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în lumina indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu,

în întîmpinarea alegerilor de deputați de la 17 martie

răspundere
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Au trecut două luni din acest an
hotăritor al cincinalului, perioadă in
care oamenii muncii au depus efor
turi stăruitoare, au desfășurat o acti
vitate plină de abnegație si dăruire
patriotică pentru depășirea greutăți
lor create de această iarnă neobișnuit
de aspră, pentru îndeplinirea in
condiții cit mai bune a planului și
angajamentelor asumate In întrece
rea socialistă. Acționind cu hotărire
și spirit de răspundere pentru înfăp
tuirea neabătută a sarcinilor și obiec
tivelor stabilite de Congresul al XIIIlea al partidului, a indicațiilor și
orientărilor
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, numeroase colective de
Întreprinderi raportează in aceste zile
premergătoare alegerilor de la 17
martie succese de seamă, ce se con
cretizează în în
semnate sporuri
. de producție pes
te plan, în livrări
suplimentare la
export, In crește
rea mai accen
tuată a producti
vității muncii, în
asimilarea de noi
produse si tehno
logii cu parame
tri superiori, in
importante eco
nomii de materii
prime, materiale,
combustibil și e■ nergie electrică.
Sînt fapte de
muncă ce se con
stituie
lntr-un
răspuns patriotic
al întregului po
por la îndemnul
insuflețitor al se
cretarului general
al partidului de
a se face totul
pentru fructifica
rea cu maximă
eficientă a puter
nicului potențial
tehnic de care
dispune in pre
zent
economia
națională, pentru
amplificarea
eforturilor întregii
națiuni in vederea ridicării patriei
noastre pe noi și tot mai înalte culmi
ale progresului și civilizației.
Mai sint doar două săptămîni ptnă
la alegerile de la 17 martie. în con
știința tuturor cetățenilor patriei
noastre, satisfacția îndreptățită pen
tru bilanțul insuflețitor al succeselor
dobindite în anii construcției socia
liste se îmbină cu forța mobilizatoare
a minunatelor perspective deschise
de documentele și hotăririle adoptate
de Congresul al XllI-lea al partidu
lui privind dezvoltarea economicosocială a României in cincinalul
1986—1990 și, in perspectivă, pină in
anul 2000. Aceste documente, care
constituie platforma electorală a
Frontului Democrației și Unității Sbcialiste pentru alegerile de la 17 mar
tie, exprimă, prin prevederile lor,
voința și aspirațiile de progres ale
Întregului popor, prefigurează desti
nul luminos, de bunăstare și fericire,
. al patriei noastre socialiste. Se poate
spune deci că votînd candidați!
Frontului Democrației și Unității So
cialiste. votăm pentru consolidarea
mărețelor cuceriri revoluționare do
bindite in anii .socialismului, pentru
creșterea puterii economice a țării,
pentru dezvoltarea armonioasă a tu
turor județelor și localităților patriei,
pentru o viață tot mai bună și Îm
belșugată. pentru o înaltă civilizație
socialistă pe pămințul României.
Cu conștiința de a se ști făuritorii
și beneficiarii tuturor realizărilor din
patria noastră, oamenii muncii /din

toate unitățile economice sînt hotărîți
ca în perioada care urmează să dea
tot ce au mai bun ca putere de
muncă, inițiativă și pricepere pentru
a întîmpina alegerile de deputați de
la 17 martie cu noi și remarcabile
succese în toate domeniile de acti
vitate, pentru a întări cu puterea
faptelor lor de muncă votul pe care
îl vor acorda candidaților Frontului
Democrației și Unității Socialiste.
Vibrant apel politic. Manifestul
Frontului Democrației și Unității So
cialiste adresează clasei muncitoare,
tuturor oamenilor muncii din țara
noastră chemarea înflăcărată de a
acționa cu toată fermitatea pentru
îndeplinirea exemplară, la toți indi
catorii. a planului pe acest an șl pe
Întregul cincinal, pentru asigurarea

unei baze trainice trecerii la înfăp
tuirea obiectivelor viitorului cincinal,
a mărețului program de dezvoltare
economică și socială a țării stabilit
de Congresul al XIII-lea.
în spiritul indicațiilor și orientări
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu,
o atenție prioritară trebuie acor
dată in prezent realizării rit
mice și integrale, la toate sor
timentele, a planului la produc
ția fizică. Subliniem această ce
rință întrucit, cu toate rezultatele
bune obținute tn primele două luni
de numeroase întreprinderi indus
triale. într-o serie de unități eco
nomice prevederile de plan nu au
fost Îndeplinite integral la anumite
produse absolut necesare economiei
naționale. Or, este știut că rea
lizarea producției fizice in structura
sortimentală planificată constituie o
cerință obligatorie pentru buna
funcționare a mecanismului aprovi
zionării tehnico-materiale, pentru
Îndeplinirea exemplară a planului pe
ansamblul economiei naționale. Iată
de ce organele și organizațiile de
partid, organele de conducere colecțivă din fiecare întreprindere, cen
trală industrială și minister au da
toria de a lua măsuri energice și de
a acționa cu maximă răspundere
pentru recuperarea neîntîrziată a
restanțelor — acolo unde acestea au
apărut — și realizarea Integrală a
planului la producția'fizică la toate
sortimentele. Sarcini deosebite revin,
în această privință, minerilor, petro

liștilor și energeticienilor. Așa cum
a subliniat în repetate rinduri tova
rășul Nicolae Ceaușescu, nici un
moment nu trebuie pierdut din ve
dere că prevederile de plan la căr
bune, petrol, minereuri și alte ma
terii prime sînt minime, că la aceste
produse de primă importanță pen
tru Economia națională creșterile su
plimentare de producție sint nelimi
tate, orice depășire a planului con
tribuind la progresul țării.
.'Concomitent cu realizarea pro
ducției fizice planificate, o atenție
deosebită trebuie acordată în aceas
tă perioadă îndeplinirii și depășirii
planului la export. în spiritul indi
cațiilor și orientărilor secretarului
general al partidului, măsurile Între
prinse tn această direcție de orga
nele și organiza
țiile de partid,
ție consiliile oa
menilor
muncii
trebuie să vizeze
in fiecare între
prindere organi
zarea superioară
a producției și a
muncii, Lansarea
cu prioritate in
fabricație a pro
duselor destinate
exportului
re
partizarea rigu
roasă și precisă a
sarcinilor pe for
mații de lucru și
pe membrii aces
tora.
Cu exigență și
răspundere, raportindu-se
tn
permanență la ri
gorile noii cali
tăți, la sarcinile
mari și complexe
din acest an, co
lectivele de oa
meni ai muncii
din toate între
prinderile au da
toria să acțione
ze stăruitor pen
tru creșterea mai
susținută a efi
cienței economi
ce. Acesta este
un obiectiv primordial al actualei
etape de" dezvoltare Intensivă a eco
nomiei naționale, ce se circumscrie
interesului general, major, pe care
tl avem cu toții de a asigura creș
terea mai rapidă a avuției societății,
a venitului național și, pe această
bază, crearea de resurse tot mai mari
pentru dezvoltarea tn continuare a
economiei naționale și ridicarea
bunăstării întregului popor. Iar o
eficiență economică superioară în
seamnă o productivitate a muncii tot
mai înaltă, produse cu parametri teh
nici și economici ridicați, competitive
pe piața mondială. Indici ridicați tn
valorificarea resurselor materiale și
energetice, in folosirea mașinilor
și instalațiilor.
Răspunzînd prin fapte Îndemnuri
lor insuflețitoare ale secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, vibrantelor ape
luri ale Manifestului Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, co
muniștii, toți oamenii muncii sint
chemați să acționeze cu elan revolu
ționar și responsabilitate muncito
rească. pentru a face din această pe
rioadă premergătoare alegerilor de la
17 martie o perioadă a rezultatelor
superioare In producție, pentru În
deplinirea exemplară a planului pe
acest an hotăritor al cipcinalulul,
pentru a asigura, prin munca unită
și plină de abnegație a tuturor, în
florirea necontenită, și multilaterală
a patriei.

Iile ȘTEFAN

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
- CONDUCĂTORUL ÎNCERCAT Al LUPTEI
ANTIFASCISTE A POPORULUI NOSTRU
februarie 1933 au fost primele mari
poarelor, demascînd esența antipopu
Există tn istoria poporului nostru
manifestări antifasciste de masă care
lară și antinațională a mișcării fas
nenumărate evenimente memorabile,
au avut loc în Europa după instala
ciste, cu deosebire a Gărzii de fier,
Împrejurări' deosebite și probleme
rea lui Hitler la putere in Germa
partidul a chemat clasa muncitoare,
fundamentale cu puternice implica
nia".
masele țărănești, intelectualitatea
ții asupra devenirii noastre prin
A fost de mare însemnătate fap
progresistă la stăvilirea activității avremi, evenimente, Împrejurări și
tul că, istoricește, intensificarea ac
cesteia. în același timp, partidul a
probleme care — prin sensul lor
tivității
organizațiilor fasciste —
arătat
că
hitlerismul
însemna
cea
profund revoluționar, patriotic și prin
încurajate de . instaurarea dictaturii
mai .mare primejdie. pentru soarta
perspectivele .pe care le-au deschis
fasciste în Germania în 1933 — a
Întregii omeniri, subliniind că dacă
destinelor
României
—
stă’ruie
coincis cu începutul unei perioade
planurile agresive ale Reichului na
profund in. conștiințe, sînt păstrate
calitativ superioare în evoluția miș
zist nu vor fi zădărnicite, perspectiva
mereu vii și nealterate in memoria
cării muncitorești, revoluționare din
războiului și a distrugerilor incalcu
națiunii, in ciuda curgerii timpului.
România, ceea ce a făcut ca încercă
labile va deveni o tragică realitate.
Asemenea evenimente sint revoluția
In
temeiul
unor
astfel
de
convingeri
rile
și manevrele fasciștilor să se
de eliberare socială și națională,
izbească ca de un zid de caracterul
partidul și-a adus din plin contribu
antifascistă și antiimperialistă. parti
ferm al clasei
ciparea României
noastre
munci
la războiul anti
toare, de expe
hitlerist
riența
și
maturi
Din perspectiva
ANIVERSAREA
40 DE ANI DE LA VICTORIA tatea sa politică,
celor patru dece
clasa muncitoare
nii ce au trecut
ripostînd
cu
ASUPRA FASCISMULUI $1 SĂRBĂTORIREA
de la victoria adeosebită vigoa
supra fascismului
re
la
propa
apare tot mai
ganda și acțiu
„ZILEI INDEPENDENȚEI ROMÂNIEI"
limpede adevă
nile
huliganice
rul că acestea nu
ale bandelor fas
au fost eveni
ciste.
mente conjuncAntifascismul robust al clasei
turale, că ele au adinei rădă
ția, alături de multe alte forțe de
muncitoare a oferit un puternic și
cini în istoria națională, ridicind
mocratice din Europa și din lume, la
mobilizator exemplu altor clase, pă
pe
un plan superior tradițiile
lupta prin toate mijloacele împotriva
turi și categorii sociale — țărănimea,
iuptei poporului român, sub con
ascensiunii fascismului.
intelectualitatea,
meseriașii, funcțio
ducerea partidului nostru comu
Cum este prea bine cunoscut, pe
narii etc. Se cuvine, astfel, a fi re
nist, împotriva primejdiei fasciste
ricolul a devenit și mai acut odată
levat că în acele împrejurări de
ivite în Europa curind după încheie
cu Înscăunarea nazismului in Ger
mare dificultate politică, înțelegînd
rea primului război mondial și care
mania, a alianței acesteia cu Italia
chemarea vremurilor, dovedind mul
amenința grav libertatea și indepen
fascistă și Japonia militaristă — pre
tă luciditate și fierbinte patriotism
dența României, ca și a statelor eu
ludiu al pustiitorului tăvălug de fier
au luat atitudine fermă împotriva
ropene în general. Așa cum se apre
și foc năpustit mai tîrziu, sub semnul
expansiunii Germaniei hitleriste, a
ciază in Hotărirea privind aniversa
zvasticii, asupra popoarelor lumii.
activității nefaste a Gărzii de fier,
rea a 40 de ani de la victoria asupra
Constituie un merit nepieritor al
cei mai de frunte reprezentanți
fascismului și sărbătorirea „Zilei
Partidului Comunist Român faptul
ai intelectualității, precum și nume
independenței României", hotărire
că în acele grele împrejurări s-a
roși oameni politici, printre care :
adoptată in cadrul ședinței Comite
situat cu consecventă in fruntea for
Nicolae Titulescu, Nicolae Iorga, Gritului Politic Executiv al C.C. al
țelor patriotice naționale, desfășugore Iunian, Virgil Madgearu, Dem.
P.C.R. din 16 februarie 1985, „cunos
rind largi acțiuni politice pentru ra
Dobrescu, Nicolae Lupu, Grigore
când din propria experiență a exis
lierea pe o platformă comună a tu
Filipescu și mulți alții. Toate acestea
tenței sale multimilenare ce înseam
turor partidelor și organizațiilor de
demonstrează pe deplin justețea ană asuprirea și dominația străină,
mocratice, a unor largi categorii so
precierii pe care o făcea curent în
poporul român — acționind in spiri
ciale, intr-un front de apărare a
epocă partidul nostru comunist In
tul bogatelor sale tradiții de luptă
Independenței și integrității țării tn
legătură
cu faptul că fascismul nu e
pentru libertate, unitate și indepen
fața puhoiului fascist, în fata inten
popular în România și nu are rădă
dență națională — s-a ridicat cu hosificării pregătirilor de război. Ea
cini în masele populare. Referindu-se
tărire impotriva fascismului și a po
scara istoriei noastre naționale și, de
la semnificația pozițiilor lucide afir
liticii sale înrobitoare incă din pri
altfel, pe planul istoriei univer
mate în acel timp în lupta zilnică,
mele momente ale apariției aces
sale, păstrează, in acest sens, o mare
tuia".
semnificație faptul că — așa cum
Prof. univ. dr.
Sesizlnd că fascismul reprezenta
se arată in Hotărirea Comitetului
pericolul principal pentru securitatea
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. —
_____________ Gh. I. ION1ȚA
și integritatea teritorială a Româ
.... eroicele lupte revoluționare ale
niei, pentru libertatea tuturor po
muncitorimii române din ianuarie(Continuare în pag. a IV-a)
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FEMEILE — participante energice
la activitatea edilitar-gospodârească
Afirmarea femeilor In primele rinduri ale hărniciei, destoiniciei, priceperii, competenței a
devenit o realitate in toate domeniile de activitate. Un prilej in plus de reliefare a bogatei experiențe
cu care se soldează prezența tovarășelor noastre In viața economică și socială l-au constituit confe
rințele județene care s-au desfășurat recent In întimpinarea Conferinței naționale a femeilor.
Numeroaselor exemple de participare dinamică, fructuoasă la viața economică, in cercetarea
științifică, în cultură, artă, în diferite alte domenii ale activității sociale, In munca de educație, în
viața de familie, in formarea opiniei publice, li se alătură și prezența activă a cetățenelor României
socialiste in activitatea edilitar-gospodârească. Prezentăm in rindurile ce urmează două asemenea fe
mei — care dețin răspunderea de primar de oraș și. respectiv, de comună.

Temeiurile încrederii Prezente remarcabile
— Primărița noastră ?
Argint viu !
Asemuirea folosită de
locuitorii Hușiului cină e
vorba de primărița lor,
Aneta Slivneanu, se tra
duce prin spirit de acțiu
ne, inițiativă, dinamism.
— Nici nu s-ar putea
altminteri intr-un oraș ca
al nostru.
— Adică ?
— Un oraș al tinereții,
tn plină creștere, in con
tinuă dezvoltare...
...Șl clnd ne gindim că
odinioară cunoscutul om
de știință Ion Simionescu,
referindu-se la Huși, afir
ma că este „complet izo
lat", că „odihnește liniș
tit", fiind „aproape mu
mificat in izolarea lui".
La rîndul său, George
Topirceanu, bun cunoscă
tor al acestor locuri,
vorbește despre un oraș
„cu
conture iluzorii".
Dacă era iluzorie al
cătuirea Hușiului ca oraș,
In schimb
înapoierea
economică, străzile des
fundate, fără trotuare,
sărăcia lucie a majorită
ții populației erau reali
tăți, fi incă dintre cele
mai dure. Pină și vestite
le podgorii de altădată,
pomenite admirativ in
scrierile lor de Cantemir
și de lorga și bine cunos
cute in țară și in lume.

ajunseseră intr-o stare de
paragină. Așa se face că,
imediat după 1944, pe te
ritoriul actualului I.A.S.,
registrul fondului funciar
consemna doar 126 hecta
re de vie și peste 1 000
hectare mărăcinișuri, huceaguri, ripe sterpe, su
prafețe cu alunecări de
teren. Practic,, populația,
aflată și ea in tendință de
scădere numerică, nu mai
avea unde să muncească;
Hușiul fusese supranumit
„oraș al pensionarilor".
— La o adunare electo
rală din circumscripția
nr. 25, un alegător l-a ca
racterizat drept oraș al
tinereții. Vă întrebăm pe
dumneavoastră, ca pri
mar, cum s-a produs
transformarea, tovarășă
Aneta Slivneanu ?
— Ca pretutindeni In
România, a rodit și aici
politica partidului de dez
voltare a tuturor melea
gurilor țării, de aducere
a lor la un ritm nou de
viață. Și pe noi ne-a săl
tat tot industria. Deși aici,
la noi, lucrurile au avut
fața lor...

Gh. ATANASIU
Petru NECULA

corespondentul „Scinteii"

(Continuare
în pag. a IV-a)

Cine trece acum prin
comuna Modelu. de lingă
Călărași, observă cu ușu
rință întrecerea tacită in
tre gospodării, fiecare
casă voind parcă să pară
ea cea mai arătoasă. Re
zultatul e că, prin înfăți
șarea actuală, comuna își
merită pe deplin numele,
a devenit cu adevărat
model. Iar in această de
venire este înscrisă și o
parte din viața, din stră
dania femeii aflate in
fruntea obștii locuitorilor.
Primărița
Paraschiva
Ilcoș ne întărește apre
cierea printr-o emoțio
nantă poveste : „Pe te
renurile care aparțin acum consiliului unic agro
industrial Călărași, res
pectiv cooperativei agri
cole de producție Modelu
— terenuri roditoare cum
nu sint altele in aceste
ținuturi — au fost casele
și amintirile oamenilor
din satul Radu Vodă.
Case mici, cu prispe și
coșuri mărunte. Hotărirea
de a dezafecta vatra sa
tului și a-i muta pe lo
cuitori In comuna Mode
lu, comună mare, -de
centru-, i-a găsit pe ma
joritatea oamenilor ne
pregătiți sufletește. Cum
să-și părăsească ei sa
tul ?
Toate explicațiile noas

tre aveau tărie pină la
un punct: dragostea pen
tru locul in care s-au
născut. Zile și zile am
discutat și iar am dis
cutat, pină ’ ce, unul, un
cetățean mai hitru imi
zice : -mă mut dacă îmi
faci dumneata casa-. Pe
loc am intuit că aceasta
era soluția.
— Cum adică ?
— Ceea ce omul spuse
se intr-o doară, convins
că ne pune in incurcatură, putea deveni un ar
gument in „mina" noas
tră. Așa s-a făcut că
m-am apucat cu sirg să-i
fac noua casă a lui Radu
Panțică (Călin) și mai
apoi a lui Vlad Gheorghe.
Și să știți că am făcut-o
cu drag.
Așadar, tn timp ce in
comuna Modelu era mare
zarvă, se mutau oameni
noi, eu, primarul, cu o echipă formidabilă de con
structori. ii înălțăm casa
lui nea Radu Panțică. li
dădusem cuvîntul, nu?
l-am promis o casă fru
moasă. In sfirșit, termi
năm casa in două luni, o
facem și pe a lui Vlad

Rădica SIMIONESCU
corespondentul „Scinteii"

(Continuare
în pag. a IV-a)

-------------- Marile înfăptuiri socialiste-elocvente argumente electorale---------------

DESTINE NOI ALE OAMENILOR
ÎN LUMINOSUL DESTIN AL TĂRII
® Industrializarea județului BISTRIȚA-NASĂUD — punct de
reper in viața oamenilor lui • Zeci de mii de bistrițeni vor vota
la 17 martie pentru prima dată in calitate de orășeni • Case
noi, cartiere noi apărute in actuala legislatură pe harta
județului • Luminoase perspective in viitorul cincinal

Un om trece pragul sec•Tei de votare. In drutn de u
uzină spre casă, proaspătul bistrițean ne povestește „de-ale zilei",
scoțindu-și, clnd o mină, cind alta
din buzunarele scurtei Îmblănite,
spre a sublinia importanța celor spu
se : „Da, iarna peste poate de ar
țăgoasă își vîră clnd nu te-aștepțl
țepii de ger sau vîltorile de omăt
In fluxul de producție. Dar nu te
poți lăsa In voia ei. comenzile-s co
menzi, zestrea nu poate rămîne
stearpă. Că atunci chiar că am fi de
nimica". „Care-i zestrea" frezorului

Vasile Mureșan, de la întreprinderea
de utilaj tehnologic din municipiul
Bistrița ? „Cum care 7 E-atlt de
mare cum n-a avut nimeni din neamurile-neamurilor mele Și ale altor
zeci și sute de mii din județ".
Ultima achimbare din viața Iul ?
Mare. E orășean get-beget. nu mai
face naveta. Locuiește împreună cu
soția și „pruncuțul" („or mai veni și
alții") intr-un apartament nou din
cartierul „Andrei Mureșan". „S-a ni
merit așa, dar s-a nimerit bine. Va
sile Mureșan din cartierul Mureșan"
— lnceatcă el In glumă. Apoi serios,
Își aduce aminte de Îndemnul Îna

intașului : „Acum ori niciodată...’
(„Că bine mai sună" I).
Ne luăm rămas bun tn fața unei
școli cu o pancartă albastră : „Cir
cumscripția electorală..." „Apăi eu
m-oi duce să mă caut pe listă. îs
nou tn cartierul ăsta nou și vreau
să-mi văd numele. Și pe-al nevestil.
Aici o să și votăm. Știți ce era tp
locul blocului meu tn ’83 clnd m-am
încadrat in uzină ? Nemică. Adică
loc gol. Acum umbli printre blocuri
ca printre munți". Șl se îndreaptă
spre scări scuturîndu-și apăsat ză
pada de pe bocanci
Cind a Început acest „acum" care
a schimbat din temelii înfățișarea
plaiurilor Bistriței și Năsăudulul,
modul de a trăi șl a glndi al locui
torilor lor ? Sint totuși numai 20 de
ani de cind Congresul al IX-lea. ce-J
alegea In fruntea partidului pe fiul
cel mal iubit al țării, tovarășul

Nicolae Ceaușescu. punea bazele po
liticii de dezvoltare armonioasă e
țării „Bistrița va crește din punct
de vedere industrial asemenea lui
Făt-Frumos care creștea intr-o lună
cit alții intr-un an" — rostea glasul
alesului Întregii țări. Uriașul efort
de investiții al poporului întreg a
tăcut din județul altădată rămas in
urmă un adevărat Făt-Frumos, pla«indu-1 pe orbita dezvoltării genera
le a patriei. Dacă-n cincinalul 1966—
1970 investițiile alocate le egalau pe
cele
din 20
de ani
precedent!
(1 241 000 000 lei), numai tn primii
patru ani ai actualului cincinal au
fost realizate investiții da peste
fi 000 000 000 lei.

Laurențiu DUȚA
Gheorqhe CRIȘAN

corespondentul „Scinteii"
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în întîmpinarea alegerilor de la 17 martie
PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A TUTUROR SARCINILOR
ECONOMICE - MUNCĂ SUSȚINUTĂ, BINE ORGANIZATĂ
PRODUCȚIE SPORITĂ

cu consumuri reduse
de energie și materii prime
La întreprinderea „Finea" din

Oamenii muncii de la întreprinderea „23 August" din Capitală intîmpinâ
alegerile de deputați de la 17 martie cu noi și importante succese. Intre
acestea amintim asimilarea in fabricație a unor noi tipuri de motoare de
mare putere destinate echipării autobasculantelor de 50 și 100 tone, a insta
lațiilor din industria petrolieră și industria chimică. In fotografie : muncitori
și specialiști de la fabrica de motoare finalizează un nou lot de produse
care urmează a fi livrate beneficiarilor

Cu cîteva zile înainte de sfirșltul lunii februarie întreprinderea
de talpă și încălțăminte din cauciuc
„Finea" din Drăgășani a expediat
beneficiarilor săi, respectiv, între
prinderilor de încălțăminte „Progre
sul", „Pionierul" și „Dîmbovița" din
București, precum și spre alte fa
brici din Mediaș. Cluj-Napoca, Bra
șov, Oradea etc., mai multe mii de
perechi de tălpi matrițate. în felul
acesta, colectivul unității a avut sa
tisfacția de a raporta îndeplinirea
integrală, înainte de termen, a pla
nului pe primele două luni ale anu
lui la producția de tălpi și semifa
bricate din cauciuc.
Semnificația acestui succes este șl
mai evidentă dacă avem în vedere
faptul că întreprinderea din Drăgă
șani este cel mai important produ
cător din țară de tălpi și semifabri
cate din cauciuc și înlocuitori, pro
duse necesare întregii industrii de
încălțăminte. Pe de altă parte, se
cuvine subliniat că, prin măsurile și
acțiunile întreprinse pentru încadra
rea strictă în consumurile tehnologi
ce de energie electrică, materii pri
me și materiale, s-a reușit nu numai
să se respecte cotele repartizate, dar
să se și obțină însemnate economii.

Drăgășani

Bunăoară, consumul de energie elec
trică a fost mai mic față de repar
tiție cu 67 000 kWh, ceea ce echiva
lează cu necesarul propriu pentru
activitatea productivă pe două zile.
De fapt, prin reducerea consumurilor
specifice de cauciuc natural, solvenți, țesături etc., cheltuielile ma
teriale la 1 000 lei producție-marfă
au fost în primele două luni ale
anului mai mici decît prevederile
planului.
— întregul nostru potențial tehnico-ingineresc — ne spune ing. Sabin
Diculescu, directorul întreprinderii
— a fost mobilizat pentru finaliza
rea urgentă a unor tehnologii noi de
fabricație, care să asigure încadra
rea strictă in cotele de energie și
materii prime, reducerea continuă a
consumurilor, în condițiile realizării
ritmice și integrale a planului la
producția fizică. în prezent, pentru
toate modelele de încălțăminte și
tălpi prevăzute în planul tehnic au
fost stabilite consumuri specifice
care se situează, în cea mai mare
parte, la nivelul consumurilor înre
gistrate în țări puternic dezvoltate
din punct de vedere industrial. în
același timp, pe măsură ce trecem
la introducerea în fabricație a unui

nou sortiment, am hotărît ca aviza
rea lui s-o efectueze nu numai co
misia tehnică, ci și comisia energe
tică pe întreprindere.
Pentru respectarea riguroasă a
normelor de consum energetic, așa
ckm aveam să constatăm în timpul
documentării, aici au fost elaborate
și sint în curs de aplicare o seamă
de măsuri tehnice și organizatorice,
temeinice, bine gîndite, între care
verificarea și dotarea tuturor utila
jelor cu limitatoare de mers în gol,
revizuirea stațiilor de transformare
și a conductorilor în vederea preve
nirii oricăror pierderi de energie
electrică etc. „Echipele noastre de
control — sublinia ing. Ion Labă,
șeful compartimentului mecanoenergetic — acționează în fiecare schimb
ca un adevărat dispecerat, interve
nind operativ pentru înlăturarea
oricăror deficiențe, a oricărei risi
pe, fie șl a unui singur kilowatt-oră
de energie electrică. Eficiența acti
vității acestor echipe este demon
strată de economiile înregistrate in
primele două luni din acest an. în
condițiile impuse de reducerea con
sumurilor tehnologice cu 20 la sută".
—’ Această strategie a dispecerizării — ne-a spus, la rîndul său, mais-

trul Marin Ionașcu, secretarul co
mitetului 'de partid — am aplicat-o
și in cazul consumurilor de materii
prime energointensive, în această
acțiune fiind mobilizați, deopotrivă,
cadrele tehnico-inginerești din com
partimentul de producție, precum
și tehnologii, maiștrii și șefii de
echipe. Din acest punct de vede
re, noi am acumulat o bună ex
periență încă de anul trecut, cînd
am reușit să recuperăm și să rein
troducem în circuitul productiv pes
te 680 tone pudretă din cauciuc și
mase plastice, materii prime din im
port, foarte scumpe.
— Cum va fi fructificată această
experiență ?
— Sarcinile ce ne revin In acest
an hotărîtor al cincinalului’ sînt bine
cunoscute de toți comuniștii, de în
tregul colectiv. Ele au fost dezbătu
te pe larg în adunările pe secții și
în recenta adunare generală a oa
menilor muncii. Cumulînd toate idei
le, propunerile și soluțiile propuse cu
acest prilej, ne-am format o imagi
ne clară în legătură cu problemele
ce trebuie să le soluționăm în con
tinuare. De altfel, tocmai pe această
bază, compartimentele tehnice și de
proiectare au stabilit o serie de teh
nologii noi, pe baza cărora vor fi
reintroduse in circuitul productiv
peste 900 tone materii prime secun
dare. Pe această cale vom obține

economii de cel puțin 16 milioane
lei. ‘
Reluînd discuția pe această temă
cu directorul întreprinderii, acesta
ne-a insoțit pe la citeva linii de fa
bricație a încălțămintei, prilej de a
ne prezenta „pe viu" noile procese
tehnologice privind decuparea după
șabloane a țesăturilor, optimiza
rea grosimilor la toate semifa
bricatele și produsele din cauciuc
aflate în execuție. „Dacă anul tre
cut — ne dă un exemplu directorul
întreprinderii — pentru fabricarea
unei perechi de cizme pentru șan
tierele de construcții se utilizau 2 920
grame cauciuc și alte materiale ener
gointensive, acum folosim doar 2 540
grame, ceea ce la nivelul acestui an
echivalează cu o economie de 6 mi
lioane lei".
Este un exemplu dîn multe altele,
care demonstrează însă cu puterea
de convingere a faptelor preocupă
rile majore ale întregului colectiv
pentru gospodărirea cu chibzuință a
fiecărui kilowatt-oră, a fiecărui
gram de materie primă și materia
le, preocupări care pun în evidență,
zi de zi, mari posibilități de redu
cere a consumurilor materiale și
energetice, așa cum o cer interesele
întreprinderii, ale economiei națio
nale.

Ion STANC1U

corespondentul „Scînteii*

ECONOMISIREA ENERGIEI - prin soluții eficiente oferite de cercetarea științifică
STANDURILE DE PROBA ALE
MOTOARELOR — O SURSA DE
ENERGIE ELECTRICA. Orice mo
tor nou construit sau căruia i s-a
efectuat o reparație capitală nu-și
poate lua drumul spre beneficiar
dacă nu este testat. Aceasta înseam
nă lungi durate de funcționare, în
gol sau în sarcină, pe bancurile de
probă ale uzinei constructoare sau de
reparații. Evident, o operație abso
lut obligatorie, prescrisă de normele
de calitate ale produsului, dar care
se realizează cu un- important con
sum de energie .electrică, dacă este
vorba de motoare electrice, șau de
combustibil lichid în cazul motoare
lor termice.
Transformarea standurilor de pro
bă a motoarelor din consumatoare
în producătoare de energie nu este
tocmai o noutate, dar ea se impune
astăzi cu deosebită acuitate. Dacă
avem în vedere că în țara noastră
se fabrică o gamă largă de motoare
de mare putere, este cit se poate

de evident că recuperarea unei părți
din energia sau combustibilul con
sumate pe standurile de probă poate
ajunge la valori de zeci de mii de
megawați-oră. Iată,un exemplu ofe
rit de Uzina de reparații auto —
Obor, din Capitală.
La unul din bancurile de rodaj al
motoarelor cărora li s-au . efectuat
reparații capitale, frîna hidraulică
— ce asigură încadrarea motorului în
diferite trepte de turații — a fost
înlocuită cu un generator de curent
electric. în felul acesta se produc
zilnic 180 kWh energie electrică.
Făcînd calculul la nivelul unui an
rezultă că energia electrică produsă
însumează aproape 65 MWh, adică
echivalentul necesarului pentru pro
ducerea a peste 120 000 perechi de
pantofi.
Iată, așadar, o experiență deosebit de
valoroasă, ce poate și trebuie să fie
extinsă operativ în toate unitățile de
profil, mai ales că soluția tehnică
există, ea fiind elaborată de specia

liștii Institutului de cercetare ști
ințifică și inginerie tehnologică pen
tru industria electrotehnică. Așa cum
ne-a spus ing. Cristian Traian Bîrcă,
directorul adjunct științific al insti
tutului, preocupările în acest dome
niu s-au intensificat mult, ele finalizîndu-se în soluții tehnice aplicate
sau în curs de aplicare la o serie
de întreprinderi constructoare de
motoare electrice sau termice. De
pildă, în ultimii ani, la întreprinde
rea de mașini electrice din Bucu
rești a fost amenajat un stand de
încercare a motoarelor asincrone cu
puteri de pină la 100 kW, care a
permis recuperarea în anul trecut a
peste 200 MWh. Sistemul se extinde
în prezent la încă un stand, cu 8
posturi, pentru încercarea motoare
lor cu puteri de 10 pînă la 30 kW.
Dar cu cit puterile motoarelor
electrice sînt mai mari, cu atit mai
importantă este cantitatea de energie
electrică produsă și pulsată în sis
temul energetic național. Ne-o do

vedesc și rezultatele obținute pe
standul de încercare a motoarelor
cu puteri pînă ,1a 1 000 kW, aflat in
prezent în probe de funcționare, la
întreprinderea de reparații pentru
utilaj electrotehnic și aparatură ra
dio pentru instalații de foraj din
Cîmpina. Aici se vor recupera în
acest an circa 500 MWh.
— Nu mai puțin apreciabile sînt
cantitățile de energie recuperate de
la standurile de probe ale motoarelor
termice, ne spune in continuare di
rectorul adjunct al institutului. După
o soluție tehnică elaborată de noi,
la întreprinderea constructoare de
mașini din Reșița s-a reușit recu
perarea de la motoarele de 2 400 CP,
încercate pe bancurile de probă, a
circa 740 MWh în anul 1983, iar anul
trecut a peste 1 100 MWh. Dar cea
mai importantă realizare va fi cea
de la întreprinderea „23 August" din
București pentru care am elaborat
soluțiile tehnice de recuperare a
energiei atit pentru grupurile elec-.

trogene cu puteri de pînă la 1200
KVA, ce echipează platformele de
foraj și navele maritime, cit și pen
tru motoarele termice universale de
puteri mari și mijlocii. Trei din
standurile’ de verificare a grupurilor
electrogene, vor fi dotate cu insta
lații de recuperare. Ele vor debita
în rețea o putere de peste 2 MW,
producînd anual cel puțin 5 000 MWh,
adică echivalentul a 550 tone de
motorină.
Prin urmare, toate aceste soluții
pot determina importante creșteri ale
randamentelor energetice la standu
rile de probă ale motoarelor, Im
portant este ca ele să fie preluate
și aplicate în toate unitățile produ
cătoare de motoare electrice sau ter
mice din țară, iar acolo unde exis
tă deja asemenea dotări, instalațiile
respective să fie menținute in per
fectă stare de funcționare.

Radu VLAICU

DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI-OBIECTIV DE PRIMĂ ÎNSEMNĂTATE I
Buna desfășurare a activității în
zootehnie, astfel incit și în aceste
zile de iarnă să se obțină producții
superioare, preocupă îndeaproape
organele de partid și agricole din
județul Prahova. Cea mai mare aten
ție este acordată furajării raționale
a animalelor. întrucît în unitățile
agricole din județ există o cantitate
excedentară de 14 000 tone nutre
țuri grosiere, dar
finul este defici
tar, colective de
specialiști au sta
bilit modalitățile
de aplicare a teh
nologiilor de pre
parare a furaje
lor. După cum ne
spune tovarășul
Gheorghe Mușat,
director al direc
ției agricole, în
unitățile agricole
de stat și coope
ratiste care au
ferme de bovine
și ovine au fost
amenajate 82 de
bucătării furaje
re, a căror utili
zare asigură pre
pararea nutrețurilor grosiere și în
lăturarea oricărei risipe. In acest
scop, se utilizează citeva sute de to
cători mecanice și alte instalații de
mare randament. Chiar prin simpla
tocare a nutrețurilor grosiere crește
gradul de consum al acestora. Insă în
unitățile agricole care au adoptat teh
nologii de tratare a grosierelor cu
amoniac anhidru, valoarea nutritivă a
nutrețurilor se ridică cu 20—25 la
sută. Un schimb de experiență orga
nizat la complexul de creștere a vaci
lor Ceptura pe tema preparării fura
jelor, la care au participat șefi de
fermă și cercetători de la Institutul
de biologie și nutriție a animalelor
Balotești-Ufov, a evidențiat multiple
modalități de ridicare a valorii
nutritive a rațiilor, pe baza resurse
lor locale. Cu acest prilej, participanții au constatat „pe viu" că insilozarea tescovinei în amestec cu alte
furaje, cît și adaosul de uree contri
buie la mărirea resurselor furajere.
Măsurile amintite se aplică acum
în numeroase unități agricole. Astfel,
la complexul de îngrășare a tauri
nelor Bărcănești. unde ureea este
Înglobată în masa furajelor, se asi
gură o parte din sursele de proteină
necesare. La aceeași unitate, pe lin
gă stocurile de furaje existente se
transportă zilnic și 'se tratează co
respunzător cite 25 tone ciocălăi de
porumb și alte reziduuri. Pe această
cale se asigură o mai bună furajare.
Desigur, cele mai bune rezultate
în ce privește sporirea producției
zootehnic? se obțin în acele unități
care și-au asigurat in vara și toamna
anului trecut cantități îndestulătoare
de furaje de cea mai bună calitate.
Pe primul loc între acestea se si

tuează cooperativa agricolă din Bucov, care a depozitat cite două tone
de fin de lucernă penjru fiecare
vacă, precum și cantități mari de fu
raje suculente — sfeclă furajeră,
porumb însilozat. Prin buna îngri
jire și furajare cu rații echilibrate
se obțin, și în aceste zile de iarnă,
cite 12 litri lapte de la fiecare vacă.
Pe președintele cooperativei, tova

în județul Prahova

jelor. După tocare, deci după ce se
consumă energie electrică, nu se
aplică celelalte măsuri stabilite :
amestecarea, înmuierea și dospirea
furajelor. Aceasta din cauză că
proiectanții au conceput bucătăriile
furajere respective doar cu un sim
plu acoperiș, iar pereții de tablă
adăugați ulterior nu asigură tempe
ratura minimă necesară fermentării

prepararea furajelor în condiții de
maxima eficiență economică.
între măsurile întreprinse la in
dicația comitetului județean de
partid de către organele agricole
pentru buna gospodărire a furajelor
se înscriu și recalcularea balanței
furajere și întocmirea rațiilor în ra
port cu nutrețurile existente, urmărindu-se, între altele, asigurarea
stocurilor
strict
necesare pe toată
perioada de stabulație. Mai im
portante sînt ac
țiunile întreprin
se pentru solu
ționarea proble
melor în unitățile
deficitare. în cele
cu stocuri insufi
ciente de fin. In
acest sens, orga
nele județene de
partid și agricole
au organizat am
ple acțiuni de
întrajutorare cu
furaje între uni
tăți agricole apropiate,' din ca
drul
aceluiași
consiliu unic agroindustrial, achizițio
narea de fin din zonele montane,
folosirea în întregime a unor resur
se furajere cum sînt tescovina din
centrele de vinificație și diferitele
reziduuri din industria alimentară.
în județul Prahova există expe
riențe bune, acțiuni demne de rele
vat privind prepararea și gospodă
rirea furajelor. Esențial este ca ini
țiativele bune să fie finalizate ast
fel incit să se asigure creșterea pro
ducției de carne și lapte.

EXPERIENȚE BUNE
în gospodărirea
și prepararea furajelor

rășul Mișcă T. Cqstică, îl întîlnim nutrețurilor. Ca atare, se aplică
în ferma zootehnică, supraveghind doar operațiunile de tocare cu un
distribuirea furajelor, in mod dife bilanț energetic negativ, fără a
rențiat, pe baza rațiilor calculate mai fi urmate de cele care, fără
științific. „Cum vedeți, avem vaci nici un consum de energie, au cel
Brune de Maramureș și metise ; cele puțin aceeași influență de ordin ca
care dau zilnic 15—20 1 lapte pri litativ. O întrebare stăruie : de ce
mesc cantități suplimentare de fin, „ se fac bucătării furajere fără pereți,
tărîțe și borhot de bere. Furajarea sau cu pereți de tablă, fără nici un
suplimentară este justificată econo fel de izolație, în interiorul cărora
mic prin sporurile de producție. temperatura este la fel de scăzută
Urmărim să depășim producția pla cu cea de afară ? Fiind vorba de
nificată pe acest an cu 800 1 lapte proiecte-tip aplicate și în alte uni
de fiecare vacă, ajungînd la o medie tăți agricole, este cu atit mai impor
de cel puțin 4 600 litri".
tantă revizuirea lor pentru a asigura
Corespunzător se aplică programul
de gospodărire a furajelor și la coo
perativa agricolă Colceag. La ferma
Inotești se asigură un stoc perma
nent de furaje grosiere tocate în
încăperi simple construite de coope
ratori din materiale locale. înainte
de a pleca la adunarea generală a
cooperatorilor, ing. Otilia Botescu,
șefa fermei zootehnice, împreună cu
îngrijitorii, a asigurat furajele nece
sare pentru 24 de ore. Aici se aplică
norme simple, dar eficiente de fu
rajare. De exemplu, sfecla furajeră
este adusă și depozitată în cursul
dimineții pe aleea centrală a graj
dului, astfel îneît pînă seara să
ajungă la temperatura normală.
In alte unități agricole nu se apli
că întocmai măsurile stabilite de
organele de specialitate în ce pri
vește prepararea furajelor.
Ne
oprim la complexul de creștere a
vacilor Tom.șani, unitate care deține
1 000 de taurine, din care 680 vaci
și juninci. Bucătăria furajeră, con
struită după proiectul-tip elaborat
de I.P.S.C.A.I.A. — București nu asi
gură condiții pentru prepararea fura

C. BORDEIANU

GRICOLTORA

nainte de a relata despre fe a consiliului de 'conducere — ne spu Și totuși, producția de lapte a cres
lul in care cooperatorii de la ne tovarășul Vasile Tomescu, pre cut. Cum ? A sporit recolta de fu
ferma de vaci cu lapte a ședintele cooperativei. Cînd ne-am raje de pe aceste suprafețe. La po
C.A.P. Bodești, județul Neamț, propus
au
să realizăm o creștere sub rumb pentru siloz și la rădăcinoase
reușit să obțină în 1984, în me stanțială a producției de lapte, am se obțin 70—80 tone la hectar, la fin
die, 4016 litri de lapte de la fie avut în vedere hărnicia oamenilor, și otavă — 6 ’tone la hectar. Aceste
care vacă furajată, se impun cî dragostea lor pentru animale. Tot producții au fost obținute prin iri
teva precizări. In primul rind, cele odată, ne-am bizuit pe forțele pro garea cu apă din rîul Cracău și ad
două ferme zootehnice — Bodeștii de prii, pe ce este in ograda noastră. ministrarea pe aceste suprafețe, in
Jos și Oslobeni — au adăposturi obiș Datorită măsurilor luate, într-o pe fiecare an, a 3 000—4 000 tone de
gunoi de grajd.
nuite, care nici
La acestea se ape departe nu
daugă
acțiunile
aduc cu cele din
de curățire și acomplexe sau din
menajare a pajiș
grajdurile moder
tilor și finețelor
nizate. In al doi
la care participă
lea rind, la asuto de coopera
ceastă producție
tori. Baza furaje
nu
s-a
ajuns
ră s-a îmbogățit,
dintr-o dată, ci ea
totodată, și prin
a evoluat treptat
cantitățile sporite
de la 1 500—1 600
de produse se
litri la o vacă în
cundare destinate
1976 la 3 200 litri
zootehniei : 2 500
în 1981 și la peste
Din experiența cooperativei agricole Bodești,
tone coceni, 2 000
4 000 -în 1984. In
tone de paie, 2 000
al treilea rind, în
județul
Neamț,
în
creșterea
producției
de
lapte
tone
colete de
ultimii 10 ani,
sfeclă de zahăr.
suprafața și struc
— Dispuneți, așa
tura terenurilor
dar, tovarășe pre
destinate
bazei ‘
furajere — 80 hectare arabile și rioadă destul de scurtă, lucrurile ședinte, de o bază furajeră bogată.
— Nu „bogată" este cuvîntul cel
600 hectare pășuni și finețe — s-au s-au schimbat atit în ce privește ca
menținut constant pentru un efec litatea efectivelor, sporirea bazei mai potrivit, pentru că bogăția poa
tiv, tot constant, de 900 de bovine, furajere, cît și ’ îngrijirea anima te atrage și risipă. Pot ,’nune că
■« care,
din care jumătate vaci și juninci (in lelor. Iar rezultatele sînt cunoscute. avem furaje îndestulători
treacăt fie spus, de pe această su Unitatea noastră se situează pe un le folosim cu chibzuință.
— De fapt, cum chibzuiți cind «
prafață se hrănește, de cinci ani loc fruntaș in județ la producția de
vorba de hrana animalelor ?
încoace, și o turmă de 2 000 oi). lapte".
—
Am să pornesc de la un lucru
Aceste precizări sînt menite să com
Cu calitatea efectivelor, lucrurile
bată părerile unora care susțin, stăteau așa : existau vaci din 3—4 ’care poate pe unii o să-i mire sau
atunci cind se vorbește de producții rase, cu trăsături biologice și pro chiar nu o să-1 ințeleagă de la în
■ mari, că acestea s-ar datora condi ducții diverse. S-a constatat însă că ceput. La noi, vitele se hrănesc la
țiilor materiale deosebite.
cea mai bună pentru zona comunei discreție. Fiecare consumă atit cit
„îmbunătățirea activității în zooteh este „Bruna locală" cane este cea ii trebuie, fiindcă nu animalul risi
nie a constituit o preocupare per mai adaptată condițiilor climatice pește, ci omul. Or, la noi, crescă
manentă a organizației de partid și din Valea Cracăului și la posibilită torii își cunosc bine animalele, știu
cită hrană ii trebuie fiecăreia,
țile de furajare din zonă. Ca bine că
sînt hrănite bine și nu” se
atare, reînnoirea efectivelor s-a fă așa
risipește
nimic. Cînd calculăm ba
cut numai cu vițele de la vacile din lanța furajelor,
zilnic cel
această rasă și numai de la exem puțin 10 unități asigurăm
nutritive pe vacă
plarele din lotul cu producțiile cele furajată. Dar aceasta
mai mari. Unele dintre acestea dă că uniformizăm rațiile.nu înseamnă
drept
deau 3 000 litri pe an, dar „urma vorbind, noi am fi bucuroși La
ca toate
șele" lor au ajuns la peste 5 000 litri vacile să consume cît cele care
pe an. Deci nu import, nu cum 6 000—6 500 litri pe an, pentru cădau
apărări de animale neadaptate condi
toate ne-ar da tot atita lapte.
țiilor locale, ci valorificarea a ceea tunci
Roadele unui asemenea mod de a
ce era mai bun în partea locului. gîndi
și acționa se reflectă nu numai
Efectele acestui fel de selecție sint în
mari de lapte realiza
consolidate prin tot ce s-a făcut și se te. producțiile
ci
în altele ce decurg d"^
face pentru ca tineretului bovin acestea.și Iată-le
prezentate pe scurt'
să i se asigure sănătate, robustețe și
de lapte livrată la fondul
capacitatea de a da producții supe cantitatea
stat în 1984 a fost de cinci ori
rioare : un program ferm de îngri de
mai mare decît în 1975 ; venitul me
jire și o structură optimă a fura diu
lunar al unui crescător a fost,
jelor, curățenie desăvirșită în graj în anul
trecut, de 3 840 lei ; din sec
duri, control medical zilnic, vacci torul zootehnic
obține
nări etc. Sînt ani de zile de cînd la anual beneficii decooperativa
o jumătate
Bodești nu s-au înregistrat pierderi de milion de lei. Inpeste
acest
fel.
C.A.P.
la viței. Totodată, cooperativa a de Bodești a devenit o unitate etalon în
venit furnizoare de tăurași pentru zootehnie pentru toate cooperativele
reproducție.
Aminteam la început că. de-a lun agricole din județ.
Constantin BLAGOV1C1
gul ultimilor ani, suprafața destina
corespondentul „Scinteii”
tă bazei furajere nu s-a modificat.
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UN VOT PENTRU ÎMPLINIRILE SOCIALISTE ALE PREZENTULUI,

în

UN VOT PENTRU VIITORUL LUMINOS AL PA TRIEI NOASTRE

de la
17 martie

SPIRITUL CIVIC

FILE DE ISTORIE

trainic incorporat
în ctitoriile
acestor ani
De cîteva zile, pe masa de lucru a întregii țări
se află Manifestul Frontului Democrației și Unității
Socialiste. Fiecare rînd al vibrantelor chemări
are un puternic ecou în conștiințe acum, în
întîmpinarea alegerilor de deputați de la 17 mar
tie. Manifestul — document politic de cel mai larg
interes, insuflețitoare sinteză a platformei elec
torale cu trainice temelii în hotărîrile adoptate
de Congresul al Xlll-lea al Partidului Comunist
Român privind dezvoltarea economico-socială a
României în cel de-al, Vlll-lea cincinal, 1986-1990,
și, in perspectivă, pînă în anul 2000.
„Frontul Democrației și Unității Socialiste se arată în manifest - cel mai cuprinzător or
ganism democratic al țării, ce reunește, în ca
drul său, toate categoriile de cetățeni din patria
noastră, se prezintă in alegeri cu hotărîrea fer-

ntă de a face totul pentru înfăptuirea in cele
mai bune condiții a acestei platforme care
asigură dezvoltarea armonioasă a României
socialiste, ridicarea ei necontenită pe noi trepte
de civilizație și progres".
Patriotică chemare spre înfăptuiri prezente și
in perspectivă, adresată tuturor cetățenilor pa
triei, strîns uniți sub steagul glorios al parti
dului, în jurul secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Patriotică chemare către toți cetățenii pa
triei, spre noi orizonturi de progres și civiliza
ție, din perspectiva marilor realizări ale po>
porului, dobindite prin muncă eroică în cei 40
de ani de libertate, în anii deosebit de rodnici
de după Congresul al IX-lea al partidului.
Manifestul Frontului Democrației și Unității

Imagini insuflețitoare ale
unei dezvoltări fără precedent
între două adunări cu alegă
torii, stăm de vorbă cu primarul
Galațiului, loan Caranghel. O
Întrebare firească, ce se pune
în aceste zile. premergătoare
alegerilor de la 17 martie :
— Cum se regăsesc Galațiul,
tțiunca cetățenilor săi in lumi
noasa imagine a țării conturată
de Manifestul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste 7
— Prin tot ceea ce Galațiul
șl cetățenii lui au durat cu bra
țele și cu mintea, în acești
patruzeci de ani.
Decupăm" din acest spațiu
de istorie anii prezentei legis
laturi. Adică primii patru ani ai
actualului clricifljjl. Perioada iu
Fare municipiul â beneficiat de
un volum de investiții de aproa
pe 13 miliarde lei. (Parte din
Zecile de miliarde investite in
acești ani în economia județu
lui Galați. Parte din cele circa
1 200 miliarde investite pentru
înflorirea economiei noastre naționale). Reflexul firesc 7 Noi
capacități de producție puse in
funcțiune — număr înglobat în
cele 1 850 capacități noi de producție intrate In funcțiune in
Întreaga țară — noi locuri de
muncăî Față de realizările anu
lui 1980, producția industrială
pe care o dă in prezent Galațiul
a sporit cu 40.5 la sută, ajungînd la aproape 16 miliarde lei.
(Industria județului realizează
azi in mai puțin de două zile
producția din anul 1945).
— Cum se văd toate aceste
eforturi de investiții și de pro
ducție in oraș 7
— Străbateți străzile și priviți
municipiul cu ochii anilor ’80...
Străbatem străzile și înțelegem
ușor că orașul se primenește
prin munca și.sub privirile lo
cuitorilor săi. Cele aproximativ
20 000 de apartamente ridicate
in acest răstimp și adăugate
zestrei edilitare a țării — care
In anii actualei legislaturi în
seamnă alte 750 000 de noi lo
cuințe — au tăiat noi artere nu
numai cu blocuri de locuit, ci
și cu magazine moderne (re
țeaua prestărilor de servicii are
in prezent la dispoziție o su
prafață de peste 100 000 metri
pătrați). Ca urmare, în perioada
anilor 1980—1984 volumul des
facerilor de mărfuri agroindus
triale se ridică la peste 25 mi
liarde lei.
Privim cu ochii anilor ’80...
Cei aproape 1 000 000 de ar
bori plantați de atunci și pină
in prezent, pentru plusul de
frumusețe dat orașului.
Cele 240 hectare zone verzi
amenajate de cetățeni, din dra-

goste pentru municipiul lor,
din conștiința îndatoririlor lor
civice.
Cele 240 noi locuri de joacă
pentru copii, amenajate pe tot
cuprinsul municipiului.

progresului tehnic si care reali
zează astăzi mașini și utilaje la
nivelul tehnicii celei mai înalte".
Gh. Lupea : „Aceste reali
zări sînt bine cunoscute de noi
toți. Tocmai pentru că sînt
făurite cu mintea și cu brațele
noastre. Am candidat și eu în
alegeri, am foSt deputat și de
fiecare dată am avut prilejul
să constat că înfățișarea măre
țelor înfăptuiri ale anilor noștri
are puternic ecou în inimile, în
conștiințele oamenilor".

între 1980-1985; aproape

două noi cinematografe
și cele 16 terenuri de sport construite în prezenta legislatură.
Covorul milioanelor de flori
care în curind vor inviora cro
matica puternicei așezări mun
citorești, miile de antene ale
televizoarelor apărute în răs
timpul scurs din 1980. Etc., etc...
Da, privit cu ochii anilor ’80,
și, deopotrivă, ai prezentului,
Galațiul, asemenea tuturor lo
calităților țării, își dezvăluie
marile împliniri durate pentru
prezent și viitor, pentru omul
acestui timp eroic. Pentru că.
așa cum se scrie in Manifest,
cu litera adevărului probat din
plin în acești ani : „Tot ce se
înfăptuiește în țara noastră este
destinat omului, bunăstării sale,
afirmării multilaterale a perso
nalității umane ! Ridicarea ni
velului de trai al întregului po
por constituie țelul suprem al
politicii partidului nostru, esen
ța însăși a societății socialiste
multilateral dezvoltate pe care
o edificăm in România".

Munca generatoare

de certitudini și satisfacții
— Ce noutăți la Șantierul naval, in anii legislaturii care se
Încheie la 17 martie 7
Victor Ștefan, secretarul co
mitetului de partid, e de părere
să-i întrebăm pe cei care fău
resc aceste noutăți. Stăm de
vorbă cu doi constructori na
vali : Nicu Macovei și Gheor
ghe Lupea. Amindoi intră zi de
zi în schimb, pe poarta șantie
rului, de mai bine de 40 de
ani. Amindoi. purtind cu mindrie titlul de Erou al Muncii
Socialiste. „Prețuirea dreaptă a
muncii este una din marile cu
ceriri ale anilor noștri. Și este
firesc să fie așa. Mărețele reali
zări înfățișate in Manifestul
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste au la temelia lor
munca unită, eroică a întregu
lui popor". (Gh. Lupea). Amindoi au pus umăr de nădejde
la făurirea tuturor navelor ce
s-au desprins de țărm aici, la
mila 80, pe Dunăre.
— Numiți navele lansate in
ultimii ani 1 Adică, din 1980
încoace.
Nicu Macovei : „Sînt multe,
cine le poate ține minte pe
toate ?“.
Gh. Lupea : „Și apoi n-au
^tost numai nave".

Lupca : „Șantierul
beneficiat de investiții, de uti
laje perfecționate și tehnică de
virf. Iar noi, constructorii na
vali, ca toți oamenii muncii din
patria noastră, ne-am angajat
Într-Un efort tenace de pregă
tire, de perfecționare profesio
nală".
Așadar, o parte din cele aproape 13 miliarde lei investite
economia Galațiului din 1980
pînă în prezent se regăsesc
aici, la Șantierul naval. Re

Socialiste - document pe masa de lucru a în
tregii țări, hotărîtă să adauge, pînă la sărbă
toarea alegerilor de deputați de la 17 martie,
noi străluciri la cununa de împliniri din toate
domeniile vieții materiale și spirituale. Ideile
cuprinse în- acest vibrant apel politic generea
ză mîndria tonică pentru tot ceea ce s-a reali
zat în acești ani, sub conducerea partidului,
dinamizează dialogul viu, permanent dintre can
didați și alegători, sub semnul unei înalte res
ponsabilități civice.
în cele ce urmează am consemnat, in puter
nicul centru muncitoresc care este Galațiul,
opinii cetățenești și secvențe din atmosfera pre
gătirilor electorale, care reflectă cu tărie con
știința angajării civice, răspunderea pentru
edificarea prezentului și viitorului nostru luminos,

— Ce anume a mai fost 7
— Tablierul podului peste
Borcea (7 300 tone), echipamente
hidromecanice pentru Porțile de
Fier II (5 500 tone).
Adaugă Nicu Macovei :
— Plus o platformă de derocări și două platforme de
foraj marin.
Da, puternicele insule de oțel
din largul platformei continen
tale a Mării Negre, performan
ță trecută la activ de industria
românească în ultimii ani, se
făuresc aici cu ajutorul întregii
industrii românești. Ne Întoar
cem la navele lansate pe calele
șantierului din 1980 încoace. Nu
mărul acestora 7 în jur de 60.
Mineraliere de 55 000 tdw, nave
multifuncționale de 8 250 tdw, de
tip „Polar", de linie, costiere,
remorchere maritime de mare
putere etc...
— Cum a putut să devină rea
litate această puternică diversi
ficare a producției navale ?
Nicu Macovei : „Prin ample
le modernizări care s-au adus
industriei navale în acești ani.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
fost de cîteva ori aici, pe calele
de lansare, a orientat personal
munca noastră pe drumul mo
dernizării producției".

zultat firesc : creșterea produc
ției, necontenitul progres teh
nic, accelerarea perfecționării
profesionale. Argumente ale
anilor noștri, într-o singură unițate socialistă de producție. La
nivelul întregii țări, argumen
tele cuprinse in manifest, in
această ordine de idei, sună
astfel :
„Față de anul 1945, industria
românească realizează în pre
zent o producție de peste 100 ori
mai mare. România dispune
astăzi de o industrie puternică,
modernă, in cadrul căreia au
fost dezvoltate cu prioritate ra
murile de virf, purtătoare ale

muncește șl trăiește, deci de
destinul țării. Fiind conștient că
numai prin munca dăruită în
floririi patriei își poate făuri un
prezent și un viitor de civili
zație tot mai ridicat, pe potriva
aspirațiilor sale, a programelor
cutezătoare ale partidului. Asta
îl face să acționeze, din îndem
nul conștiinței, al convingerilor
sale de proprietar, producător,
beneficiar pentru obținerea de
realizări șl mai mari, care să

deputați și alegători — așa cum
împreună hotărîm tot ce ne
propunem să facem".
Costache Vieru : „în întâlni
rile cu deputății noștri am hotărît ,că-i bine să cultivăm le
gume pe terenurile virane, in
curți. Așa a devenit circum
scripția noastră o mare gră
dină".
La un alt pol al orașului. în
Tiglina III. Loc unde, în ulti
mii ani, s-a construit mult. îm-

20000 NOI APARTAMENTE

Nicu Macovei :
candidat in alegeri, și eu am
fost deputat. Și de fiecare dată
cind se făcea bilanțul împliniri
lor numai ce-i auzeai pe oa
meni spunînd : -Da, așa e. Toate
acestea s-au făcut. Tot ce zice
partidul se face. Pentru om și
viața lui, pentru înflorirea ne
contenită a țârii». De aceea
subscriu din inimă la ceea ce
se spune în Manifest : -Prin
munca unită a întregului popor,
programul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste prezen
tat în alegerile trecute a fost
transpus in viață cu deplin
succes»".

Candidați și alegători
intr-o unică voință
Cutreierind
circumscripțiile
municipiului, ajungem pe malul
Dunării, la întreprinderea La
minorul de tablă. Una din uni
tățile vechi ale orașului. Unita
te care, în anii noștri, a fost
însă supusă unei cure de geria
trie intensivă. Aproape n-a mai
rămas „piatră pe piatră", aici
totul este înnoit. Iar odată cu
această tinerețe, uzina a urcat
nenumărate trepte ale perfor
manței productive. Destul să
amintim că se situează, con
stant, pe locuri fruntașe în în
trecerea socialistă pe ramură, că
în ultimii ani a fost decorată
pentru meritele ei în efortul
dăruit construcției Socialiste.
De la Lucian Podlați, secre
tarul comitetului de partid pe
întreprindere, prins în vîrtejul
pregătirilor privind intîlnirile
candidaților din uzină cu alegă
torii și nenumăratele solicitări
ale activității politice și econo
mice curente, reținem o expre
sie :
— Viața laminorului se îm
pletește strîns cu viața orașului.
Oraș cu ritmuri trepidante, în
care se muncește cu dăruire și
abnegație muncitorească, se
ating performanțe, se înving
greutăți, se clădesc bucurii, se
deschid porțile unor visuri și
mai înaripate.
Reporterii stau de vorbă cu
doi dintre oamenii care lucrea
ză aici : Vasile Vatră, subinginer, și Teofil Păun, șef de echi
pă. Munca, viața lor s-au îm
pletit firesc cu efortul statornic
pentru dezvoltarea orașului.
Spiritul de inițiativă, exigența,
atitudinea civică înaintată i-au

moderne. Cind subinginerul se
întoarce acasă de la uzină și
privește seara nenumăratele lu
mini pe verticala etajelor, știe
că una dintre acestea învăpăia
ză și apartamentul lui, primit
prin grija colectivului în rîndul
căruia muncește de aproape 20
de ani. Este, așadar, logic, firesc
ca viețile de muncă ale unor
astfel de oameni să se împle
tească strîns cu viața orașului
în devenirea sa în anii de mari
împliniri pe care-i trăim.

6 AUGUST 1980. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, sînt întîmpinați, ca pretutindeni pe cuprinsul țării, cu entuziasm și
aleasă stimă de siderurgiștii gălățeni. Cu prilejul vizitei de lucru a intrat în func
țiune cea de-a treia oțelărie, care ridică potențialul productiv al Combinatului
siderurgic de la Galați la 50 la sută din producția de oțel a țării

afirmat din plin și in rîndul
cetățenilor din cartierele unde
locuiesc. Motiv pentru care au
fost propuși candidați. în cir
cumscripția municipală 26. Așa
dar, ce am mai putea adăuga la
biografia de „oameni ai cetății"
a celor doi candidați 7
Vasile Vatră. Absolvă școala
profesională în urmă cu aproa
pe 20 de ani. Un reper în timp :
în acei ani se desfășura masiv
ofensiva pentru modernizarea
laminoareîor. Paralel, o altă
ofensivă își concentra forțele
pentru desăvirșirea splendidei
imagini a falezei municipiului
cu arhitectura modernă, cu ge
neroasa deschidere spre Marele
Fluviu. Anii trec și iătă-1 pe
Vasile Vatră terminind studiile
liceale, urmînd cursurile facul
tății de subingineri a universi
tății gălățene. In uzină, la secția
inox, Vatră este socotit acum
unul dintre cei mai competenți
oameni în automatizări. Evolu
ția lui 7 Un fapt obișnuit în
orice uzină. Drum firesc, străbă
tut in acest răstimp de milioa
ne de oameni din patria noas
tră. Milioanele de oameni des
pre care Manifestul Frontului
Democrației și Unității Socialis
te arată că reprezintă „țelul su
prem al politicii partidului
nostru".
împlinirile lui Vasile Vatră
țin pasul cu orașul. Iată, cartie
rul în care s'e află circumscrip
ția 26, unde locuiește, a început
să se împlinească. Caselor vechi
durate în alte vremi și cu mari
sacrificii de cei care lucrau în
port ori la șantier ori la tram
vaie le-au luat locul blocurile

lată cum se împletesc munca,
viața șefului de echipă Teofil
Păun cu ritmurile trepidante ale
orașului. Argumentează ingine
rul Augustin Vals :
— Păun este unul dintre oa
menii vrednici ai uzinei. Cu
inițiativă, cu un înalt simț al
răspunderii. Este ceea ce obser
văm din ce în ce mai mult la
edilii orașului, la deputății pe
care îi alegem dintre noi.
— Ce înțelegeți dv. concret
printr-un înalt simț de răspun
dere 7
— Concret, este vorba despre
spiritul civic propriu democra
ției noastre socialiste, despre
grija față de calitatea muncii și
vieții tuturor. Este de fapt o
caracteristică a ultimelor dece
nii, care au înscris pe frontis
piciul tuturor acțiunilor cuvin
tele : totul pentru om. O aseme
nea politică față de om, pro
movată consecvent de partid, de
secretarul său general, determi
nă atitudini corespunzătoare.
Vorbeam de Teofil Păun. Este
unul dintre • oamenii cei mai
exigenți de la zincare. De la
el a pornit inițiativa care a
avut drept rezultat prelungirea
vieții cazanelor de zincare cu
treizeci de zile. Tot el a fost
acela care a acționat cu perse
verență comunistă pentru resor
tarea tablelor declasate, ceea ce
a adus uzinei importante be
neficii.
— Dar, într-un sens mal larg,
care este profilul oamenilor
aleși în fruntea obștii 7
— Omul epocii noastre își
leagă firesc destinul lui de cel
al orașului ori satului in care

accelereze mersul nostru spre
comunism. întregul popor ur
mează mai unit ca oricînd parti
dul, politica sa înțeleaptă,
socotind pe drept cuvînt că în
făptuiește propria sa politică.
Din rîndul unor astfel de oa
meni, cu calități profesionale și
morale înaintate, sînt promovați
cei în fruntea treburilor obștii.
Cuvintele inginerului — unul
din numeroșii muncitori ai uzi
nei care și-au desăvîrșit pregă
tirea superioară în ultimele de
cenii — au la bază argumentele
realității. Le auzim rostite cu
aceeași convingere de inginerii
Alexandru Madaraș ori Gheor-,
ghe Maimon, foști și ei munci
tori. Alegători și aleși, în strînsă
unitate dau viață politicii cu
tezătoare a partidului. Alegători
și aleși demonstrează cu fapta
că stă în puterea noastră să
îndeplinim tot ceea ce ne pro
punem pentru prezent și viitor.
Așa cum o exprimă convingător
Manifestul :
„Exercitindu-și, cu înaltă răs
pundere cetățenească, dreptul
constituțional de a alege și a
fi aleși în forurile puterii de
stat, dînd votul lor celor care,
prin întreaga lor activitate, s-au
afirmat ca făuritori de nădejde
ai orinduirii noi, socialiste în
patria noastră, oamenii muncii,
cetățenii României socialiste,
vor vota. In fapt, pentru conso
lidarea și dezvoltarea mărețelor
cuceriri revoluționare dobindite
de poporul nostru, sub condu
cerea partidului, pentru mărețele
realizări de azi și de mîine ale
patriei, pentru viitorul fericit al
întregii națiuni".

Faptele - cel mai convingător

argument electoral
O întrebare-test adresată mai
multor cetățeni ai orașului :
— Ce anume credeți că a ge
nerat marile împliniri conclu
dent înfățișate in Manifest ?
Ileana Papară, maistru la
fabrica „Apollo" : „încrederea
întregului popor in politica
partidului nostru".
Elena Rădoi, muncitoare In
aceeași fabrică : „Tot ceea ce
am realizat în patria noastră
este rezultatul muncii dăruite
a tuturor și a fiecăruia în parte".
De la o privire generală, des
prinsă din luminoasa imagine
de sinteză ă' manifestului, Elena

Rădoi trece la argumentele de
viață din circumscripția muni
cipală nr. 18. Realități noi,
care au prins rădăcini din 1980
și pînă în prezent și despre
care alegătorii se pronunță ast
fel :
Ion Pralea : „Deputați Si
alegători, umăr la .umăr, am
__
amenajat noi spatii verzi, ca
orașul nostru să fie mereu mai
frumos".
Gheorghe Tilibașa : „Planta
rea a numeroși pomi fructi
feri, printre care cîteva zeci de
nuci, am făcut-o împreună —

bogățindu-se impresionanta zes
tre edilitară a Galațiului, edi
ficată îndeosebi în anii de după
Congresul IX. Loc despre care
stăm de vorbă cu Liviu Buhăescu, dispecer la întreprinde
rea de rețele electrice Galați,
de la care reținem următoa
rele :
— Oamenii s-au convins că
între cuvîntul partidului și faptă
este o strînsă legătură. De aceea
acționează uniți, cu deplină în
credere în politica partidului —
politica înfloririi patriei, a vie
ții tuturor cetățenilor ei. Am
reținut această idăe din Mani-

fest și din tot ceea ce noi 4m
înfăptuit în circumscripția mu
nicipala nr. 32.
Transcriem din
Manifest :
„Alegerile de Ia 17 martie constituie un minunat prilej
_
_ de a
exprima încă o dată adeziunea
deplină a tuturor fiilor și fiice
lor țării, a tuturor cetățenilor
patriei noastre la politica in
ternă și externă a partidului și
statului, la hotărîrile celui
de-al XIII-lea Congres, care
asigură înaintarea fermă a
României pe calea socialismului
și comunismului, a păcii, inde
pendenței și colaborării, spre noi
culmi de civilizație și progres".
Transcriem din viața circum
scripției evocată de Liviu Buhăescu :
• 1 000 de noi apartamente
construite. (Parte din cele aproape 20 000 apartamente con
struite la Galați din 1980 pînă
în prezent);
> .irosii
• Plantarea a peste 200 de
pomi fructiferi. (Parte- firească
din cei aproape un milion de
copaci și pomi plantați In Ga
lați, cu sprijinul, prin munca
unită a cetățenilor, in anii ac
tualei legislaturi, care se încheie
la 17 martie).
• Acțiunea unită, pătrunsă
de spirit civic a tuturor cetă
țenilor din Țiglina III de a
face din cartierul lor un car
tier model. (Parte firească din
aspirația tuturor cetățenilor ora
șului, a tuturor cetățenilor țării
de a gospodări cu înalt spirit
civic locurile lor de muncă și
de viață).
Conchide maistrul Marin Cristea, din cartierul siderurgiștilor :
— Toate aceste realizări ne
însuflețesc, ne stimulează și
mai mult energiile, spiritul de
inițiativă, răspunderea față de
tot ceea ce avem de indeplinit.
Dar, așa cum se arată și în
Manifest, succesele de pînă
acum sînt doar o treaptă In de
venirea noastră comunistă. Can
didați și alegători avem în față
un program clar de muncă,
limpede cristalizat la Congresul
al XIII-lea al partidului. în
aceste zile de puternică anga
jare din preajma alegerilor de
deputați de la 17 martie, toți
cetățenii patriei sînt hotariți
să muncească cu și mai multă
însuflețire pentru a accelera
mersul României pe calea pro
gresului și civilizației socialiste.

„Spre cinstirea prezentului,
viitorului"
S-a spus, nu o dată, că vi
itorul începe la planșetă.
E un adevăr.
S-a mai spus, nu o dată, că
viitorul se naște din prezent
E și acesta un adevăr probat
de realitate.
Ne-am aflat in fața viitoru
lui orașului, împreună cu arhitecții loan Drăghici și Liviu
Durbacă de la institutul jude
țean de proiectări, (L-am cău
tat și pe Păstorel Savu, arhitectul-șef al orașului, dar prins
între atîtea solicitări, mereu
i-am călcat pe urme). Institu
tul amintit 7 Loc unde s-au în
trupat, mai întîi pe hîrtia de
calc, cele peste 80 000 de apar
tamente nou construite în Ga
lați, în anii libertății noastre.
Manifestul arată că, în fiecare
zi, în România, 500 de noi fa
milii se mută în casă nouă. .Cite
se mută la Galați 7 Iată un
calcul care ar merita să fie fă
cut. începutul — modest, după
puterile anilor dinții ai revolu
ției socialiste. Marele avînt edi
litar a fost înregistrat după
Congresul al IX-lea al parti
dului. .
Galațiul are Insă, In anii ce
vin, perspective și mai lumi
noase. I-am aflat pe arhitecții
amintiți preocupați de detaliile
unei machete a noului centru.
Machetă ce urmează să fie su
pusă aprobărilor necesare. Edificii cu caracter de unicat, in
care s-au turnat numeroase
idei originale. Noi deschideri
de artere stradale. Joc recon
fortant, inspirat de volume și
culori. Ambiantă gîndită pen
tru om, pentru a conferi un

plus de frumusețe locului în
care el muncește, trăiește. Uti
lități imaginate pentru sporirea
gradului de confort și civiliza
ție. Totul gîndit în detaliu, cu
dragoste pentru acest puternic
oraș al României socialiste.
„Spre cinstirea prezentului Itrminos pe care-I trăim, spre
gloria viitorului de aur pe care-1 vom făuri cu brațele, cu
inimile și cu mintea noastră"...
după cum se spune în Mani
festul Frontului Democrației și
Unității Socialiste.
Macheta evocată 7 Doar o
parte din viitorul orașului, ale
cărui noi construcții vor face
parte din cele aproximativ
750 000 de _ apartamente des
pre care Manifestul arată că
se vor înălța în întreaga
țară, în cincinalul următor,
O parte din viitorul acestul județ carei Ia sfîrșitul
anilor 1990 va realiza o pro
ducție industrială de peste 63
miliarde lei.
Opiniile reunite în această
pagină probează cu. putere că,
la alegerile de deputați de la
17 martie, toți cetățenii sînt
hotărîți să-și dea votul, cu
profundă încredere, candidaților Frontului Democrației si
Unității Socialiste.
UN VOT PENTRU PREZENTUL DE MARI ÎMPLINIRI.
UN VOT PENTRU VIITORUL ȘI MAI LUMINOS AL
PATRIEI NOASTRE SOCIALISTE.

Iile TANĂSACHE
Dan PLAEȘU
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PARTIDEI COMUNIST ROMÂN
- CONDUCĂTORUL ÎNCERCAT Al LUPTEI
Cm actkmad petru creșterea rolului muncii
politico-organizatorice in îndeplinirea sarcinilor economice ANTIFASCISTE A POPORULUI NOSTRU

(Urmare din pag. I)
muniști, care au știut să transforme
țate de același dușman — fascismul
adeseori și acțiunile organizate de
international.
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia
partidele burgheze în ample mani
In anii imediat premergători de
că : „Evenimentele politice din pe
festări
de
luptă
împotriva
fascis

clanșării
celui de-al doilea război
ln continuarea anchetei ziarului nostru publicăm astăzi alte răspunsuri ale unor primi-secre
rioada aceea evidențiază cu putere
mului.
mondial. Partidul Comunist Român,
tari ai comitetelor municipale de partid, înlesnind pe această cale schimbul de experiență pri
că în țara noastră, în rindul mase
dind glas voinței și hotăririi forțe
In anii marilor și grelelor încer
vind stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor de partid în îndeplinirea sarcinilor
lor muncitoare, al cercurilor demo
lor patriotice ale țării, simțămintelor
cări pe care-i evocăm in aceste nncratice largi exista o profundă osti
economice.
întregului popor, a organizat și conduri a intrat în focul mișcării revo
litate împotriva fascismului, a Ger
dus mari acțiuni de luptă și de
luționare,
antifasciste
tovarășul
maniei naziste".
monstrații
antirăzboinice și antifas
Nicolae Ceaușescu. de numele și ac
ciste. Marea demonstrație de la
Pentru a mobiliza și angaja mai.
tivitatea căruia sînt strîns legate un
1 Mai 1939 — în organizarea și des
direct în lupta antifascistă pături și
șir de episoade eroice — începînd
fășurarea căreia tovarășul Nicolae
categorii sociale din cele mai diverse,
încă din primii ani ai celui de-al
Ceaușescu a avut un rol determinant
partidul comunist și-a dezvoltat ac
patrulea deceniu — în istoria miș
— s-a inserts ca o puternică ridicare
tivitatea în rînduriie maselor prin
cării muncitorești și democratice, a
la
luptă împotriva fascismului și a
intermediul unor organizații demo
Partidului Comunist Român. în via
războiului, la chemările partidului
cratice legale, semilegale și Ilegale,
ta politică a tării. Activitatea desfă
răspunzind clasa muncitoare, alte
existente sau create anume în acei
șurată din însărcinarea partidului
forțe progresiste și patriotice. . ceea
ani, organizații cifrate la circa 60 în.
comunist în conducerea Comitetului
ce a conferit acestei ridicări la-luptă
anii interbelici. Printre cele mai im
național antifascist, dăruirea revo
un
caracter deosebit de combativ și
portante șf mai active organizații de
luționară cu care și-a, îndeplinit sar
impunător.
acest fel s-au numărat : Comitetul
cinile ce i-au fost încredințate in
Starea de spirit antifascistă a cla
național antifascist, Liga muncii,
organizarea luptei antifasciste și în
sei noastre muncitoare, a poporului
Blocul democratic, Uniunea demo
întărirea Organizatorică a mișcării
român, ostilitatea sa față de barba
cratică, Comitetul român pentru
antifasciste și democratice i-au atras
ria fascistă, dragostea de patrie șî
pace, Frontul plugarilor, Uniunfea
tovarășului Nicolae Ceaușescu,’ după
ales pe linia Înnoirii și modernizării
întărit printr-o mai puternică afir
sentimentele de caldă omenie aveau
oamenilor muncii maghiari din
cum este cunoscut, mai multe ares
producției, a reducerii consumurilor
mare a răspunderii personale, vom fi
să-și
afle o pregnantă ilustrare în
România (MADOSZ), Grupul avocatări, dintre care, prin consecințele
mai consecvenți în aplicarea în viață
specifice de materiale, energie elec
anii
grei ai dictaturii antoneșețene
Garanția îndeplinirii sarcinilor
tilor
democrat!.
Comitetele
pentru
sale,
s-a
impus
atenției
întregii
țări
a inițiativelor muncitorești înaintate,
trică și combustibili, ne-a întărit . apărarea antifasciștilor. Frontul stu
și războiului antisovletic, ci'nd îm
cea din 1936. în urma căreia i-a fost
a metodelor de muncă ce și-au dove
convingerea că acest gen de acțiuni
potrivirea fată de fascism a căpătat
dențesc democrat, Frontul feminin
înscenat procesul judecat la Brașov.
— unirea tuturor forțelor
dit din plin eficiența. Ne-am convins
reprezintă pentru noi una din cele
caracterul unei adevărate mișcări de
ș.a. Asemenea organizații democrati
Prin curajul și tenacitatea dovedite
mai potrivite metode de lucru ;
că, materializînd indicația secretaru
rezistentă populară, națională.
ce de masă au desfășurat numeroase
în fata instanței de revoluționarul
Panainte VICOL
lui general al partidului, privind cu
prin urmare, trebuie să o generali
La patru decenii de la sfîrșitul
acțiuni în întreaga țară, chemînd
Nicolae Ceaușescu, procesul acesta
prim-secretar al Comitetului municipal Bîrlad al P.C.R.
noașterea profundă a proceselor eco
zăm în munca noastră din. acest an
nopții de coșmar a omenirii, oma
populația
la
împotrivire
firtă
de
a
fost
transformat
într-o
tribună
de
pentru a asigura, în condiții și mai
nomice și sociale, a realităților, stăgiul adus astăzi, comuniștilor, tutu
ideologia și practicile nazismului.
demascare a primejdiei fasciste, de
pînind ansamblul problemelor și funbune, mobilizarea tuturor oamenilor
ror celor care s-au situat în primele
afirmare a necesității luptei unite a
Intensa activitate desfășurată de
muncii
la
înfăptuirea
sarcinilor
com

damentînd
măsurile
în
deplină
cu-,
rinduri ale luptei antifasciste din
Pusă sub semnul noii calități,
întregului popor pentru apărarea
măsuri ce au dus la îmbunătățirea
partid pentru unirea pe o platformă
plexe ce ne revin din planul pe 1985,
noștință
de
cauză,
putem
obține
re

tara noastră este nu numai expre
munca organizatorică și politisubstanțială a activității economice.
demnității sale, a independentei și
comună a tuturor forțelor democra
zultate din ce in ce mai bune. Vom
ultimul an al actualului cincinal, din
sia prețuirii unui trecut glorios, ci
co-educativă desfășurată de
Iar faptul că planul în profil terito
suveranității naționale a țării.
tice, antifasciste, a rodit în realizarea
persevera
pentru
asigurarea,
la
nive

documentele
Congresului
al
XIII-lea
și
a hotăririi neclintite a partidului
comitetul nostru municipal de
rial la toți indicatorii economici pe
unor acorduri de Front popular
Solidare cu lupta popoarelor sub
lul
tuturor
organelor
și
organizațiilor
al
partidului.
și poporului nostru de a nu mai în
partid a fost puternic impulsionată
1984 a fost îndeplinit și depășit, ca
antifascist, eficiența coalizării forțe
jugate sau amenințate de fascism,
de
partid,
a
împletirii
mai
strînse
a
gădui niciodată forțelor întunecate
de cuvîntările tovarășului Nicolae
și angajamentele luate în cinstea
Comitetul municipal de partid
lor democratice vădindu-se cu deo
forțele democratice din România
muncii organizatorice cu cea politiale fascismului să-și ridice din nou
Ceaușescu la consfătuirile de lucru
alegerilor de deputați în Marea Adu
s-a străduit, și în bună măsură
sebită putere cu prilejul alegerilor
n-au contenit să-și ridice glasul con
co-educativă,
îmbunătățirea
muncii
capul, de a-și aduce întreaga. con
de la Mangalia și cea din 30 august
nare Națională și consiliile populare
a reușit, să-și direcționeze acti
parlamentare parțiale • din județele
tra fascismului, denunțind pericolul
cu activul și cadrele, în special pen
tribuție la lupta forțelor înaintate,
— 1 septembrie anul trecut, care prin
de la 17 martie, constituie, aș putea
vitatea și să-și exercite atribuțiileHunedoara și Mehedinți, de la 18 fe
pe care îl reprezintă atît în cadrul
tru a înlătura fenomenele de autoantiimperialiste
și antifasciste de
spune,
și
efectul
direct
al
activității
tezele, orientările și indicațiile cuprin
în spiritul orientărilor, ideilor și in
bruarie 1936, precum și în alegerile
mulțumire care se mai întilnesc, de
diverselor reuniuni internaționale
pretutindeni,
pentru
respectarea
de organizare a controlului îndepli
se au exercitat și exercită o puternică
dicațiilor desprinse din cuvîntările
județene și comunale din anii 1936—
minimalizare
a
unor
lipsuri,
de
ter

—
cum
a
fost
Congresul
de
luptă
dreptului sacru al fiecărui popor de
nirii hotărîrilor organelor superioa
influentă asupra întronării spiritului
secretarului general al partidului, to
giversare în soluționarea problemelor
1937. Victoriile obținute de candidacontra războiului de la Amsterdam
a trăi liber, de sine stătător, de a se
re de partid și de stat, ca și a horevoluționar în întreaga noas
varășul Nicolae Ceaușescu. Am sesi
și pentru întărirea răspunderii, or
ții forțelor democratice coalizate au
(1932). Congresul internațional an
dezvolta conform intereselor și aspi
tră activitate. Permanenta legă
tăririlor adoptate de adunările și
zat încă de Ia începutul anului trecut,
dinii și disciplinei în îndeplinirea
ilustrat
pregnant
justețea
gîndirii
po

tifascist
de
la
Paris
(1933),
Congre

rațiilor sale fundamentale, ÎYitr-o
conferințele de dare de seamă Și
tură cu masele și folosirea largă a
de exemplu, că analizele pe care le
pînă la capăt a sarcinilor. In mod
litice și a liniei tactice a partidului
sul universal pentru pace de la
lume a păcii, a înțelegerii și conlu
alegeri, desfășurate de organele Și
puternicului nostru sistem democra
efectuam în secretariatul sau biroul
deosebit, o atenție aparte vom acor
Bruxelles (1936), Conferința pentru
comunist.
crării rodnice între toate națiunile.
tic, de participare a oamenilor muri
organizațiile de partid.
comitetului municipal de partid, fie
da activității organelor și organiza
pace și securitate de la Paris (1938)
O expresie vie a antifascismului
Poporul nostru întîmpină ziua de
cii la conducerea și înfăptuirea încă se refereau la activitatea econo
țiilor
de
partid
pentru
mobilizarea
—
cît
și
eu
prilejul
agresiunilor
Ita

românesc
în
acțiune
a
constituit-o
Necesitatea sporirii în conti
9 Mai — Ziua victoriei asupra fas
tregii activități s-au impus astmică, la munca organizatorică sau
oamenilor
muncii
la
acțiunea
de
re

liei
fasciste
contra
Abisiniei,
ale
lungul
șir
de
întruniri
și
demonstrații
nuare a preocupării tuturor
cismului. Ziua independenței Româ
fel ca cerințe firești ale unui
politico-educativă, nu aveau întotdea
ducere a consumurilor specifice, de
Germaniei hitleriste împotriva Aus
democratice • antifasciste organiza
organelor și organizațiilor de
niei — într-o atmosferă de puternic
stil de muncă concret, eficient,
una finalitatea scontată, în sensul că
a materiilor prime, a
triei. Cehoslovaciei și altor țări.
te
în
deceniul
al
patrulea
în
partid pentru perfecționarea stiluluieconomisire
avint
creator, acțiotiînd strîns unit
specific unei conduceri științifice
măsurile și sarcinile desprinse “din
energiei
electrice
și
combustibililor.
Circa
601)
de
patrioți
români,
mobi

întreaga țară. în primul rind
și metodelor de muncă, cerință ma
în jurul partidului, al secretarului
a întregii activități economice. Orga
analizele proprii nu se realizau in
Pentru
perfecționarea
și
amplifica

lizați
de
partid,
au
.luptat
—
și
mulțî
in Capitală. Sufletul acestor am
joră formulată de tovarășul Nicolae
său general. tovarășul Nicolae
nizația noastră municipală a acumu
rea în acest an a activității de partid . condițiile stabilite de noi. în atare si
din ei au căzut eroic pe cîmpul unor
ple acțiuni de masă — la care au
Ceaușescu în Raportul la Congresul
lat, în acest sens, o bună experiență
Ceaușescu, pentru transpunerea in
tuație am hotărît să schimbăm mo
vom acționa mai intens pentru a
încrîncenate
bătălii
cu
fascismul
—
al
XIII-lea
al
partidului,
stă,
în
participat
mii
și
zeci
de
mii
de
oa

tn îmbunătățirea continuă a muncii
viață a istoricelor hotărîri adoptate
dul de desfășurare a acestor analize,
asigura în fiecare organizație de
in apărarea Spaniei republicană, de
continuare, în centrul preocupări
meni,
chiar
peste
100
000
cum
s-a
cu activul de partid, in buna repar
de Congresul al XIII-lea al parti
prin organizarea lor la fața locului,
partid, în fiecare colectiv de muncă
mocratice. cu conștiința că luptind
lor noastre. Trăgînd învățăminte
întimplat la 31 mai 1936 in Capitală
tizare și folosire a forțelor de care
dului. pentru înfăptuirea neabătută
în întreprinderi, antrenînd la dezba
însușirea
și
cunoașterea
temeinică
atît din experiența bună, eît și
— cei ce le-au imprimat o înalta
pentru libertatea Spaniei, ei apără
dispunem, în special în marile unități
a politicii interne și externe a parti
terea constatărilor și concluziilor lor
a documentelor celui de-al XIII-lea
productive, ca întreprinderea de rul
din neajunsurile manifestate, vom
dului și statului nostru.
combativitate antifascistă au fost co
independenta propriei țări, amenin
întregul activ de*partid din unitățile
Congres al partidului și mobilizarea
menți, întreprinderea de produse
milita astfel ca aplicarea fermă
respective. Cel mai recent exemplu
tuturor forțelor la transpunerea lor
abrazive, întreprinderea de elemente
în acest sens ni l-a oferit analiza
a principiului muncii colective să fie
în viată.
pneumatice și aparate de măsură.
întreprinsă la. Combinatul de prelu
Activul de partid a avut o contribu
crare a lemnului Rimnieu Vîlcea pe
ție importantă in întărirea rîndurilor
probleme privind fundamentarea,
organizației municipale de partid,
organizarea și realizarea planului de
Sprijin
permanent
fiecărui
colectiv
mai ales în sectoarele-cheie, în întă
export, analiză care s-a soldat prin
rirea rolului conducător al tuturor
dezbateri vii, o participare responsa
organizațiilor de partid-, a forței și ca
bilă a activului de partid din com
pentru finalizarea hotăririlor adoptate
pacității sale de mobilizare și unire
binat la găsirea celor mai potrivite
a eforturilor tuturor oamenilor mun
soluții, prin a căror aplicare să se
Gheorghe ALBOIU
cii pentru îndeplinirea exemplară a
asigure condițiile de îmbunătățire a
prim-secretar
al
Comitetului
municipal
Rimnieu
Vîlcea
al
P.C.R.
sarcinilor cegn$H&ui.in fțRă.4n mod
activității in domeniul respectiv.
deosebit aș vrea,.,să , remarc. - expe
Eficiența acestei analize a determi
riența bună-.^țHjțțjilat^. de,. cppjitetyl
nat secretariatul comitetului munici
municipal de partid în planificarea și
respunzătoare, întreaga strategie ne
Pentru Comitetul municipal
pal de partid să-și propună organi
Organizarea controlului îndeplinirii
cesară îmbunătățirii muncii de an-, zarea unor asemenea acțiuni pe
de partid Rimnieu Vîlcea, anul
hotărîrilor, în studierea și cunoaș
samblu a organelor și organizațiilor
1984 a însemnat, pe planul ex
parcursul acestui an, în toate uni
terea în profunzime a realităților din
perienței acumulate, o periqadă mar de partid, de masă și obștești, a orga
tățile economice din municipiu care
unități, pentru analizarea stadiului
nelor
de
conducere
colectivă,
pentru
au sarcini de export Rezultatele
cată de o sporită eficiență a for
realizării hotărîrilor și dinamizarea
mobilizarea oamenilor muncii la în
obținute de numeroase unități ecomelor și metodelor utilizate în acti
activității pentru transpunerea întoc
deplinirea exemplară a sarcinilor
nomice, în îndeplinirea și depășirea
vitatea politico-educativă și organi
mai a acestora în viață. In acest sens,
politice și economice. Un astfel cțe
prevederilor de plan și a sarcinilor
zatorică. Din multitudinea acestor
ca o metodă de muncă aplicată cu
control complex a fost organizat lâ
de export în această perioadă în
forme aș sublinia, pentru exemplifi
bune rezultate, mai ales în această
întreprinderea de utilaj chimic și
care, practica organizării în unitățile
cinstea alegerilor de la 17 martie,
perioadă de început a anului, cînd,
forjă
Rîmnicu
Vîlcea,
el
fiind
axat
pe
economice a unor controale complexe
dovedește cu prisosință eficiența ac
datorită greutăților iernii, ne-am
o arie largă de probleme, privind
la care sînt antrenați nu numai
țiunilor întreprinse de comitetul
confruntat cu numeroase probleme,
preocuparea organelor și organizații
membri ai comitetului municipal și
municipal de partid, Ne-am propus,
a fost analiza periodică de către
lor de partid, de masă și obștești, a
din activul de partid, ci și specialiști
totodată, să organizăm asemenea
secretariat a activității organizațiilor
consiliului oamenilor muncii pentru
analize și pe alte probleme econoîn problemele supuse controlului, re
de partid pentru înfăptuirea sarcini
mobilizarea
întregului
colectiv
la
în

prezentanți ai consiliului municipal
. mice în care considerăm că în inlor de plan acolo, direct în întreprin
deplinirea exemplară a sarcinilor de
al sindicatelor și comitetului munici
treprinderile municipiului nostru
deri. Realizate la fața locului, după
plan. Faptul că încă din primele luni
mai sînt incă importante rezerve :
pal al U.Ț.C. Acțiunile organizate
o temeinică cunoaștere prealabilă a
ale acestui an, în ciuda condițiilor
Imagine din Birlad : casa de cultură a sindicatelor
Foto : Gh. Vințiîă
astfel ne-au oferit posibilitatea de a
creșterea productivității muncii, eco
realităților, aceste analize, care au
grele provocate de această iarnă, co
pătrunde în esența fenomenelor sunomisirea severă a materiilor prime
Intrat deja în practica noastră cu
lectivul întreprinderii amintite a
puse controlului și, în același timp,
și materialelor, a energiei electrice
debutat cu hune rezultate, mai
și combustibililor.
de a stabili mai concret măsurile corentă, s-au soldat de fiecare dată cu

1. Ce experiențe din stilul și metodele de muncă și-au
dovedit eficiența practică în activitatea organului de partid și
pe care vă propuneți să le perfecționați și generalizați în acest
an ?
2. Care sînt direcțiile în care vă propuneți să acționați
imediat pentru eliminarea unor neajunsuri, pentru creșterea efi
cienței muncii politico-organizatorice ?

Ia care răspund primi-secretari
ai comitetelor municipale de partid

1

2

2

1

Cartea, dimensiune a vieții sociale
Viața culturală este dominată în
această perioadă de amnle mani
festări dedicate cărții- Una dintre
acestea, „Luna cărții la sate",. de
venită tradițională după un sfert
de secbl, concentrează între 3 fe
bruarie și 3 martie în localitățile
rurale ale' tării atenția asupra ros
turilor actuale ale cărții și difu
zării acesteia. Organizată în cadrul
Festivalului
național „Cintarea
României" sub egida „Cartea în
sprijinul formării conștiinței socia
liste. al perfecționării profesionale
a oamenilor muncii de la sate,
realizării noii revoluții agrare",
puternic stimulată de orientările
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, cea de-a XXV-a ediție jubilia
ră face un bilanț al răspîndirii
cărții la sate, al impactului aces
teia sub toate aspectele cu bene
ficiarii ei de drept : .lucrătorii ogoarelor, țărani și specialiști, ti
neri și virstnici.
Vechimea și proporțiile manifes
tărilor' subliniază consecvența po
liticii față de carte, dedusă din
recunoașterea importaiiței majore
a cuvîntului tipărit în formarea
o-mului multilateral al zilelor noas
tre. Concomitent cu sporul conti
nuu de ansamblu al editării și
difuzării cărții, în aceste ultime
patru decenii s-a produs o diver
sificare calitativă în funcție de ne
cesitățile diferitelor sectoare ale
vieții social-economice, ale diferi
telor pături de cititori. Intre aces
tea, lumea satelor* s-a bucurat per
manent de un aflux de carte ; de
carte atît de interes general cit și
specific activităților ei producti
ve. S-a împlinit, mai întîi, un
Ideal afectiv : „Cartea, leac pentru
suflet", tipărită la noi aproape
odată cu apariția literelor de
plumb, a devenit la sate o pu
ternică pîrghje formativă, spiri
tuală.
Pornind de la fascinația cărții,
care isca lui Miron Costin în „De
neamul moldovenilor" gindul înalt
„că nu este alta și mai frumoasă
și mai de folos în toată viața omu
lui zăbavă decit cetitul cărților", la
mărturia unui maestru al cuvintului, cinstind, și el, peste veacuri
cartea care „îndeplinește nu nu
mai minunea de a ne pune în con
tact cu semenii noștri depărtați în
timp și spațiu : cartea îndeplineș
te fapta de minune de a ne face
să trăim în afară de minciună,
nedreptate și prejudecăți", s-a

depus o stăruitoare muncă pentru
a o face să pătrundă în marea masă
a publicului. In acest sens, este de
amintit că încă înainte de eliberare,
cărturarii luminați ai neamului au
gîndit multe cărți despre și pentru
aceasta. Colecții aparte, de la
„Biblioteca pentru toți", la „Cu
noștințe folositoare" și pînă la
almanahuri și broșuri au dat căr
ților o alcătuire distinctă și func
țională. Dar cu toate aceste eforturi
lăudabile, de-abia ultimele patru
decenii au situat deplin cartea în
rosturile ei fundamentale, cînd a
cunoscut o vertiginoasă ascensiune,
impunindu-se definitiv ca mijloc
esențial în configurarea spirituală
și morală a societății noastre. S-a
înlăturat, într-un timp record,
dureroasa moștenire a analfabetis

din mediul rural și avem o imagi
ne impresionantă a intensității
pătrunderii cărții la sate. (La aceasta trebuie adăugat un impor
tant volum de carte achiziționat în
librăriile urbane). Numai prin uni
tățile proprii s-au difuzat în această perioadă cărți în valoare de
aproape o jumătate miliard lei.
ceea ce explică apariția și consoli
darea a sute de mii de biblioteci
de familie.
Procesul răspîndirii cărții la sate
a încetat de a fi doar unul canti
tativ pentru a deveni unul calita
tiv. Nu se mai citește său nu se
mai cumpără orice fel de carte.
Standurile unor librării sătești stau
mărturie în acest sens prin sto
carea unor cărți fără acoperire in
necesitățile reale, exigențele șl

„LUNA CĂRȚII LA SATE"
mului care afecta, în 1945, peste
patru milioane de oameni, cei mai
mulți la sate, a rămas în poveste
semnătura cu buricul degetului
mare, adevărată rană în memoria
unui popor dotat cu toate haru
rile omenești, plăsmuitor al unei
culturi orale de uriașă cuprindere
și infinite nuanțe ; s-a asigurat
treptat cuprinderea totalității popu
lației într-un vast proces de învățămînt și educație. Cînd vorbim de
cuceririle revoluționale ale decenii
lor din urmă nu apare o figură de
stil fenomenul produs și înregistrat
sub genericul de revoluție culturală;
condiții materiale de viață superi
oare presupun cu necesitate vaste,
structurale schimbări în conștiința
socială. în modul de formare a indi
vidului. Cartea a jucat un rol pri
mordial în această acțiune și, cu
toată contribuția unor noi mijloace
apărute între timp, se poate sus
ține cu îndreptățire că civilizația
actuală este o civilizație a cărții.
In viața satului nostru cartea are
un rol esențial. Bilanțul în sine
este revelator. Numai prin rețeaua
cooperației de consum au ajuns
în ultimii patru ani la sate peste
35 milioane exemplare. Să le adău
găm cele 43 milioane exemplare
de manuale școlare sau cele 55 mi
lioane de volume aflate în cele
aproape 12 mii biblioteci publice

gustul omului de la sat Se caută
și aici, ca pretutindeni, cartea ne
cesară și bună pentru că aceasta
răspunde cel mai bine rolului de
modelator social, de instrument de
lucru organic necesar progresului.
Cartea a devenit mijloc hotăritor
de atingere a unei noi calități a
muncii ; de aceea
este căutată
cartea substanțială, informată, care
oferă experiență avansată, metode
modeme de organizare a muncii
și a vieții. Documentele partidului
subliniază importanța ridicării ni
velului muncii în agricultură prin
tr-o cunoaștere științifică aprofun
dată a domeniului. Or. cărțile rămin pe mai departe un important
depozitar al cunoașterii științifice
și cei care lucrează la sate știu că
nu se, poate face o agricultură mo
dernă fără o cunoaștere modernă.
Cele 2 600 titluri cu conținut agro
zootehnic, tehnico-brofesional și
științific, difuzate în ultimii patru
ani în 6 milioane exemplare, arată
interesul major fată de o aseme
nea carte, nesusținută însă pe
de-a întregul de autori și edituri.
Analiza cataloagelor de lucrări ofe
rite ne arată că nu atît cantitatea
cit diversitatea și calitatea unor
cărți constituie încă impedimentul
principal al unei și mai largi difu
zări a literaturii științifice. După
cum și repartiția corectă în teri

A

toriu poate contribui la îmbunătă
țirea circulației acestui tip de carte,
a cărții în genere.
Au sporit, pe măsura interesului,
solicitările de carte social-politică.
Documentele partidului, lucrările
secretarului general al partidului,
cărțile de filozofie, istorie, politică
internă și internațională, lucrări de
interes general, enciclopedic arată
preocuparea oamenilor satului pen
tru un gen de carte cu ridicată va
loare educativă.
De un constant și binemeritat
succes se bucură, de asemenea,
cartea beletristică, românească șl
străină, clasică și contemporană.
Calitatea acesteia, marele interes
întreținut în jurul ei au făcut ca în
anii la care ne
referim să se
difuzeze în mediul rural aproape
22 milioane de exemplare. Funcția
sa înalt formativă, apartenența la
domeniul spiritului și al frumosu
lui sînt tot atitea argumente ale
înaltei capacități de receptare de
care a dat întotdeauna dovadă ci
titorul din satele noastre, a prețui
rii capacității de meditație, delec
tare sau visare pe care beletristica
le conține.
La această ediție: jubiliară se cu
vine și mai mult subliniată funcția
publică a cărții în dimensionarea
chipului modem al satului româ
nesc, realizată atît prin sporul ge
neral de carte, cît și prin dezvol
tarea diferențiată și specializarea
mai accentuată. Imaginea unei noi
vieți a cărții, tradusă sub deviza
„cartea pentru toți", ' sugerează
contactul viu, dinamic cu necesită
țile reale ale cititorilor,' care nu
caută în galaxia Gutenberg extaz
gratuit, ci experiență profundă,
cultură temeinică, in stare să sus
țină efortul complex de formare al
omului contemporan. Așa se și ex
plică de ce și la sate cartea bună
se caută stăruitor și se asimilează.
La aceasta au contribuit și vor
contribui și în viitor manifestările
din cadrul „Lunii cărții la sate",
prilej de responsabilă analiză a
activității din acest domeniu, de
prospectare a căilor de sporire a
calității cărții și de facilitare a
drumului ei spre cititorul aflat în
oricare din punctele țării, pentru
ca în vastul proces de educare so
cialistă dezideratul „cartea la îndemîna fiecăruia" să fie pe deplin
atins.

Emil VASILESCU *

TEMEIURILE ÎNCREDERII

(Urmare din pag. I)

— Si cum a arătat această față 7
— Păi. in primul rind
că noi am pornit-o chiar
de la zero. Tot ce s-a în
temeiat aici e in întregi
me o lucrare a anilor de
după ’65, adică a „Epocii
Ceaușescu". Asta înseam
nă toate unitățile indus
triale în care lucrează azi
locuitorii Hușiului și aproape toate clădirile noi
și frumoase în care ei lo
cuiesc. Un exemplu e
grăitor. Piuă in ’65 se fă
cuseră la Huși abia vreo
sută de apartamente. De
atunci și pînă acum am
ajuns la 4 000. Numai in
ultimii 5 ani, adică de la
trecutele alegeri și pînă
azi, s-au construit la Huși
aproape 1 500 de aparta
mente.
— Cum arată tn pre
zent tabloul forței de
muncă 1
— Să. socotim. Circa
2 000 de oameni lucrează

la întreprinderea de tri
cotaje „Moldotex", 1500
la cea de încălțăminte
„Hușeana", 1 000 la Fila
tura de bumbac, 500 la
întreprinderea de prelu
crare a legumelor și fruc
telor, apoi alte sute și
sute la Fabrica de mobilă
și in alte unități. Avem
chiar și o țiră de meta
lurgie. Dar știți ce ? Hai
deți și-om vedea...
„O țiră de metalurgie"
e secția de utilaj complex
a întreprinderii „Mecani
ca" din Vaslui, in care,
aici la Huși, lucrează pes
te 800 de oameni, dintre
care 30 de ingineri și
subingineri.
— Acum 5—6 ani, pe
locul acesta se făceau
căruțe și șarete, ne lămu
rește Toader Loghin, șeful
secției. Acum realizăm li
nii automate de producție
pentru industria alimen
tară, piese de, schimb
pentru anumite utilaje de
la Combinatul siderurgic
Galați, robinete, diferite

subansamble pentru uti
laje petroliere.
De la o vreme ne înce
tinim pașii, privind către
dealurile din jur care co
boară in trepte ordonate,
frumos aliniate, alcătuind
un uriaș amfiteatru.
— Sint sutele de hecta
re cu plantații pe terase,
ne deslușește primărița.
Ele alcătuiesc noile pod
gorii ale Hușiului.
— Ne-au trebuit ani și
ani de muncă pentru a
transforma dealurile ster
pe, rîpele și zonele cu
alunecări de teren in
podgorii roditoare, ne
spune doctor inginer loan
Neamțu, directorul I.A.S.
Huși. Acum tocmai de pe
terenurile cu pantele cele
mai abrupte obținem pro
ducțiile cele mai mari —
adică între 14 000 și 19 000
kg struguri la hectar.
Din nou pe străzile
orașului. La tot pasul intllnim cetățeni care o cu
nosc și o salută pe pri
mărița Aneta Slivneanu.

Cite nu sint de rezolvat
intr-un oraș aflat intr-o
continuă înnoire! De re
zolvat cu cetățenii, de în
făptuit împreună cu ei,
in folosul lor. Tocmai
fiindcă sint multe de fă
cut și pentru că faptele
de pînă acum au recomandat-o cu prisosință,
alegătorii au propus-o din
nou pe energica primăriță
candidată pentru alegeri
le de la 17 martie in cir
cumscripția orășenească
nr. 25.
— Avem
perspective
frumoase — ne spune in
terlocutoarea. tn cincina
lul viitor, producția indus
trială a Hușiului va spori
cu incă 40 la sută, tn
mod deosebit se vbr dez
volta și moderniza secția
de utilaj complex și în
treprinderea de încălță
minte. Se vor construi in
oraș peste 2 000 aparta
mente, o centrală termi
că pe cărbune, un spital
cu 250 de paturi, școli,
magazine.

PREZENȚE REMARCABILE
(Urmare din pag. I)

Gheorghe și o facem cu
mult drag și pe a lui nea
Mihai Dumitru. Au răsă
rit case noi, mândre in
comuna Modelu. Rezulta
tul îl vedeți.
tn iflai puțin de 5 ani,
pe șoseaua principală
s-au ridicat 27 de vile,
complexul comercial —
căruia i s-a dus vestea în
tot județul, din magazinul
căruia se aprovizionează
și o parte din locuitorii
municipiului. Intr-un an,
desfacerea mărfurilor ajunge la 46 milioane. Co
muna înflorește pe zi ce
trece.
Primărița reia firul des
tăinuirilor : Ne-am obiș
nuit așa, să nu treacă o
zi fără o realizare. Sintem într-o permanentă
întrecere, intr-un con
tinuu zor. Să asfaltăm
drumul spre patiserie, să
aducem stofe noi, moder
ne la croitoria pentru fe
mei, să facem o expoziție
cu mobilă fabricată la
secțiă noastră, să asigu

răm mersul pe roate al
celor 16 secții de prestări
de servicii. Cu această
informație deschidem o
nouă discuție cu primă
rița Paraschiva Ilcoș :
_ — Oamenii
comunei
sînt acum un model de
hărnicie și corectitudine.
Nicolae Filip, Ion Ene,
Gheorghe Rogozea, Stelian Zaharia sint cunos
cută pentru gospodăriile
înfloritoare pe care și
le-au făcut prin muncă
cinstită, cu dragoste pen
tru frumos.
— Vă mărturisim că
am poposit in comuna
dumneavoastră acum, in
preajma zilei de 8 Mar
tie și a Conferinței națio
nale a femeilor, cu gîndul la faptul că vom dis
cuta cu o primăriță. Des
pre ce alte femei cu pre
zență activă in viața co
munei ne puteți vorbi ?
— In ultimii ani s-au.
dovedit a fi în fruntea
celor mai frumoase ac
țiuni Ținea Androne, ofi
ciantă la oficiul de poș
tă al comunei, care a

reușit să organizeze, cu
oamenii pietruirea uno
ra
dintre.
cele mai
vechi drumuri din co
mună,
Marieta Marin,
contabilă la C.A.P., care
a mobilizat cetățenii să
amenajeze cu dale șanțu
rile de pe șoseaua națio
nală... O femeie cu rol de
seamă în toate campa
niile agricole prin exem
plul personal, care creea
ză o adevărată opinie în
favoarea hărniciei, este
cooperatoarea Maria lordache.
Pe aceeași linie, a des
toiniciei, a grijii pentru
comună și pentru înflori
rea ei, se înscrie și Sil
via Boțea, cooperatoare
din Tonea, sat al comu
nei Modelu, care ne măr
turisește : „Pentru noi,
modelenii, este o -mare
cinste să ne legăm nume
le de realizările comunei,
tn vechea legislatură, cu
sprijinul 'cetățenilor s-au
făcut o mulțime de lu
cruri : 4,5 kilometri con
ducte de apă potabilă,

două ateliere școală, bi
blioteca comunală și cea
mai mare realizare —
grădinița — pe care mem
brii cooperatori s-au stră
duit să o facă mai fru
moasă decit cele tip pe
care le-au văzut în oraș".
In ziua documentării
noastre a primit carnetul
roșu de partid Georgeta
Rădulescu, membră coo
peratoare la C.A.P. Mo
delu, care ne-a spus :
— Sint mindră și emo
ționată că primirea mea
in partid coincide cu o
perioadă de evenimente
și sărbători ale țării. îmi
potrivesc așadar pasul cu
toți fiii șl fiicele Româ
niei, cu hotărirea de a
contribui și eu la aplica
rea documentelor Con
gresului al XIII-lea al
P.C.R.
Se poate conchide că
participarea femeilor la
viața economică și edili
tară a frumoasei comune
capătă mereu noi forțe,
mai multă extindere și
importanță.
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Marile înfăptuiri socaliste
elocvente argumente icctorale
Destine noi ale oaienilor
în luminosul destinai țării

Excelenței Sale
Domnului JULIO MARIA SANGUINETTI

In pregătirea

Președintele Republicii Orientale a Uruguayului

A FEMEILOR, IN ÎNTREAGA ȚARĂ AU AVUT LOC

MONTEVIDEO
La instalarea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii
Orientale a Uruguayului, în numele poporului român și al meu personal,
vă transmit calde felicitări și cele mai bune urări de succes, iar poporului
Uruguayan prieten prosperitate și progres.
Exprim încrederea că relațiile româno-uruguayene se vor dezvolta și
mai puternic în viitor, spre binele celor două popoare, în interesul politicii
de pace, securitate și colaborare internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

conferinței naționale

Conferințe de dări de seamă și alegeri
ale comitetelor județene
și al municipiului București ale femeilor

In perioada premergătoare Confe
gajare, in cadrul conferințelor au
rinței naționale a femeilor, în întrea
fost dezbătute sarcinile ce revin orga țară au avut loc conferințe de
ganizațiilor
de femei din Raportul
dări de seamă și alegeri ale comi
prezentat de tovarășul Nicolae
tetelor județene și al municipiului
Ceaușescu la Congresul al XIII-lea
București ale femeilor.
al Partidului Comunist Român, din
Au luat parte delegate ale femei
Directivele privind dezvoltarea ecomunist, s-a Intilnit cu secretarul ge
lor din întreprinderi și instituții, coo
nomico-socială a României in cinci
neral al M.P.J.
perative agricole de producție, uni
nalul 1986—1990 și orientările de
Cu această ocazie s-a realizat un
tăți comerciale și de servire a popu
perspectivă pînă în anul 2000, din
schimb de opinii și informații pri
lației, din domeniile învățămintului,
programele directivă privind dezvol
științei, artei și culturii, din alte
vind preocupările actuale ale U.T.C.
tarea economico-socială în profil te
și M.P.J., perspectivele dezvoltării
sectoare, precum și activiști de
ritorial, creșterea nivelului de trai
relațiilor de prietenie și colaborare
partid, activiste ale mișcării de
și
ridicarea continuă a calității vie
femei, numeroși invitați.
dintre U.T.C. și organizațiile^ de ti
ții. Participantele la conferințe și-au
neret din Africa, precum și preocu
Desfășurate în atmosfera de pu
reafirmat hotărirea de a acționa
parea acestora în vederea participă
ternic avint patriotic și deplină an
neabătut, sub îndrumarea organelor
rii active la marcarea Anului Inter
gajare revoluționară a întregului
și organizațiilor de partid, .pentru ca
național al Tineretului : „Partici
nostru popor pentru înfăptuirea în
femeile să aibă o contribuție activă
pare, Dezvoltare, Pace", eveniment
cele mai bune condiții a prevederi
In transpunerea în viață a obiecti
cu profunde semnificații în viata ti
lor de plan pe 1985 și pe întregul
velor stabilite de forumul comuniști
nerei generații din întreaga lume.
cincinal, pentru realizarea istorice
lor români. în vasta operă de ridi
în timpul vizitei în România,
lor hotărîri adoptate de cel de-al
care a României pe noi trepte da
oaspetele a purtat, de asemenea,
XIII-lea Congres al pfttidului, con
progres și civilizație.
convorbiri Ia Comitetul Central al
ferințele au dat glas sentimentelor
In cadrul dezbaterilor s-a subli
U.T.C., a avut întîlniri cu tineri șl
de profundă stimă și recunoștință pe
niat necesitatea ca organizațiile de
cadre ale organizației de tineret din
care femeile din patria noastră le
femei
să depună, în continuare
unități de interes economic și so
nutresc față de partid și secretarul
eforturi pentru participarea tot mai
cial-cultural din municipiul Bucu
său general, tovarășul Nicolae
eficientă a femeilor la înfăptui
rești.
Ceaușescu, pentru grija statornică pe
rea exemplară a planului pe 1985
care o acordă creșterii permanente
și pe întregul cincinal, asigua rolului femeilor in societatea ro
rina toate condițiile pentru tremânească, afirmării lor depline în
15,00 închiderea programului
cerea
Ia transpunerea în viață a
viața politică, economică și social19,00 Telejurnal • Agendă electorală
obiectivelor cincinalului 1986—1990.
culturală a țării.
19.20 Teleenclclopedia
Au fost puse in lumină sarcinile
19,50 Antologia
umorului
românesc.
Conferințele au dat o Înaltă apre
Episodul III — Păcală șl a! Iul
ce revin organizațiilor de femei pen
ciere contribuției hotărîtoare a tova
20,35 Mărțișoare la... Mondovision
tru
creșterea și diversificarea muncii
rășului Nicolae Ceaușescu la funda
30,45 Film artistic. „Voiam să fiu pri
politico-educative în rîndul maselor
mentarea
Programului
partidului,
la
ma". Producție a studiourilor ci
de femei, dezvoltarea conștiinței lor
elaborarea și înfăptuirea neabătută
nematografice din R.D.G.
revoluționare, perfecționarea profe
a politicii interne și externe a țării
21,50 Telejurnal
sională,
întărirea ordinii și discipli
noastre, la edificarea societății so
nei. buna gospodărire a localităților,
cialiste multilateral dezvoltate în pa
aplicarea în viață a principiilor efitria noastră, la afirmarea tot mai
/
cii și echității socialiste. Au fost evi
puternică a României socialiste în
la moderat, eu intensificări locale din
dențiate răspunderea și rolul pe
lume.
sectorul sud-estic. Temperaturile mi
care îl au femeile în aplicarea poli
nime vor fi cuprinse între minus 8 șl
Participantele la conferințe și-au
plus 2 grade, local mai coborâte in
ticii demografice a partidului și sta
exprimat, și cu acest prilej, cele mai
centrul șl estul tării, iar cele maxime
tului nostru, în asigurarea tinereții
Intre minus 2 șl plus 8 grade. Dimi
calde ■ sentimente de stimă și recu
Și vigorii națiunii noastre, în creș
neața și seara, pe alocuri, ceată. In
noștință față de tovarășa Elena
terea și educarea copiilor, a tinerei
București : Vreme schimbătoare,
cu
Ceaușescu, pentru activitatea neobo
generații în spiritul înaltelor valori
cerul temporar noros, favorabil pre
sită
pe
care
o
desfășoară
in
condu

«orale ale poporului, al dragostei
cipitațiilor slabe. Vintul va sufla slab
cerea partidului și statului, pentru
pînă la moderat. Minimele vor oscila
fierbinți față de partid, față de pa
opera
sa
științifică
de
largă
recu

intre minus 8 șl minus 4 grade, iar
tria noastră socialistă.
noaștere internațională, pentru întrea
maximele Intre plus 2 șl plus 6 grade.
Dările de seamă și dezbaterile au
Dimineața se va semnala ceață. Con
ga activitate dedicată propășirii pa
diții de producere • poleiului.
evidențiat, de asemenea, o serie de
triei, pentru contribuția deosebită la
cai, ș,* .rn’iloace pentru perfecționarea
înflorirea științei, învățămintului șl
stilului și metodelor de muncă ale
culturii, pentru grija manifestată
organizațiilor de femei, astfel înclt
față de sporirea rolului femeii în
întreaga lor activitate să se ridice
societatea noastră.
la înălțimea răspunderilor ce le re
In dările de seamă prezentate,
vin
în actuala etapă de dezvoltare
Pe Canalul Dunăre—Marea Neagră
precum
și
în
cadrul
dezbaterilor,
au
economico-socială a patriei ribastre.
și pe canalele secundare Măcin,
fost
trecute
în
revistă
succesele
deo

Conferințele au ales comitetele ju
Borcea. Chilia și Bala gheața este
sebite obținute de femeile din țara
dețene și al municipiului București
oprită.
noastră
—
alături
de
toți
oamenii
ale femeilor, au desemnat delegatele
La mila 37, 43 șl 72—76 acționează
muncii — în dezvoltarea industriei,
la Conferința națională a femeilor
la spargerea gheții remorcherele
agriculturii, comerțului, pe tărîm
și
candidatele pentru Consiliul Na
„Viteazul", „Voinicul" și „Zimbrul" 1
obștesc,
în
domeniile
învățămintului,
țional al Femeilor, precum și pentru
și 2.
științei și culturii, ocrotirii sănătății,
Comisia de cenzori.
Cu ajutorul remorcherelor „Văîn procesul educării și formării ti
deni" și „Rucăr", pe brațul Sf.
In încheierea conferințelor, parti
nerei generații, în înfrumusețarea
Gheorghe, de la Ceatal la Mahmu
cipantele au adoptat. într-o atmos
tuturor localităților patriei. A fost
dia. s-a practicat un canal de lăți
feră vibrantă, de profundă" angajare U
pus în evidență faptul că în centrul
mea unei barje și se lucrează in con
patriotică, telegrame adresate tova
activității desfășurate de organiza
tinuare în aval de Mahmudia pen
țiile de femei au stat problemele
rășului
NICOLAE
CEAUȘESCU, "
tru a se asigura transportul materiei
economice, antrenarea femeilor la
secretar general al Partidului Corni-..prime necesare Combinatului side
realizarea producției fizice, a tuturor
nist Român, președintele Republicii
rurgic Galați, iar pe brațul Sulina
indicatorilor de plan, la gospodări
Socialiste România.
acționează remorcherele „Galați 3“,
rea cu grijă a mijloacelor materiale
la mila 9. șl „Polar 10", la Tulcea,
Telegramele exprimă deosebita
și financiare, pentru ridicarea nive
pentru a disloca gheața oprită, în
bucurie și mîndria patriotică a mi
lului tehnic și calitativ al produselor,
special în dreptul localității Crișan.
lioanelor de femei de pe Întreg cu
pentru reducerea consumurilor de
(Agerpres)
prinsul țării pentru reînvestirea. la
materii prime, materiale, combusti
,cel de-al XIII-lea Congres âl P.C.R.,
bili și energie, pentru sporirea mal
în funcția supremă de secretar ge
accentuată a productivității muncii,
neral al partidului a tovarășului
diminuarea importurilor și creșterea
Nicolae Ceaușescu și, recent, de
exporturilor, în scopul obținerii unei
. (România) — l’41”73/100, Dmitri
președinte al Frontului Democrației
eficiențe
sporite
în
toate
domeniile.
Arehiev (U.R.S.S.) - r41”86/100, Mi
și Unității Socialiste, văzînd în
A fost relevată activitatea susținută
hai Bîră (România) — l’42”34/100,
aceasta chezășia sigură a continuării
Andrei Gyure (Cehoslovacia) — 1’45”
desfășurată pentru mobilizarea fe
mărețelor realizări din perioada In
01/100.
meilor de la sate în vederea crește
trată definitiv în conștiința poporu
rii
continue
a
producției
agricole,
ve

• Astăzi și mîine, la Atena vor
lui ca „Epoca Ceaușescu". a înfăp
getale
și
animale,
pentru
înfăptuirea
avea loc campionatele europene de
tuirii Programului de edificare a so
programelor de autoaprovizionare,
atletism pe teren acoperit, competi
cietății socialiste multilateral dez
transpunerea în viață a planurilor șl
ție la care și-au anunțat participa
voltate și înaintare a României spre
rea peste 300 de sportivi și sportive
programelor de dezvoltare a agricul
comunism.
din 26 de țări. Din lotul țării noas
turii, a obiectivelor noii revoluții
tre fac parte Doina Melinte, Fița
Aducîndu-se un cald omagiu con
agrare în patria noastră.
Lovin. Vall Ionescu, Cristieana Coducătorului partidului și statului, în
Au fost evidențiate, de asemenea,
jocaru, Ella Covaci, Mihaela Loghin
telegrame se exprimă cele mai vii
succesele obținute de organizațiile de
și Petru Drăgoescu.
mulțumiri pentru noua condiție
femei care acționează în domeniile
creată femeilor în societatea noas
• Tradiționala competiție interna
învățămintului, științei și culturii,
tră, pentru creșterea permanentă a
țională de gimnastică „Cupa Ameri
ocrotirii sănătății, pentru formarea
rolului și contribuției lor in viața
ca" se va desfășura astăzi și mîine
și dezvoltarea conștiinței socialiste,
la „Market square arena"
(17 000
economică, politică și socială a tării.
revoluționare
a
femeilor,
pentru
creș

locuri) din Indianapolis și va reuni
In telegrame se dă o~ înaltă apre
terea răspunderii, competenței și ini
35 de sportivi și sportive din 14 țări,
ciere politicii externe a partidului
țiativei acestora în îndeplinirea
intre care R.P. Chineză, Franța,
și statului nostru, inițiativelor, pro
România, Brazilia, Japonia, Ungaria
sarcinilor de producție, profesionale
și S.U.A.
punerilor și acțiunilor președintelui
și social-politice.
Nicolae Ceaușescu pentru înfăp
Atît în dările de seamă, cit șl in
• Rezultate înregistrate în ultime
tuirea dezarmării, în primul rind a
dezbateri
au
fost
evidențiate,
in
le meciuri din cadrul grupelor semi
dezarmării nucleare, pentru apăra
spirit critic și autocritic, unele ne
finale ale campionatului mondial
rea dreptului suprem al popoarelor
masculin de handbal (grupa B), com
ajunsuri manifestate In activitatea
la viață, pace, independență și li
petiție ce se desfășoară în mai multe
desfășurată de organizațiile de femei,
bertate.
orașe norvegiene : U.R.S.S. — Ce
stabilindu-se măsuri pentru ridicarea
hoslovacia 22—21 ; Spania — Franța
Este exprimat angajamentul solemn
generală a calității muncii femeilor,
30—22 ; Norvegia — Finlanda 29—24 ;
al femeilor din țara noastră de a
pentru creșterea contribuției lor la
Bulgaria — S.U-A. 18—16 ; Ungaria
milita cu pasiune, pricepere și avint
înfăptuirea exemplară a planurilor
— Olanda 25—19 ; R.D. Germană —
revoluționar pentru transpunerea în
și programelor de dezvoltare econoPolonia 25—21. Ciștigătoarele celor
viață a hotărîrilor Congresului al
două grupe, echipele U.R.S.S. și
mico-socială a patriei.
XIII-lea al partidului pentru pro
R.D. Germane, își vor disputa finala
într-un spirit de înaltă responsa
competiției.
gresul neîntrerupt și prosperitatea
bilitate și exigență, de puternică anpatriei noastre.

loan Cîrcu, turnător-formator la ferea populației urbane era de
întreprinderea de utilaj tehnologic, a sută, in prezent ea a ajuns Ia
era acum cinci ani în pragul dintre Ia sută.
Intr-adevăr, într-o lună adolescență și tinerețe. Acum, la cei îdustrializarea și dezvoltarea e20 de ani ai săi, e om de bază al fa omică au făcut ca în acești ani
cit alții într-un an. Da- bistri- bricii
de piese turnate și forjate din șele încă nedezlipite de patriarțenii au prins gustul comparației. Cu
ism să țîșnească viguros în epoTovarășul Gheorghe Oprea, mem
oțel.
ei înșiși, cu țara întreagă. O fac la
bru al Comitetului Politic Executiv
— Aceștia sint anii intrării mele modernă. Becleanul, care acum 5
locurile de muncă, descoperindu-și
al
C.C. al P.C.R., prim viceprimi
încă
semăna
cu
o
„comună
in viață. Cu dreptul. Sint la primul
noi resurse de măiestrie profesiona
își ___
înalță
astăzi blocurile cu
ministru al guvernului, a primit. în
meu vot. 11 dau cu toată inima pen- ire“., ...
_______
lă, gospodărind tot mai bine energia
’
■ in
• care> locuiesc
cursul zilei de vineri, pe Omar
tru viitorul tinerei mele familii. La 00• aPartamente,
și materiile prime, sporind compe
Diarso, secretar general al Mișcării
ce mă gindesc în viitorii cinci aniîpncitprii și specialiștii1 tinerelor
titivitatea produselor lor; o fac înPanafricane a Tineretului (M.P.J.),
metalurgică și de
La învățătură, desigur. Și-n mese-trfiPrinderii — metalur
frumusețîndu-și cu „gust bistrițean"
Năsăudul,
care se află în vizită pentru schimb
rie, și in cursurile serale. Și la \yvoare. iva
e- - - cu cele 1 500 ane, și ui
CIU81UUC
“
-arartamente
noi.
și-a
rezolvat
practic
cartierele; o fac in viața de zi cu zi,
de
experiență în țara noastră, la in
___L în apartam
r* ■ ,-oblema locuințelor, iar cocheta
mobilă nouă
privind cu mîndrie la „zestrea" ce o
vitația Comitetului Central al U.T.C.
l-am
primit în
strada
Arțarilor.
l-am
primit
în
strada
ța
•
^țiune
Sîngeorz
Băi
—
la
fel.
lasă odraslelor.
Cu acest prilej a fost subliniat ro
Ginduri de oameni care croindu-Ș
____
lul care revine tinerei generații de
Și totuși, în aceste zile, cînd se
viața
potrivit
nobilelor
principii
al
Localități
Ce
CreSC
frumOS,
diferite orientări și convingeri în
apropie alegerile de deputați în ma
muncii libere croiesc destinul libe
i ■
r
lupta
popoarelor pentru pace, pentru
rele stat al tării, în consiliile popu
muncn îiuere
isemenea lui Fat-Frumos. Înfăptuirea
unei noi ordini econo
lare, aceste comparații cuprind lao
A Jrbanizarea devine tot mai mult un
mice internaționale, pentru edifi
laltă, cu deosebită pregnanță, împlj.W.'enomen cotidian al multor localicarea unei lumi mai- bune și mai
nirile întregului județ.
t’Kțăți, pe măsura ponderii lor econodrepte pe planeta noastră.
— Comparații mai vechi de 10 ani
clmice,
in
care
industria
se
împleteșTn aceeași zi. tovarășul Nlcu
n-aș putea face, căci ar însemna să
Wjte armonios cu agricultura. Am poCeaușescu, membru supleant al Co
pun față-n față întreprinderea la
ațCposit
în
cîteva
din
ele
în
aceste
zile,
mitetului
Politic Executiv al C.C. al
care lucrez cu cîmpul de păpuriș
wind gospodarii se compară pe ei
P.C.R., prim-secretar al Comitetului
pe care a fost construită, ne spune
S
înșiși
cu
cei
de
acum
cinci
ani,
își
Central al Uniunii Tineretului Comaistrul Augustin Mic. (întreprinde
^croiesc planuri pentru viitor.
rea de sticlărie menaj Bistrița a îm
V ...Revenim la Bistrița dintr-un
plinit acum un an... un deceniu).
1 drum prin județ, împreună cu ingiCe-mi doream cînd am votat ? Exact
nerul horticol Ion Moldovan, preceea ce am realizat împreună cu
I ședințe de CUASC. Vine cu treburi:
soția mea, Margareta. Eu urmam
să vadă cum merg cu învățătura ecursurile școlii de maiștri. Acum sint
*
levii din liceu, viitori specialiști ai
maistru. Soția — cursuri de ridica
CUASC-ului. Ce-a dat industria in
re a calificării. Lucrează acum la
13.00 Telex
anii aceștia profesiei sale ?
C.T.C. în aceeași întreprindere cu
13,05 La sfîrșit de săptămtnă
mine. Aveam o fetiță, pe Mihaela, și
14,25 Secvențe marocane. Documentar
— O, tare multe și bune. Da.
14,40
Februarie. Cronica
evenimente
ne doream un băiețel. Avem acum
socialist al țării, schimbă din chiar în creșterea merilor. Și nu-i
lor politice
doi „șoimuleți" : pe Mihai și pe Ga
vorba doar de îngrășăminte, doar de
Iii înfățișarea localităților.
briel. Locuința din Aleea* Șoimilor
unelte. Ne-a învățat insă foarte
nu ne mai ajungea. Am primit un
Adevărate orășele r multe. Ca de pildă, creșterea și coa
alt apartament mai mare în cartierul
cerea fructelor potrivit voinței omu
fostul orășel. In lesislatu lui. Ați auzit de programul plantării
„vechi" (are... 10 ani), „Indepen
dența". Pentru ce vom vota ? Pen
în
sistem intensiv și superintensiv
se încheie au „răsărit" în loc
tru ca împlinirile din viața mea să
județului 12 923 apartament a 5 000 hectare de livezi ? E un fel
devină ale tuturor cetățenilor acestei
de disciplinizare a pomului. Nu cre
care circa 90 la Sută în mi
patrii. Și pentru ca pruncii noștri să
deți ? Veți vedea în viitoarea legis
Bistrița. In locul căsuțelor <
Institutul de meteorologie șl hidro
poată fi la fel de mîndri ca noi
latură.
logie comunică timpul probabil pentru
de vreme, al maidanelor spentru viața trăită. Și, pe plan per
intervalul
2 martie, ora 20 — 5 martie,
cat adevărate orășele in ox
Ajuns pe Dealul Dumitrei, opreș
sonal (de ce nu ?) un curs seral la
ora 20. In tară : Vremea va fi schim
blocuri a căror linie arhi
te
„ARO
“
-ul
și
privește
printre
ge

bătoare,
cu
cerul temporar noros. Vor
Institutul de subingineri din Bistri
cheamă, ademenește. Une
nele întredeschise spre valea Bistri
cădea precipitații locale, sub formă de
ța. Iar sbția — la cel de maiștri. O
„vechi" (de... zece ani), și-a'
ței,
acoperită
de
umbrele
albăstrii
ploaie, lapoviță șl ninsoare tn vestul
familie cu teme zilnice de făcut. Nu
configurația : „Decebal" (3*
țării șl Izolate in rest. Pe alocuri, con
ale apusului geros. Iar mai departe,
e frumos ?
diții de polei. Vintul va sufla slab plnă
tamente), „Independența" ‘
spre blocurile care privesc prin ze
— Acum cinci ani eram doar în
partamente). Altele își alt£
cile de ochiuri portocalii apusul :
luetele
blocurilor
cu
ma<5
drăgostiți — ne spune Nagy Toma,
cartierul nou „Ștefan cel Mare". Așa
construcție :
„Indepen<_
face de fiecare dată cînd vine la
sticlar. Acum sîntem căsătoriți. Asta
(1
500
apartamente)
va
,
Bistrița.
„E mereu altul orașul, nu
una. (El. maghiar, din comuna Bra
noua legislatură la 3 BOtr1
știu cum. Vedeți ? Data trecută
niște. Ea, Viorica, româncă din
Mureșan" (4 500 apartam/”
Pe căile de transport rutier, aero
blocurile .alea erau Încă în schele".
comuna Parva, e gravor). Acum
și feroviar, activitatea sț desfășoară
Și-și rotește apoi privirea la dreap
vea 4 750; „Ștefan cel M?”
cinci ani de-abia învățam meserie.
normal.
ta, spre „vechiul" cartier „Decebal",
rul „mezin", și-a primit
Acum nu mă dau pe oricine. Acum
Pe Dunăre. între kilometrii 1 024—
spre „Andrei Mureșan" cu macara
primii locatari, urmînd r
943, 875—863, 530—240, mila marină
cinci ani locuiam la căminul de nelele printre blocuri, spre... „Frumos
rea legislatură să ajung?3'
76—72, 67—64,5, 46—45. 41—37 și 10—8
familiști. Acum avem apartament
mai crește. Chiar ca Făt-Frumos. De
partamente.
gheața este oprită, pe sectorul cu
in str. Gheorghe Pop nr. 1.
fiecare dată cînd viu, îmi limpezesc
Noi complexe cornercPe’
prins între kilometrii 1 075—1 024,
— Iar eu, la fel — rostește tînăra
aci gindurile". Pornim apoi devale
943—875. 863—530. 240 — mila marină
cu o suprafață utilă
nevastă, ridicîndu-și privirea de pe
76
și între mila marină 72—67 . 64,5—
pe
șoseaua
șerpuită.
Vă
amintiți
Ș’au.. adăugat celor exifc” *
46, i 45—41 și 6 la mila marină zero
vaza pe care 1 prind viață minunatele
ae-tm alt „fon", oprit tot'pe Dealul
______
...
laugă
:
ee
VoMiiiul
desfaceri,
este liber de gheață, iar de la mila
garoafe.
Și adaugă
-------------- * 7 .Șa .
Dumitra ? „Jos în față, răzimat pe
acum
cinci
ani^qîțid
am votat
anului trecut? *
marină 37 la mila marină 10 curg
o spinare de pădure... orașul' bătrln
sloiuri de gheață în proporție de
drpnt nn
eindeam să
vă mn.
spun drept,
nu mă
mă glndeam
să ' ‘mafiile de miliard de
părea
plăpînd
ca
o
jucărie
de
copii,
decît la începutul cim,ui
80—90 la sută din lățimea fluviului.
fie atît de bine. Dar munca le aduce
iar
tumul
bisericii
săsești
un
paznic
Navigația este întreruptă de la
Machetele noului ho .
pe toate. Acum însă mă gîndesc.
uriaș și ursuz..." Ii spunem gîndul
Baziaș la Brăila. în porturi, de la
pensar
policlinic
voi
.
a
La ce ? Păi la o școală de ridicat
Baziaș la Hîrșova nu se lucrează. Iar
„Ion“-ului de lingă noi, îndrăgostit
scara unu pe unu, îț
calificarea, la mobilă nouă, la un
la Brăila. Tulcea și Galați activita
de mere, de oameni ți de Bistrița.
sajul
bistrițean
în
a:
tea se desfășoară cu mare greutate
nou premiu pentru gravură.
— Dacă n-ar fi scris însuși Liviu
gislaturi.
datorită temperaturilor scăzute și
— La un prunc fain — adaugă so
Rebreanu, mai că nu țl-ar veni a
Dar
șuvoiul
Înnoiri
8
.
"7
gheții.
țul. Ca să învețe de la noi cum sa
crede c-a fost așa.
tregul județ. Față d<
trăiește și muncește.

(Urmare din pag. I)
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Situația căilor de circulație

INFORMAȚII SPORTIVE

Una din magistralele luminO'

din Bistrița acestor ani

Foto : S. Cristian

AGENDĂ TORALĂ
• In localitățile urbane și rurale
ale județului Suceava continuă
seria manifestărilor politico-ideologice și cultural-educative dedi
cate apropiatelor alegeri de la
17 martie. Astfel, la cluburile în
treprinderilor de utilaje și piese
de schimb, de tricotaje „Zimbrul"
și de industrializare a laptelui din
Suceava, la unitățile forestiere de
exploatare $i transport Vatra Dornei și Iacobeni, la întreprinderea
de tricotaje „Bucovina" din Ră
dăuți au avut loc expuneri, dezba
teri și mese rotunde, dintre care
amintim pe cele desfășurate sub
geriericele „Votul nostru — vot
pentru înflorirea patriei", „Demo
crația socialistă — reală, militan
tă și revoluționară". De aseme
nea, la căminele culturale dintr-o
serie de comune cum sint Pătrăuți,
Moara, Ipotești, Bosanci s-a pre
zentat ciclul de filme „Dezvol
tarea economică și socială a țării
in lumina documentelor Congre
sului al XIII-lea al P.C.R.", care
au fost urmate de programe ar
tistice. Totodată, elevi și cadre
didactice din școli ale județului
au efectuat vizite de documentare
în noile și modernele unități eco
nomice din această parte a țării.
(Sava Bejinariu).

privind
prinzător . culturalprincipalelq perioada
educative irecum și
campaniei 11 pentru
recomandâiicate alemanifestăbreună cu
gerilor dee dedicate
texte de mbile roevenimenîu profund
mână și evoluționar,
caracter sătmăreni,
realizate
(Octav '
acestei săp• Desatele judetămîni, ic peste 200
țului S și culturale
de mar;, simpozioa— exp; și altele —
ne, sp<la 17 martie,
dedicai — incunu„Demrlor populare
nare chitate sociapentri Ceaușescu —
lâ“, i etapă din
cea riectivele noii
istorin România",
revoltică a tova„Gînșescu — bogat
rășuind novatoare"
tezaemele expune— sl or organizate
riloale din Șura
la .acovița. Șeica
Mi< casele de culMg- din Mediaș și
tujea. în comunele
Cis Sibiului, Roșia,
Ctderii „Indepenlaau fost prezend' poezie patriotitrVotăm cu viitocură a tineretului
rjte în aceste zile
(rări de sculptură
ctiștilor amatori.

• „înfăptuiri și perspective lumi
noase" — se intitulează documen
tarul editat de Consiliul județean
Satu Mare al F.D.U.S., care înfă
țișează realizările remarcabile ob
ținute de oamenii muncii sătmă
reni în industrie, agricultură, în
domeniile social-edilitar și cultural-educativ. Textele, însoțite de
grafice sugestive, dau imaginea
dezvoltării județului, a ridicării
necontenite a calității vieții locui
torilor de pe aceste meleaguri în
cei 20 de ani care au trecut de la
Tulcea continuă
Congresul al IX-lea, în actuala le litice și culturaigislatură. De asemenea, sub egida ;e alegerilor de ia
comitetului județean de cultură și căminele culturale
educație socialistă a apărut un cu-

din Nufărul, Mahmudia si Valea
Nucarilor s-au desfășurat dezbateri
pe tema „Alegerile de deputați —
un act politic prin care națiunea
se exprimă pe sine". De aseme
nea, la căminele culturale din Niculițel, Somova și Luncavița au
fost prezentate expuneri pe tema
„Votind candidații F.D.U.S., votăm
pentru progresul șl Înflorirea
României socialiste". La casele de
cultură din orașele Măcin și Babadag și la căminul cultural din
comuna Jijila au avut loc specta
cole de poezie și muzică intitu
late „Țara in ajun de alegeri". Sub
genericul „Opera tovarășului
Nicolae Ceaușescu — tezaur al
gindirii naționale" In orașele Sulina, Măcin și Isaccea s-au des
chis expoziții de carte (Neculal
Amihulesei).

• Paleta manifestărilor politlcoideologice și cultural-educative de
dicate alegerilor de deputat! de la
17 martie este deosebit de bogată
și in localitățile județului Argeș.
In organizarea cabinetului jude
țean pentru activitate politicoideologică a avut loc dezbaterea
„Documentele Congresului al XIIIlea al P.C.R. cu privire Ia perfec
ționarea activității statului socia
list, a democrației muncitorești in
etapa actuală de dezvoltare a ță
rii". Muzeele județean Argeș și
orășenesc din Cîmpulung au des
chis expozițiile : „Momente din
istoria patriei și a partidului" și
„Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
Argeșul". De asemenea, la Casa
alegătorului din comuna Stoenești,
sătenii urmăresc cu interes fotoexpoziția documentară „Realizările
economice șl sociale locale in pe
rioada actualei legislaturi". La că
minele culturale din comunele
Călinești, Racovița. Slobozia și al
tele s-a desfășurat etapa la nivel
de consilii unice „Ani de glorie —
ani de lumină" din cadrul Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei". (Gh. Cirstea).

• In Sala sporturilor din Brașov
a început vineri cea de-a 20-a ediție
a campionatelor internaționale de te
nis de masă ale României, la care
participă 120 de sportivi și sportive
din 14 țări. In turneul feminin
al concursului pe echipe, formația
Românei (Otilia Bădescu, Rodica
Urbanovici, Kinga Lohr), după ce a
întrecut cu 3—0 echipa Poloniei, a
întîlnit în sferturile de finală selec
ționata U.R.S.S., deținătoarea titlului
de campioană europeană. La capătul
unui meci echilibrat, sportivele sovie
tice au cîștigat la limită, cu 3—2.
Alte rezultate din sferturile de fina
lă : feminin : R.P. Chineză — R.D.
Germană 3—0 ; Ungaria — Iugoslavia
3—1 ; R.P.D. Coreeană — Bulgaria
3—2 ; masculin : R.P. Chineză — R.F.
Germania 3—0 ; U.R.S.S. — România
3—1 ; R.P.D. Coreeană — Bulgaria
3—0 ; Iugoslavia — Ungaria 3—0.
Astăzi, cu începere de la ora 9, se
vor disputa meciuri din turneele in
dividuale, iar de la ora 16,30 vor avea
loc semifinalele și finalele probelor
pe echipe.

• „Dinamoviada internațională de
iarnă“ a continuat la Poiana Brașov
cu proba masculină de slalom spe
cial, în care victoria a revenit schio
rului polonez Janusz Wrobel, crono
metrat cu timpul de 1’38”50/100. Pe
locurile următoare : Marek Rogalski
(Polonia) — r41”54/100, Willy Podaru

Administrația de Stat
Loto*Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA EXTRAORDINARA
t LOTO A MĂRȚIȘORULUI
DIN 1 MARTIE 1985
FAZA I:
Extragerea I : 83 82 52 42 40 29
10 44 66 57
Extragerea _a Il-a : 76 18 73 46 13
70 48 85 11 45

FAZA a Il-a :
Extragerea a III-a : 65 16 87 83
17 77 80 58 8 23
Extragerea a IV-a : 50 63 22 21
2 9 14 75 3 48
Extragerea a V- a : 88 51 87 7 41
19 40 75 27 45
Extragerea a VI-a : 9 47 55 22
42 73 10 81_ 17 62
Extragerea a Vil-a : 11 67 72 75
42 31
“ 74
’ 54
: 53
:: 2
Extragerea a VIII-a : 14 55 51 36
27 83 26 64 39 87
Extragerea a IX-a : 65 28 38 84
90 71 48 27 7 69
Extragerea a X-a : 44 5 79 14 34
87 36 80 4 30
FAZA a III-a :
Extragerea a Xl-a : 48 59 72 28
87 17 10 24 86 40
M
Extragerea a Xll-a : 41 77 47 30
3 85 56 58 78 49
Fond total de cîștiguri : 5 483 855
lei.

cinema
• Rideți
c»-n viată :
VICTORIA
(16 28 79) 9; 11; 13; 15; 17; 19, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17: 19.
•
Serbările
galante :
LUMINA
(14 74 16) — 9; 11: 13; 15; 17; 19.
• Destine romantice — 9; Amintiri
despre trecut — 11: 13; 15; 17; 19 :
TIMPURI NOI (15 61 10).
• Nemuritorii : DACIA (50 35 94) —
9; 11; 13; 15; 17: 19.
• Acordați circumstanțe atenuante?
— 19; Prințul de peste mări și țări
— 15; 17 : FERENTARI (80 49 85).
• Adela: CIULEȘTI (17 55 46) — 9;
11; 13; 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26)
_ g. jț . 13* jg .
. jg,
• Fapt'divers : COTROCENI (49 4»48)
— 15: 17; 19.
• Cirețaril — 15; 17. Dublura intră
tn acțiune — 19 : PACEA (60 30 85).
• Primăvară pentru o oră —
15;
Raliul — 17; 19 : FLACĂRA (20 33 40).
• Fata
morgana :
PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17: 1».
• Rtpa : SCALA (11 03 72) — 9: 12:
15: 18.
•
Nick
Carter
superdetectiv :
BUCUREȘTI (15 61 54) — 8,45; 10,45;
13; 15; 17.15: 19,30.
• Neînvinsul : FESTIVAL
(15 63 84)
— 9; 11;
13; 15; 17; 19. TOMIS
(21 49 46) — 9: 14: 13: 15: 17; 19.
• AU Baba și cel 40 de hoți : FA
VORIT (45 31 70) — 9; 15,30;
18.30.
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 12; 15;
18, FLAMURA (85 77 12) — 12,15; 15:
18.
• Avertismentul — 10: 12,30;
15,
Vară scurtă — 17,30; 19,30 : STUDIO
(59 53 15).
• Afacerea Plgot — 14,30; 16,30; Fru-

moașa Shinlang — 18,30 : BUZEȘTI
(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 (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17,15:
19,30, ARTA (213186) — 9: 11; 13; 15;
17; 19.
•
Surorile
medicale :
COSMOS
(27 54 95) — 9: 11; 13; 15: 17: 19.
• Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) —
8,45; 11,45; 15; 18,15.
• Aventuri In Marea
Nordului :
PATRIA (11 86 25) — 9; 11; 13;
15;
17,15; 19,30.
• „Z“ : CAPITOL (16 29 17) — 9:
11,30: 14; 16,30: 19.
• Lebedele sălbatice — 9: 11:
17,
Rocky II — 13; 13; 19 : DOINA
(16 35 38).
• Kramer contra Kramer :. GRIVITA (17 08 58) — 9: 11; 13: 15; 17: 19.
• Tatăl
meu pe termen scurt :
UNION (13 49 04) — 9: 11; 13; 15; 17;
19.
• Jandarmul șl extraterestrii : LIRA
(31 71 71) — 15: 17; 19.
• Ghețuri pe înălțimi : DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15; 17: 19.
• Iubirea are multe fețe : VIITORUL
(10 67 40) — 9,30; 12,15; 15; 18. MUN
CA (21 50 97) — 10: 14.30; 16.45: 19.
•
Undeva,
cindva :
POPULAR
(35 15 17) — ÎS; 17; 19.

teatre
• Teatrul Național (14 7171. sala
mică) : Zbor deasupra unul cuib de
cuci — 14; Caligula — 18,30; (sala
din Piața Cosmonauțllor,
11 07 57) :
Idolul și Ion Anapoda — 18.
•
Filarmonica „George Enescu*

(15 68 75, Ateneul Român) : Medalion
Nicolae Lungu. Concert susținut de
corul filarmonicii. Dirijor : Vaslle
Pântea — 18; (sala Studio) : „Laureațl al concursurilor internaționale".
Ovidiu Bădilă-contrabas — 17,30.
• Teatrul de operetă (14 8011) : Vic
toria și-ai el husar — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Romeo și Julieta la sfirșit de noiem
brie — 15: Cu ușile Închise — 19,30;
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : An
chetă asupra unui tlnăr care nu a
făcut nimic — 18.30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Atenție, se filmează ! — 18,30.
• Teatrul
de comedie
(16 64 60) :
Cârtițele — 18.
• Teatrul „Nottara" (59 SI #3,
oala
Magheru) : Mizerie si noblețe — 18;
(sala Studio) : Acești Îngeri triști —
17.30.
• Teatrul Gluleștl (sala
Majestic,
14 72 34) : Cursa de Vlena — 15; 18.30;
(sala Gluleștl, 18 04 85) :
Milionarul
sărac — 18,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) :
Nlmle
despre elefanți — 18; (sala Victoria,
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 18,30.
• Ansamblul „Rapsodia română*
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți
—
18.30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Se caută o stea — 18.
• Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) :
și dacă se Invlrtește — 9;
Mary
Poppins — 18.
• Teatrul „Țăndărică*
(15 23 77) :
Ileana Slnzlana — 15,30.
• Circul București (10 41 95) : Parada
circului — 15,30; 19.
• Studioul
de teatru al I.A.T.C.
(15 72 —
59)18,30.
care
< r>: nnDragostea pusă la Incer-
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împotriva cursei înarmărilor nucleare!
Ample demonstrații în Japonia
împotriva pericolului unui război atomic

TOKIO 1 (Agerpres). — Zeci de
mii de locuitori ai Japoniei au
participat vineri la mitingurile și
demonstrațiile din cadrul „Zilei
. Bikini", care se comemorează in
‘ fiecare an la 1 martie. Ele sint
consacrate tragediei de la 1 martie
1954, cind un vas de pescuit japo
* nez a fost atins de cenușa radio
activă provenită de la explozia americană cu bomba cu hidrogen
efectuată pe atolul Bikini, In cursul
mitingurilor s-a exprimat profunda
îngrijorare a locuitorilor Japoniei
*
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Mișcarea pentru pace din S.U.A,
sprijină poziția Noii Zeelande

WASHINGTON. — Organizații și
mișcări pentru pace din Statele
Unite au salutat hotărîrea guver
* nului neo-zeelandez de a nu admite
tn porturile acestei țări accesul
navelor militare avînd la bord
arme nucleare. Un număr de 36
de astfel de organizații au adresat
poporului neo-zeelandez o scrisoare
< deschisă, publicată de presa ameci ricană, in
în care se subliniază :
’ „Exemplul Noii Zeelande incural jează milioanele de oameni de pe
? întreaga planetă care doresc cu
ț ardoare pacea, oprirea cursei nesăa înarmărilor nucleare și de
ybuite
...........................................................
zarmarea".
Mișcările pentru pace americane
salută această „hotărîre și se pro-

*

in legătură cu creșterea pericolului
unui război nuclear și s-a cerut guvernului să interzică ancorarea in
porturile nipone a navelor americane avind arme nucleare la bord.
De asemenea, din Tokio a pornit
vineri o ștafetă a păcii. Timp de
zece zile, ștafeta va străbate localitați ale Japoniei, unde, în cadrul
unor mitinguri, participanții vor
cere intensificarea luptei pentru
pace, pentru preintimpinarea unui
război nuclear.

nunță pentru respectarea dreptului suveran al Noii Zeelande de a
elabora ea însăși propria politică
internă și externă".
LONDRA. — Primul ministru
neo-zeelandez, David Lange, a condamnat, in cursul unei conferințe
de presă ținute
la Londra,
măsu......
„ răspuns
rile luate de
S.U.A. ca
la
refuzul tării sale de a accepta
nave nucleare în apele neo-zeelandeze. El și-a exprimat convinge
rea că sancțiunile economice sau
cele legate de apărare vor provoca
in sinul poporului neo-zeelandez
un și mai mare sprijin pentru poli
tica antinucleară a guvernului.
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Ia bord. La 1 martie, Ia Tokio,
Melbourne și Honolulu au fost or
ganizate conferințe de presă prin
care se anunța declanșarea unor
ample acțiuni împotriva prezenței
în acest bazin maritim a unor nave
cu arme nucleare la bord.
(Agerpres)

AMSTERDAM

LUCRĂRILE CONFERINȚEI PENTRU DEZARMARE

. rRAGA 1 (ASerPres). — Cu prile
jul vizitei efectuate in R.S. Ceho
slovacă. Petre Gigea, ministrul finanțelot al României, a fost primit
de Ladislav Gerle. vicepreședinte al
HAGA 1 (Agerpres). — La Amst(
dam au început, vineri, lucrări riovlcnU1*U1' președintele Părții cehoment u In c.omisia m'xtă guverna
celui de-al XXIX-lea Congres
Partidului Comunist din Olanda. 1 mentală romano-cehoslovacă de coprimul punct al ordinii de zi a fo ab0.rarre economică și tehnico-știinprezentat raportul de activitate i ^‘±Jn“drfU1 discutiilor a fost exComitetului Central al partidului d primată satisfacția pentru cursul asla precedentul congres pînă în precendent al relațiilor româno-cehozent.
slovace și s-au evidențiat noi posiDelegații vor dezbate, de asemenea
voi
o serie de proiecte de rezoluții,
alege organele de conducere ale
partidului.

GENEVA 1 (Agerpres). — La Ge
neva a avut loc o nouă ședință a
Conferinței pentru dezarmare — or
ganism unic de negocieri al Națiu
nilor Unite în problemele dezarmă
rii, format din 40 de state, intre care
si România. Au luat cuvintul repre-

zentanții U.R.S.S.. Braziliei, R. P.
Ungare și Argentinei, care au expus
pozițiile guvernelor lor în legătură
cu problemele opririi cursei înarmă
rilor și realizării dezarmării, care se
află pe agenda actualei sesiuni a
conferinței.

Învestirea oficială a președintelui Uruguayului
MONTEVIDEO 1 (Agerpres). —
Julio Maria Sanguinetti a fo<st în
vestit. vineri, oficial în funcția de
președinte ăl Uruguayului. în cursul
unei festivități care a avut loc la
Montevideo. El a fost ales pentru
funcția supremă în stat in cadrul
scrutinului de la 25 noiembrie anul
trecut. Agențiile internaționale de
presă subliniază că instalarea noului
președinte pune capăt oficial regi-'
mului militar din tară, care a durat
peste 11 ani. și marchează revenirea
la un sistem democratic de guver
nare.
într-o declarație făcută In ajunul
Învestiturii. Julio Maria Sanguinetti

a , arătat că principalul obiectiv al
guvernului ■ său va fi „asigurarea
stabilității instituționale a țării".
„Vom luptă pentru stabilitatea insti
tuțiilor și împotriva celor care, in
tenționat sau. nu. le-au . slăbit", a
spus el.
Pe de altă parte, la Montevideo a
fost dată publicității lista noului
guvern. Majoritatea miniștrilor sint
membri ai partidului „Colorado",
formațiune politică din care face
parte șeful statului. Principalele
. ___ ____
portofolii au fost atribuite lui En
rique Iglesias, afacerile externe,
Ricardo Zerbino, economie. Vicente
Chiarino, apărare, și Carlos Rios,
interne.

Pentru instituirea unei noi ordini internaționale
in domeniul informațiilor

*

<

CAIRO 1 (Agerpres). — în capitala Egiptului s-au încheiat lucrările
celei de-a treia Conferințe interna
ționale în domeniul informațiilor în
țările nealiniate, la care au partici
pat reprezentanți din 70 de state ale
Africii și Asiei. Participantii au
subliniat în cadrul dezbaterilor ne
cesitatea extinderii colaborării în
acest domeniu între țările nealinia
te. instituirii unei noi ordini inter
naționale pe plan informațional.
Totodată, s-a reliefat importanța
creșterii contribuției lucrătorilor din
domeniul mijloacelor de informare

In masă la acțiunile In favoarea
păcii, dezarmării, preintîmpinării
pericolului unui război nuclear.
Forumul de la Cairo și-a reafir
mat solidaritatea cu lupta dreaptă
a poporului palestinian in apărarea
drepturilor sale legitime, inclusiv a
dreptului de a-și crea un stat pro
priu, independent, s-a pronunțat
pentru retragerea i-sraeliană din
■toate teritoriile arabe ocupate. Do
cumentele finale ale conferinței con
damnă politica de represiune și te
roare promovată de regimul minori
tar rasist de la Pretoria.

Efectele negative ale menținerii
unei rate înalte a dobinzilor bancare

moscova,

Program
de restructurare
a economiei braziliene
BRASILIA 1 (Agerpres).— Intr-un
interviu acordat revistei economice
„Gazeta Mercantil" din Rio de Ja
neiro, ministrul de finanțe al Bra
ziliei, Ernane Galveas, a declarat că
tara sa aplică un program de res
tructurare a economiei și de crește
re a exporturilor, transmite agenția
United Press International. El a ară
tat că guvernul brazilian intențio
nează ca în perioada următoare să
sporească valoarea exporturilor pînă
la 27 miliarde dolari, în timp ce im
porturile se vor situa la aproxima
tiv 15 miliarde dolari, ceea, ce va
duce la reducerea datoriei externe,
care se ridică in prezent la aproxi
mativ 100 miliarde dolari. In con-,
text, ministrul brazilian a arătat că
reducerea dobinzilor bancare ar con
tribui și mai mult la diminuarea di
ficultăților create de existența aces
tei datorii.

Dosare rămase deschise

Imagine de la una din marile demonstrații antirăzboinice din Copenhaga,
desfășurată sub semnul unității de luptă a tuturor forțelor social-politice
care se pronunță pentru măsuri împotriva pericolului nuclear

*
*
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Crearea unei organizații de masă antirăzboinice
în Republica Zimbabwe

HARARE. — în Republica Zim
babwe a fost creată Mișcarea pen
tru preintimpinarea unui război
nuclear - organizație de masă ce
și-a propus drept scop mobilizarea
opiniei publice din țară în acțiunile
în favoarea păcii și dezarmării.
Mișcarea
grupează
de stuști) ință,
medici,
cadre oameni
didactice,

ț

> denți, reprezentanți ai altor categorii

sociale. Un purtător de cuvint al
organizației a declarat, la Harare,
că s-a impus crearea unei aseme
nea mișcări deoarece nu peste tot
în Africa se știe că o catastrofă nu
cleară ar afecta și continentul
african, că un conflict nuclear ar
constitui un pericol pentru civili
zația întregii planete.

TOKIO 1 (Agerpres). — După trei
zile de negocieri, reprezentanții Pie
ței comune veșt-europene și Japoniei
nu au reușit să ajungă la un acord
în problemele ridicate de relațiile
lor comerciale, relatează agențiile
internaționale de presă, anunțînd în
cheierea lucrărilor primei reuniuni a
Comitetului pentru extinderea co
merțului, a cărui înființare a fost
decisă în principiu în 1983. Potrivit
conducătorului delegației vest-europene, partea niponă nu a acceptat
nici una din cererile urgente avansa
te de C.E.E. pentru reducerea im
portantului ei deficit in schimburile
cu Japonia, care s-au referit in esen
ță la problema comenzilor guverna
mentale și simplificarea procedurilor
de import. Deficitul țărilor C.E.E. in
comerțul cu Japonia s-a ridicat la
10,1 miliarde dolari în 1984.
O nouă reuniune a comitetului urloc în următoarele

EVOLUȚIA STAȚIEI ORBITALE)
„SALIUT—7". După cum relatează
agenția T.A.S.S., stația orbitală de
cercetare științifică sovietică „Saliut—7“ iși continuă zborul in re
gim automat. Stația evoluează pe o
orbită circumterestră de aproape
trei ani. In această perioadă, la
bordul ei au evoluat trei echipaje
de bază, care au petrecut 211, 150
și, respectiv, 237 de zile. De ase
menea, stația a fost vizitată de
două echipaje internaționale, cu
cosmonauțt din Franța și India. Au
fost efectuate o serie de activități
complexe atit in compartimentele
de cercetare ale stației, cit și in
afara acesteia.
DUPĂ ALEGERILE DIN PA
KISTAN. Președintele Pakistanu
lui, Zia-ul Haq, a hotărît dizolva
rea Consiliului federal, măsura de
venind efectivă. începînd de vineri,
s-a anunțat oficial la Islamabad.
Consiliul federal, organism consul
tativ înființat în ianuarie 1982, era
alcătuit din 300 membri numiți de
șeful statului. Hotărîrea intervine
după desfășurarea alegerilor legis
lative.

PROTEST
SIUNILOR
SUD. Kim
Young Sam,
coreene, au

ÎMPOTRIVA REPREDIN COREEA DE
Dae Jung și Kim
lideri ai opoziției suddat publicității o de-

de locuitori; perimetrul orașului se
extinde, iar acțiunea de moderni
zare înaintează în ritm rapid.
Părăsind zona portului maritim
și a pieței Ashuada, dominată de
zidurile citadelei medievale, pașii
te duc pe străzile unor cartiere
noi, cu o arhitectură modernă, cu
blocuri de locuințe avind. 4—16
etaje, dispuse de-a lungul unor bu
levarde largi, ce se deschid
într-un uriaș semicerc spre vechiul
oraș. Noua autostradă care leagă
aeroportul cu centrul orașului
străbate renumita „Colină verde",
unde în ultimii ■ ani construc
torii români au înălțat unul

NOTE DE CĂLĂTORIE
dintre cele mai frumoase cartiere
ale orașului Tripoli. Este vorba
de un ansamblu format din blocuri
cu mai multe etaje, avind o si
luetă zveltă și un colorit odihni
tor. Tot specialiștii români au rea
lizat în capitala libiană o serie
de edificii publice și social-culturale, ca de exemplu impunătoa
rele clădiri ale poștei centrale,
băncii industriale și de investiții,
ale mai multor școli ș.a.
Noua înfățișare a capitalei li
biene constituie,' fără îndoială, o
expresie elocventă a marilor trans
formări petrecute în viața întregii
țări (Libia este în cea mai mare
parte o tară deșertică, 90 la sută
din suprafața ei de 1 759 540 kmp
fiind acoperită de nisipuri, iar
majoritatea populației — de 3 245 000
locuitori —trăiește in regiunea de
coastă). Schimbări importante au
avut loc în structura economiei
naționale, prin angajarea fermă a
acesteia pe calea modernizării. Este
semnificativ în acest sens faptul că
vechile orașe de coastă, limitate
odinioară la activități piscicole și
___ au devenit puternice
comerciale,
centre ale vieții economice. La
Benghazi și Tripoli, la Misurata și
Zawia s-au înălțat complexe petro-

chimice. combinate metalurgice,
întreprinderi ale industriei ușoare,
iar in zonele agricole se desfășoară
o amplă acțiune de valorificare a
păminturilor deșertice. Pină in pre
zent. ca urmare a construirii unei
întinse rețele de canale de irigații
și a unor baraje, au fost redate
agriculturii peste un milion de
hectare.
Preocuparea pentru fertilizarea
solului și asigurarea de produse
alimentare din resurse proprii ocupă un loc central in cadrul proiectelor de dezvoltare a economiei
naționale. în acest scop se are in
vedere, între altele, construirea
unei conducte magistrale de apă
cu o lungime de 4 000 km, care
va colecta apa din pinza freatică
din regiunea Fazzan și oaza Kufra
și o va transporta spre coasta Me
diteranei. Potrivit experților, in
anul 2000 prin conductă va circula
o cantitate de 4 miliarde mc apă
Zilnic. Pentru aducerea apei la su
prafață se prevede forarea unul
număr de aproximativ 300 de son
de. Prima parte a lucrărilor se va
încheia in anul 1986 și va asigura
irigarea a 180 000 hectare de tere
nuri arabile.
Dezvoltarea economiei naționale
este strîns legată de rezultatele
valorificării, la un nivel superior,
a principalei bogății a tării —
petrolul. în subsolul libian se
găsesc rezerve evaluate la circa
4 miliarde tone titei. iar ultimele
prospecțiuni au dus la descoperirea
unui bogat zăcămint sub apele
Mediteranei, în dreptul orașului
Benghazi. Acestea asigură Libiei o
producție anuală de aproximativ
100 milioane tone, care este în tot
mai mare măsură prelucrată in
țară, astăzi una dintre • marile
exportatoare mondiale de petrol.
Potrivit planului de cinci ani, 1981—
1985, rafinăriilor deja exiștente la
Zawia, Tobruk și Ras Lanauf li se
va adăuga marea rafinărie de la
Misurata, cu o capacitate de 10 mi
lioane tone anual.
Marcantele realizări economice
sînt însoțite, totodată, de ample

±^efL’n. leBătV
ă «« negocierii.
in problemele ar

sovieto-americane
melor nucleare și
începe Ia Geneva.
n»7lna Pa\te?, tării
de
,

Ste'S

cosmice care vor
la 12 martie a c.
noastre a particiministru secretar

w.rerlbr

în legătură cu situația
din sudul Libanului

JNILE UNITE 1 (Agerpres).
ea guvernului libanez, Con^Securitate al O.N.U. s-a îndupă cum s-a ânuntat, in
a 3cfed“rii de urgență, pentru
situația creată în sudul
agl ca urmare a actelop de
isr;®,1 roprosiune ale trupelor
vînae ocupație. Au luat cul^ezentantii Libanului, QaMe?e uIui 5i Statelor Unite,
g^insiliului au hotărît . să
șur^terile. în vederea desfăproiiConsuI.tări asupra unui
actiifZ°lutie în iegaiura
legătură cu
CU
acțitf
sudu1, are ale Israelului în
iui*

1 (Agerpres). — Regele
ne?”
al sPani€i l-a Primi?vi
neri pe Andrei Gromîko, membru al
Biroului Politic al C.C. al PCUS
MnXtriCea?ru?RL%e aI
rii~ș . 1 tJ-R S.S., ministrul afaceDupă ceJm 81 ,Uniunii Sovietice.
TASq V
informează agenția
” . . Cadrul întrevederii au
fost discutate probleme privind relațiile bilaterale, precum și aspecte de
interes reciproc ale actualităHi™
totoT?Madrid a” avut loc,
Grnmfk' <?nvorbiri Intre Andrei
Gromîko și
ministrul
v* ministrul de
de extern»
spaniol, Fernando Moran. Tn ’cursul
tens'? r« ’6Ubliniat "Etatea inIo? in Th efOrturilor tuturor stateunu Xh irCa ?lăturării Pericolului
unui război nuclear. încetării cursei
ui3™1Or 5' îns^năt°SWi climatu
lui pe arena mondială.
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Vedere din Tripoli : cunoscutul complex edilitar „Colina verde", rod al
conlucrării dintre constructorii români și libieni
măsuri pe planul vieții politicosociale și care își propun transformări înnoitoare in structura socie
tății, instituirea .unor forme de
conducere socială de natură să sti
muleze procesul de dezvoltare a
tării.
Poporul român, care nutrește
sentimente de caldă prietenie și so
lidaritate față de lupta popoarelor
arabe pentru libertate și progres,
urmărește cu interes eforturile
poporului libian pentru continua
înflorire a țării șale. Intre Repu
blica Socialistă România și Jama
hiria Arabă Libiană Populară’ So
cialistă s-au statornicit relații de
strinsă colaborare, care cunosc o
continuă dezvoltare. O contribuție
hotăritoare la înregistrarea acestui
curs pozitiv au adus-o acordurile
și înțelegerile dintre președintele
Nicolae Ceaușescu și conducătorul
Marii Revoluții de la 1 Septembrie, colonelul Moammer El-Geddafi, care au deschis rodnice
perspective conlucrării româno______
libiene pe diverse planuri. în acest
cadru s-au multiplicat formele de
conlucrare și cooperare. Astfel,
alături de construcțiile edilitare
realizate la Tripoli,
____ _ specialiștii
____ .... români au construit un port pescă
resc, au amenajat mii de kilometri
de șosele și au participat, sub di
ferite forme, la acțiunea de dez
voltare a agriculturii.
Acestor rezultate rodnice ale
colaborării româno-libiene Ii se
vor adăuga în anii viitori altele .
noi. știut fiind că Tratatul de prie-

tenie și cooperare dintre România
și Libia și celelalte documente
semnate cu ocazia convorbirilor la
nivel înalt de la București din
ianuarie 1983 au creat un cadru
adecvat ridicării pe o treaptă su
perioară a conlucrării dintre cele
două țări, angajate într-un amplu
efort de dezvoltare. După cum
arăta
tovarășul
NICOLAE
CEAUȘESCU, „Sint multe domenii
in care popoarele noastre coope
rează cu rezultate pozitive, în care
pot să realizeze noi cooperări - in
producție, in interesul reciproc,
servind in același timp cauza des
tinderii, independenței și păcii".
Referindu-se la raporturile ro
mâno-libiene. colonelul MOAMMER
EL-GEDDAFI declara : „Relațiile
dintre Jamahiria Arabă Libiană
Populară Socialistă și România au
înregistrat o deosebită dezvoltare,
în conformitate cu programele
stabilite, facilitindu-se înțelegerea
dintre cele două popoare, adincirea
raporturilor lor bilaterale".
Pornind de la asemenea premise,
se poate spune că vizita oficială de
prietenie pe care tovarășul Nicolae
Ceausescu o va efectua,' împreună
cu tovarășa Elena CeaușescU, in
Jamahiria Arabă Libiană Populară
Socialistă reprezintă un nou și im
portant moment în evoluția rela
țiilor de prietenie româno-libiene,
care va contribui la întărirea con
lucrării reciproc avantajoase dintre
cele două popoare.
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hotărît să convoace, f ■ *'
o
conferință specială. aaduminică,
oeieeatilnr
delegaților
îega^V^nnîctu""'^?. SitUaUa
sectorul minier șTsă'hotTrasc! ”
privința continuării acțiunii arc
viste. Conferința națională la rlrâ
vor participa 120 de delegați X
întreaga țară, constituie organisme
suprem al uniunii sindicale
reuniunea conducerii NUM nra"1
ședințele, uniunii, Arthur ScaiSn'
fi dfclarat că minerii nu vor putea’
fi de acord cu închiderea a 20 de
S’ră Xrea7teiâSanW^

clarație .
vor acț
care afirmă că
rării t,n vederea instauCoreea
democratic in
tarea fii au cerut. ince___
triva op represive impoților ariUherarea studerimotive politice.
ATAC
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violente dintre cele mai
landa de'r°riste din Irdupă-ami fost comis joi
circa 20 000 de muncitori.
riat de p9 unui comisa
rii au folfewry. AgresoRECENSAMINT. In R. D, p Laos
mai mulsoare de mine,
ponuTatM pnr?ul recensămint al
direa și t avariind clăpopulațtei, acțiune ce are drent
hicule aflPîteva autovescop evaluarea exactă a forței dl
dintre proi’Plere. Unul
^ncă, a structurii societății 1Da
tea a șapovocat moartele obținute vor fi folosite in vnaltele fiind, numeroase
peian°chN’n1^' CetUi de'al doiiea
revendicat uitatul a fost
plan
cincinal de dezvoltare econoIrlandeză- Republicană
1990
social11 Pe perioada 1986—
LUPTELE
Unități ale'ALVADOR.
*r\V,7"YPIA ,N ARGENTINA. In
Marti penti Farabundo
tr-O declarație făcută la Buenos
(F.M.L.N.) , Națională
economul11 mTinistru argentinian al
luat control? au preeconomiei, Juan Sourrouille a
tant centru nui imporgice aparținWH strate- tTvenvanatfiCă pr,.nc‘palul 8ău oblec/cXtJh-r f combaterea inflației și
ne — infomalvadorierestabilirea capacității de creștere
Latina, citin'a Prensa
economică
a țării _ informează
„Venceremos"fe radio
agenția France Presse. El a relevat
tării, detașau confruninfi tP^a pentru diminuarea ratei
«cos din lupt'F.N. au 688
lllesuTăCare anU1 treCUt a atins
vadorieni.
tari saleforturi
Va necesita raari

economiei africane
. p,.p.„.,i p.rrea reuniunii O.U.A.

ÎNSEMNELE PROGRESULUI
ÎN JAMAHIRIA LIBIANĂ
Realizind pas cu pas progrese
incontestabile pe calea lichidării
grelei moșteniri coloniale. Libia de
azi oferă călătorului imaginea unui
stat angajat cu toate forțele pe
calea dezvoltării economico-sociale.
Roadele acestor eforturi sînt vi
zibile aproape în .toate localitățile
sale și mai ales la Tripoli, cunoscut
ca una dintre cele mai vechi așe
zări ale continentului african.
Pe actuala vatră a orașului și în
zona din imediata vecinătate au
luat ființă, in urmă cu peste două
mii de ani, trei orașe — Sabrata,
Oea și Leptis Magna. Ele formau
pe atunci o singură entitate sta
tală, pe cuprinsul căreia s-au pe
rindat călătorii fenicieni și cuce
ritorii romani. De numele roma
nilor se leagă una din cele mai
înfloritoare perioade din istoria
orașului Tripoli. Luindu-1 în. stăpinire după al doilea război punic,
aceștia l-au înfrumusețat cu mo
numente superbe, dintre care pu
ține au rezistat trecerii timpului.
Cel mai reprezentativ este arcul
lui Marc Aureliu. Ridicat în anul
163, splendidul monument din
marmură albă impresionează și
astăzi cu silueta sa împodobită cu
basoreliefuri, oferind alături de
profilurile zvelte ale minaretelor
și moscheilor, de fortul medieval
de pe faleză, o mărturie impre
sionantă a civilizațiilor care s-au
succedat pe acest pămînt deșertic,
scăldat de apele Mediteranei.
Dar călătorul sosit pentru prima
oară în Jamahiria Libiană este
impresionat nu numai de bogata
moștenire arhitecturală, de grija
manifestată de autorități pentru
conservarea vestigiilor trecutului, ci
In primul rind de marile transfor
mări înregistrate de capitala tinărului stat arab în condițiile dobindirii independenței și suveranității
naționale, lichidării regimului mo
narhic corupt. în anii ce au trecut
de la Marea Revoluție de la 1
Septembrie 1969, condusă de colo
nelul Moammer El-Geddafi. Popu
lația, altădată redusă . ca număr,
a ajuns astăzi la peste 600 000

In cadrul convorbirilor ministru
lui român cu Leopold Ler, ministrul
finanțelor al R.S, Cehoslovace, s-a
făcut un schimb de păreri asupra
rezultatelor obținute in dezvoltarea
economică și socială a celor douî
țări, precum și asupra orientărilor
de perspectivă.

Convorbiri
sovieto-spanioie

AGENTULb PRESA

• Agenția France Presse despre impasul intervenit Ia reuniu
nea ministerială a C.E.E. • Eșecul negocierilor dintre Piața
comună Și Japonia
BRUXELLES 1 (Agerpres). — „Re
uniunea miniștrilor de externe al
C.E.E. nu a permis un avans cit de
mic nici in privința dosarului ade
rării Spaniei și Portugaliei, nici în
cel al bugetului comunitar" —.scrie,
într-un comentariu transmis din
Bruxelles, agenția France Presse. referindu-se la impasul intervenit la
ultima întrunire a Consiliului mi
nisterial al „celor 10". Agenția men
ționată precizează că discuțiile refe
ritoare Ia aderarea celor două state
iberice sint blocate de intenția
Franței. Marii Britanii, R. F. Ger
mania. Danemarcei și Irlandei de a
limita la minimum drepturile de
pescuit ale navelor spaniole în apele
comunității. în ce privește deficitul
bugetar care s-ar putea cifra la circa
2 miliarde unități de cont anul aces
ta. soluția de compromis propusă de
delegația vest-gărmană. însușită de
Franța, nu a reușit să întrunească
adeziunea celorlalți participant!.

Dezbaterile
din Consiliul
de Securitate

r

anului 1984 in S.U.A. au fost depuși
43 de miliarde de dolari sub formă
de conturi bancare și investiții di
recte.
După cum se știe, politica admi
nistrației americane de menținere a
unor rate înalte ale dobinzilor ban
care și a unui curs ridicat al dola
rului a dat naștere Ia numeroase
critici din partea partenerilor comer
ciali ai Statelor Unite.

bilitățl de extindere a colaborării
economice și tehnico-știintifice re
ciproc avantajoase, in conformitate
douăP°tlri.tialU1 dS Cate diSPua cete

întilnire de lucru

La 1
Hre de fiicru Ja nivel de primiuncți și adjuncti
adjuncți ai miniștrilor
rite^a^6^ a‘a™îe paruf
nte
Ia
Tra'taFurdeTTar^m
nte Ia Tratatul de Ia Varșovia
ra?
ra
Ct îîmr
rntr l,ntîl
ntî\tniri
nirii‘- care
ewe s-a desrat într-o atmosferă da
de lucru.
lucru
rășească. ș-a efectuat un schimb

CARACAS 1 (Agerpres). — tmpovărătoarea datorie externă si măsu
rile protecționiste ale unor state oc
cidentale constituie principalele ob
stacole în calea dezvoltării indus
triale a țărilor „lumii a treia" — a
arătat. într-o declarație făcută la
Caracas, directorul executiv al Orga
nizației Națiunilor Unite pentru Dez
voltare
Industrială
(O.N.U.D.I.),
Abd-El Rahman Khane.

relevate într-un raport publicat la New York
WASHINGTON 1 (Agerpres). —
Potrivit unui raport publicat la New
York de „Morgan Guaranty Trust
Company", practicarea de către băn
cile americane a unei rate ridicate
a dobinzilor produce în continuare
grave dereglări în fluxurile mon^iale de capitaluri, precum și pe pietele valutare internaționale. In acest
sens. în document se menționează
că numai în primele cinci luni ale

CONVORBIRI ECONOMICE ROMĂNO-CEDOSEOVACE

Deschiderea Congresuli
P.C. din Olanda

încheierea lucrărilor Conferinței de la Cairo

Nul navelor purtătoare de arme nucleare
în Oceanul Pacific
Organizațiile pentru pace din
Japonia, Noua Zeelandă, Australia,
Canada. Filipine și din alte state
din bazinițl Pacificului au elaborat
un program comun de acțiune îm
potriva prezentei in apele Oceanu
lui Pacific a navelor militare ca
pabile să transporte arme nucleare

GENEVA

rea eforturilor țârilor continentului • Un apel
Annra auvd Ata,UlU’ 9eneral
O.N.U.
ADDIS ABEBA
Numai prin efort?8)- —
1 tea . ,nternaH«nală cu una
telor africane po? sta
St?? ma srave Probleme din
tuata situație ecoȘ ac2?PUnle
se
intr-un
care se confruntă ă cu
nPN TT l secretarului general al
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar. lan
lui —a declarat gntual Comisiei econorutiv
sat înaintea conferinței de la Gene
tr;u Africa. Adebaj>enva din 11 martie a.c„ care se va
desfășura sub egida O.N.U. -în sco
cuvîntul în cadrul dnd
pul examinării modalităților de spo
jiului ministerial a)sirire a asistentei în' favoarea țărilor
desfășoară In capitr se
din Africa afectate de foamete și
precizat că actuala a
subnutriție. Potrivit datelor O.N U
primat acordul ca Xcele w
20 ue
de ferate
state airicane
africane care reuniune la nivel înal°simt în prezent o penurie cronică
Unitătii Africane săfi
de alimente au nevoie de o asis
propunerile privind fi
tență urgentă In valoare de 1,5 mi
țiunilor țârilor africa"
liarde de dolari. Datele O.N.U. mat
tional, regional și inte
arată că. din totalul de 150 milioa
tru • îmbunătățirea Bit
ne de locuitori ai celor 20 de țări
mice din Africa.
africane care sint afectate de seceGENEVA 1 (Agerpre tă. circa 30 de milioane șuieră de
de urgență existentă
foame, iar alte 10 milioane au fost
cauza flagelului foame nevoiti să-și abandoneze casele In
căutarea de hrană și apă.

C'ri

resa F.M.I.

LONDRA 1 (Agerpres)
refuză șă se supună cottă să ceară un Împrumut FMI îar
puse de Fondul Monetaracum aebastă organizație exerciți
nai privind devalorizare,.,exercită
naționale — nairul — s^ne %
,n.oastra- lmPunin- c
Mohammed Buhari.
, e condlt11- incompatibile
Consiliului Militar Suprer s^tutul unei economii independenriei, într-un interviu acoi- Pentru Înfăptuirea unei strategii
lui britanic „Financial Tionomice care să salveze tara din
pricina situației sale econdiația sa dificilă este necesar să
cile, a spus el. Nigeria a f bazăm pe forțeJe noastre, a spus
Ședințele nigerian.

Noi den .
politicii
d id
^mP°^r^va
poiiucu a

CAPETOWN 1 (Agerpres).
Africa de Sud continuă acțiide culoare majoritare Politia a
protest ale populației de culonit cu brutalitate pentru repotriva regimului de apartheid»_ .7,
,
țiile Associated Press și France? ““V?' °-Cț'.Unl- ,Un bilon<
informează că la Bloemfontein , ra a ca’ in urmele 10
Nicolae N. 1UPU
goung, Seeisoville și Kroonst<de Persoar|e au fost ucise de
avut loc noi demonstrații ale regimului minoritar de la
_________________________ o|te cîteva țeci rănite.
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