vecine, pen
tru o pace durabilă în regiune.

dezvoltării e- 
baza creșterii 
Si agricole, 
problemelor

pentru ca po- 
a dobinzilor 
temă centrală 
la nivel înalt 
industrializate 

lunii

Noul Partid Democratic cere 
încetarea represiunilor antipopulare

TRIPOLI 27 (Agerpres). — în ca
pitala libiană s-au deschis lucrările 
sesiunii Congresului General Popular 
consacrate adoptării unor legi meni
te să impulsioneze dezvoltarea eco
nomiei naționale, ca și adîncirea 
prefacerilor sociale și economice pro
gresiste.

In cuvintarea rostită la deschiderea 
lucrărilor, Muftah Al Usta Omar, 
secretar general al Congresului Ge
neral Popular, a evidențiat hotărîrea 
poporului libian de a continua să 
înainteze pe calea dezvoltării inde
pendente. El a subliniat, totodată, 
necesitatea întăririi unității țărilor 
arabe în actuala situație internaționa
lă complexă.

I

SEUL 27 (Agerpres). — Anularea 
imediată a legilor antipopulare din 
Coreea de Sud a fost reclamată, în 
cadrul unei conferințe de presă Ia 
Seul, de președintele Noului Partid 
Democratic, Lee Mon Woo. El a ce
rut, totodată, după cum relatează a- 
gențiile de presă, încetarea arestului 
la domiciliu impus liderilor opoziției 
democrate, Kim Dae Jung și Kim

Yong San, precum și a represiunilor 
împotriva studenților.

In pofida obstacolelor aflate în 
calea activității sale. Noul Partid 
Democratic s-a impus ca o forță po
litică importantă, care militează e- 
nergic pentru trecerea cit mai cu- 
rtnd la o viață politică democratică 
în Coreea de Sud.

relevată intr-un document al U.N.I.C.E.F,
NAIROBI 27 (Agerpres). — Pro

ducția de alimente a scăzut cu 25 
la sută, din 1970 pînă acum, în nu
meroase state din Africa, mai cu 
seamă în cele situate în zona subsa- 
hariană, se arată intr-un document 
al Fondului Națiunilor Unite pentru 
Copii (U.N.I.C.E.F.). La situația ali
mentară actuală au contribuit fac
tori Ca rămășițele colonialismului, 
monocultura practicată în agricultu-

ra multor state africane, precum și 
activitatea companiilor transnațio
nale, care au sărăcit statele africa
ne. De asemenea, venitul național pe 
locuitor în multe state din Africa a 
Înregistrat un declin de 20—25 la 
sută în ultimii 15 ani.

Documentul subliniază că. în pre
zent, pe continent există 156 milioa
ne persoane peste 15 ani care nu 
știu să scrie și să citească.

Convorbiri
sovieto-italiene

Bettino Craxi, 
o întrevedere cu Andrei

ROMA 27 (Agerpres). — Primul 
ministru al Italiei, 
a avut 
Gromîko, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul aface
rilor externe al. U.R.S.S., care în
treprinde o vizită oficială în Italia. 
Au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea legăturilor dintre cele 
două țări in diferite domenii, precum 
și aspecte ale actualității internațio
nale, între care apropiatele tratative 
de Ia Geneva în problemele arma
mentelor nucleare și cosmice.

Andrei Gromîko a avut, de aseme
nea, convorbiri cu ministrul de ex
terne al Italiei, Giulio Andreotti, cu 
care a făcut un schimb de vederi în 
problemele dezvoltării relațiilor din
tre cele două țări.
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i misă militarizarea spațiului extrate-
? restru, să se îngrădească acumu-
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pentru dezarmi
MAREA BRITANIE : „Să fie înlătura4ereie 

din calea destinderii!"
LONDRA.— Planurile de ampla

sare de arme nucleare în spațiul 
cosmic, cunoscute sub denumirea 
de „războiul stelelor", stau in ca
lea revenirii la politica de destin
dere, a subliniat Frank Allaun, pre
ședintele organizației britanice 
„Labour Actiorf for Peace". De a- 
ceea, a menționat el, este impor
tant ca viitoarele tratative sovieto- 
americane de la Geneva să se în
cheie cu succes. Un prim pas în 
această direcție l-ar putea consti
tui un moratoriu asupra staționării

i
de arme undea Europa, « i apreciat Frank ’A i

Deputatul labui^ Lamond, \ 
președintele orga,; British l 
Peace Assembly" eciat că ’ 
proiectele americțlvind am- i 
plasarea de arme ire spa- . 
țiul extraterestru o ame- ț 
nințare la adresa ,u]uj glob, i 
„Acesta este un crgi jrever- J 
sibil pas in necunc^are costă 1 
miliarde de dolari", gj Acești i 
bani ar fi mai bir^gjți dacă * 
cu ei s-ar alina suije oame- ț 
nilor. ’

R. F. GERMANIA: Noi cereri de a se opri casarea \ 
de rachete pe teritoriul țării \

o campanie antirăzboide masă 
sub deviza „Hiroshimrkrtizează ț 
- să fie oprită nebunie,®; înar- t 
mărilor!" >

BONN. — La Koln a avut loc o 
ședință a inițiatorilor „Apelului de 
la Krefeld", care a fost semnat 
pînă acum de peste 5 000 000 de 
cetățeni vest-germani, reprezentînd 
practic toate partidele politice și 
organizațiile obștești, sindicatele, 
cercurile largi ale populației. Par
ticipant au cerut să se oprească 
amplasarea noilor rachete nucleare 
cu rază medie pe teritoriul R.F.G. 
și al altor țări din Europa occiden
tală, să fie retrase rachetele deja 
instalate în Europa, să nu fie per-

- rcMIU| o'LJ ! 11y I UCIoC. U ULUIIIU'1

’ larea de arme de distrugere în 
ț masă.
ț La ședință s-a hotărît să se or- 
ț ganizeze, in toamna anului 1985,

Pe de altă parte, Ia l<furț pe 
Main a avut loc Forurbartiza- Ă 
nilor păcii convocat di(ițjativa I 
Comitetului vest-germa pentru ? 
pace, colaborare și dez<,re. La ' 
reuniune au luat parte ,rezen-i 
tanți ai diferitelor' orgațij și. 
grupări antimilitariste și căzboi- / 
nice, activiști ai mișcării hcale, ’ 
membri ai unor organizație ti- \ 
neret. Participanții au artat o ț 
rezoluție prin care cheamcpinio 
publică din R.F.G. să-și ințțfice 
eforturile în lupta pentru țe și 
dezarmare.

*

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

regim militar. Organisme naționale 
de resort au anunțat prin comuni
cate, date publicității la Monte
video, că aproximativ 300 de per
soane arestate din motive politice 
in timpul regimului militar se află 
încă in închisoare.

va analiza, de asemenea, activita
tea A.E.L.S. și pozițiile țărilor 
membre in actuala situație econo
mică internațională.

DISTINCȚIE. Ansamblul „Dorul* 
din Pitești a participat la Festiva
lul internațional de folclor de la 
Agrigento, unde a obținut Marele 
premiu al orașului și locul I pen
tru cele mai frumoase costume. 
Ansamblul a prezentat, de aseme
nea, spectacole la Messina, Bari, 
Napoli, Caserta, Avellino, San 
Remo și Roma.

O SĂPTÂMINA INTERNAȚIONALA 
OE SOLIDARITATE CU POPORUL 
NAMIBIEI ți cu toate celelalte po
poare din teritoriile dependente, ca 

• și cu luptătorii pentru libertate, in
dependență și drepturi umane din 
Africa de Sud se va desfășura în- 
cepînd cu 20 mai a.c. La 24 mai 
va avea loc o sesiune comună a 
Comitetului special al O.N.U. pen
tru decolonizare. Comitetului spe
cial al O.N.U. de luptă împotriva 
apartheidului și Consiliului O.N.U. 
pentru Namibia.

CHEMARE. Secretarul general al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie, Gordon McLennan, a ce
rut tuturor oamenilor muncii din 
această țară să-și manifeste mai 
intens solidaritatea cu mișcarea 
grevistă a minerilor, aflată intr-un 
moment critic. El a subliniat — în 
cadrul unui miting — că minerii 
vor putea obține victoria în lupta 
lor pentru apărarea dreptului la 
muncă numai cu sprijinul tuturor 
detașamentelor clasei muncitoare.

SEMINAR INTERNAȚIONAL. La 
Maputo s-au deschis lucrările unui 
seminar internațional consacrat 
problemelor sănătății și medicinei 
tropicale în țările in curs de dez
voltare. Participă specialiști . din 
Angola, Guineea-Bissau, Republica 
Insulele Capului Verde, Sao Tome 
și Principe, Mozambic.

DEȚINUȚI POLITICI ELIBE
RAȚI IN URUGUAY. Regimul mi
litar Uruguayan a hotărît, cu două 
zile înainte de transferul puterii 
c^tre un guvern civil, punerea în 
libertate a 22 de deținuți politici. 
Noul parlament Uruguayan, rezul
tat în urma scrutinului legislativ 
din noiembrie anul trecut, a adop
tat, la 15 februarie, în cadrul pri
mei sale sesiuni, o rezoluție cerind 
eliberarea tuturor deținuților poli
ției arestați în ultimii 12 ani de

UN INCENDIU izbucnit in re
giunea de brusă din Ghana a dis
trus locuințele a peste 1 500 de per
soane și a compromis culturile de 
orez și porumb pe mai multe sute 
de hectare. De asemenea, incendiul 
a provocat moartea unui mare nu
măr de animale domestice.

MINIȘTRII AGRICULTURII DIN 
ȚĂRILE C.E.E., reuniți la Bruxelles, 
au ajuns la un aoord asupra Con
troversatei reforme a Pieței comu
ne în sectorul vinului. Totuși, pro
blema principală înscrisă pe agenda 
reuniunii — fixarea noilor prețuri 
comunitare la produsele agricole 
pentru campania 1985—1986 — nu a 
fost abordată din lipsă de timp. Se 
apreciază că acordul realizat de 
către „cei zece" în sectorul vinu
lui ar putea înlesni negocierile a- 
supra preturilor agricole, precum și 
negocierile cu Spania în vederea 
aderării acesteia la C.E.E. Noile 
prețuri agricole ar urma să intre 
în vigoare la 1 aprilie.

REUNIUNE 
consultativ al 

a 
se va

A.E.L.S. Comitetul 
Asociației (vest-) 
liberului schimb 

reuni, la 7 și 8
europene
(A.E.L.S.)
martie la Geneva. Pe agenda dez
baterilor figurează problema barie
relor comerciale, precum și ches
tiuni legate de protecția mediului 
înconjurător. Comitetul consultativ

OPERAȚIUNE ANTIDROG. ':Au- 
toritățile de resort din Thailanda 
fi Malayezia au hotărit să organi
zeze in luna martie, de-a lungul 
frontierei comune, o importantă 
operațiune împotriva traficului de 
heroină. Acțiunea, prima de acest 
fel întreprinsă de cele două țări., 
va acoperi un teritoriu întins, care 
include și insulele izolate din Ma
rea Andaman, considerate a fi se
diul contrabandiștilor de droguri.

ÎN FAȚA PRIMEJDIEI NUCLEARE - FORȚA UNITĂ A POPOARELOR

' NOUA ZEELANDA : Reafirmare a hotărîrii guvemtii i 
J de a nu accepta intrarea de arme nucleare în țai ț 
i WASHINGTON. — Primul minis- ----- ‘
’ tru al Noii Zeelande, Davjd Lange, 
k a reafirmat, in cadrul convorbirilor 
i pe care le-a avut cu William 
ț Brown, adjunct al asistentului se- 
i cretarului. de stat american pentru 
’ problemele Asiei de răsărit și Paci- 
ț ficului, poziția guvernului său de a 
4 nu accepta introducerea de arme 
J nucleare pe teritoriul neozeelan- 
( dez. într-un interviu acordat poș-

i
I

k

*

tulul american de televizne k 
„N.B.C.", citat de agențiile U.l. i 
și A.P., .premierul Lange a suț- ' 
niat hotărîrea Noii Zeelande daț 
contribui, prin această măsură, a . 
frînarea cursei înarmărilor nuclt- ’ 
re. Pentru noi, acceptarea acestr \ 
arme ar constitui în fapt o escala i 
dare a cursei înarmărilor", i J 
spus el. ț

S.U.A.: „Proiectele de militarizare a spațiului cosmic' 

sporesc riscul unei conflagrații atomice" \ 
liniare de la Universitatea Stan- ț 
ferd, din S.U.A. Proeminentul om 
de știință american a relevat că 
proiectele de militarizare a spațiu
lui cosmic, cunoscute sub numele 
de „războiul stelelor", nu sînt rea
liste și sporesc pericolul unei con
flagrații nucleare.

WASHINGTON. — îmbunătățirea 
relațiilor dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
și încheierea de acorduri privind 
limitarea și reducerea arsenalelor 
nucleare ar reprezenta căi reale 
pentru asigurarea păcii mondiale, a 
declarat Sidney David Drell, direc
torul Centrului pentru acceleratoare

BERLINUL OCCIDENTAL : Inițiativă a organizațiilor 
antirăzboinice

BERLINUL OCCIDENTAL. — 
Peste 42 000 de vest-berlinezi și-au 
pus semnătura pe apelul „Orașul 
nostru împotriva armelor atomice", 
în cadrul campaniei inițiate de un 
număr de 93 de organizații antirăz
boinice din oraș. Acest lucru a fost

„NICIODATĂ ȘI NICĂIERI O NOUĂ HIROSHIMA!“
AMPLE ACȚIUNI, MITINGURI ȘI DEMONSTRAȚII ALE MIȘCĂRII PENTRU PACE DIN JAPONIA

înfăptuirea dezideratului suprem — apărarea păcii și vieții popoarelor, 
trecerea la dezarmare, și în primul rind la dezarmare nucleară - a constituit 
și constituie obiectivul fundamental al întregii politici externe promovate de 
România socialistă, al inițiativelor și activității (neobosite desfășurate de 
președintele ^Nicolae Ceaușescu. Alăturîndu-se cu toată vigoarea mișcărilor 
pentru pace și dezarmare de pretutindeni, țara noastră a afirmat in repetate 
rinduri, prin glasul de înaltă autoritate al președintelui său, că stă in 
puterea popoarelor, ca adevărate făuritoare ale istoriei, să oprească, prin 
acțiunea lor unită și convergentă, calea spre prăpastie, să impună în viața 
internațională un curs nou de pace, colaborare și înțelegere. Pentru 
aceasta, arăta secretarul general al partidului, președintele Republicii, 
se impune intensificarea luptei pentru oprirea experimentării, producerii 
ți amplasării de noi arme nucleare, pentru trecerea la reducerea celor 
existente, pină la eliminarea completă a arsenalelor nucleare.

Multiplicarea și diversificarea pe toate meridianele a acțiunilor, demer
surilor și luărilor de poziție în scopul opririi cursei înarmărilor nucleare, 
înfăptuirii dezarmării, reprezintă o viguroasă confirmare a poziției construc
tive a țării noastre.

Un exemplu concludent este mișcarea pentru pace și dezarmare din 
Japonia, care a cunoscut o amploare tot mai mare.

O comemorare tragică — 
dar mobilizatoare. întresul an 
1985, cind se împlinesc (la 6 și, res
pectiv, la 9 august) 40 de ani de la 
bombardamentele atomice de la Hi
roshima și Nagasaki, a fost proclamat 
de sute de organizații și mișcări pen
tru pace, partide politice, organiza
ții ^sindicale, profesionale, de femei 
și tineret care reunesc milioane de 
oameni — muncitori, țărani, lite- 
rați și artiști, savanți, personali
tăți religioase etc. — „an de luptă 
Intensă pentru pace". într-un apel 
adresat de Comitetul japonez pentru 
interzicerea armelor atomice și cu 
hidrogen se spune : „Noi, care am 
suferit in două rinduri bombarda
mentele atomice, ne adresăm tuturor 
cu apelul : faceți totul ca Hiroshima 
și Nagasaki să nu se mai repete, ca 
armele nucleare să fie scoase din 
arsenalele tuturor statelor și distru
se înainte ca ele să distrugă întreaga 
omenire !".

Această largă cuprindere în lupta 
pentru pace a reprezentanților tutu
ror claselor, păturilor și categoriilor 
sociale pornește de la convingerea 
tot mai profundă că în condițiile 
războiului nuclear — așa cum a ară
tat-o experiența tragică de la Hi
roshima și Nagasaki — suflul și ta- 
diațiile ucigătoare n-au făcut și nu 
fac nici un fel de excepții. Totodată, 
în rîndurile opiniei publice nipone 
»-a extins părerea că, în condițiile 
actuale, succesul în lupta pentru 
menținerea păcii, pentru dezarmare

poate fi obținut numai prin mobili
zarea și făurirea — pe plan intern și 
internațional — a unui uriaș front 
care să înglobeze toate forțele so
ciale și politice ale contemporaneită
ții, indiferent de convingeri politice 
și filozofice, credințe religioase. 
In această direcție cheamă Consiliul 
general al sindicatelor din Japonia 
(S.O.H.Y.O.), care reunește peste 4,5 
milioane de membri și care anul 
acesta a ales ca deviză pentru tradi
ționala „ofensivă de primăvară a 
oamenilor muncii" : „Pentru pace, 
diminuarea cheltuielilor militare, a- 
părarea vieții și condițiilor de trai 
ale oamenilor muncii". S.O.H.Y.O., 
care este cea mai mare centrală sin
dicală din țară, a hotărit să între
prindă acțiuni de masă la scară na
țională.

O intensă activitate desfășoară, la 
rîndul său, Partidul Comunist Japo
nez. Recenta plenară a C.C. al P.C.J. 
a hotărît „ca partidul să intensifice 
lupta pentru prevenirea războiului 
nuclear și interzicerea definitivă a 
armelor nucleare, aceasta fiind sar
cina cea mai importantă pentru sal
varea poporului Japoniei și a omeni
rii de la exterminare".

în același spirit, documentele adop
tate de cel de-al 48-lea Congres na
țional al Partidului Socialist din Ja
ponia cheamă întregul popor la in
tensificarea acțiunilor de luptă pen
tru pace și dezarmare, pentru înce
tarea cursei înarmărilor nucleare și 
revenirea la destindere și înțelegere.

De asemenea, se fac auzite opinii 
în favoarea păcii și dezarmării din

cercurile a numeroase altor partide 
și organizații politice, indiferent de 
orientarea lor.

Pentru respectarea „celor 
trei principii nenucleare". 
După cum se știe, în Constituția Ja
poniei figurează cele „trei principii 
nenucleare" — anume ca Japonia să 
nu fabrice, să nu dețină și să nu in
troducă arme nucleare pe teritoriul 
său. Cu toate acestea, asupra Japo
niei se exercită presiuni din partea 
Statelor Unite ca, pentru început, să 
se aprobe ca în porturile nipone să 
intre nave purtătoare de rachete nu
cleare sau pe aeroporturi să ateri
zeze avioane dotate cu arme ato
mice. Aceste presiuni s-au intensifi
cat după hotărîrea S.U.A. de a dota 
navele și avioanele care operează în 
Pacific cu rachete de croazieră „To
mahawk", arme care pot acționa pe 
o distanță de 2 500,km și sînt purtă
toare de focoase nucleare. „Statele 
Unite vor să facă din Japonia o bază 
nucleară, sporind posibilitatea unui 
război nuclear in această regiune" — 
a declarat Yoshio Komori, reprezen
tant al Comisiei pentru problemele 
păcii din Yokosuka.

Pentru a da mai multă forță pre
vederilor constituției, în întreaga Ja
ponie a cunoscut o puternică in
tensificare acțiunea de proclamare a 
unor așezări și regiuni cît mai în
tinse ale țării ca „zone denucleari- 
zate". Mereu, noi și noi localități sânt 
declarate „zone libere de arme nu
cleare" de către autoritățile respec
tive. Evidențiind extinderea acestei 
acțiuni, buletinul „Japan Press 
Weekly" subliniază că dacă în 1982, 
cină a început campania, s-au pro
clamat zone denuclearizate doar 58 
de localități, in 1983 numărul aces
tora a crescut cu 85, iar in 1984 cu 
268 — totalul lor apropiindu-se în 
prezent de 500. Astfel, autoritățile 
din cinci prefecturi — Kanagawa, 
Nagano, Kagawa, Kochi și Tokushi
ma, precum și din marile orașe Ka
wasaki, Yokohama, Kyoto, Kobe și 
Kitakyushu au hotărît, cu o majori
tate zdrobitoare de voturi, să declare 
că în zonele și orașele respective ar
mele nucleare sînt interzise, prin a- 
ceasta înțelegindu-se că în perime
trele aflate sub jurisdicția lor sint 
interzise aducerea, staționarea și sto
carea armelor nucleare, transportul 
lor pe apă, pe pămint și prin aer.

Declarațiile includ și cereri pentru 
abolirea și lichidarea tuturor arme
lor nucleare. De remarcat este faptul 
că pe teritoriul prefecturii Kanagawa 
se află mai multe baze militare ale 
S.U.A., iar in orașul-port Yokosuka 
este cartierul general al Flotei a 
VII-a americane din Pacific. De 
asemenea, reține atenția că primarii 
unor mari porturi, cum sint Kure, 
Sasebo și Maizuru, au cerut guvernu
lui „să respecte cele trei principii 
nenucleare, înscrise in constituție", 
respectiv, să nu admită intrarea na
velor dotate cu arme nucleare.

O mare diversitate — și 
Un țel unitar. DesiSur> adoptarea 
unor asemenea hotărîri din partea 
autorităților locale a dat expresie vo
inței populației orașelor, comunelor 
și prefecturilor respective. Manifes- 
tîndu-se ca o forță de neînvins, 
cercurile largi ale opiniei publice ni
pone își exprimă, spb cele mai di
verse forme, hotărîrea de a impune 
„transformarea întregii țări intr-o 
zonă denuclearizată". Elocvente sînt, 
în acest sens, marile manifestații șl 
demonstrații de pe tot cuprinsul țării

cu participarea a zeci și zeci de mii 
de persoane. în urmă cu cîteva zile, 
în parcul Meijj din Tokio, la o de
monstrație pentru pace și dezarma
re, pentru lichidarea tuturor armelor 
de distrugere in masă, au participat 
circa 150 000 persoane. Alte aseme
nea acțiuni sint programate în fie
care săptămînă, ele urmînd să cu
noască o și mai mare amploare in 
apropierea zilelor de 6 și 9 august.

Modalitățile de luptă folosite sînt 
dintre cele mai diferite. Pentru a 
comemora împlinirea a 40 de ani de 
la exploziile atomice de la Hiroshima 
și Nagasaki, din diverse colțuri ale 
Japoniei au pornit „ștafete ale pă
cii", care vor străbate cîteva mii de 
kilometri ; în toate localitățile prin 
care trec participanții la ștafete vor 
avea Ioc mitinguri și adunări popu
lare ; in cite o zi din lună, în jurul 
bazelor militare americane se for
mează „lanțuri umane", cu partici
parea a zeci de mii de persoane, pen
tru a protesta împotriva prezenței 
acestor baze pe teritoriul țării și a 
împiedica aducerea armelor nucleare 
pe teritoriul lor.

S-au deschis diverse muzee ale pă
cii, în librării au apărut o serie de

„OAMENI, NU UITAȚI!“
Sub acest moto, compania națională de televiziune din Ja

ponia „N.H.K." a prezentat un film consacrat bombardamentelor 
atomice de la Hiroshima ți Nagasaki.

Primo parte, care are ca titlu „PÂMINTUL ARDE", relevă :
• Sub incidența exploziei celor două bombe atomice ți în 

cele trei luni care au urmat, la Hiroshima au pierit 130 000 locui
tori, iar la Nagasaki - 70 000.

• Din rîndul supraviețuitorilor, de atunci, ca urmare a radia
țiilor, arsurilor, țocului, infirmităților suferite, leucemiei ți cance
rului, au murit alte circa 100 000 persoane.

• Urmele contaminării radioactive se vor păstra in cele două 
orațe incă... 240 de secole 1

A doua parte, intitulată „PÂMINTUL ÎNGHEAȚĂ", precizează:
• Potențialul distructiv al armelor nucleare existente 

este echivalent cu aproximativ 1,5 milioane de bombe similare 
celor ce au căzut asupra orațelor Hiroshima ți Nagasaki.

• Folosirea numai a unei părți din acest arsenal ar de- 
clanța — potrivit opiniei oamenilor de țtiință — „iarna nucleară", 
ceea ce ar însemna distrugerea vieții pe planeta noastră.

lucrări, iar pe ecrane noi filme care 
dezvăluie consecințele catastrofale 
ale unei eventuale conflagrații nu
cleare, pornindu-se de la tragediile 
orașelor Hiroshima și Nagasaki. în. 
lunile următoare sînt programate 
conferințe și simpozioane în. cadrul 
cărora urmează să se reliefeze,peri
colul grav care planează asupra 
omenirii și necesitatea intensificării 
luptei pentru pace și dezarmare.

Nici un popor nu poate 
Sta deoparte I Referindu-se la 
necesitatea stringentă a opririi cursei 
înarmărilor, in primul rind nuclea
re, și trecerii la măsuri concrete de 
dezarmare, primarul orașului Hiro
shima, Takeshi Araki, a declarat : 
„Această sarcină nu trebuie lăsată 
doar in miinile negociatorilor citorva 
guverne. Este necesar ca in această 
luptă să se angajeze opinia publică 
internațională, popoarele". Consiliul 
japonez de luptă împotriva bombe
lor atomice și cu hidrogen (Gensuiko) 
a stabilit un vast program de acțiu
ne pentru strîngerca de semnături 
pe un apel care cere interzicerea 
producerii și experimentării arme
lor nucleare, scoaterea lor din arse
nalele tuturor statelor și lichidarea 
acestor arme. Organizația respectivă 
s-a adresat fiecăruia din cei 2,5 mi
lioane de membri să strîngă pe acest 
apel cite 25 de semnături. La această 
campanie s-au alăturat numeroase 
alte organizații de luptă pentru pace, 
de masă și obștești.

Deosebit de semnificativ este și 
„Apelul de la Hiroshima și Naga
saki", adoptat la 9 februarie, la adu
nările desfășurate,' alternativ, în cele 
două orașe care au suferit de pe 
urma bombardamentelor atomice : 
„Noi, supraviețuitori ai bombarda
mentelor atomice — se spune în 
apel — ne adresăm, din aceste locuri 
tragice, tuturora: Nu trebuie să mai 
aibă loc niciodată și nicăieri pe Pă
mint o nouă Hiroshima! Nu trebuie 
să mai fie nici un nou Nagasaki ! 
Acum este timpul să acționăm pen
tru interzicerea definitivă și elimi
narea tuturor armelor nucleare. Să 
acționăm împreună, cit mai este 
timp, pentru a opri folosirea, expe
rimentarea, cercetările, dezvoltarea, 
producția, amplasarea și stocarea ar
melor nucleare !“.

Nicolae PLOPEANU

C

făcut cunoscut la o conferință de 
presă a organizațiilor pentru pace 
din Berlinul occidental. Semnatarii 
se pronunță pentru pace și destin
dere și cer reducerea substanțială 
a cheltuielilor militare. J U.

AGENDĂ ENERGETICĂ
U.R.S.S.

Heliocentralâ electrică 
gigant

MOSCOVA. — în pustiul Kizîl- 
Kum, in apropierea lacului de acu
mulare Tuiamuiun, a început con
strucția celei mai mari centrale 
electrice solare din U.R.S.S., cu o 
putere de 300 000 kW — informează 
ziarul „Izvestia". în jurul corpului 
central, pe o suprafață de 150 ha, 
vor fi amplasate 5 250 oglinzi care 
vor capta radiațiile solare și le vor 
focaliza asupra unui generator de 
aburi situat la înălțime. O instalație 
automată va dirija sistemul de 
oglinzi, astfel îneît ele vor fi direc- 
ționate în permanență în poziția cea 
mai potrivită pentru captarea unei 
cantități cit mai mari de radiații.

Prin darea în funcțiune a acestei 
unități, anual se vor economisi 
100 000 tone de combustibil conven
țional.
COLUMBIA

Se extind prospecțiunile 
petroliere

BOGOTA. — Pentru anul 1985, 
Columbia își propune să sporească 
prospecțiunile petroliere, relevă a- 
genția United Press International. 
Se estimează că în Columbia există 
rezerve de petrol și gaze naturale 
totalizînd 1,15 miliarde barili, din 
care mai mult de jumătate se găsesc 
în statul Arauca, din nordul țării, 
în apropiere de granița cu Vene
zuela.
AUSTRALIA

In circuit — 
carburanți sintetici

CANBERRA. — Pînă la sfirșitul 
acestui secol, Australia nu va avea 
dificultăți în ce privește aprovizio
narea cu materii prime energetice, 
se apreciază Ia Canberra. în ce pri
vește petrolul, în ultimii 10 ani, con
sumul a depășit de trei ori producția 
națională. Din acest motiv, ponderea 
petrolului în balanța energetică a 
Australiei se va reduce de la 41 
la sută, în 1983, la 30 la sută, în 
1990. și 29 la sută, in anul 2000.

Potrivit aprecierilor companiei 
„Echo Australia", pină în anul 2000, 
economia națională va avea nevoie 
de 3,7 miliarde barili petrol. In vre
me ce rezervele certe ale țării sint 
apreciate la 2,1 miliarde barili. în
tr-un raport al companiei se relevă 
că începînd din acest an se vor 
intensifica lucrările de prospecțiuni 
geologice. Compania consideră că, la 
mijlocul deceniului următor. Austra
lia va începe să producă la scară 
industrială carburant sintetic din 
cărbune, șisturi bituminoase și blo- 
gaz.
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