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Sub președinția tovarășului^ Nicolae Ceaușeșcu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
simbătă, 2 martie, a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv ol C.C. al P.C.R.

In prima parte a ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a analizat o serie de probleme privind 
modul în care au fost realizați unii indicatori de 
bază ai planului pe 1984. In legătură cu aceasta, 
in ședință au fost dezbătute : Raportul privind 
utilizarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor din 
industrie, construcții și transporturi; Raportul pri
vind realizarea principalilor indicatori tehnico- 
economici aprobați la capacitățile de producție 
industriale și zootehnice puse in funcțiune; Ra
portul privind indeplinirea consumurilor normate 
de materii prime, materiale, combustibili, ener
gie electrică și a normativelor de valorificare; 
Raportul privind indeplinirea planului costurilor 
de producție in industrie ; Raportul privind înde
plinirea planului productivității muncii in indus
tria republicană, construcții-montaj și transporturi 
și Raportul privind asigurarea și controlul calității 
produselor și activitatea de metrologie - in anul 
1984.

Comitetul Politic Executiv o apreciat că, față de 
1983, in aceste domenii s-au obținut o serie de 
rezultate bune, care demonstrează marile posibi
lități și rezerve de care dispune economia națio
nală și care pot fi puse larg in valoare printr-o 
mai bună organizare a muncii.

Subliniind progresele realizate, Comitetul Poli
tic Executiv a apreciat că, pe ansamblu, rezulta
tele obținute in aceste domenii nu sint pe mă
sura posibilităților, a prevederilor planului. In ac
tivitatea unor ministere, centrale industriale și 
unități economice au continuat să se manifeste 
o serie de lipsuri in ce privește utilizarea capaci
tăților de producție, a mașinilor și instalațiilor, 
precum și in realizarea indicatorilor stabiliți la 
noile obiective de investiții industriale și agrozoo
tehnice. De asemenea, nu peste tot s-a acționat 
cu suficientă răspundere pentru încadrarea in 
consumurile de materii prime, materiale, energie 
și combustibili stabilite prin plan, pentru redu
cerea acestora și creșterea gradului lor de valo
rificare, ceea ce a dus la consumuri suplimentare, 
care au influențat negativ asupra costurilor de 
producție. Și in ce privește productivitatea muncii 
— deși la acest indicator deosebit de important 
in anul 1984 s-a obținut o creștere însemnată - 
s-au înregistrat unele rămineri in urmă față de 
prevederile planului. Evidențiindu-se progresele 
însemnate obținute anul trecut in ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produselor, s-a relevat, 
totodată, că intr-o serie de unități au fost reali
zate produse cu abateri de la normele de cali
tate, pentru a căror remediere s-au cheltuit fon
duri suplimentare.

Analizind atit rezultatele bune obținute, cit și 
cauzele care au determinat lipsurile semnalate, 
Comitetul Politic Executiv a cerut ministerelor, 
centralelor industriale, tuturor unităților productive, 
precum și organelor și organizațiilor de partid 
să ia măsuri hotărite pentru înlăturarea, in cel 
mai scurt timp, a neajunsurilor care s-au manifes
tat în activitatea desfășurată in anul 1984, pentru * 
recuperarea răminerilor in urmă și încadrarea stric
tă in prevederile de plan stabilite pe anul in curs 
și pe întregul cincinal.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, 
secretarul general al partidului, referindu-se la 
modul in care s-a acționat pentru realizarea aces
tor importanți indicatori ai planului, a subliniat 
necesitatea de a se analiza, in mod amănunțit și 
exigent, in fiecare unitate de producție și pe fie
care produs, cauzele care au făcut ca, in anul 
trecut, să nu se realizeze in întregime indicatorii 
stabiliți pentru aceste domenii. S-a cerut ca, pe 
baza acestei analize, să se ia măsuri concrete, 
practice, care să asigure, intr-un timp cit mai 
scurt, realizarea in bune condiții a tuturor pre
vederilor planului. Secretarul general al partidului 
a subliniat, in mod deosebit, necesitatea de a se 
asigura in fiecare întreprindere și la fiecare loc 
de muncă aplicarea fermă a măsurilor stabilite 
privind reducerea consumurilor materiale și de 
energie, introducerea unui inalt spirit de ordine și 
disciplină. In special se impune a fi luate măsuri 
energice pentru ca, odată cu sporirea producției 
de cărbune, țiței și energie electrică, să se acțio
neze peste tot, in spiritul programului stabilit, pen
tru gospodărirea cu maximă responsabilitate a 
acestor resurse, pentru încadrarea riguroasă in 
consumurile aprobate, îndeosebi la energie și com
bustibili. Prin aplicarea fermă a acestor măsuri de 
bună gospodărire a combustibilului și energiei va 
trebui să se asigure desfășurarea normală a acti
vității de producție in toate unitățile industriale, 
realizarea in bune condiții a sarcinilor de plan pe 
1985, îndeosebi a producției destinate exportului.

Arătind că datorită condițiilor grele din această 
iarnă, a gerurilor mari, care au împiedicat buna 
funcționare a centralelor electrice și au creat 
serioase greutăți in desfășurarea normală a acti
vității unităților economice - ceea ce a dus la 
unele rămineri in urmă - tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu a indicat ca, in spiritul măsurilor stabi
lite cu acest prilej, sâ se acționeze cu toată hotă- 
rirea pentru ca in toate unitățile economice să se 
asigure desfășurarea ritmică a producției, recu
perarea intr-un timp cit mai scurt a restanțelor și 
realizarea in întregime, in fiecare întreprindere, 
incepind chiar din luna martie, a producției fizice 
și marfă planificate, îndeosebi a producției desti
nate exportului. In acest sens, secretarul general 
al partidului a cerut guvernului, conducerilor mi
nisterelor, centralelor și unităților economice ca, in 
cursul lunii martie, să definitiveze programele spe
ciale de măsuri, care să asigure indeplinirea in 
bune condiții a tuturor indicatorilor de plan - atit 
cantitativi, cit și calitativi - utilizarea la intreaga 
capacitate a mașinilor și instalațiilor, reducerea 
consumurilor, a cheltuielilor materiale și costurilor 
de producție, creșterea productivității muncii și 
ridicarea nivelului tehnic și a calității produselor. 
S-a cerut ca toate aceste programe să fie temeinic 
dezbătute in cadrul consiliilor de conducere ale 
ministerelor, al consiliilor oamenilor muncii din 
centrale și întreprinderi și să se treacă de indată 
la aplicarea lor in practică.

Secretarul general al partidului a exprimat con
vingerea că oamenii muncii din industrie, construc
ții, transporturi, din toate ramurile economiei na
ționale vor acționa cu spirit de răspundere pentru 
transpunerea fermă in viață a acestor măsuri, in 
vederea obținerii, in acest an și pe întregul cinci
nal, a unor rezultate cit mai bune, creind astfel 
condițiile necesare trecerii cu succes la realizarea 
obiectivelor viitorului cincinal, 1986-1990, a hotări- 
rilor stabilite de Congresul al Xlll-lea al partidului.

In continuare, in cadrul ședinței, Comitetul Poli
tic Executiv a examinat Raportul privind rezultatele 
recensâmintului animalelor de la 1 februarie 1985, 
precum și Raportul privind evoluția efectivelor de 
animale in perioada 1 februarie 1984 - 1 februa
rie 1985.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că situația 
efectivului de animale este in general bună. Pe 
ansamblul agriculturii, față de rezultatele recensă- 
mintului anterior, numărul animalelor înregistrate 
la recensămintul de la 1 februarie 1985 este mai 
mare la aproape toate speciile de bază, ceea ce 
asigură condiții pentru creșterea livrărilor la fon
dul de stat și realizarea programului de autoapro- 
vizionare a populației cu produse agroalimentare.

Conform datelor recensâmintului, sporurile repre
zintă - comparativ cu 1 februarie 1984 - peste 
286 800 bovine, 430 000 porcine, 256 000 ovine și 
caprine, 18 800 cabaline, precum și peste 4 724 000 
păsări. In gospodăriile populației s-au obținut, de 
asemenea, creșteri la bovine, ovine și caprine, la 
păsări, precum și la efectivele matcă de vaci și 
juninci.

Comitetul Politic Executiv apreciază că, deși au 
fost înregistrate creșteri însemnate față de recen
sămintul anterior, sporul efectivelor de animale nu 
se situează la nivelul posibilităților, al programelor 
speciale privind dezvoltarea zootehniei. Se mențin 
încă diferențieri însemnate intre județe, chiar și 
.intre cele cu condiții asemănătoare de creștere a 
animalelor.

finind seama de această situație, Cașnitetul Po
litic Executiv a atras atenția Ministerului Agricultu
rii și Industriei Alimentare, tuturor celor care au 
răspunderi pe linia îndrumării și controlului acestei 
activități, precum și organelor agricole, centrale și 
locale, comitetelor județene de partid și consiliilor 
populare să ia măsuri energice in vederea realiză
rii sarcinilor de plan in domeniul sporirii șeptelului 
la nivelul prevăzut. S-a cerut, totodată, să se acțio
neze cu mai multă energie și răspundere pentru 
asigurarea necesarului de reproducători de cea 
mai bună calitate, pentru creșterea indicilor de na
talitate la toate speciile de animale și în toate uni
tățile, pentru asigurarea unor condiții corespunză
toare de hrănire și îngrijire a acestora. De aseme
nea, s-a subliniat necesitatea de a se lua măsuri 
ferme pentru respectarea normelor legale, a legi
lor statului privind înregistrarea, circulația, vinzarea 
și tăierea animalelor. In acest context, s-a cerut ca 
in fiecare județ să fie luate, in spiritul legilor in vi
goare, măsuri hotărite pentru lichidarea tăierilor 
ilegale și nejustificate de animale, pentru redu
cerea mortalității.

Comitetul Politic Executiv o indicat ca in toate 
județele să fie intocmite programe concrete de mă
suri in vederea imbunătățirii activității in zootehnie, 
creșterii numărului de animale, atit in unitățile 
agricole de stat și cooperatiste, cit și in gospodă
riile personale ale membrilor cooperativelor agri
cole de producție și in gospodăriile producătorilor 
particulari, pentru realizarea efectivelor de animale 
stabilite pentru anii 1985-1990, a prevederilor 
Programului național de dezvoltare a zootehniei și 
creștere a producției animaliere, in scopul asigură
rii, pe această bază, a unei tot mai bune aprovi
zionări a populației cu produse agroalimentare.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de aseme
nea, probleme curente ale activității de partid și 
de stat.

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A FEMEILOR
• 9

-EVENIMENT DE SEAMĂ ÎN VIAȚA POLITICA A ȚĂRII
O întîlnești pretutindeni : în uzine, în avanpos

turile științei, ale cercetării, la planșetă, la catedră, 
pe frontul pîinii... Adică oriunde este nevoie de 
minte ageră, de conștiinciozitate și migală, de 

< spirit creator, de abnegație. Datorită condițiilor 
create de societatea noastră socialistă, femeia poate 
să-și afirme astăzi pe deplin, în toate domeniile de 
activitate, trăsăturile personalității sale, participînd 
activ la viața economică și socială. Prin munca ei,

prin preocuparea pentru calitate, pentru lucrul bine 
făcut pentru frumos, ea constituie o prezență dem
nă de remarcat in toate sectoarele economiei. Par
ticiparea ei devine etalon de calitate și seriozitate 
profesională. Fiindcă munca ei, ca forma cea mai 
pregnantă a afirmării femeii în viața societății so
cialiste, se subsumează unei înalte conștiințe poli
tice și profesionale, telului întregii noastre națiuni 
de inflorirț a României socialiste.

Bogatele realizări ale actualei 
legislaturi—temeiuri pentru viitoare 

realizări și mai bogate
Deputății - spune tovarășul Nicolae Ceaușeșcu — sint aleși de cetățeni, 

sînt in slujba cetățenilor și trebuie să răspundă, să asculte și să soluționeze 
problemele cetățenilor. Aceasta este una din expresiile democrației 
noastre socialiste I

in lumina acestei definiții-program, fiind exponenți ai obștii, deputății 
în organul suprem al puterii de stat — Marea Adunare Națională - ca și 
cei în organele locale - consiliile populare - trebuie să fie oameni ai 
faptei cotidiene pentru obște. In spiritul profundului democratism al socie
tății noastre socialiste, deputății sînt aleși de masele populare pentru a 
conduce treburile sociale în conformitate cu politica partidului de ridicare 
a nivelului de trai material și spiritual al poporului. Pentru aceasta, ei au 
datoria să considere mandatul încredințat ca un mandat de muncă — de 
muncă împreună cu cetățenii și în folosul cetățenilor, implicindu-se ca 

' stimulatori și catalizatori de energii în întreaga activitate a acestora pe 
planul producției, gospodăririi, dezvoltării edilitare.

Cîteva din realizările acestei legislaturi, atit de bogate în succese pe 
toate planurile muncii și vieții poporului nostru, sînt puse în evidență și de 
reportajul-anchetă pe care îl publicăm în continuare.

Dezvoltarea edilitară - 
în pas cu dezvoltarea 

economică
...Municipiul Turda, care în pre

zent numără peste 6î 000 locuitori, 
este cunoscut și apreciat ca unul din 
centrele industriale puternice ale 
județului Cluj. Prezentîndu-ne dez
voltarea economico-socială a locali
tății in anii socialismului, primarul 
Gheorghe Cordea insistă cu o min-

drie lesne de înțeles asupra realizări
lor din cei patru ani ai actualului 
cincinal :

— In industrie am obținut o pro
ducție suplimentară în valoare de 
peste 435 milioane lei. A crescut, 
totodată, zestrea tehnică și edilitară 
a munjcipiului, fiind puse în func
țiune, în acești ani, 19 obiective și 
capacități noi de producție. S-au con
struit și dat în folosință 1 370 apar
tamente, un spital cu o capacitate 
de 430 paturi, un dispensar-policli- 
nică, un magazin universal tip BIG

și alte spații comerciale și de pres
tări serVicii pentru populație. S-a 
dezvoltat activitatea de industrie 
mică și prestări de servicii.

In realizarea sarcinilor ce au reve
nit consiliului popular pentru mai 
buna gospodărire și înfrumusețare a 
cartierelor, cei 43 de deputați au mo
bilizat ceiățenii din circumscripții Ia 
realizarea unor lucrări edilitar-gos- 
podărești, participind, împreună cu 
ei și in fruntea lor, la aceste acțiuni. 
Numai anul trecut au fost realizate, 
prin muncă patriotică, lucrări în va
loare de 89 milioane lei, revenind 
aproape 1 500 lei pe locuitor. Un 
mare număr de cetățeni, de exem
plu, au luat parte în ultimul timp la 
lucrările de extindere a canalizării 
pe străzile „Gheorghe Barițiu", 
„Ioan Corvin" și „Rindunicii", la 
muncile de interes obștesc pentru 
darea in folosință a unor blocuri de 
locuințe și unități comerciale, ca și 
a spitalului șa policlinicii, pentru 
extinderea stadionului, repararea mai 
multor străzi și trotuare, amenajarea 
unor spații verzi, plantații de 'arbori, 
arbuști și flori în noul microraion din 
cartierul „Oprișani" și în alte zone 
ale municipiului, la colectarea de 
materiale recuperabile și refolosibile. 
Inițiativa și spiritul gospodăresc do
vedite de deputați și — în principal
(Continuare în pag. a V-a)
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Adevărurile faptei

Pe Maria Nacu, Erou 
al Muncii Socialiste, vi
cepreședintă a Consiliului 
Național al Oamenilor 
Muncii, am cunoscut-o în 
fabrica de relon a Com
binatului de fibre sin
tetice Săvinești, unde lu
crează încă de pe cind 
primul fir textil de aici 
nu-și începuse călătoria 
spre lume. Maria Nacu 
este o femeie încă tînără 
(are 43 de ani și pare de 
33) și-și declară vîrsta fără 
ezitare; are și de ce ! A 
venit la Săvinești o copilă, 
a pus umărul, de la început, 
la pregătirile preliminare 
intrării în funcțiune a in
stalațiilor, a prins, de la 
început, toate prefacerile 
acestui loc de la marginea 
orașului Piatra Neamț, cu 
plute trecind pe Bistrița, 
cu turmele de oi venite la 
păscut în... ușa combinatu
lui. cu tot farmecul și cu 
toate greutățile începutu
lui. Maria Nacu este o fe
meie ca multe altele din 
combinat, destinul ei este 
destinul femeii muncitoare 
din România. O femeie care 
și-a găsit împlinirea in 
muncă, așa cum mii de fe
mei de aici, din Piatra 
Neamț, șl din întreaga țară

și-au găsit împlinirea, ros
tul adevărat.

— Ați venit aici o co
dană...

— Aveam 17 ani, termi
nasem școala profesională 
textilă la Buhuși și am fost 
repartizată direct la Săvi
nești. Auzisem că se face 
aici o fabrică mare și 
m-am bucurat. De fel sînt 
dintr-un sat din preajmă

deroba dumneavoastră cînd 
ați venit Ia Săvinești, în 
’58 7 Ce ați adus în vali
ză ?

— Mai întîi că nu aveam 
valiză. Nici n-aveam ne
voie de valiză, de altfel. 
Lucrurile, cite aveam. în
căpuseră într-o sacoșă. A- 
veam două rochițe de lu
cru și una de sărbătoare. 
O băsmăluță, singurii pan

de atunci, care abia în
drăznea să ridice fruntea 
și să privească în jur, este 
astăzi un om cunoscut și 
stimat, iar produsele Com
binatului de la Săvinești 
se bucură de apreciere pe 
nenumărate meridiane ale 
lumii.

— Multi nu Înțeleg prin 
ce se deosebește munca 
noastră de cea a textiliste-

Exemplele vii ale competenței
și cu mine începe prima 
generație de muncitori din 
familia noastră.

Ne spune că nu se deo
sebește cu nimic de cole
gele din generația ei. Si 
ne prezintă cîteva maisto- 
rițe cu o biografie asemă
nătoare, care, la fel ea și 
ea. sînt prețuite în combi
nat pentru competenta pro
fesională. pentru pricepe
rea cu care stăpinesc com
plicate instalații care te 
duc cu gindul la un vast 
laborator.

— Să nu vă surprindă 
întrebarea... Care era gar

tofi îi aveam în picioare... 
Pe urmă, din prima retri
buție. . mi-am cumpărat 
palton.

O privesc și caut în ochii 
ei lumina de atunci, de la 
început de drum. Mi le 
închipui pe fetele de la 
Săvinești, primul detașa
ment de tinere muncitoare 
din așezarea muncitoreas
că înfiripată în acei ani 
aici. Aveau o meserie. Ioc 
de muncă asigurat și nici 
nu-și dădeau seama, poate, 
la vremea aceea, că opțiu
nea lor avea semnificații 
mult mai adinei. Fetișcana

lor; și la noi, și la ele. se 
„torc“ fire, din care se 
face apoi îmbrăcăminte. Ei 
bine, nu-i deloc așa. Aici 
e vorba de complicate for
mule chimice, aici trans
formi în fir de melană sau 
de mohair ceva aproape 
imaterial : gazul metan. 
Este, in primul rînd, chi
mie, știință și, desigur, 
muncă, foarte multă mun
că și învățătură. îndeletni
ciri clasice ale femeii se 
îngemănează aici, în com
binatul nostru, cu cele mai 
moderne și mai complexe 
tehnici. Firește, nu mai e

o noutate să întîlnești fe
meile, munca lor în cele 
mai avansate ramuri ale 
industriei, in știință. în 
cercetare. Orinduirea noas
tră socialistă ne-a deschis 
cele mai largi posibilități 
de afirmare. Pentru noi. 
pentru toate femeile Româ
niei socialiste, un minunat 
exemplu ni-1 oferă perso
nalitatea strălucită a tova
rășei Elena Ceaușeșcu, 
proeminent om de știință 
și militant revoluționar de 
prestigiu. în aceste zile de 
început de martie. în în- 
tîmpinarea Conferinței na
ționale a femeilor. îi în
chinăm gindurile noastre 
cele mai calde, dragostea 
și prețuirea tuturor femei
lor muncitoare din patria 
noastră.

La „Textila" Buzău încă 
se mai simte miros de mor
tar și de var proaspăt, ca 
în orice fabrică nou cons
truită. Chipuri tinere, mul
te chipuri tinere. Sint fete
le acestor locuri, altădată 
(nu mai departe acum două 
decenii 1) lipsite de indus
trie. Muncitoare, și ele. la 
prima generație. Aflăm că 
media de vîrstă a fabricii 
este de 21 de ani și nu ne 
mirăm cînd între munci
toarele fruntașe ne este 
prezentată o fată de 20 de

Anica FLORESCU
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii"
(Continuare in pag. a IV-a)

Credibilitatea unui re
gim politic constă în rea
lizările sale. Acesta e un 
adevăr elementar. Socia
lismul nostru nu are ne
voie să-și .facă reclamă, 
propaganda sa o consti
tuie orașele noi care cresc 
din mijlocul unor așezări 
vechi, moștenite de la 
regimuri, chipurile libera
le în vorbe, dar ineficace 
în fapte (cauzele le știm). 
Așa incit, în ce mă pri
vește, ca martor a două 
sisteme de a conduce so
cietatea : sistemul bur
ghez și sistemul socialist, 
pot depune mărturie în
temeiat pe fapte, iar fap
tele se află în fața noas
tră, le trăim — chiar 
dacă uneori mai greu, 
mai cu sacrificii, pentru 
că nimic nu se face ușor 
în lume, mai ales cînd e 
vorba de lucruri gran
dioase — și ele, aceste lu
cruri grandioase, sînt nu 
numai fotografiate, ci și 
există în realitate, nu sînt 
machete, ci funcționează.

La drept vorbind, cînd 
am aflat de reluarea lu
crărilor la Canalul Dunăre

— Marea Neagră nu știu 
ce gind sceptic m-a în
cercat. Se lucrase greu 
acolo, cu mulți ani in 
urmă, cu tirnăcopul, cu o 
dotare tehnologică primi
tivă. Așadar, nu fără un 
acut interes am urmărit 
cele ce se petreceau în 
acel deșert stincos care 
trebuia străpuns, de data 
asta cu mijloace eficace, 
și ele rod ale unei indus
trializări care ne asigură 
independența economică. 
Aceste mijloace tehnice 
ar fi trebuit, in alte con
diții, plătite cu bani grei 
și răuvoitorii au toate 
motivele să nu se bucure 
de ridicarea noastră teh
nică pentru că nu mai 
sîntem clienții unor so
cietăți străine și nu mai 
cumpărăm, mai precis 
spus, vindem âltora ceea 
ce cumpăram odată. In 
felul acesta a dispărut 
infeudarea economică- și 
plătim mâi ieftin ceea ce 
trebuia însușit pe valută, 
care știm cit de greu se 
obține, pentru că în spa
tele acelor bani se află 
totdeauna sudoarea între

gului popor. Iată de ce 
mi se pare firesc să vor
bim despre aceste reali
tăți ; ele vorbesc despre 
puterea regimului nostru. 
Deci : Canalul, Metroul, 
Transfăgărășanul, Uzine 
producătoare de avioane, 
Uzine producătoare de 
vapoare, Uzine producă
toare de mașini, șosele, 
hidrocentrale grandioase 
— iată tot atîtea afișe 
electorale ale regimului 
nostru socialist ! Cred că 
mai mult de atit nu mai 
trebuie pomenit, faptele 
cresc în jurul nostru, pu
terea industrială a țării 
noastre a crescut impre
sionant.

Am citit Manifestul 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste zilele 
acestea. Cu 40 de ani in 
urmă, lectura acestui text 
ar fi stîrnit zîmbete de 
îndoială. Proiectele sînt 
uriașe, ca tot ce am în
făptuit. Canalul Bucu
rești — Dunăre, termina
rea lucrărilor la Metrou, 
continuarea extinderii 
construcției de locuințe 
urbane, ridicarea de noi

Centre Civice, dintre care 
cel al Bucureștilor mi se 
pare de o grandoare fără 
seamăn, darea in folosin
ță a noi spitale, săli de 
cursuri, stadioane, dru
muri publice etc. etc. 
Citim aceste rînduri 
scrise cu litere aldine in 
ziare și știm că din tex
tul lor vor răsări noi 
orașe, că vom face din 
această țară un loc al rîu- 
rilor, dirijate in folosul 
omului, din sate niște 
orășele ; dar pentru asta, 
cum e firesc, este ntvoie 
și de sudoare, de mult 
efort omenesc.

Ne-a revenit nouă a- 
ceastă uriașă răspundere 
și trebuie să fim demni 
de ea. Dacă privim în jur, 
exemplele nu lipsesc. 
Toate statqle industriali
zate au la bază o perioa
dă de mari încercări și 
asta trebuie să înțelegem. 
Dacă se luptă cu seceta,

Euqen BARBU
(Continuare

r
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Temei de măreție pentru țară
lntemeindu-ne in demnitate 
Vot hotărît ne e iubirea 
De Patrie, căci dreaptă-i împlinirea 
Acestui plai rotund în libertate.

Din Dobrogea în dulce Maramureș 
Și din Zarand la Dunăre și Prut, 
în tot ce-am făurit și-n tot ce-am vrut 
Zidit-am țara într-al muncii iureș.

Demn, ne-om alege gospodarii gliei 
Cum se alege griul in lumină, 
Prin votul dat cu-ncredere deplină, 
Temei in măreție României.

Și vom ’nălța în orizont de pace 
O Patrie durată în urmați — 
Cutezători, ii sîntem azi chezați 
Și fapta auroră ni se face.

E Ceaușeșcu brav cirmaci de țară 
Arc de triumf, inalt, peste Carpați 
Și sub îndemnul său, iluminați, 
inaintăm uniți pe-o cale temerară.

George COANDA

Și-om înfrunta, în vremi, orice furtună : 
Partidulni-i cirmaci lucid și rază, 
Lumina sa inalt ne privegliează, 
Sub steagul său biruitor ne-adună.
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în întîmpinarea alegerilor de la 17 martie
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REALIZAREA EXEMPLARĂ A SARCINILOR ECONOMICE
CAPACITĂȚILE ENERGETICE
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PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICA Șl EXPORT

UTILIZATE LA NIVELUL MAXIM! îndeplinit integral, prin măsuri

LA IZVOARELE CREȘTERII ENERGIEI ELECTRICE
ENERGIA ȘI ABNEGAȚIA OAMENILOR

Energeticienii mai vechi lși amin
tesc, desigur, că în urmă cu 20 de 
ani, cînd intre orașele Vulcan și 
Lupeni, alături de alte trei grupuri 
mai mici, a fost pus în funcțiune 
grupul de 150 MW, termocentrala de 
aici, din satul paroșeni a fost con
siderată ca o stea de mărimea in- 
tîi în constelația energetică a țării, 
între timp, odată cu impetuoasa 
dezvoltare economico-soclală a țării, 
pe harta ei de lumină și putere au 
apărut alte stele mult mai mari 
care au „eclipsat" In parte astrul de 
la Paroșeni. Numele și renumele lui 
s-au păstrat și înnobilat însă și prin 
faptul că, în decursul anilor, aici 
s-au format importante eșaloane de 
specialiști energeticieni, oameni care 
au dus școala și experiența Paro- 
șenilor acolo unde țara a avut ne
voie.

Dar iată, Paroșeniul Iese din „ano
nimat", din semiobscuritate. Revine 
puternic în atenție. Producția lui de 
energie electrică este nu numai 
indispensabilă, ci și absolut nece- • 
sară.

Condițiile atmosferice deosebit de 
aspre din această iarnă, cu tem
peraturi scăzute și ninsori abunden
te, constituie un examen al compe
tenței profesionale și pentru energe
ticienii de aici. In fiecare zi care a 
trecut de la începutul anului, deviza 
întregului colectiv — deviză propusă 
ca obiectiv permanent de muncă in 
această perioadă de organizația de 
partid — a fost exprimată doar 
în cîteva cuvinte : „Să asigurăm 
funcționarea grupurilor energetice la 
puterea lor maximă!" Și pentru îm
plinirea acestui obiectiv au fost de
puse și sînt făcute în continuare 
eforturi deosebite, demne de toată 
admirația. Lista de probleme și ur
gențe care trebuie rezolvate prompt 
este impresionantă. Sînt soluționate 
(mele — apar altele. Cărbunele din 
Vagoane a înghețat „tun" ; funcțio
narea termocentralei a fost pericli
tată apoi de înghețarea apei la cap-

tarea din ptriul Baleia ; la Instalații 
au apărut, cind intr-un loc, cînd în 
altul, defecțiuni neprevăzute. Dar 
termocentrala — cu cîteva „căderi" 
remediate grabnic — a funcționat și 
funcționează la parametri superiori. 
Ne-o arată și pulsul ei, puterea 
medie zilnică pe care-o dă sistemu
lui energetic național. Urmărindu-i, 
de pildă, funcționarea în perioada 
21—28 februarie se poate observa 
menținerea relativ constantă la circa 
3 milioane kWh zilnic a producției 
de energie electrică din zilele de 22, 
23. 24. 25, 26 și 27 februarie. Excep
ție îmbucurătoare, firește, fac doar 
zilele de început și sfîrșit ale aces
tui interval : față de 3,2 milioane 
kWh produși la 21 februarie, în ziua

...Alertă în termocentrală. A apă
rut o creștere a vibrațiilor la ven
tilatorul de aspirație a gazelor arse 
din cazan. Consecința ? Puterea dis
ponibilă a unui grup a scăzut cu 
20 MW. Pentru cît timp ? Aceasta 
depindea de echipa condusă de Dra- 
gomir Lucaci, care trebuia să asi
gure repararea ventilatorului. Oame
nii au muncit eroic ; cind afară, pe 
ger și vînt, cind în interiorul ven
tilatorului, la o temperatură de plus 
45—50 grade. Totul 
ore I „De necrezut !“ 
cu admirație. „Dar 
răspuns mulțumiți 
remarcabile performanțe.

MOMENTELE DE „LINIȘTE", DE 
RAGAZ SÎNT PUȚINE. Cind se

a durat patru 
— au spus unii 
posibil" — au 

autorii acestei

La termocentrala Paroșeni

de 28 ale lunii s-au produs 4 mili
oane kWh !

PRINTR-O MOBILIZARE ȘI DIS
CIPLINA EXEMPLARE. Toate for
țele disponibile, conducerea unității, 
specialiștii, muncitorii sînt reparti
zați operativ, „din mers" cum se 
spune, in funcție de necesități. Și 
aceasta nu doar cîteva zile, ci săp
tămini în șir. Secvențele de muncă 
sînt numeroase și, inevitabil, nu ne 
vom putea referi decit la cîteva 
dintre ele. Directorul unității, ing. 
Alexandru Aruncuteanu, bunăoară, 
împreună cu o echipă anume con
stituită, a asigurat, dimineață de 
dimineață, înainte de ivitul
rilor, pe un ger năprasnic de
blocarea de gheață a captării Ba
leia. în alt loc „fierbinte", acolo 
unde se desfășoară activitatea de 
descărcare a cărbunelui din vagoane, 
s-au remarcat șeful de atelier Carol 
Golgoț șl maistrul Ion Maier, prin 
felul cum au coordonat și organizat 
activitatea da descărcare a vagoa
nelor

20-

părea că toate agregatele funcționea
ză normal, cazanul nr. 4 a trebuit 
să fie oprit. Au apărut spargeri de 
țevi la economizor și în focarul ca
zanului. în toiul nopții, ing. Nico
lae Slăvei, șeful secției reparații 
termomecanice, a format o echipă 
specială pentru intervenții. A bătut 
din ușă 
cialiștii 
nătatea . . ____ _____  ...
din orașul Vulcan. Om cu om s-au 
adunat și au format echipe conduse 
de Gheorghe Niță. Dumitru Călu- 
găru și Puchin jlie, Ionel Purdidă, 
avîndu-1 în frunte pe maistrul Petre 
Piciu. Dimineața, maistrul principal 
Iuliu Man a venit cu forțe suplimen
tare, cu oameni din echipele con
duse de Ion Adămoiu, Ludovic 
Cseva, Dorel Faur, Iosif Horvat și 
Ion Chițimia.

O noapte șl o zi s-a muncit încor
dat, cu înverșunare. Defecțiunile au 
fost remediate. Apoi a început umple
rea cazanului cu apă. în același timp, 
s-a efectuat proba hidraulică. A 

o continuat umplerea rezQțvoarelor cu 
apă, după care a urmat aprinderea 
focurilor. Era ora 16,30. Inginerul- 
șef Gheorghe Dinea. care a supra
vegheat și coordonat îndeaproape 
lucrarea, l-a întrebat pe. dispecertn 
de centrală, Ing. Ștefan Radulescu, 
care sînt parametrii de funcționare. 
Cînd a aflat că sint buni și-a frecat' 
bucuros palmele : „înseamnă că la 
ora 19.30 intrăm în paralel cu siste
mul energetic național. Puterea dis
ponibilă va £rește cu 40 de MW și 
termocentrală va asigura minimum 
160 MW. Ceea ce nu e deloc rău. E

în ușă, la muncitorii și spe- 
din cartierul aflat în veci- 
termocentralei și apoi la cei

ca-n zilele noastre cele mai bune".
Asistăm la o manevră tehnică, 

după care s-a aprins flacăra de con
trol. Și de la ea s-au aprins arză
toarele cazanului. Inginerul-șef și-a 
privit ceasul. Pină la intrarea în 
paralel mai rămăseseră două ore. 
„Ce vă doriți acum cel mai mult 7“ — 
l-am întrebat. „Agregatele să func
ționeze din plin, neîntrerupt, la pu
terea maximă". „Si altceva 7“ „De 
cîteva zile și nopți m-am mutat 
aici. Tare aș vrea să știu ce a fă
cut la examene fata, care-i studentă 
la Petroșani". Și a rămas în conti
nuare la post.

UMĂR LINGĂ UMĂR, CU PUTERI 
UNITE. în aceste zile de amplă mo
bilizare a forțelor pentru sporirea 
producției de energie electrică, spri
jinul organelor locale de partid, 
care acționează ca un comandament 
de coordonare operativă a eforturi
lor în abatajele minelor, la prepa- 
rații, pe căile de transport și in 
locurile de descărcare a cărbunelui. 
Ia termocentrală, se dovedește deo
sebit de eficient Energeticienii au 
fost substanțial sprijiniți de către 
întreprinderea de utilaj minier și 
întreprinderea pentru piese de 
schimb și reparații utilaje electro
mecanice din Petroșani, care au tri
mis echipe proprii, specializate, pen
tru a ajuta la menținerea în stare 
de funcționare a instalațiilor de ali
mentare cu cărbune, pentru repa
rarea unui motor de 5 000 kW de la 
pompele cu apă, pentru rezolvarea 
altor probleme urgente. Apoi, o 
echipă de la Șantierul de construc- 
ții-montaj Mintia, lot Paroșeni. a 
lucrat fără întrerupere două schim
buri consecutiv, reușind să repună 
în funcțiune într-un timp record 
boilerul nr. 3. asigurîndu-se livra
rea de energie termică pentru în
călzirea a 35 000 apartamente din 
orașele Văii Jiului, în condiții de 
economicitate. Totodată, prin pune
rea în funcțiune a boilerului respec
tiv a crescut producția de energie 
electrică cu 25 MWh.

La toate acestea s-ar mai putea 
adăuga multe alte măsuri. între al
tele, în zilele cele mai grele, cu 
temperaturi foarte scăzute, energe
ticienii de la Paroșeni au primit 
cărbune de la mina Vulcan, cărbune 
cu o putere calorică ridicată, de 
bună calitate, asigurîndu-se astfel 
funcționarea cu randamente superi
oare a agregatelor.

Și astfel, umăr lingă umăr, cu 
forțe unite, dificultățile sînt învinse.

de îmbunătățire a organizării muncii
Aproape jumătate din producția de 

sodă caustică și sodă calcinată a ță
rii se realizează pe platforma chi
mică a municipiului Rimnicu Vil
cea, principalul furnizor fiind Com
binatul de produse sodice Govora. 
Iată de ce, finind seama tocmai de 
importanta producției pe care o rea
lizează. colectivul acestei unități a 
analizat recent cauzele care au fă
cut ca. in primele două luni ale a- 
nului, să se înregistreze o anumită 
restanță la producția de sodă caus
tică și sodă calcinată.

— Sub aspect tehnic și organiza
toric — ne spune inginerul Vasile 
Săvuleseu, directorul general al 
combinatului — am fost bine pre
gătiți și. deci, eram in măsură să 
depășim greutățile provocate de că
derile mari de zăpadă și îngheț din 
primele două luni ale anului. Pro
gramul pregătirilor pentru iarnă il 
îndeplinisem punct cu punct, astfel 
incit instalațiile să poată funcționa 
la întreaga capacitate. în orice con
diții atmosferice. Greutățile au por
nit. în schimb, de la desfășurarea 
necorespunzătoare a aprovizionării 
cu materii prime. îndeosebi cu 
calcar și cocs, ceea ce ne-a pus în 
situația de a exploata instalațiile cu 
mult sub capacitatea lor.

Ca și în apii precedent!. Combi
natul de produse sodice Govora a 
intrat in iarnă cu un stoc de calcar 
și cocs care să ajungă pentru des
fășurarea 
timp de 
urma să 
eșalonată 
graficelor 
furnizori, 
de lianți 
derea minieră Rimnicu Vilcea; Com
binatul minier Cluj-Napoca și Fa
brica de marmură Vașcău. Numai că 
lucrurile nu au stat așa. livrarea 
calcarului — de pildă — fiind sis
tată practic săptămini la rind. Ce 
s-a întreprins pentru eliminarea 
acestor neajunsuri 7

— Pentru reluarea ș! intensifica
rea livrărilor de' calcar — precizea
ză tovarășul Nicolae Dldoiu, direc
torul comercial al combinatului — 
am organizat la fiecare furnizor un 
fel de dispecerate. Mai exact, am 
trimis delegați cu sarcina specială 
să .urmărească permanent, zi și noap
te. drumul calcarului de la extrac
ție pînă la Încărcarea In vagoane 
și expediere, efectuind cu acest pri
lej și recepția produselor. Totodată, 
împreună cu conducerile direcțiilor 
regionale de căi ferate Craiova și 
Cluj-Napoca am trecut la navetiza- 
rea transportului de calcar. Eficien
ța măsurilor luate 7 începînd din 
luna februarie. Combinatul de lianți 
Cîmpulung a respectat zi de zi gra
ficele de livrare, încheiate pe baza 
contractelor încheiate, asigurîndu-se

condiții și pentru 
fantelor din prima

Ca urmare a îmbunătățirii apro
vizionării cu materii'prime, cele mai 
multe din instalatiije combinatului 
au putut să fie exploatate la în
treaga capacitate și, în ultima de
cadă a lunii februarie, producția de 
sodă caustică și sodă calcinată s-a 
apropiat de nivelul sarcinilor stabi
lite. Totuși, producția continuă să 
oscileze de la o zi la alta, deoare
ce aprovizionarea cu cocs se face, 
in continuare, cu mult sub nivelul 
necesarului. Practic, restanțele acu
mulate în perioada care a trecut 
de la începutul anului însumează 
peste 5 000 tone cocs.

Cu convingerea că în cel mai 
scurt timp se va soluționa și aceas-

recuperarea res- 
lună a anului.

ivit au fost imediat so- 
și deci producția s-a des-

La Combinatul 
de produse sodice 

- Govora

tuși s-au 
luționate 
fășurat ritmic.

— Jn spiritul indicațiilor și orien
tărilor secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din combinatul nos
tru acționează cu toată hotărirea și 
răspunderea pentru sporirea produc
ției 
rea 
ror 
ne 
cretara comitetului de partid, 
prezent, de exemplu, livrările 
nice la export sînt cu 10 la 

. mai mari față de prevederile 
nulul.
pe tot parcursul lunii martie, fapt 
ce 
rea 
rea

destinate exportului și onora- 
la termenele prevăzute a tutu- 
contractelor încheiate — ne spu- 
tovarășa Eufrosina Băiașu, se

in 
zil- 

sută 
pla- 

Același ritm îl vom menține
atrage după sine îndeplini- 
— probabil — chiar depăși-

normală a activității pe 
15 zile. Această rezervă 

fie completată cu livrarea 
a materialelor, potrivit 
stabilite și acceptate de 

respectiv de Combinatul 
Cîmpulung, întreprin-

tă problemă, să vedem ce măsuri au 
fost luate și se vor lua în continua- . 
re pentru recuperarea răminerilor 
în urmă la producția de sodă caus
tică și sodă calcinată. La conduce
rea combinatului ne este prezentat 
un amplu program special. în care 
marea majoritate a măsurilor sta
bilite sînt încercuite, ceea ce în
seamnă că ele au și fost finali
zate.

—■ în prima parte a anului, așa 
cu-m s-a stabilit în ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., am efectuat un volum mai 
mare de lucrări de revizii și repa
rații la unele utilaje și părți de in
stalații. ne precizează directorul ge
neral al combinatului. în prezent, 
s-au încheiat reparațiile la filtrele 
de bicarbonat de sodiu, calcinatoa- 
rele din cadrul uzinei de sodă nr. 
2, liniile de transportat var, calcar și 
sodă, instalațiile de ambalare a pro
duselor etc. în felul acesta, avem 
posibilitatea să scurtăm perioada de 
revizii și reparații capitale progra
mată la începutul lunii aprilie, timp 
în care vom acționa pentru recu
perarea tuturor restanțelor.

— Să înțelegem că acțiunile pre
văzute pentru recuperarea restanțe
lor se vor declanșa abia atunci 7

— Măsuri s-au luat încă de pe 
acum. Printre altele, toți specialiș
tii au fost repartizați pe schimburi 
pentru întărirea asistentei tehnice și 
rezolvarea operativă a oricăror de
reglări ce intervin pe fluxurile de 
fabricație. De la aplicarea acestei 
măsuri, respectiv de la începutul de
cadei a treia a lunii februarie, prac
tic n-au mai apărut deficiente teh
nice. Iar micile defecțiuni care to-

va 
Și 
planului trimestrial la export.

Pentru a exista o mai mare si
guranță că acest obiectiv va fi în
deplinit. în aceste zile au fost in
tensificate lucrările de modernizare 
a unor utilaje și fluxuri tehnologi
ce, care să permită sporirea capa
cității de producție. Din multitudi
nea acestor lucrări reținem, pentru 
exemplificare, schimbarea sistemului 
de evacuare - a leșiei la toba de 
caustificare nr. 2 și punerea în func
țiune a unei instalații de automa
tizare la compresoarele de aer în 
cadrul uzinei de sodă nr. 2.

Există, totuși, o serie de proble
me care nu au fost soluționate incă 
în mod corespunzător. Așa. de pil
dă. pentru obținerea sodei calcinate 
de calitate extra, produs care asi
gură un bun curs de revenire, este 
nevoie în acest an de 1 378 tone 
sulfura de sodiu, material care nu 
este altceva decît un subprodus re
zidual de la Combinatul chimic Tîr- 
năveni șl întreprinderea „Sinte- 
za“-Oradea. Cu toate acestea, com
binatul de la Govora a primit re
partiții numai pentru 400 tone. Șl 
încă o situație de aceeași natură. 
Mulți parteneri de peste hotare so
licită livrarea sodei caustice în bu
toaie de tablă subțire, ceea ce este 
avantajos și pentru chimiștii vil
ceni. Numai că repartițiile de tablă 
subțire primite pînă în prezent sint 
cu mult mai mici față de necesa
rul pe întregul an.

Sigur. Centrala industrială de pro
duse anorganice, ca for tutelar, a- 
flată, de altminteri, la cîteva sute de 
metri de combinat, va acționa și 
pentru soluționarea acestor proble
me. Esențial este ca. acum, cind in
stalațiile pot funcționa din plin, să 
se asigure toate condițiile necesare 
pentru recuperarea neintîrziată a 
restanțelor și îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a planului la pro
ducția fizică și export.

Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii*Constantln MORARU

CAMPANIA AGRICOLA DE PRIMAVARfl - TEMEINIC PREGĂTITA!
• •
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Producerea răsadurilor de legume
O LUCRARE SUB SEMNUL URGENȚEI

Aspect din atelierul de circuite C.T.C. al întreprinderii „Electrotehnica" 
din București Foto : S. CristianVEȘTI DIN ÎNTREPRINDERI

Pe frontul energeticii
Aplicînd în viață măsurile stabi

lite de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. din luna ianuarie, 
sarcinile și indicațiile date de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. ener- 
geticienii de la termocentrala Min- 
tia-Deva, învingind greutățile ier
nii. au asigurat în permanentă 
cantități sporite de energie electri
că. De la începutul anului și pină 
in prezent, de aici s-au livrat eco
nomiei naționale 1 300 milioane 
kWh energie electrică, cu 175 mi
lioane kWh mai mult decit s-a 
prevăzut 
subliniat 
electrică 
bune se 
de peste 
Cerbu, corespondentul

între unitățile miniere din Ma
ramureș care au incheiat primele 
două luni ale anului cu o producție 
suplimentară se numără și Exploa
tarea minieră Herja. Pe seama or
ganizării mai judicioase a schim
burilor în subteran, pentru folo
sirea cu randament crescut a uti
lajelor și a timpului de lucru, in 
condițiile impuse de asprimea ier
nii. aici s-au obtinut peste plan 
1 900 tone de minereu. în primele 
două luni ale anului. Centrala mi
nereurilor din Baia Mare a înregis-

în plan. Este demn de 
și faptul că la energia 

obținută pe bază de căr- 
înregistrează o depășire 
42 milioane kWh. (Sabin 

„Scînteii").

trat o producție suplimentară de 87 
tone de plumb în concentrate și 171 
tone cupru în concentrate. Aceste 
rezultate atestă hotărirea mineri
lor de a realiza ritmic planul la 
producția fizică. (Gheorghe Susa, 
corespondentul „Scînteii").
Peste prevederile de plan

Mobilizați în entuziasta întrecere 
socialistă pentru înfăptuirea exem
plară ă sarcinilor și obiectivelor 
prevăzute în ultimul an al actua
lului cincinal, oamenii muncii din 
unitățile economice ale județului 
Vilcea au obținut în primele două 
luni importante succese la produc
ția fizică. Cu rezultate deosebite 
ia acest indicator întimpină ale
gerile de la 17 martie colectivele 
de muncă din cadrul Combinatului 
chimic Rimnicu Vilcea și întreprin
derea .forestieră de exploatare șl 
transport Vilcea. în perioada care 
a trecut din acest an. chimiștii au 
produs peste prevederile planului 
992 tone percloretilenă, 22 tone 
tetraclorură de carbon și alte sor
timente in valoare totală de aproa
pe 3 milioane lei. La rîndul lor, 
forestierii vilceni au pus suplimen
tar la dispoziția economiei națio
nale 125 mc bușteni pentru indus
trializare, 400 mc cherestea, 2 400 
mp uși-ferestre, 288 mc lemn de 
mină și altele. (Ion Stanciu, cores
pondentul „Scînteii").

Cu toate că cea mai mare parte 
a țării este acoperită de zăpadă, iar 
.noaptea se înregistrează incă tem
peraturi scăzute, se poate spune că 
pentru legumicultori primăvara a 
sosit. în legumicultură, indiferent 
de evoluția timpului, se muncește 
intens la producerea de răsaduri, 
se repară solariile și se amenajează 
altele noi, continuă fertilizarea te
renurilor cu ingrășăminte organice 
și chimice. Și este nevoie ca toate 
aceste lucrări să fie mult urgentate, 
astfel incit să fie asigurate condi
țiile necesare obținerii celor 7,5 mi
lioane tone de legume de cîmp pre
văzute în plan. Care este stadiul 
lucrărilor la zi Jn legumicultură și 
ce trebuie întreprins, în continuare, 
în acest sector 7

După cum se știe, cantitatea și 
mai ales timpurietatea producției 
de legume depind, în măsură hotă- 
ritoare, de asigurarea unor răsaduri 
viguroase și sănătoase. Pentru cam
pania agricolă de primăvară sînt 
necesare peste 7,2 miliarde fire de 
răsaduri, producerea acestora fiind 
în plină desfășurare. După cum am 
fost informați la Direcția generală 
economică a horticulturii din Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare,- s-a încheiat semănatul 
tuturor suprafețelor prevăzute pentru 
producerea răsadurilor destinate 
plantării în solarii. Acum, continuă 
insăhiințarea în răsadnițe și sere în 
vederea obținerii răsadurilor la 
speciile care se plantează în cimp : 
varză timpurie, tomate, vinete, ar
dei și altele. Pînă la începutul lunii 
martie au fost însămînțate toate 
suprafețele destinate producerii ră
sadurilor de varză timpurie, 25 la 
sută din cele repartizate tomatelor 
timpurii și 70 la sută pentru cono
pidă. La tomate — cultura cu cea 
mai 
este avansat în județele Olt, Arad. 
Satu ’
Vrancea și Dîmbovița, 
crare se desfășoară in 
făcător 
Giurgiu, Timiș, Bihor, 
acolo unde se cultivă suprafețe 
mari cu tomate și 
planului, urmează 
cantități mari din 
legumicol solicitat 
piața internă, cit și la export. In 
vederea producerii numărului stabi
lit de răsaduri, organele de specia

litate au datoria să la măsuri ferme 
pentru asigurarea respectării grafice
lor de însămințare Ia fiecare cultură.

Condițiile climatice din această 
primăvară necesită ca in toate uni
tățile cultivatoare să fie luate mă
suri speciale în vederea obținerii 
numărului stabilit de răsaduri pen
tru fiecare specie în parte. Ce tre
buie întreprins in această direcție 7 
Ne răspunde Paul Focșeneanu, di
rectorul ‘ , 1 • *•-
de seră : ;,Timpul . fiind 
iar temperaturile 
scăzute, sîntem obligați 
măsuri suplimentare In 
producerii răsadurilor de 
ardei și vinete, astfel îneît 
garanția că ele vor putea 
tate in perioada optimă și

mare pondere — semănatul
Mare, Vaslui,

în județele

— «.IdU,
^Mehedinți, 

Această lu- 
ritm nesatis- 

Teleorman, 
adică tocmai

unde, potrivit 
să fie obținute 
acest sortiment 
mult atît pe

Trustului pentru legumele 
’ ■ intirziat,

menținîndu-se 
să ■ luăm 

vederea 
tomate,, 

să existe 
fi plan- 

__ ... _____  ___ . astfel se 
vor realiza recolte timpurii. Prima 
cerință este să fie folosite intensiv 
toate suprafețele din serele înmul- 
țitor, solariile cu încălzire biologi
că, înmulțitoarele amenajate cu . 
materiale locale, tntr-un cuvint 
orice spațiu încălzit în care sămința 
poate germina în mod normal. în 
scopul utilizării în totalitate a spa
tiilor din sere, se recomandă ca se
mănatul să se facă în lădițe care să 
fie așezate -pe țevile de încălzire. 
După 2—3 săptămîni, lăditele res
pective Vor fi transportate Ia locul 
unde se va face repicarea răsadu
rilor. Specialiștii au datoria să ur
mărească îndeaprqape în ce măsură 
semințele au încolțit și dacă plan
tele se dezvoltă normal. Cu alte 
cuvinte, din sămînța pusă în pămînt 
e nevoie să rezulte un răsad bun. 
în acest scop, în mod obligatoriu, 
semințele de ardei șl vinete vor 
trebui înmuiate in apă caldă spre 
a se asigura preîncolțirea lor. Nu 
este permis ca la aceste culturi 6ă 
se folosească sămînță uscată. întru- 
cît afară este încă frig, in toate 
spațiile destinate producerii răsa
durilor trebuie să se asigure tem
peratura optimă necesară înțolțiril 
semințelor și dezvoltării plantelor. 
Pentru a se preveni clocirea semin
țelor este neapărat necesar să fie 
folosită orice modalitate de încăl
zire a serelor lnmulțitor, iar prin 
metodele cunoscute de 
fie reactivat patul de 
bil din răsadnițe. Nu 
nici o clipă că răsadul 
litate — viguros șl sănătos — este 
de cea mai mare însemnătate pen

grădinari să 
biocombusti- 
trebuie uitat 
de bună ca-

tru Realizarea unor producții mari 
și cit mai tiiypurii de legume".

Asigurarea unor răsaduri de bună 
calitate și in număr corespunzător 
suprafețelor ce urmează să fie 
cultivate, impune ca ponderea a- 
cestora să se situeze în prim planul 
preocupărilor tuturor specialiștilor 
și cadrelor de conducere din acest 
sector. Ce măsuri trebuie între- 

, prinse pentru ca. în condițiile cli
matice mai puțin favorabile din a- 
ceste prime zile ale primăverii, să 
fie obținute răsaduri de bună cali
tate 7 La această întrebare ne răs
punde tovarășul M. Dumitrescu, 
șef de laborator la Institutul 
cercetări pentru legumicultură 
floricultură Vidra : „In lumina 
dicațiilor conducerii partidului 
privire la creșterea producției 
legume, astfel îneît să fie satisfă
cute corespunzător nevoile de con
sum ale populației, institutul nos
tru a elaborat tehnologii cadru pen
tru producerea legumelor. Ele tre
buie aplicate diferențiat pe fiecare 
solă tn parte. O atenție aparte se 
acordă în cadrul acestor tehnologii 
normelor cu privire la asigurarea ră
sadurilor de legume în condițiile re
ducerii consumului de energie. Pen
tru cultura ■ tomatelor timpurii, de e- 
xemplu, trebuie să se producă, in sere 
sau răsadnițe calde, răsad in virstă 
de 45—55 de zile. Totodată, unitățile 
agricole au obligația să-și asigure 
și o rezervă de răsaduri de 10 la 
sută. Pentru ca plantarea să se 
poată face la termenul stabilit, este 
necesar ca și însămînțarea în ră
sadnițe sau sere să se facă potrivit 
graficelor întocmite de organele de 
specialitate. Condițiile climatice din 
această primăvară impun să fie 
luate măsuri speciale tn de privește 
producerea răsadurilor. Cea mal 
mare atenție trebuie acordată in- 
sămințării suprafețelor stabilite, 
astfel îneît să existe garanția 
tinerii numărului prevăzut de 
saduri. Astfel, la un hectar de 
mate timpurii, vinete, varză 
conopidă esfe necesară pentru 
mănat o suprafață de răsadniță 
40—45 metri pătrați, iar pentru 
picat 250—400 metri pătrați, la 
del — 50—60 și, respectiv, 300—350 
metri pătrați. Respectarea acestor 
norme este de mare însemnătate 
pentru obținerea unor răsaduri de

Ale-Pregătirea amestecului de pămînturi pentru paturile calde la I.A.S. 
xandria - județul Teleorman

de 
și 
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Cll 
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to- 
sau 
se- 
de 

re- 
ar-

bună calitate și realizarea unei 
densități superioare de plante la 
hectar. Spre a se economisi com
bustibil, s-a revenit la producerea 
răsadului în răsadnițele clasice în
călzite cu biocombustibil. Deoa
rece timpul se menține rece, este 
nevoie să fie folosite mijloacele cu
noscute pentru grăbirea procesului 
de fermentare. Mai trebuie adăugat 
că. în condițiile acestui an, dacă 
temperatura nu este bine dirijată, 
există pericolul alungirii răsaduri
lor. Pentru a se preveni acest fe
nomen, cînd plantele au 3—4 frun
ze normale, se fac tratamente cu 
substanțele chimice prevăzute in 
tehnologiile difuzate de organele 
de specialitate. De asemenea. in 
vederea bunei dezvoltări a plante
lor este bine să se facă fertilizarea 
extraradiculară. Bineînțeles, în func
ție de situația din fiecare Ioc, este 
necesar să se execute tratamente 
pentru combaterea bolilor și dăună
torilor. Cea mai mare atenție trebuie 
acordată acum repicării răsaduri
lor. Lucrările suplimentare care se 
fac la producerea răsadului vor 
conferi o calitate superioară aces
tuia, ceea ce este de natură să asi
gure obținerea de recolte mari".

Prin urmare, măsurile luate de 
organele de specialitate și reco
mandările cercetătorilor sînt de na
tură să contribuie la realizarea 
scopului propus : producții mari 
legume timpurii șl eșalonate pe 
perioadă cît mai lungă de timp 
cursul anului. Important este ca.

le
să 

răs-

nu- 
re-

de 
in-

de 
o 

iri 
în

f 
toate unitățile cultivatoare de 
gume, producerea răsadurilor 
fie privită cu cea mai mare 
pundere. De aceea, organele și or
ganizațiile de partid, consiliile 
populare și organele de specialitate 
au datoria să urmărească și să in
tervină. acolo unde este cazul. în 
următoarele direcții :
• Să fie amenajate și însămînțate 

suprafețele prevăzute de răsadnițe 
sau sere, pentru a se asigura 
mărul necesar de răsaduri și o 
zervă de 10 la sută ;
• Să fie respectate graficele 

însămințare și repicare, astfel
cît să rezulte un răsad viguros și 
sănătos ;
• Să se asigure grăbirea încol- 

țirii semințelor și dezvoltarea nor
mală a plantelor, luîndu-se măsu
rile recomandate de specialiști.

în acest an este prevăzut să se 
obțină o producție mult mai mare 
de legume decit în oricare din anii 
precedenți. Așa cum a indicat con
ducerea partidului, aceasta nu se 

-va realiza pe seama extinderii su
prafețelor, ci prin creșterea randa
mentului la hectar. în acest scop, 
se impune să fie practicată o legu
micultură intensivă. Pentru înde
plinirea acestei sarcini este necesar 
să se acționeze pentru executarea 
tuturor lucrărilor de sezon în le
gumicultură, dintre care cea mal 
actuală o constituie producerea ră
sadurilor de calitate bună.

loan HERȚEG



UN VOT PENTRU ÎMPLINIRILE SOCIALISTE ALE PREZENTULUI 
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Dezvoltarea puternică a industriei socialiste, amplasarea forțelor de producție 
și progresul industriei în toate județele au constituit și constituie factorul esențial 
al victoriei socialismului, al trecerii la făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea spre comunism.
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CALITATE ÎNALTĂ, EFICIENȚĂ SUPERIOARĂ
• Industria cpnstrucțiilor de mașini asigură în 

prezent CIRCA 90 LA SUTA d in necesarul de 
mașini și utilaje pentru programul de investiții ;

• Cheltuielile totale la 1 000 lei producție- 
marfă în industria republicană sînt în acest an 
cu 13,4 LA SUTA mai mici comparativ cu anul 
1980. iar cele materiale cu 13,6 LA SUTA ;

© Pe baza rezultatelor cercetării științifice na
ționale, în primii patru ani ai cincinalului au fost 
aplicate în producție 6 787 tehnologii noi și sis
teme de mecanizare și automatizare, care asi
gură valorificarea superioară a materiilor prime, 
creșterea calității produselor și productivității 
muncii ;

• In anul 1984 s-au asigurat, pe baza con
cepției proprii, PESTE 95 LA SUTA din tehnolo
giile necesare realizării obiectivelor de investiții;
• Introducerea noilor tehnologii șl sisteme

lor de mecanizare și automatizare a contribuit 
anul trecut cu CIRCA 50 LA SUTA la creșterea 
productivității muncii în industria republicană ;

• In primii patru ani ai cincinalului au fost 
realizate și introduse în fabricație 21 770 
tipuri de mașini, utilaje, instalații, materiale și 
bunuri de consum noi și modernizate, cu carac
teristici superioare ;•

© Ponderea produselor noi și modernizate, 
introduse în fabricație în actualul cincinal, va 
reprezenta în acest an 45 LA SUTA din valoarea 
producției-marfă realizate în ramurile prelucră
toare ale industriei republicane ;

MUNCA MAI PRODUCTIVĂ
— o inepuizabilă sursă 

a progresului

Înnoirea produselor

în folosul 
întregii societăți

In procente, creșterea 
productivității muncii 

în industria republicană

In procente, ponderea 
produselor noi și modernizate 
în producția-marfă industrială

• Producția de energie electrică este în acest 
an mai mare cu aproape 9,2 MILIARDE kWh 
față de 1980, iar producția de cărbune de 
APROAPE 2 ORI ;

• In prezent, produsele electronicii și electro
tehnicii reprezintă CIRCA 13 LA SUTA din valoa
rea producției industriei construcțiilor de mașini;

• Ponderea mărfurilor cu grad superior de

PERSPECTIVE INSCFLEJITOARE
ÎN CINCINALII 19S6-1990

• Producția-marfă industrială 
va crește în cincinalul viitor într-un 
ritm mediu anual de 6—6,5 LA 
SUTA, iar producția netă într-un 
ritm de 10-10,6 LA SUTA ;
• Productivitatea muncii în in

dustria republicană, calculată pe 
baza producției-marfă, va spori în 
cincinalul 1986—1990 într-un ritm 
mediu anual de 10 LA SUTĂ, asi- 
gurîndu-se dublarea acesteia în 
1990 față de 1980 ;
• CIRCA 85 LA SUTA din sporul 

venitului național pe ansamblul 
cincinalului viitor se va obține pe 
seama creșterii productivității mun
cii sociale ;
• Cheltuielile la 1 000 lei pro- 

ducție-marfă în industria republi
cană vor fi in anul 1990 mai mici 
cu CIRCA 110 LEI comparativ cu 
anul 1985 ;

• Ponderea produselor la nivel 
mondial ridicat va crește la 84,6 la 
sută în anul 1987 și la APROAPE 
95 LA SUTA în anul 1990, iar 2—5 
LA SUTĂ din producție va atinge 
performanțe superioare acestui 
nivel ;
• Consumul energetic pe unita

tea de venit național va fi redus în 
1990 cu PESTE 20 LA SUTA față de 
1985 ;

© Indicele de valorificare a re
surselor materiale și energetice, 
calculat pe baza producției-marfă 
industriale, va crește cu 25—27 LA 
SUTA în anul 1990 comparativ cu 
anul 1985 ;
• Ponderea producției indus

triale realizate în sisteme automa
tizate și mecanizate va crește la 70 
la sută în 1987 și la PESTE 90 LA 
SUTA în anul 1990.

CETĂȚENI Șl CETĂTENE!

prelucrare - mașini, utilaje și mijloace de trans
port, produse chimice și mărfuri industriale de 
larg consum - reprezintă în prezent 58 LA SUTA 
din volumul total al exportului, față de 50,8 la 
sută în 1980 ;

• In anul 1985, în toate județele țării se va 
realiza un volum al activității economice totale 
pe locuitor de cel puțin 70 000 LEI, față de 12 
județe in anul 1980.

Votînd candidații Frontului Democrației 
Unității Socialiste, votați pentru continua-și

rea procesului de industrializare a țării, pen
tru dezvoltarea și modernizarea industriei și 
amplasarea ei rațională în toate localitățile 
și județele patriei, pentru sporirea forței eco
nomice a țării - temelie sigură a creșterii 
bunăstării poporului, a întăririi independen
ței și suveranității naționale!

(Din Manifestul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste)
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Finalitatea educației umaniste:Înflorirea mihtieateraiă a personalității umane
ln concepția partidului nostru, valorile culturii, ale artei și literaturii 

trebuie să joace'un rol activ în modelarea omului nou, în formarea tră
săturilor noii conștiințe umane, în lărgirea orizontului de cunoaștere cu 
tot ceea ce a creat mai valoros geniul uman. Așa cum subliniază secre
tarul general al partidului : „Preocupindu-ne să asigurăm oamenilor 
muncii o viață îmbelșugată, satisfacerea cit mai deplină a necesităților 
lor materiale, acționăm totodată pentru a așeza noua societate pe te
melia a tot ce a făurit mai de preț mintea omului, geniul său creator, 
a cuceririlor științei celei mai avansate ; facem totul pentru a deschide 
larg accesul maselor spre valorile științei și culturii, spre 0 viață spiri
tuală cit mai bogată**, lată direcții și trăsături ce definesc și vastul proces 
de educație a oamenilor, a noilor generații formate în cultul muncii, al 
pasiunii pentru munca creatoare, pentru împlinirea multilaterală a per
sonalității fiecăruia. Cultura reprezintă, în ansamblul mijloacelor educa
tive, un sistem de valori cu o mare forță de înrîurire, a căror cunoaștere
este indispensabilă constructorului 
tinerelor generații.

— „Tinerii noștri vor deveni e.rce- 
lenți matematicieni, ori fizicieni, ori 
tehnicieni — notați in citeva pro
funde „ginduri de umanist" — după 
ce vor fi căpătat prin educație uma
nistică și prin ckltură impulsul cel 
adevărat, direcția cea bună". Care 
este, așadar, această direcție bună ? 
Dar cea rea ?

— Chiar dacă o iluzie destul de 
primejdioasă astăzi pe glob, oricit 
am socoti-o de tranzitorie, în legă
tură cu prestigioasa, orbitoarea po
ziție a tehnicii, a științei aplicate 
conferă educației umaniste un loc 
de Cenușăreasă in viața tinerilor, eu 
îmi păstrez ferm punctul meu de ve
dere cu privire la folosul absolut al 
acelui mod de formare a minților 
și sufletelor tinere. Tin să repet 
aici vorbele lui Rabelais din faimoa
sa scrisoare cuprinsă în cartea a 
Il-a a celebrei sale opere, și anu- 

v me că „știința fără conștiință este 
ruina sufletului". Aș dori astăzi să 
mă refer la obligatoria interdepen
dență dintre științele umane și cele 
exacte și ale naturii, fără de care 
viața devine un simplu, dar greu de 
suportat, lanț de automatisme, iar 
individul se alienează degradîndu-se.

Progresul tehnico-științific este in
tr-adevăr de nestăvilit, uimind si 
fascinînd prin ceea ce poate pune, 
atit de spectaculos, la îndemîna 
omului, țintind să-i amelioreze ne
încetat condițiile generale de viață. 
Și tot ce se cîștigă, aparent fabu
los. in astronautică. în automatică, 
în biologie etc. ii face uneori pe 
tineri (care poate nu știu că litera
tura și plastica celor mai vechi tim
puri consemnau fenomene extra
terestre, că in Homer se vorbește 
despre roboți, iar în Faustul goethe- 
ean se produce un homuncul în 
eprubetă) să respingă cu violență 
„inutilele" științe umane și să se 
îndrepte pătimaș spre „miraculoa
sele" unelte prometeice, apte de a 
sluji omului, dar tot atît de apte de 
a-1 distruge. Fiindcă ar părea că. 
faptul, fenomenul științific este, în 
sine, indiferent de orice alt factor 
extrinsec, și cunoașterea Iui este în
destulătoare întru totul. Dar numai 
o cunoaștere globală care să inte
greze fenomenele tuturor științelor 
in structuri în măsură să stringă 
totul într-o vastă comprehensiune a 
realului poate stabili scara adevă
rată de valori a lumii noastre în 
funcție de om. pe care toate se cu
vine dă-1 slujeâscă. De fapt, evo- 
luînd împreună, încă de la greci, 
științele umane și științele exacte 
și științele naturii și dînd genii plu
rivalente ca Pitagora, Platon, Bacon, 
Descartes, Pascal, Leibniz, Goethe 
și ciți alții au demonstrat celor care 
știu să vadă că există o unitate de 
fond a cunoștințelor fundamentale, 
care trădează în fapt o virtuală 
unitate a spiritului spre care tre
buie să ne îndreptăm pentru a ne 
insera în istorie și în spirit și a 
acționa asupra destinelor atît de 
amenințate ale umanității. Iată de 
ce educația umanistă, aflată la noi 
în țară în permanenta atenție a 
celor mai înalte foruri de partid și 
de stat, presupune o îmbinare echi
librată între pregătirea tehnico- 
științifică și formarea tinerelor ge
nerații la flacăra idealurilor uma
niste pe care literatura și arta le-au 
slujit și le slujesc cu credință. Di
recția cea rea ? Specializarea măr
ginită (oricît de adîncă) în dome
niul activității personale care poate

Exemplele vii ale competenței
(Urmare dîn pag. I)
ani. Victoria Veronica Ne- 
cula. A venit in fabrică 
după absolvirea școlii pro
fesionale de profil de aici, 
din Buzău, in 1982. Cu ea 
începea generația fetelor 
„cu școala la Buzău". Co
legele ei, cu numai cîțiva 
ani mai virstnice, au învă
țat meserie fiecare pe 
unde a apucat : in Bucu
rești, ' la întreprinderea 
textilă „Dacia", la Giurgiu, 
la Arad, la Brașov... Acum 
au chiar aici, la doi pași, 
școala, liceul, casa, fabrica.

— Adică tot ce-și poate 
dori un om să aibă orașul 
său. Sau credeți că Buzău
lui, acum important cen
tru industrial, îi mai lip
sește ceva ? — întrebăm.

— Bineînțeles — vine 
răspunsul țesătoarei Maria 
Avram, mai în glumă, mai 
ln 6erios. Facultate !

— De ce credeți că Bu
zăului i-ar trebui o facul
tate 7

— Mă gîndesc la copiii 
mei — am, deocamdată, 
•doi. Și poate vor mai veni. 
Ei nu vor mai fi nevoit! să 
plece în altă parte pentru 
a deprinde o meserie, cum 
s-a intîmplat în cazul meu. 
Omul se fixează de locuri
le sale. Dar setea de învă
țătură e mare. Aș vrea ca 
ei să învețe. Mai mult de- 
cit mine.

— Toate fetele de la 
„Textila" gîndesc astfel ? 
o întrebăm pe secretara 
comitetului de partid, to
varășa Mariana Pleșoianu.

— Cînd visezi mult, rea
lizezi mult. Cînd năzuințe
le sint mărunte, realizările 

noii noastre orinduiri și, îndeosebi,

transforma pe cercetător în uceni
cul din legendă, incapabil să gă
sească formula de stăvilire a for
țelor malefice declanșate de impre
vizibila dezvoltare a rezultatelor 
revoluției tehnico-științifice, for
mulă pe care nu i-o pot oferi decît 
științele omului. Așadar, educația 
multilaterală, bazată pe modele de 
conduită pe care le promovează vi

Convorbire cu Zoe Dumitrescu-BUȘULENGA

ziunea umanistă a societății pe care 
o făurim.

— Problematica modelului uman 
revine, aproape obsesiv, in preocu
pările culturii românești in toate 
epocile ei de dezvoltare. Ce cre
deți că alimentează această persis
tență ? '

— Un om de știință contemporan 
spunea că nimic nu poate fi gindit 
fără un model al perfecțiunii. In
tr-adevăr, nici un contur nu poate 
fi desenat fără un model prealabil, 
nici o acțiune de anvergură nu poate 
fi întreprinsă fără amintirea uneia 
analoge, statuată drept model prin 
exemplaritatea ei. Cu atit mai strin
gent necesar este modelul uman pus 
inainte inșilor și generațiilor într-o 
lume atît de legată de tradiție ca a 
noastră. Un lung șir de înaintași 
vrednici au introdus în istoria noas
tră atît de grea, de aspră, care ne 
stringe poate mai mult decît pe alte 
popoare laolaltă, niște scopuri sau, 
în spiritualitatea noastră specifică, 
niște sensuri nobile, intr-atît de ge
neral valabile, incit, din orice ge
nerație am face parte, nu le putem 
nici uita, nici ignora. De aceea cred 
că din purtătorii acelor ginduri, ace
lor idei edificatoare (cate zidesc 
adică) în istorie sau în spirit, din 
orice epocă ar fi, ne construim mo
delele pe care Ie iubim, le venerăm 
și despre care ne place să vorbim 
și șâ scriem. Și de fapt socotesc că 
fiecare din noi își compune o is
torie a sa, constituită ca un» „mu
zeu imaginar" care să adune toate 
modelele umane după care rîvnim.

— Renașterea, dar mai ales ro
mantismul au oferit poate cel mai 
înalt exemplu de îngemănare a ac
tivităților creatoare capabile, la
olaltă, să exprime totalitatea sufle
tului omenesc. Cum vedeți rolul 
confluenței sau al dialogului artelor 
in educația omului de azi ?

— Ați pomenit de exprimarea 
„totalității sufletului omenesc". E o 
sintagmă care spune foarte mult și 
foarte serios, fiindcă, în ciuda frag
mentării omului în atîtea etape isto
rice, în ciuda specializărilor tot 
mai riguroase, care aparent se opun 
totalității, aspirația spre manifesta
rea totalității iese' la suprafață tot 
mai puternică. O necesitate a spi
ritului poartă pe om necontenit că
tre expresia integrală a facultăților 
sale cognitive și creatoare în varii 
feluri. Oamenii Renașterii visau un 
homo universale, modelul lor pro
gramatic propus, o universalitate de 
un anumit tip pe care au ilustrat-o 
și depășit-o in cel mai inalt grad 
Pico della Mirandola și Leonardo 
da Vinci, adunînd in mintea ome
nească cunoștințe fără număr sau 
înmănunchind activități creatoare 
dintre cele mai eterogene, încercind 

sînt și ele... pe măsură. 
Asta am citit-o undeva. 
Iar la noi, se confirmă 
practic. Fără aspirații înal
te. fără ambiție, fără mun
că tenace n-am fi realizat 
cite am realizat în numai 
cițiva ani. Aici, la „Texti
lă", sîntem mii de femei. 
De mame. Datoria noastră 
este să • țesem pînzeturi 
frumoase, dar și să „țe- 
sem“ caractere frumoase 
copiilof noștri. Datoria de 
mamă nu se limitează nu
mai la a da viată unor 
prunci frumoși și sănătoși, 
care să ne asigure conti
nuitatea biologică. Trebuie 
să ne asigurăm deopotrivă 
și continuitatea spirituală, 
de promotori ai progresu
lui. Aceasta, cred, se poa
te face și prin cuvinte sim
ple, dar și prin puterea 
exemplului, prin capacita
tea de a sădi în sufletele 
copiilor noștri setea de 
muncă, de învățătură con
tinuă.-

Munca noastră se împle
tește strîns, firesc, cu preo
cuparea de a dărui țării și 
de a crește copii buni șl ca
pabili — preia ideea, la zeci 
de kilometri distanță, Irina 
Szabo, secretara comitetu
lui de partid de la între
prinderea „Oltul" din 
Sfintu Gheorghe. în între
prinderea noastră mun
cesc laolaltă, Înfrățiți, de 
mai bine de o sută de ani, 
români și maghiari. Prun
cii noștri merg împreună la 
creșă, la grădiniță, urmea
ză aceleași școli. Și e fi
resc să fie așa, pentru că. 
indiferent de limba mater
nă pe care o vorbim, ma- 
mă-țară ne este tuturor

România. Priviți această 
țesătură. Cine mai știe 
cite mîini au lucrat la ea. 
de cind era doar fibră și 
pină acum, cind e pe cale 
să devină poate o rochie 
ce va da tonul modei în 
sezonul următor ? Ea va 
pleca doar cu o marea la
conică : „Oltextil". Și, dacă 
va merge la export, ceea 
ce tinînd seama de solici
tări, e aproape sigur, sub 
acest cuvînt se va mai pu
tea citi „Made, in Roma
nia". Atit. Dar în țesătura 
ei e cuprinsă și prietenia 
•noastră, frăția trainică.

Țesătura imaculată din 
fața noastră a căpătat for
ță de simbol. Distingi în 
ea un lujer de floare de 
pe Valea Zinelor. de aici, 
din muriții noștri. Și fără 
marcă, și fără etichetă, 
6crie pe ea tot „România". 
Și mai scrie ceva : lucru 
plăsmuit de mînă de fe
meie harnică, muncitoare, 
plină de gust si fantezie, 
cum sînt femeile din pa
tria noastră.

Stăm de vorbă cu un 
cadru didactic bine cu
noscut în Politehnica bucu- 
reșteană : tovarășa Sil
via Vacu, decan al Fa
cultății de metalurgie. 
După o experiență didacti
că de 34 de ani, interlocu
toarea este în măsură să 
ne prezinte, dintre fostele 
ștudente, cadre de condu
cere în domeniul metalur
giei — cercetătoare repu
tate, activiste pe tărim ob
ștesc, specialiste cu presti
giu în combinatele siderur
gice ale tării.

— Cînd urmam eu fa
cultatea. eram doar două

sinteze de o îndrăzneală descumpă
nitoare care să confirme forța de- 
miurgică a gindirii eliberate. Stră
dania romanticilor a mers spre o 
voită convergență a activităților 
spiritului.. Un entuziasm uriaș îi 
împingea pe acei tineri spre absolu
tul care urma să li se releve la ca- ' 
patul drumurilor lor convergente 
într-o comuniune deplină cu totul, 
cu universul ascunzător de taine. A 
face . astăzi educația tinerilor prin 
dialogul artelor, adică familiarizin- 
du-i cu poezia, plastica, muzica, ar
hitectura etc. este nobil și foarte 
frumos, dar nu mi se pare suficient. 
Ar fi parcă să înțelegem lucrurile 
într-o complexitate puțin exterioară. 
O comprehensiune mai largă e ne
cesară în zilele noastre și mai cu 
seamă mai tîrziu, reclamînd toate’ 
cunoștințele pe care le-ani men
ționat, dar într-o viziune a unității, 
a totalității, ca părți ale aceluiași 
întreg, cuprinse ca pietrele prețioa
se într-o uriașă bijuterie care e is
toria spiritului uman. De altfel, către 
o atare viziune aspiră și conceptul 
actual de educație multilaterală pre
figurat în programele noastre de 
perspectivă. Aș menționa. ,în acest 
sens, ideea generoasă, proprie uma
nismului nostru, care stă la baza 
unei manifestări naționale. Festivalul 
„Ciritarea României", care trebuie 

să reunească, într-o unitate de fond, 
trecutul cu prezentul, diversele în- 
demînări artistice cu pregătirea teh- 
nico-științifică tocmai in scopul 
formării unei personalități umane 
armonioase în totul ei. '

— Care este sensul actual al „re
descoperirii" tradiției românești ?

— Mi se pare că toată cultura 
arată o polisemie de fond și cu cit 
un creator și o creație sint mai sus 
pe scara valorilor, ei vor revela, nu 
la fiecare generație, ci în fiecare 
clipă, mereu alte ipo'stăze esențiale 
și axiologice. Văzind altfel in func
ție d6 atiția factori determinanți 
(de la cei sociali la cei estetici), 
fiece etapă istorică, ba chiar fie
care generație selectează în felul 
său în cîmpul culturii șf, chiar in 
acela al unei singure creații. Pasiu
nea romanticilor pentru Evul mediu 
a înlocuit, la interval de cîteva de
cenii, disprețul iluminiștilor față de 
aceeași etapă de cultură. O gene
rație întreagă a trăit și a murit cu 
Suferințele tinărului Werther, în 
vreme ce astăzi romanul goetheean 
pare destul de prăfuit. Iar în ultimii 
ani, la noi, valoarea postumelor 
eminesciene a crescut enorm după 
analizele specialiștilor care răspun
deau de fapt unui gust nou, unei 
curiozități mai pătrunzătoare, adică 
unei optici noi, obligatoriu alta.

De aceea, susținem neîntrerupt re
evaluarea. de către fiecare generație, 
a creatorilor și operelor din trecutul 
mai apropiat sau mai depărtat. însă- 
tradiția- cea mare este una singură, 
fără îndoială, și „redescoperirea" ei, 
cum spuneți, se cuvine a,fi făcută cu 
fermitatea adevărului deplin, cu răs
punderea stabilirii încă o dată și încă 
o dată a unei Scări statornice de va
lori ale creativității naționale. Mari
le opere au fost și sînt mari mo
dele educative. Eminescu. Caragiale, 
Creangă și ceilalți mari după ei, ca 
Arghezi, Blaga, Barbu, V. Voiculescu, 
Rebreanu. Mateiu Caragiale etc., etc. 
nu vor putea să dispară niciodată de 
pe o astfel de scară și tentativa de 
a-i scoate din ea și a-i inlocui cu 
autori minori dezgropați ad-hoc, după 
cum știți, a eșuat. Dar acea operație 
artificială n-a fost lucrarea unei ge
nerații, adevărul a lipsit din ea, ca 
și răspunderea față de istorie. Din 
această pricină am salutat cu atîta 
entuziasm de la inoeputurile ei opera 
de „redescoperire" a adevăratei mari 
tradiții care a repus la locul lor 
valorile (și nu numai în cîmpul 
literaturii, ci pretutindeni, ca să 
nu cităm decît „cazul" Brâncuși, 
al celui mai mare sculptor al seco
lului, repudiat, cum se știe, din tris
te motive conjuncturale) ; această 
reașezare a valorilor noastre in lumi
na adevăratei lor semnificații și mă
rimi s-a făcut sub semnul ma^lor 
deschideri de orizont filozofic și po

studente la metalurgie. A- 
cum. vedeți și dumnea
voastră : fetele sînt o pre
zentă obișnuită. Și e bine 
așa. Sînt, în general, te
nace. ambițioase, dintre 
ele se desprind specialiști 
de primă mină, cercetători. 
Nouă, dascălilor lor, ne 
revine importanta menire 
să le dezvoltăm această 
încredere, să o stimulăm 
in atord cu posibilitățile și 
cerințele societății. Să le 
sădim deci cohștiinta par
ticipării lor active la mari
le programe de înflorire a 
patriei.

— Cu alte cuvinte nu 
formați numai buni ingi
neri....

— Ci și oameni pe mă
sura timpului nostru.

— Ce e mai greu : să 
plămădești metale sau să 
formezi oameni de calitate?

— Dumneavoastră ce cre
deți ? Dar și satisfacțiile 
sint incomparabile.

Este „profesiunea de cre
dință" a unei profesoare 
care se poate mîndri cu 34 
de „șarje" de ingineri. în
mulțiți cu 300 și veți afla, 
în medie, cam citi ingi- 
neri-oameni îți vor evoca, 
totdeauna cu drag, perso
nalitatea „specialistului în 
metalurgie și în oameni". 
Competența, exigența și 
răspunderea patriotică se 
exprimă prin bilanțul rea
lizărilor sale.

Exemplul afirmării pro
fesionale, pe aceleași trai
nice temeiuri, îl regăsim 
în munca și viața a milioa- 
ne de femei angajate din 
felin în lupta pentru pro
gresul și prosperitatea pa
triei. 

litic ale Congresului a! IX-Iea al 
P.C.R.

— Ce gindifi despre soarta cărții 
și a cititorului in epoca audio
vizualului ?

— Mă mărturisesc încă o dată 
drept partizană pasionată a cărții, 
mindră de a aparține galaxiei Guten
berg. Dialogul intelectualului cu 
cartea (căci nu e un simplu soliloc 
pe marginea ei) nu poate fi înlocuit 
cu nimic. Bucuria lecturii făcute in 
ritmul liber pe care-1 dorești, reve
nirea, reflecția, reveria chiar, dar mai 
cu seamă folosul catartic și bogăția 
cunoștințelor sint atribute unice ale 
cărții-prietene. ale cărții care te 
însoțește și pe care o alegi cu ochiul 
și mintea intr-un fel inimitabil. Socot 
că operația cititului este cea mai sa
lutară gimnastică a intelectului, cu 
cea mai înaltă valoare formativă. 
Deși susținătorii galaxiei Marconi 
ne-ar aduce nenumărate argumente 
în favoarea superiorității mijloacelor 
audiovizuale și simultaneitatea pro
duselor celor două tipuri de cultură 
va continua, rămîn cu gîndul stator
nic al valorii superioare a cărții șl 
cred în continuare în soarta bună a 
cititorului in viitor.

— Unii oameni de cultură înclină 
Să creadă că școala neglijează in
strucția artistică, dindu-l acesteia sta
tutul „dexterităților", cum se nu
meau pe vremuri orele de muzică și 
de desen. Dar nu orele afectate aces
tor discipline artistice le transformă 
in „dexterități", ci mai degrabă com
portamentul profesorului față de ele. 
Ce părere aveți ? i

— Și o părere și cealaltă mi se par 
îndreptățite. Un accent mai sigur ar 
trebui pus în școală pe instrucția 
artistică pe care tînărul o va neglija 
sigur în momentul părăsirii sălii de 
clasă (cu excepția, desigur, a celor 
special dotați). îmi amintesc de o 
măsură din vremea școlilor normale 
ale lui Spiru Haret, care obliga pe 
fiecare învățător să știe să deseneze 
și să cînte la un instrument. Ne dăm 
seama ce urmări admirabile avea a- 
ceastă largă vedere asupra educației 
artistice și mai cu seamă în mediul 
rural. Iar pe de altă parte, foarte 
mult depinde. într-adevăr. de com
portamentul profesorului, care uneori 
poate fi indiferent, dar de cele mai 
multe ori e descurajat de lipsa de 
interes a copiilor preocupați de pro
blemele și exercițiile materiilor 
„majore" și consideră și ei muzica 
și desenul drept dexterități. E o 
mare șansă să ai un profesor și com
petent și pasionat cum am avut eu 
în liceu, unde am făcut nu numai 
solfegiu, dar și rudimente de ar
monie. Ne bateam capul să scoatem 
variațiuni ritmice și melodice pe teme 
date sau să rezolvăm acorduri, deși 
a doua zi aveam teză la algebră. Toa
te se îmbină, toate se interferează, 
nimic nu se cade neglijat, căci toate 
ne construiesc, ne edifică.

— Cum vi se par „cei ce vin" in 
artă, in literatură îndeosebi?

— Cei ce vin în. artă, în general, 
mi se par admirabili, depășind cu 
mult, cu mult puterile generației 
noastre la virsta lor. Muzicieni plini 
de Hvnă, cu o tehnică impecabilă, cu 
o interpretare uimitor de personală ; 
plasticieni cu gust sigur și cu intui
ții artistice de nivel european ; poeți 
nenumărați, de toate vîrsteleț, cu o 
inepuizabilă facondă lirică ; roman
cieri tineri dezmințind zisa după 
care romanul e specia care se scrie 
la bătfînețe ; critici la curent cu 
toate direcțiile criticii moderne, în 
sfirșit, o imagine impresionantă a 
talentului și creativității românești.

— Care sint monumentele cele mai 
dragi inimii dumneavoastră? Ce rol 
au monumentele in formarea cetățe
nească a omului ?

— Putna și Voronețul. Putna ca 
simbol al unității de spirit româ
nești. exaltarea atare de Eminescu 
în neuitata sărbătoare de la 15 au
gust 1871. Voronețul pentru frumu- 
sețea-i incomparabilă — este, cumva, 
„Chartres" a mea.

Și toate monumentele asemenea 
dau ochiului, minții și inimii bucu
ria apartenenței la un tip specific de 
creativitate, a solidarității cu o is
torie veche, vestigii care exprimă un- 
spațiu și un timp anume, o matrice 
stilistică numai a noastră. Fără mo
numentele trecutului s-ar putea anula 
o istorie, s-ar putea uita treptat o 
apartenență și s-ar afecta viitorul 
Însuși al națiunii. De aceea, toate 
popoarele lumii își venerează mo
numentele, făcînd din ele opere de 
educare patriotică, umanistă.

C. STĂNESCU

Fără îndoială, cel mai valoros bun 
al fiecărui om și al întregii populații 
este sănătatea și se poate spune că 
în anii construcției socialismului au 
fost create toate condițiile pentru în
grijirea ei : policlinici, spitale, baze 
de tratament și odihnă în stațiunile 
balneare ; a crescut considerabil nu
mărul specialiștilor, medicilor și ca
drelor medii sanitare. Ca rezultat al 
măsurilor luate pentru ocrotirea să
nătății și prevenirea îmbolnăvirilor, 
ca și pentru ridicarea nivelului ge
neral de trai, durata medie a vieții 
a ajuns în prezent la circa 70 de ani, 
față de numai 42 ani cit era în 1932. 
în ansamblul măsurilor de preveni
re a îmbolnăvirii, controlul medical 
periodic are un rol deosebit de im
portant. Iată in acest sens cîteva 
precizări făcute de dr. Mioara MIN- 
CU, medic primar, director al spita
lului clinic „Dr. I. Cantacuzino".

— Consultul medical profilactic, 
efectuat cel puțin o dată pe an, are 
un rol de maximă importanță în păs
trarea sănătății. Din păcate, majori
tatea oamenilor se adresează medi
cului numai după ce s-au îmbolnă
vit. Controlul profilactic este cu atît 
măi necesar cu cit numeroase boli — 
dintre care unele foarte severe — 
apar „pe tăcute", nu se fac simțite 
prin tulburări majore în stadiile lor 
inițiale.

între aceste boli aș aminti hiper
tensiunea arterială, foarte răspindi- 
tă în fazele ei avansate tocmai pen
tru. că nu întotdeauna este sesizată 
de către pacient la timp. Este posi
bil ca o persoană cu hipertensiune 
arterială, chiar foarte mare, să nu 
prezinte dureri de cap. amețeli, pal
pitații ale inimii și să facă totuși un 
accident vascular cerebral, o parali
zie. Sigur că asemenea accidente pot 
fi evitate prin prezentarea periodic 
la controlul medical, unde în mod 
obligatoriu este măsurată tensiunea 
arterială, iar cei suferinzi beneficia
ză imediat de tratamentul necesar.

La foarte mulți oameni se desco
peră, cu prilejul controlului medical
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Profilul de azi al orașului de pe Mureș
în aceste zile din apropierea ale

gerilor de la 17 martie, și in Arad, 
ca și în toate celelalte localități 
ale țării, domnește o atmosferă de 
vie însuflețire, de intensă mobili
zare in toate domeniile de activi
tate. Oamenii muncii din orașul 
nostru de pe Mureș întimpină a- 
cest eveniment politic de o excep
țională însemnătate cu noi infăp- 
tuiri, muncesc cu dăruire in fieca
re ‘unitate economică pentru a asi
gura îndeplinirea in cele mai bune 
condiții a planului pe 1985 și a în
tregului cincinal. Imaginea lumi
noasă a zilei de miine a țării noas
tre este conturată în Programul 
partidului, program care se află la 
baza platformei electorale a Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste, Prin votul de la 17 mar
tie ne vom exprima voința de nez
druncinat de a traduce în viață 
hotăririle adoptate de Congresul 
al XIII-lea pe baza obiectivelor a- 
cestui Program.

Și arădenii, împreună cu întrea
ga țară, au străbătut în anii con
strucției socialiste un drum bogat 
în realizări. în toamna anului 1944, 
Aradul avea citeva întreprinderi 
industriale, printre care cele mai 
importante erau ,.Astra", o fabri
că textilă, una de mobilă. Dar. deși 
eram copil, țin minte că ,.Astra" 
(azi, întreprinderea de vagoane) 
era aproape in întregime distrusă 
de război. Și celelalte unități eco
nomice au fost greu lovite, orașul 
arăta de ți se rupea inima. Dar 
reconstrucția a început încă atunci, 
urmată apoi de o dezvoltare con
tinuă. Cele mal înalte ritmuri de 
creștere a industriei orașului au 
fost înregistrate după Congresul

Zootehnia — unul din principalele izvoare 
ale bunăstării cooperatorilor

Locuitorii comunei noastre — 
Salonta, județul Bihor — asemeni 
tuturor cetățenilor orașelor și sate
lor țării, se, pregătesc în aceste 
zile 6ă-și aleagă deputății în Marea 
Adunare Națională și în consiliile 
populare. Ii vom alege, desigur, pe 
cei mai destoinici, pe cei mai 
pricepuți, impreună cu care tu
rnează să ne gospodărim cit mai 
bine comuna în viitorii cinci ani.

Pină în anul 1969 aveam în co
mună trei cooperative. La drept 
vorbind, nici una nu se putea lău
da cu rezultate prea strălucite. A- 
tunci a intervenit însă un adevă
rat momenWle cotitură: prima vi
zită in comuna noastră a tovarășu
lui Nicplae Ceaușescu. îmi aduc 
bine aminte că. s-a sfătuit înde
lung cu noi, interesîndu-se înde
aproape de producțiile obținute, de 
felul in care gospodărim averea 
obștească, de viata noastră, a coo
peratorilor. Ne-a îndrumat atunci 
să ne unim forțele într-o singură 
cooperativă, mare și puternică. în 
anul următor am urmat acest sfat 
și am pornit serios la treabă, reu
șind să obținem, de la an la an. 
producții tpt mai bune. în 1979, 
cînd secretarul general al partidu
lui a revenit în mijlocul nostru, a

OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ

periodic, o glicemie crescută, ce a- 
nunță diabetul și care, tratată la 
timp, poate fi remediată. De aseme
nea, analizele de laborator efectuate 
în cadrul controlului preventiv pot 
semnala un procent crescut de coles
terol, de grăsimi în singe (deci dis- 
lipidemille), care pregătesc terenul 
bolilor cardiovasculare.

— In ultimii ani, in Capitală și în 
multe județe din țară au fost orga
nizate ample acțiuni de depistare a 
unor boli cu largă răspindire, cum 

Controlul medical preventiv 
și păstrarea sănătății

sint bolile cardlQvasculare. La ce 
concluzii și rezultate s-a ajuns in 
urma acestor investigații si acțiuni?

— în sectorul 2 din Capitală — 
ca să mă refer numai la zona in 
care activez, dar asemenea acțiuni 
s-au întreprins pretutindeni in țară 
— pe trei mari platforme industriale 
6-a organizat o acțiune de depistare 
a bolilor cardiovasculare, cardiopatia 
ischemică și hipertensiunea fiind in 
atenția noastră în mod speciaL E- 
chipe complexe de specialiști, me
dici și cadre didactice de la spitale
le „23 August", „Colentina" și „Dr. 
I. Cantacuzino" s-au deplasat în uni
tățile industriale de pe aceste plat
forme, unde au efectuat controlul 
medical preventiv pe baza electro- 
cardiografiilor. oscilometriilor, ex
plorărilor respiratorii etc. După trei 
ani de investigații și determinări s-a 
reușit să se cunoască amănunțit sta
rea de sănătate a oamenilor muncii 
din aceste mari platforme industriale. 
Unul din rezultatele controlului pe
riodic la locul de muncă, cu scopul 

al IX-lea, cînd în fruntea partidu
lui, a întregului nostru popor a 
fost ales tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Documentîndu-mă mai Îndea
proape, Ia partid și la primărie 
am aflat un șir de lucruri pe care 
le pot relata precis. Astfel, în a- 
cest răstimp au fost construite în
treprinderile de strunguri, de cea
suri, de articole metalice pentru 
mobilă, de confecții, combinatul de 
prelucrare a lemnului, combinatul 
de îngrășăminte chimice. Aradul 
realizează astăzi în mal puțin du 
12 zile echivalentul valoric al în
tregii producții. a anului 1950. în 
acest cadru general. numeroase 
sint și înfăptuirile actualei legis
laturi. La întreprinderea de ma- 
șini-unelte, unde luțrez și eu, s-au 
construit în această perioadă fa
bricile de strunguri grele și mij
locii, s-a extins turnătoria de fon
tă, au fost modernizate secțiile de 
uzinaj și sculărie. în prezent, noi 
realizării mai mult de jumătate din 
totalul producției de strunguri a 
țării, o întreagă gamă de mașini- 
unelte de înaltă precizie, de ordi- 
rful micronilor, inclusiv cu coman
dă numerică. Multe din produsele 
noastre înlocuiesc cu succes mașini 
care pină de curind se importau. 
Strunguri purtind marca întreprin
derii noastre lucrează, de aseme
nea. in fabrici din Brazilia, China, 
Egipt. Zambia. R. D. Germană. 
Cuba și din alte țări. Anul acesta, 
producția întreprinderii noastre va 
crește cu 18,5 la sută. Vom lansa 
50 de produse noi, ceea ce înseam
nă, ca pondere, 70 la sută din to
talul productiei-marfâ.

în- această perioadă, Ia zestrea 

avut cuvinte de laudă pentru tot ce 
am înfăptuit și ne-a îndemnat să 
acordăm o atenție mal mare zoo
tehniei.

Succesele deosebite pe care le-am 
obținut în ultimii 5 ani se datorea
ză faptului că am urmat acest sfat, 
în prezent, zootehnia, sector în care 
muncesc și eu, reprezintă unul din
tre principalele izvoare ale puterii 
cooperativei noastre. Dacă inainte 
mulți salontani gîndeau că aici, in 
plină cimpie, întreaga atenție tre
buie acordată numai griului și po
rumbului, astăzi nimeni nu mai 
gindește așa. Asta nu înseamnă, 
desigur, că neglijăm cerealele. Dim
potrivă, pe terenurile potrivite pen
tru ele obținem producții foarte 
bune. Dar noi avem și terenuri ; 
nepotrivite pentru cereale, valori- 
ficabile însă din plin de către sec
torul zootehnic, cum sint pășunile 
sărăturoase ce se întind pe 2 000 
hectare. Avem în prezent un sec
tor zootehnic cu 4 000 de bovine. 
40 000 de oi cu lină fină, din care 
30 000 din rasa merinos de Palas și 
10 000 din rasa australiană Pol- 
warth, 2 000 de porci și 300 000 de 
păsări. Obținem, anual, producții 
de 4 300 litri de lapte pe vacă fu
rajată, peste 12 kg de lină pe oaie 

prevenirii îmbolnăvirilor șl al creș
terii randamentului în munca, a fpst, 
în anul precedent, reducerea cazu
rilor de incapacitate de muncă, in
clusiv reducerea cazurilor de eli
berare a certificatelor medicale. 
Au fost depistați paclenti care 
nu își cunoșteau boala, aceasta fiind 
in stadii incipiente. Prin măsuri re
cuperatorii — trimiterea în stațiu
nea Covasna, la Spitalul de boli 
cardiovasculare — acești oameni 
și-au recăpătat sănătatea. La dispo

ziția persoanelor predispuse la boli 
cardiovasculare stau și cele două 
baze de fizioterapie și gimnastică 
medicală ale spitalelor „23 August" 
și „Dr. I. Cantacuzino".

Centrul de nutriție și boli metabo
lice din cadrul spitalului nostru con
tinuă de cîțiva ani o acțiune de de
pistare a diabetului și dislipidemii- 
lor; numai in 1984 au fost realizate 
peste 29 000 de controale in acest 
sens. Ia tineret în special, pentru că 
aceste boli odată depistate pot fi 
oprite din evoluția lor. Și rezultatele 
sint de pe acum promițătoare.

— Ce acțiuni au fost întreprinse 
pentru depistarea cancerului ?

— în ce privește depistarea can
cerului la femei, s-au organizat ac
țiuni în cadrul cărora fiecare medic 
din cele trei mari spitale de profil 
ale sectorului 2 se deplasează o 
dată pe săptămînă în întreprinderi 
pentru efectuarea consultului pre
ventiv. Astfel, numai anul trecut 
s-au făcut 44 000 examene citologice 
de către medici în întreprinderi și 

economică a orașului s-au mai a- 
dăugat o întreprindere de orologe- 
rie industrială, o fabrică de zahăr, 
una de piine și una de bere, două 
abatoare. S-a dezvoltat mult și în
treprinderea de vagoane, care asi
gură în prezent întreaga producție 
de vagoane de călători a țării și 50 
la sută din cea de vagoane de 
marfă.

O expresie grăitoare a grijii par
tidului și statului nostru față de 
oamenii muncii o constituie faptul 
că peste 60 la sută din locuitorii 
orașului stau în case ridicate în 
anii noștri. Numai de la ultimele 
alegeri și pină acum au fost date 
in folosință peste 12 000 de aparta
mente. Alte aproape 2 500 se vor 
construi în anul acesta. Printre 
cei ce ocupă un apartament nou 
aflat într-un cartier nou se numă
ră și semnatarul acestor rinduri. 
Noile construcții te intimpină la 
fiecare pas. Printre ele se numără 
Casa de cultură a sindicatelor, o 
sală a sporturilor, cinematograful 
„Dacia", hotelurile „Astoria" și 
„Parc" și altele. In apropierea în
treprinderii unde muncesc a fost 
înălțat un spital modern cu 700 de 
paturi.

Toate acestea stau mărturie a 
creșterii necontenite a nivelului de 
viată al arădenilor, constituie tot 
atitea noi și noi motive, pe lingă 
marile cuceriri ale întregului po
por, pentru ca să ne dăm votul, la 
17 martie, candidatilor F.D.U.S., un 
vot pentru prezentul șl viitorul lu
minos al orașului nostru, al Între
gii țări.

Nicolae DINEȘ 
lăcătuș la întreprinderea 
de mașini-unelte din Arad

tunsă. Livrăm statului, în fiecare 
an, 1,5 milioane litri de lapte, 150 
tone de lină fină, 1 240 tone de car
ne, 25 de milioane de ouă.

Personal, sînt nespus de bucuros 
că am reușit să sădesc dragostea 
pentru creșterea animalelor și fe
ciorului meu, Alexandru, care, 
după ce a absolvit institutul, s-a 
reîntors în sat. unde lucrează in 
■cadrul cooperativei ca specialist cu 
pregătire superioară.

Am citit cu mult interes Manifes
tul F.D.U.S. Ațn inteles din el că 
lucrătorii din agricultură sint che
mați să gospodărească cit mai bine 
pămintul și să folosească rational 
mijloacele tehnice pentru a obține 
recolte cit mai bogate, pentru a 
realiza producții animaliere cit 
mai mari. Noi, cooperatorii salon
tani, sîntem ferm hotărîți să răs
pundem cu toate forțele noastre 
la această chemare, , La 17 martie 
ne vom da votul pentru cândidațu 
F.D.U.S, cu convingerea nestrămu
tată că ne pronunțăm astfel pentru 
înflorirea în continuare a coopera
tivei noastre, pentru viitorul feri
cit al întregii noastre patrii.

Alexandra MAJOR 
cooperator, C.A.P. Salonta, 
județul Bihor

s-au depistat bolnave de cancer în 
stadii inițiale, în care procentul 
vindecărilor este de sută la sută.

— Ca medic, ca director al unui 
mare spital și medic-șef al sectoru
lui 2, ați avut prilejul să participați 
in mod direct la acțiunile de preve
nire a unor afecțiuni in rindul tine
rilor.

— Multe persoane tinere conside
rau o pierdere de timp prezentarea 
la controlul medical, spunind că sint 
perfect sănătoase. Și la simpla în
trebare : aveți părinți care au hiper
tensiune, suferă, de diabet ori pre
zintă boli cardiovasculare etc., sau 
la primele analize cu procente 
crescute de colesterol,' grăsimi ori 
glucide, au înțeles rostul controlului 
periodic.

Atenția noastră, a tuturor medici
lor din țară se îndreaptă, cum este 
și firesc, spre tineret, pentru preve
nirea îmbolnăvirilor. La noi, în sec
torul 2, vîrsta medie a celor înca
drați în cîmpul muncii este foarte 
tinără; de aceea, am organizat de
pistarea unor predispoziții la diferi
te boli — respiratorii, digestive și 
chiar cardiovasculare — acestea din 
urmă fiind destul de frecvente și 
la oameni mai tineri. în căminele de 
nefamiliști am organizat, de aseme
nea, acțiuni de educație sanitară cu 
scopul pregătirii tineretului pentru 
viața de familie, pentru un compor
tament responsabil față de materni
tate, pentru prevenirea unor boli 
care ar putea umbri bucuria de a fi 
părinți. Am avut satisfacția că. în 
anul trecut, numărul tinerilor căsă
toriți din sectorul nostru a fost cel 
mai mare din Capitală, toți benefi
ciind și de un certificat de sfat pre
marital. Am constatat că tinerii sint 
interesați să ne consulte, să fie sfă- 
tuiți la începutul căsniciei. Și satis
facția noastră, a medicilor, este cu 
atît mai mare cu cit' își întăresc fa
milia prin urmași sănătoși, viguroși.

Convorbire realizată de
Elena MANTU

A
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele poporului australian și al meu personal vă exprim cele mai 
sincere mulțumiri pentru caldele dumneavoastră felicitări și bunele urări, 
adresate cu prilejul Zilei naționale a Australiei.

NINIAN STEPHEN
Guvernatorul general al. Australiei

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit 
din partea prințului moștenitor și 
prim-ministru al Statului Kuweit, 
Saad Abdulah Al-Salim al Sabah, o

telegramă prin care li mulțumește 
pentru felicitările adresate cu ocazia 
Zilei naționale a Statului Kuweit, 
transmițind, în același timp, cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate și progres 
continuu poporului român.

In întîmpinarea 

alegerilor 

de la 17 martie

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REGATULUI MAROC

Maiestății Sale HASSAN AL II-LEA
Regele Marocului

RABAT

tv
12,00 Telex
12,05 Lumea copiilor
12.40 Din cununa cîntecului românesc.

Muzică populară
13,00 Album duminical. Din sumar :

• Mic concert de prînz • Moment 
poetic • La zi în 600 de secunde
• Pagini cinematografice vesele
• Martie, mărțișoare, primăvară!
• Circumscripții ale inițiativei. 
Reportaj © Chaplin despre... 
Chaplin (V) © Serbările zăpezii, 
înregistrare de la manifestările 
organizate de C.C. al U.T.C. și de 
Biroul de Turism pentru Tineret
• Imagini din Libia. Documentar
• Secvența telespectatorului 

15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal © Agendă electorală
19.20 împliniri. în întimpinafrea Confe

rinței naționale a femeilor și a 
alegerilor de la 17 martie. Repor-

. taj
19.40 Cîntarea României. De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. 
Emisiune realizată în colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Teleorman

20.20 Din Manifestul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste

20,23 Film artistic. După o lungă cău
tare

21,35 Farmecul muzicii. Tangouri cele
bre

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI 4 MARTIE
20,00 Telejurnal © Agendă electorală 
20,20 Orizont tehnico-științific • Știin

ța în avangarda progresului eco- 
nomico-social © Actualitatea me
dicală © Documentar © Idei la 
dispoziția dv

20,40 Tezaur folcloric
21,00 Din Manifestul Frontului Demo

crației și Unității Socialiste
21,05 Roman-foileton. Verdi. Premieră 

pe țară. în rolul principal : Ro
nald Pickup. în distribuție : Da
ria Nicolodi, Carla Fracci, Omero 
Antonutti, Giampiero Albertini 
Lino Capolicchio, Enzo Cerusico, 
Agla Marsili, Lionello Pio Di Sa
voia, Eva Christian, Pier Luigi 
Giorgio, Tito Schipa junior, 
Nanni Svampa, Milena Vukotic, 
Leopoldo Trieste, Jan Niklas. 
Adriana Innocenti, Carlo Colom
bo, Stefano Coratti, Elena De 
Maggi, Nino Dal Fabbro, Renzo 
Palmer. Regia : Renato Castellani. 
Episodul 3

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Bogatele realizări ale actualei 
legislaturi—temeiuri pentru viitoare 

realizări și mai bogate
(Urmare din pag. I)

Situația căilor de circulație
Pe căile ferate, rutiere și aeriene 

transportul se desfășoară normal.
Pe Dunăre gheața este oprită între 

kilometrii 1 024—943, 875—063, 530— 
186 și mila marină 68—65, 17—14 ; 
intre kilometrul 168 — mila marină 
79, mila marină 75—68, 65—34, 34—17 
și 14 la mila marină zero curg sloiuri 
în procente cuprinse între 30 și 90 
la sută din lățimea fluviului ; intre 
kilometrii 1 075—1 024, 943—875, 863— 
530 și 186—168 este liber de gheață.

Pe Canalul Dunăre—Marea Neagră 
și pe canalele secundare Bala,

Borcea, Măcin, Chilia, Sf. Gheorghe 
gheața este oprită. Pe brațul Sulina 
acționează la spargerea gheții re
morcherele „Voinicu", „Viteazu" și 
„Galați", iar la mila marină 75—76 
și 34—44 — zona Tul cea —, „Zim
brul" 1 și 2. Pe sectorul de la Baziaș 
la Brăila navigația este întreruptă, 
iar pe cel cuprins între Galați și 
vărsare se poate naviga.

în porturile fluviale, de la Baziaș 
la Hîrșova nu se lucrează, iar în cele 
din Brăila, Galați ,și Tulcea activita
tea se desfășoară cu dificultate.

(Agerpres)

Noile dimensiuni ale unei atractive 
zone turistice

„Revin mereu cu plăcere pe Va
lea Prahovei — ne spune Dumitru 
Petrache, lăcătuș, bulevardul „1 De
cembrie" nr 14, Oltenița — această 
minunată zonă turistică și de odih
nă a țării. $i de fiecare dată întîl- 
nesc lucruri noi în salba ei de sta
țiuni. Găsesc înălțate alte și alte 
elegante edificii hoteliere, dotări 
edilitar-gospodărești și de agre
ment care conferă un plus de atrac
ție frumuseților naturale ale aces
tor locuri. Toate acestea, evident, 
se realizează pentru ca vacanțele 
noastre să fie cit mai plăcute și 
reconfortante".

— Aprecierea are deplin temei. 
Dar și mai concret, ce ne puteți 
spune despre dezvoltarea bazei ma
teriale a Văii Prahovei in ultimii 
ani? — l-am întrebat pe tovarășul 
Ion Scăunaș, directorul O.J.T. 
Prahova.

— In ultimii douăzeci de ani, toa
te stațiunile noastre au cunoscut o 
puternică înflorire, cu deosebire în 
perioada ultimei legislaturi. In nu
mai cinci ani de zile s-au dat in 
folosință obiective turistice a că
ror valoare însumează peste 245 
milioane lei. Au fost construite noi 
complexe hoteliere, cum sint „Sil
va" la Bușteni, cu 260 de locuri, și 
„Internațional" din Sinaia, cu 
aproape 400 de locuri, ambele dis- 
punînd de condiții de cazare exce
lente, de restaurante, piscine, co
fetării, laboratoare și altele. Tot la 
Sinaia au fost renovate și dotate 
cunoscutele hoteluri „Caraiman" și 
„Palas", devenite acum adevărate 
bijuterii turistice.

Evident, acestea sint cele mai 
importante lucrări de investiție. 
Dar pentru ridicarea la un nivel 
superior a condițiilor de cazare, 
de agrement și de tratament au 
fost întreprinse vaste lucrări de 
modernizare, renovare și dotare a 
unui mare număr de vile și case 
de odihnă din stațiunile Sinaia, 
Bușteni, Poiana Țapului, precum și 
o serie de cabane din Platoul Bu- 
cegi. Arhitecții, constructorii, deco
ratorii s-au străduit să păstreze și 
să pună in valoare pitorescul tra
dițional al acestora, care dau o 
notă distinctă stațiunilor. Totodată, 
Sinaia și celelalte stațiuni oferă 
excelente condiții de tratament, de 
recuperare și întreținere pentru 
aproximativ 80 000 de oameni ai 
muncii care vin anual să-și îngri
jească sănătatea. Complet renovat 
a fost în acești ultimi ani com
plexul balnear „Păltiniș".

Concomitent cu asigurarea unei 
cazări confortabile pentru cit 
mai mulți turiști și oameni ve- 
niți la odihnă, al căror număr, 
in actuala legislatură, aproape

s-a dublat, s-a acordat un deosebit 
interes agrementului, drumeției pe 
cărări de munte și practicării spor
turilor de iarnă în Platoul Bucegi. 
în acest scop, s-a dezvoltat trans
portul pe cablu, care are acum o 
lungime de 15 kilometri în siste
mele de telecabine, teleschi și schi- 
lift. Pe lingă liniile de cablu din 
Sinaia spre cotele 1 400 și 2 000, în 
această legislatură s-a dat în ex
ploatare telefericul de la Bușteni- 
Babele (4 350 metri), iar punctul 
Babele a fost legat de „Peștera" cu 
o nouă linie de teleferic în lungime 
de peste 2 600 metri. Venind în în- 
timpinarea dorinței turiștilor ro
mâni și străini de a practica spor
turile de iarnă, O.J.T. Sinaia a or
ganizat cursuri de inițiere de 4—6 
zile. Chiar și în prezent, la aseme
nea lecții de schi, unde predau in
structori dintre cei mai bine pregă
tiți. participă peste 120 de turiști 
englezi, belgieni, francezi si alții. 
La rindul său, pîrtia de bob de la 
Sinaia a fost complet renovată anul 
trecut, aceasta găzduind recent o 
mare competiție internațională.

Această complexă activitate tu
ristică de pe Valea Prahovei este 
puternic sprijinită de către consilii
le populare și cetățenii orașelor Si
naia, Bușteni, Azuga. Primarul ora- 
șului-stațiune Sinaia, Constantin 
Neagu, ne relata ca un exemplu 
semnificativ : „Se simțea ne
voie de un debit mai mare 
de apă potabilă în complexele ho
teliere și la casele de odihnă. îm
preună cu cetățenii orașului, am 
reușit să efectuăm intr-un timp 
scurt, de numai citeva luni, ample 
lucrări pentru a suplimenta debitul 
de apă potabilă existent cu încă 45 
litri pe secundă".

în prezent, în cadrul întîlnirilor 
candidaților F.D.U.S. cu alegătorii, 
au fost făcute noi și numeroase 
propuneri pentru sprijinirea si mai 
accentuată a turismului din zonă. 
Participanții la întilniri s-au anga
jat, totodată, să contribuie efectiv 
prin muncă patriotică la înfăptui
rea propriilor propuneri.

Valea Prahovei, cu salba ei de 
stațiuni, rămîne o zonă turistică și 
de odihnă de mare atracție. Așa se 
și explică faptul că. la începutul 
lunii martie, în hotelurile și case
le de odihnă din Sinaia se află cel 
mai mare număr de oaspeți români 
și străini înregistrat pînă acum în 
această perioadă a anului. Chema
rea la întrecere adresată de O.J.T. 
Prahova tuturor unităților similare 
din tară se constituie într-un nou 
și mobilizator indemn spre noi și 
tot mai frumoase înfăptuiri.

Constantin CAPRARU

— solicitudinea, hărnicia cu care 
masele largi de cetățeni au răspuns 
chemărilor noastre, nevoilor munici
piului au făcut ca Turda să aibă 
astăzi o înfățișare nouă. înfățișare pe 
care și-o va putea înfrumuseța și 
mai mult în anii care vin.

...Pe raza circumscripției nr. 18 din 
Cluj-Napoca se află cartierul munci
toresc Gruia, locuit mai ales de ce
feriști și mineri. Despre realizările 
muncii cetățenilor de-aici în timpul 
legislaturii care se va încheia la 
17 martie ne-a vorbit Nicolae Suciu, 
președintele comitetului de cetățeni.

— Se știe cit de bine este să ai în 
apropiere un punct unde să poți 
apela Ia unele servicii, medicale. 
Acesta este și rolul dispensarelor te
ritoriale. de consultații sau de trata
ment, apărute la sate și orașe în anii 
noștri. înțelegînd această necesitate 
și in noul nostru cartier, deputății 
noștri au luat inițiativa să amenajăm 
o asemenea unitate sanitară; au găsit 
soluția, âu făcut demersurile necesare 
și, împreună cu noi, cetățenii, am 
trecut Ia lucru. Peste puțin timp, 
intr-o clădire din blocurile construite 
pentru mineri se va deschide dis
pensarul nostru pentru adulți și copii. 
Bineînțeles, aceasta nu este singura 
acțiune pe care am intreprins-o din 
inițiativa și la îndemnul deputaților 
noștri împreună — deputați și cetă
țeni — au fost realizate și alte 
lucrări de interes și folos public : 
extinderea canalizării pe străzile 
Suceava și Kovari (pe o lungime de 
720 metri), amenajarea trotuarelor 
pe mai multe străzi (în suprafață de 
3 400 mp), au fost inițiate de mai 
multe ori acțiuni pentru colectarea 
de materiale recuperabile și refolo- 
sibile. Astfel, s-au adunat și predat 
peste 50 000 kilograme metal vechi și 
o cantitate de 24 000 kilograme hîrtie. 
Pentru înfrumusețarea cartierului, 
a fost reamenajat parcul din strada 
Kbvari (realizînd aici unele lu
crări cu ajutorul unităților de cale 
ferată), au fost plantați arbori și 
arbuști ornamentali, amplasate mai 
multe bănci, amenajate terenuri de 
joacă pentru copii. Parcul a fost 
dat în îngrijire elevilor de la Liceul 
industrial din cadrul circumscripției 
noastre.

Exemple de muncă 
și bună gospodărire

...Un dispensar medical, două 
blocuri de locuințe, aproape 400 
metri pătrați spații comerciale și de

prestări servicii pentru populație, 
peste 25 km drumuri modernizate, un 
nou local pentru oficiul poștal, îm
pădurirea unei suprafețe de aproape 
4 hectare — iată, laolaltă, doar citeva 
dintre obiectivele realizate în actuala 
legislatură electorală în comuna Virfu 
Cîmpului, județul Botoșani. Obiec
tive la realizarea cărora, fiind de 
larg interes obștesc, nici unul dintre 
cetățenii comunei nu și-a cruțat 
eforturile, concretizate în nenumărate 
ore de muncă voluntar-patriotică. 
Dar în asemenea situații, mai ales 
într-o comună situată la peste 40 km 
de reședința județului, eforturile 
fizice sint, bineînțeles, necesare, dar 
nu și suficiente. Trebuie încă multe 
altele : îritimpinare la una din insti
tuțiile județene pentru asigurarea 
elaborării documentațiilor tehnice ; 
reveniri la conducerea unității care a 
contractat lucrările de construcție, 
dar intre timp... ; „legătură directă" 
cu ocolul silvic pentru a nu uita de 
puieții de stejar promiși... Cine să 
facă toate acestea ? Evident, era da
toria deputatului. Iar acesta și-a 
îndeplinit mandatul cu rezultatele 
atestate de realizările comunei.

...Nou construită pe mai bine de 
jumătate din suprafață, în timp ce 
pe cealaltă porțiune lucrările de con
strucții se află în plină desfășurare, 
zona circumscripției electorale mu
nicipale nr. 15 din Botoșani a fost 
pe toată durata actualei legislaturi 
electorale un exemplu de curățenie 
și de bună gospodărire. Ca și acum, 
iarna, cind cetățenii mențin străzile 
și trotuarele în perfectă stare de... 
utilitate, curățindu-le uneori și de 
trei-patru ori pe zi.

— De unde aveți uneltele și, mai 
ales, aceste mici utilaje ? (un fel de 
buncăre pe două roți folosite ca na
vete de transportat zăpada), ne-am 
adresat unui grup numeros de cetă
țeni ce lucrau de zor pe strada 
Calea Națională.

— Cum de unde ? — ne-a răspuns

muncitorul Mihai Brînză, locatar al 
aceleiași străzi. Sint ale noastre. Și 
lopețile. dar și navetele. Iar pentru 
primăvară, vară și toamnă avem hir- 
lețe. sape, greble, mături.

— Le aveți de mult ?
— Nu prea. De la ultimele alegeri 

de deputați in consiliul popular rnu- 
nicipal. Atunci, imediat după ce a 
fost ales, deputatul nostru ne-a con
vins și ne-a ajutat să procurăm ase
menea unelte trebuincioase oricărui 
bun gospodar. Apoi. în timpul ce 
s-a scurs am tot lucrat, cu toții, in 
funcție de nevoile sezonului. Ia ame
najări și întrețineri de străzi sau spa
tii verzi, la cite și mai cite — pînă 
cînd. iată, am devenit circumscripție 
fruntașă. Ceea ce ne dorim, și ne 
vom strădui să fim, și în viitoarea 
legislatură.

...Comunei Vulpeni-Olt I s-a dus 
vestea în județ pentru vrednicia 
gospodarilor săi. Cum s-a ajuns la 
această lăudabilă situație ne-a expli
cat primarul Ion Drăgan :

— Bineînțeles, meritul revine fie
cărui cetățean. La noi. oamenii au o 
mare dragoste de animale și se ocupă 
cu mult sirg de creșterea lor. Așa se 
face că. la fel ca in alți an. si în 
anul 1984 ne-am îndeplinit și depășit 
sarcinile ; am predat statului din 
gospodăriile populației o cantitate de 
lapte de peste patru ori mai mare și 
o cantitate de carne cu 40 Ia sută 
mai mare decît prevedea planul de 
contractări. Dar nu numai atît : să
tenii noștri au participat efectiv 
(1 050 000 ore) la munca patriotică de 
ridicare a unei frumoase clădiri cu 
etaj pentru dispensar (20 încăperi, cu 
multiple funcționalități), la moderni
zarea fîntinilor. ca și la alte lucrări 
de înfrumusețare a localității. In 
toate aceste acțiuni, cei 17 deputați 
au fost nu numai inițiatori, dar și 
fruntași. Inclusiv — sau. dacă vreți, 
în primul rînd — în creșterea anima
lelor și la realizarea planului de 
contractări. i

...Acestea sint numai unele dintre realizările social-edilitare înregistrate 
în anii actualei legislaturi în citeva circumscripții electorale. Ridicate la 
scara tuturor localităților, a tuturor județelor, a întregii țări - ele comple
tează imaginea de ansamblu, edificatoare pe care marile ctitorii socialiste 
o dau astăzi asupra drumului mereu ascendent parcurs în anii 1980-1985 
de România socialistă, spre noi și noi culmi de civilizație și progres. Ele 
dau, în același timp, o imagine la fel de expresivă despre modul în care 
deputății F.D.U.S. — cărora masele populare le-au conferit mandatul lor 
de încredere - au reușit să colaboreze cu cetățenii, în folosul cetățenilor, 
vorbind cu cei ce i-au ales același limbaj — limbajul muncii, al faptei 
comune închinate binelui obștesc. Și tot aceste rezultate ale'legislaturii 
care se încheie constituie argumente ale încrederii maselor de cetățeni în 
candidații F.D.U.S. pentru alegerile de la 17 martie, temeiuri trainice pen
tru realizări și mai bogate în legislatura care va urma.

fapteiAdevărurile
(Urmare din pag. I)
cu lipsa de apă în alte 
locuri, dacă vrem să iri
găm județele noastre, tre
buie muncit, zi și noapte, 
asta o știm cu toții '. 
Nimeni nu ne va oferi pe 
gratis ceva, trebuie ca 
numai noi să construim 
cu mîinile și cu creierele 
noastre. Și dacă știm asta 
va trebui să nu pierdem 
nici măcar o clipă pen
tru că Timpul este necru
țător și grăbit.

Aș mai semnala și un 
alt fapt care ar trebui, să 
dea de gindit scepticilor 
care știu numai să ocupe 
locul muștei la arat : fac
torul demografic. Avem 
22 de milioane de locui
tori în acești ani, deci cu 
4 milioane mai mulți 
decît era cifra tradiționa
lă a României in mate
rie de locuitori. Deci pă- 
mîntul trebuie să fie pus 
să muncească în felul

său, adică trebuie îmbo
gățit, trebuie silit să dă
ruiască mai mult și mai 
bine, și asta nu se face 
bătînd din palme ! E 
nevoie de mai multă apă, 
de mai multă electricita
te, de mai multă indus
trie, chiar. Mijloacele 
tehnice care ajută aces
tui mediu trebuie și ele 
înmulțite pentru că se 
uzează. E nevoie de mai 
mult petrol, de mai mult 
cărbune ! Trebuie totoda

tă să dezvoltăm mentali
tatea muncitorească de 
pionieri, revoluția noas
tră puțind fi desăvirșită 
cînd vom produce tot ce 
ne trebuie, aici, în Româ
nia.

Iată de ce, scriind aces
te rinduri consider Că am 
dat un vot public Fron
tului Democrației șt Uni
tății noastre Socialiste, 
așa cum o vom face cu 
toții, curind, prezentin- 
du-ne Ia urne.

INFORMAȚII SPORTIVE

Aniversarea Zilei naționale a. Regatului Maroc îmi oferă prilejul să vă 
adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire perso
nală, de pace, progres și prosperitate pentru poporul marocan prieten.

Sint încredințat că raporturile de cooperare rodnică și conlucrare prie
tenească statornicite între țările noastre se vor întări tot mai mult in viitor 
spre binele popoarelor român și marocan, al cauzei păcii, colaborării și în
țelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al 

Republicii Socialiste 
Constantin Dăscălescu,

Guvernului 
România, 

a trimis o
telegramă primului ministru al Re
gatului Maroc, Mohamed Karim 
Lamrani, cu ocazia Zilei naționale, 
prin care adresează sincere felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate

și fericire personală, de noi realizări 
in dezvoltarea economică și socială 
a țării. Totodată, se exprimă convin
gerea că cele două guverne vor 
coopera strîns pentru dezvoltarea 
tot mai largă a raporturilor de prie
tenie și de colaborare dintre cele 
două țări și popoare.

O Astăzi se reia campionatul divi
ziei A <la fotbal. în prima etapă a 
returului sint programate următoa
rele meciuri : Rapid — Universitatea 
Craiova (stadion Giulești), Sportul 
studențesc — Gloria Buzău (stadion 
Sportul studențesc), Al'S.A. Tg. Mu
reș — Dinamo, F.C. Baia Mare — 
F.C.M. Brașov, S.C. Bacău — Politeh
nica Timișoara, Chimia Rm. Vîlcea 
— Politehnica Iași, F.C. Argeș — 
Steaua, F.C. Olt — Jiul, Corvinul 
Hunedoara — F.C. Bihor. Toate par
tidele vor începe la ora 15.
• Campionatele internaționale de 

tenis de masă ale României au 
continuat în Sala sporturilor din 
Brașov cu întîlnirile probei de 
dublu fete. Pentru sferturile de 
finală s-a calificat perechea Otilia 
Bădescu—Emilia Ciosu, care a în
trecut cu 2—0 cuplurile Predușcă— 
Gherman și Gaftea—Manole. De ase
menea, s-a calificat în sferturile de 
finală perechea Rodica Urbanovici— 
Kinga Lohr, învingătoare cu 2—1 în 
meciul cu Louka—Doumeni (Grecia) 
și cu 2—0 în cel disputat cu perechea 
iugoslavă Perkucin—Fazlici.

în semifinalele probelor pe echipe 
s-au înregistrat următoarele rezulta
te : masculin : U.R.S.S. — R.P. Chi-

neză 3—2 ; Iugoslavia — R.P.D. Co
reeană 3—2 ; feminin : Ungaria — 
R.P.D. Coreeană 3—0 ; R.P. Chineză 
— U.R.S.S. 3—1. ■
• în prima zi a campionatelor 

europene de atletism pe teren acope
rit, de la Atena, proba feminină de 
aruncare a greutății a fost cîștigată 
de Helena Fibingerova (Cehoslova
cia) — 20,84 m. Mihaela Loghin s-a 
clasat pe locul patru, cu rezultatul 
de 19,89 m. Proba feminină de sări
tură în lungime a revenit sportivei 
sovietice Galina Cistiakova, cu 
7,02 m. Vali Ionescu a ocupat locul 
șase, cu 6,49 m.

în seriile probei de 800 m, Petru 
Drăgoescu a obținut timpul de 1’49”

20/100, calificîndu-se pentru semi
finale.

• La Poiana Brașov, în cadrul 
„Dinamoviadei internaționale de 
iarnă", proba de 10 km a concursului 
de biatlon a fost cîștigată de Kon
stantin Vaighin (U.R.S.S.), cu timpul 
de -31’38”7/10. Pe locurile următoare 
s-au situat Zdenek Hack (Cehoslova
cia) — 31’53”8/10 și Leonid Restov 
(U.R.S.S.) — 31’57”5/10.
• Sîmbătă, la Dublin. In Turneul 

celor cinci națiuni la rugbi, echi
pele Irlandei și Franței au terminat 
la egalitate. 15—15 (12—9). în aceeași 
competiție, la Edinburgh, selecțio
nata Tării Galilor a învins cu sco
rul de 25—21 (9—9) formația Scoției.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 3 martie, ora 20 — 6 martie, 
ora 20. In tară : Vremea va fi în ge
neral Închisă. Vor cădea precipitații, 
locale, sub formă de ploaie, lapoviță 
și ninsoare în vestul șl sudul tării și

cu caracter izolat, mal ales ninsori, in 
restul tării. Temperatura aerului va fi 
cuprinsă ziua între minus 2 și plus 8 
grade, ușor mai ridicată în zonele de
luroase și va oscila noaptea intre mi
nus 10 și zero grade. Condițiile meteo
rologice sint favorabile producerii po
leiului. In București : Vremea va fi 
închisă. Temporar va ploua slab. Tem
peratura aerului va urca ziua pînă la 
plus 2, plus 4 grade și va coborî noap
tea pînă la minus 3, minus 5 grade. 
Condiții favorabile producerii poleiului.

De-a lungul țărmurilor Marocu
lui pot fi întîlnite mari orașe- 
port ca Tangerul sau Casablanca, 
dar și unele localități mai puțin 
cunoscute, care înregistrează un 
ritm rapid de dezvoltare, profilîn- 
du-se.ca viitoare centre ale ti
nerei industrii naționale. Printre 
acestea din urmă se numără și Safi 
— cetatea industriei de fosfați. 
Dacă pînă la proclamarea indepen
denței Marocului (3 martie 1956) 
Safi era o localitate oarecare, ai 
cărei locuitori se ocupau cu comer
țul și meșteșugurile, astăzi ea are 
o populație de peste 130 000 ’ de 
oameni, dintre care o bună parte 
lucrează în secțiile marelui com
plex „Maroc Phosfore". Inaugurat 
in 1975, complexul este primul din- 
tr-o suită de șase unități chimice 
prevăzute a fi construite pînă în 
1990 și își aduce o importantă con
tribuție Ia valorificarea acestei im
portante bogății a țării. El ocupă 
un loc central în proiectele guver
namentale de creștere a producției 
naționale de fosfați, producția uzi
nei urmînd să ajungă, la sfîrșitul 
secolului, la 20,6 milioane tone.

Dar Marocul nu este numai un 
mare furnizor de fosfați, produs 
care-1 situează pe primul loc în 
rindul exportatorilor mondiali. Tara 
de la poalele Munților Atlas dis
pune, de asemenea, de importante 
zăcăminte de petrol, gaze natura
le, fier, cupru, zinc, bogății a căror 
prezență a stimulat dezvoltarea 
unui șir întreg de sectoare ale eco
nomiei naționale. Astfel, în ulti
mele decenii, în Maroc au fost 
construite complexe siderurgice, 
combinate de prelucrare a materi
ilor prime, rafinării etc., care au

ridicat la o viață nouă numeroase 
regiuni ale țării.

în același timp, o atenție deo
sebită a fost acordată agriculturii, 
sector în care lucrează jumătate 
din populația de 23 milioane de lo
cuitori a Marocului. Ca rezultat al 
construirii unui mare număr de 
baraje și canale de irigații, au fost 
valorificate întinse suprafețe aride, 
ceea ce a dus la o creștere a pro
ducției agricole.

Prieten apropiat al popoarelor 
arabe, al tuturor popoarelor care 
au pășit pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, poporul român ur
mărește cu simpatie eforturile de
puse de poporul marocan pentru 
înflorirea patriei sale. între țara 
noastră și Maroc s-au statornicit 
relații de prietenie și colaborare, 
care cunosc o evoluție mereu as
cendentă. Momente de cea mai 
mare însemnătate în dezvoltarea 
acestor raporturi le-au constituit 
intîlnirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și regele Has
san al 'II-lea, care au deschis largi 
perspective conlucrării româno- 
marocane pe multiple planuri. O 
dovadă grăitoare a rezultatelor ob
ținute pe linia cooperării în pro
ducție o constituie construirea de 
către specialiștii români și maro
cani a portului Nador. ca și parti
ciparea țării noastre la valorifica
rea unor zăcăminte miniere, lă cer
cetarea petrolieră, realizarea unor 
obiective industriale etc. Extinde
rea în continuare a relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-ma- 
■rocane răspunde pe deplin in
tereselor celor două țări și po
poare, înscriindu-se, totodată, ca o 
contribuție însemnată la cauza 
păcii și înțelegerii internaționale.

cinema
------------------------------------------------ 7--------
• Rîdețî ca-n viață : 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.
© Tinerețea patriei, tinerețea noastră <
— 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: GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11; 13; 15: 17: 19, VOLGA (79 71 26) 
_  9' 11* 13* 15* 17* 19
• Fapt divers : COTROCENI (49 48 48)
— 15: 17; 19.
• Cireșarii — 15: 17, Dublura intră 
în acțiune — 19 : PACEA (60 30 85).
• Primăvară pentru o oră — 15;
Raliul — 17; 19 : FLACARA (20 33 40).
• Fata morgana : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15: 17: 19.
• Ripa : SCALA (11 03 72) — 9; 12;
15; 18.
• Nick Carter 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: 11 ; 13: 15: 17: 19.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : FA
VORIT (45 31 70) — 9; 12; 15,30; 18,30. 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 12; 15;
18, FLAMURA (85 77 12) — 12,15; 15: 
18.
• Avertismentul — 9,30; 15, Vară
scurtă — 17,30; 19,30 : STUDIO
(59 53 15).
• Rămășag (avanpremieră) î STU
DIO — 12.
• Afacerea Pigot — 14.30; 16.30: Fru
moasa Shiniang — 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 : FLOREAS- 
CA (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 în 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; 15; 19 ; DOINA
(16 35 38).
• Kramer contra Kramer : GRIVI- 
TA (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 și extratereștrii : LIRA 
(31 71 71) — 15; 17; 19.
• Ghețuri pe înălțimi : DRUMUL
SĂRII (31 28 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, cîndva : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala, 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 10; Ploșnița — 15;-Poveste din 
Hollywood — ,19: (sala Atelier) : Ia-., 
tre patru ochi (A) — 14,30; Farul și 
domnul Valentino — 18: (sala din 
Piața Cosmonauților, 11 07 57) : Papa 
dolar — 18,30.
0 Filarmonica ,,George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi. „Maeștrii mu
zicii. universale* — 11.
• Opera Română (13 18 57) : Lucia dl 
Lammermoor —- 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Su-
zana — 10,30; Silvia — 18,30,
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Ivan Vasilievici — 10; Neînsemnații 
14: Ferma — 18; (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44) : într-un parc pe o ban
că — 10; Anchetă asupra unui tînăr 
care nu a făcut nimic — 14;’ O zi de 
odihnă — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, 
fluturi — 10,30; Cerul înstelat dea
supra noastră — 18.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Trestia gînditoare — 11; Romanță 
tirzie (aminat din 14 II) — 18,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Cîrtițele — 10; Arma secretă a lui 
Arhimede (aminat din 3 II) — 15: 
18; (sala mică a Palatului) : Măseaua 
de minte — 15; 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița în sac — 10; Idioata
— 18; (sala Studio) : Olelie și Vînă- 
torii — 18,30.
© Teatrul Giulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Serenadă tîrzie — 10; Pă
lăria florentină — 15:. 18/30; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Milionarul sărac
— 10: Arta conversației — 18,30. •
• A.R.I.A,, filiala Constanța (13 53 75, 
la Palatul sporturilor și culturii) : 
Concert de muzică rock-dîsco sus
ținut de formația vocal-instrumenta- 
lă „PHONOLOG* (R.D. Germană) —
17.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Funcționa
rul de la Domenii — 15; Nimic des
pre elefanți — 18; (sala Victoria 
50 58 65) : Frumosul din pădurea ză
păcită — 18,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Pe ulița satului — 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Efros Saga — 11; Rock ’85 — 16; 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 53) : 
Pinocchio — 10,30; Cenușăreasa —
18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Șoricelul și păpușa — 10; (sala din 
Piața Cosmonauților, 11 07 57): Ti- 
grișorul Petre — 11,30.
• Circul București (10 41 95) : Parada 
circului — 10; 15,30; 19.
• Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Estrada în croazieră — 15,30; 
Atenție ! Estrada în emisie — 18.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Dragostea pusă Ia încer
care — 11; Anchetă asupra unui tî
năr care nu a făcut nimic — 18.30.
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• ORAȘE SOLARE ÎN DE- 
ȘERT Un PrototiP al vl'toare'or orașe 
din zonele deșertice a fost realizat în R.S.S. 
Turkmenă. Nu departe de Așhabad, in 
apropierea Munților Kopet-Dag a apărut 
prima localitate de acest fel — „Solne- 
cinii" („Solara"). Este vorba de un mare 
centru științific. Soarele încălzește clădi
rile, condiționează aerul din încăperi, ofe
ră energie pentru obținerea apei din fîntini 
și asigură încălzirea serelor. Numeroase 
instalații și aparate realizate aici, acțio
nate de energia solară, au pătruns deja 
în zonele deșertice, in satele și orașele 
Turkmeniei. tn localitatea Gherkezli, de 
pildă,- funcționează primul heliocomplex 
pentru creșterea viteter. în deșert funcțio
nează, de asemenea, instalații solare de 
desalinizare a apei. în curind vor începe 
să funcționeze și primele centrale electrice 
solare.

i“

• PROTEJAREA PORUMBU
LUI ÎMPOTRIVA DĂUNĂTORI
LOR. Specialiștii iugoslavi au elaborat o 
nouă substanță pentru protejarea, pe cale 
chimică, a culturilor agricole împotriva 
dăunătorilor. Noua substanță, denumită 
Cietral, este folosită în cultura porumbu
lui și avantajul ei, in comparație cu alte 
produse de acest fel, constă în faptul că 
nu lasă în sol nici un fel de „urme" care 
ar putea dăuna plantelor ce se cultivă în 
continuare pe același teren.
• MEMBRANA IMPERMEABI

LĂ. Specialiștii portughezi au reușit să 
reducă în mare măsură pierderile de apă 
prin digul barajului hidrocentralei Para- 
dela prin aplicarea unei membrane imper
meabile de tipul „Rodimprem", impregna
tă’ cu un compus pe bază de latex de 
neopren. Membrana se fabrică la fața lo
cului prin impregnarea unui material tex-

til cu un compus pe bază de latex de 
neopren, cu o emulsie bituminoasă și cu 
un ingredient polimeric. Benzile din „Rod- 
imprem" asigură o acoperire suplă și per
fect etanșă la apă, adaptindu-se perfect la 
orice netegularitate a suprafeței.
• SUPERORDINATOR. ComPa' 

nia japoneză „Nippon Electric" a realizat 
ceea ce poate fi considerat drept cel mai 
rapid circuit integrat logic „Josephson", 
făcînd un pas important in direcția con
struirii unui superordinator de acest tip. 
Acest circuit integrat, care permite creș
terea rapidității conexiunilor, este capabil 
să realizeze intr-o secundă trei miliarde 
multiplicări ale unor- nurrftre care pot 
ajunge pină la 16 unități. (Sistemul a fost 
experimentat în condiții speciale — la mi
nus 269 grade Celsius — pentru a efec
tua înmulțiri de 4 ori 4 unități 'de infor
mație (biți) în 280 picosecunde (picose- 
cunda reprezintă a milioana parte din- 
tr-o milionime de secundă). Procedeul 
„Josephson" este considerat cel mai per-

fecționat pentru efectuarea de operațiuni 
matematice ultrarapide, viteza sa de ac
ces fiind de aproximativ 5 picosecunde. 
Viitoarele ordinatoare vor trebui să fie 
echipate cu circuite care, să mărească de 
10 orj viteza de calcul a celor actuale, 
construite pe bază de semiconductor^ no
tează agenția France Presse, care trans
mite această știre.
• SUPRAETAJARE RAPIDA. ° 

firmă suedeză a pus la punct o metodă de 
extindere a dimensiunilor clădirilor deja 
existente printr-o singură operație. Aceasta 
constă.în ridicarea vechiului acoperiș cu 
ajutorul unei macarale și amplasarea unui 
nou etaj, prefabricat, cu pereți interiori, 
scări, ferestre, podea, instalații aferente și. 
firește, acoperiș. Specialiștii firmei suedeze 
afirmă că pentru a dubla dimensiunile 
unui imobil deja existent sint necesara 
șase ore. Soluția este mai ieftină decît tra-\ 
diționalele extinderi și mult mai rapidă. 
Extinderile de acest tip pot fi proiectate

pentru a se adapta tuturor tipurilor de lo
cuințe.
• PENTRU COMBATEREA 

MAREEI NEGRE. ° instalație electro
nică ce permite detectarea de la bordul 
unui avion a petelor de petrol de pe 
suprafața mărilor și oceanelor a fost rea
lizată in Marea Britanie. Instalația func
ționează în orice condiții atmosferice, iar 
noaptea utilizează fotografierea în infra- 
roșu. Potrivit aprecierii specialiștilor, 
va fi deosebit de utilă 
combaterea poluării cu petrol a mărilor 
și oceanelor.
• BATERII MAI UȘOARE. Un 

grup de cercetători din Lyon au brevetat 
un procedeu care permite obținerea unor 
plăci negative ale bateriilor cu plumb de 
patru ori mai ușoare decît plăcile clasice, 
realizate din aliaj de plumb. Aceasta 
constă in utilizarea fibrelor ceramice, care 
devin bune conducătoare de electricitate

ea
în lupta pentru

datorită unei placări cu cupru, fiind su
puse ulterior unei infiltrări cu plumb prin 
depunere electrolitică. Practic, o țesătură 
mixtă din fibre de carbon și fibre de sticlă 
a fost impregnată continuu prin depunere 
electrolitică cu plumb și a fost apoi decu
pată pentru a se obține plăcile. Fibrele 
de carbon joacă rol de suport pentru 
materialul activ și asigură circulația elec
tronilor, în timp ce fibrele de sticlă ser
vesc la armarea materialului activ — o 
pastă pe bază de oxid și sulfat de plumb.
• DESCOPERIRE ÎN OFTAL

MOLOGIE, Spec'afistil de la Departa
mentul de oftalmologie al Universității din 
Jamaica au descoperit, după zece ani de 
cercetări, un medicament care combate 
glaucomul. Pentru Jamaica, descoperirea 
este de mare importanță. întrucit 3 Ia 
sută din populația insulei este afectată de 
glaucom, care, neîngrijit, duce Ia orbire. 
Medicamentul a fost experimentat pe ie
puri de casă, iar ulterior pe oameni.
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REZOLUȚIA PREZENTATĂ DE ROMÂNIA - ADOPTATĂ

INIȚIATIVELE $1 DEMERSURILE PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU - CONTRIBUȚIE REMARCABILA 
LA PROMOVAREA PĂCII SI COLABORĂRII INIERNATIONALE

I '

RELATĂRI Șl COMENTARII iN PRESA DIN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMII

Mijloacele de informare in masă din diferite 
țări ale lumii acordă spații ample reflectării 
politicii active a României în favoarea instaură
rii unui climat de pace și colaborare rodnică 
între toate statele lumii, evidențiind contribuțiile 
de o deosebită valoare ale președintelui Nicolae

Ceaușescu, soluțiile propuse pentru rezolvarea 
marilor probleme ale omenirii, între care dezar
marea, și în primul rind dezarmarea nucleară, 
reglementarea situațiilor conflictuale pe calea 
tratativelor, instaurarea unei noi ordini, juste și 
echitabile, in lume.

Presa internațională prezintă, totodată, 
succesele dobindite de poporul, român in 
edificarea societății socialiste multilateral dez
voltate, programele vizind progresul continuu al 
patriei.

într-o relatare amplă a interviu
lui acordat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ziarului „The Jerusalem 
Post", agenția kuweitiană de pre
să KUNA arată că președintele 
României s-a pronunțat din nou 
pentru organizarea unei conferin
țe internaționale sub egida Națiu
nilor Unite, cu participarea tutu
ror părților interesate, inclusiv a 
Statelor Unite, Uniunii Sovietice și, 
eventual, a tuturor membrilor per
manent ai Consiliului de Securi
tate. Realizarea unei conferințe 
internaționale constituie cea mai 
bună cale posibilă in actualele îm
prejurări — a subliniat (președin
tele României. O.N.U. trebuie, in
tr-adevăr, să aibă un rol important 
în organizarea unei conferințe în 
problemele Orientului Mijlociu. .

Președintele Nicolae Ceaușescu 
— relatează agenția — a afirmat 
că, pentru a se ajunge la o îmbu
nătățire a relațiilor Israelului cu 
Uniunea Sovietică, cu China și cu 
alte state, trebuie înlăturate cau
zele care au determinat această si
tuație, fiind necesar ca Israelul să 
renunțe la actuala sa politică și să 
treacă la soluționarea problemelor 
pe calea negocierilor.

O pace justă și durabilă în 
Orientul Mijlociu este de aseme
nea în interesul Israelului, deoa
rece aceasta ar reprezenta o ade
vărată și reală garanție pentru in
dependenta și integritatea Israelu
lui, ca și a celorlalte state din 
zonă — a spus președintele Româ
niei, adăugind că realizarea păcii 
pe calea negocierilor presupune 
participarea tuturor părților impli
cate, inclusiv a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei.

România s-a pronunțat întotdeau
na pentru retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967 și pentru solu
ționarea problemei palestiniene pe 
baza dreptului poporului palesti
nian la autodeterminare șl realiza
rea unui stat palestinian indepen
dent — relevă agenția Kuna. '

Agenția egipteană de presă 
M.E.N. evidențiază că președintele 

• Nicolae Ceaușescu a reafirmat — 
în interviul acordat ziarului „The 
Jerusalem Post“ — poziția princi
pială a României în legătură cu si- 

• tuația din Orientul Mijlociu, subli
niind că țara sa se pronunță pentru 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului 
din 1967 și pentru soluționarea pro
blemei palestiniene pe baza drep
tului poporului palestinian la auto
determinare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a apreciat, de asemenea, că pacea 
în regiune nu se poate realiza detît 
în cadrul unor negocieri la care să 
participe toate părțile interesate, 
inclusiv Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei — relevă agenția.

Președintele .României, Nicolae 
Ceaușescu* a afirmat — într-un in
terviu acordat ziarului israelian 
„The Jerusalem Post1' — că acțiu
nile militare nu au făcut decit sa 
complice și mai mult situația din 
Orientul Mijlociu, în timp ce nego
cierile au adus o serie de rezul
tate pozitive — evidențiază agen
ția iugoslavă de presă TANIUG. 
Este și în interesul Israelului de a 
obține o pace durabilă și justă și 
de a stabili relații de bună vecină
tate și cooperare cu toate țările în
vecinate — a subliniat președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Schimbările produse în Orientul 
Mijlociu cer ca toate părțile intere
sate să ia parte la negocieri, in
clusiv O.E.P. — a accentuat pre
ședintele României, arătînd că țara 
sa se pronunță pentru o conferință 
internațională sub auspiciile O.N.U.

Personalitatea politică marcantă 
a conducătorului partidului. și sta
tului nostru, stima cu care este în
conjurat de întreg poporul român, 
larga . audientă internațională de 
care se bucură acțiunile sale pe 
planul politicii externe sînt relie
fate, într-o suită de articole apă
rute în ziarul marocan „AL 
ALAM“.

După ce evidențiază poziția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind soluționarea justă, durabilă a 
situației din. Orientul Mijlociu,

-AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

CONVORBIRI LA BONN. Mi
nistrul afacerilor externe al R.F.G., 
Hans-Dietrich Genscher, l-a pri
mit, la Bonn, pe Hermann Axen, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Comisiei 
de politică externă a Camerei 
Populare a R.D. Germane, infor
mează agențiile A.D.N, și D.P.A. 
In centrul discuției s-au aflat pro
bleme privind asigurarea păcii și 
contribuția celor două state ger
mane în acest sens, precizează 
agențiile. Hermann Axen a avut, 
de asemenea, o întrevedere cu 
Hans-Jochen Vogel, vicepreședinte 
al Partidului Social-Democrat, pre
ședintele fracțiunii parlamentare 
social-democrate. 

I__

sprijinul .acordat cauzei palestinie
ne, cotidianul citat subliniază pre
țuirea de care se bucură șeful sta
tului român în lume pentru efortu
rile neobosite depuse în direcția 
instituirii noii «ordini economice și 
politice internaționale, a reglemen
tării problemelor cu care șe con
fruntă țările în curs de dezvoltare.

„Al AIam“ înfățișează amplu, tot
odată. realizările remarcabile cu 
care se prezintă România după 40 
de ani de la revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din august 1944, 
relevînd rolul hotărîtor al tovară
șului Nicolae Ceaușescu în obține
rea acestor succese.

Principialitatea și consecvența 
politicii externe românești, care se 
bucură de un larg ecou internațio
nal, precum și remarcabila contri
buție adusă de președintele Nicolae 
Ceaușescu la eforturile vizînd în
făptuirea dezarmării, în primul 
rînd a dezarmării nucleare, în ve
derea instaurării păcii în lume sînt 
reflectate pe larg de cotidianul ja
ponez „MAINICHI DAILY NEWS“. 
Ziarul evocă numeroasele apeluri 
lansate de președintele Nicolae 
Ceaușescu. pentru reducerea și.

® Ample programe de dezvoltare economică 
și socială a României socialiste • O poli
tică externă principială și activă, care se 
bucură de un mare prestigiu pe toate 
meridianele • Poziție fermă în favoarea 
soluționării tuturor problemelor pe calea 

tratativelor

apoi, eliminarea totală a arsenale
lor nucleare.

Cotidianul mexican „EL DIA“ 
remarcă accentul pus de președin
tele României pe rolul O.N.U. în 
soluționarea pe țale politică a si
tuației din Orientul Mijlociu, men- 
tionînd că șeful statului român se 
pronunță pentru organizarea în 
acest scop a unei conferințe sub 
egida O.N.U., cu participarea tu
turor părților interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.

Mijloacele de informare în masă 
din Austria evidențiază rolul im
portant pe care îl au România, to
varășul Nicolae Ceaușescu în efor
turile vizînd reglementarea politică 
a conflictului din Orientul Mij
lociu.

„DIE PRESSE" evocă. într-o co
respondentă. întîlnirile frecvente 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu oameni politici din zonă, pu- 
nînd în lumină clarviziunea cu care 
șeful statului român abordează pro
blemele Orientului Mijlociu.

Articole în care se subliniază 
contribuția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la acțiunile vizînd solu
ționarea pe cale pașnică a proble
melor regiunii au publicat, de ase
menea, ziarele aițstriece „ARBEI- 
TF.R ZEITUNG". ..WIENER ZEI
TUNG" și „KURIER".

Ziarul grec „ETHNOS", în articolul 
„Președintele Nicolae Ceaușescu 
sprijină soluționarea problemei ci
priote", arată că șeful statului ro
mân se pronunță pentru o rezol
vare justă și durabilă a problemei 
cipriote, 'menționînd în context 
existenta unor excelente raporturi 
între România si Grecia, ce pot 
constitui un exemplu de relații 
între țări cu sisteme sociale dife
rite.

„Ethnos" pune în evidentă, tot
odată, activitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu în direcția trans
formării Balcanilor într-o zonă fără 
arme nucleare și fără baze mili
tare străine.

„JORNAL DE BRASILIA" evi
dențiază succesele obținute de po
porul nostru în anii construcției 
socialiste, subliniind transformarea 
României dintr-o țară agrară ră
masă în urmă într-un stat indus- 
trial-agrar, care dispune în pre
zent de o industrie puternică și 
de o agricultură modernă.

ÎNTREVEDERE LA HAVANA. 
Președintele Consiliului de Stat și 
al Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Cuba, Fidel Castro, l-a pri
mit pe ministrul relațiilor externe 
al Mexicului, Bernardo Sepulveda, 
aflat în vizită la Havana. In cursul 
întrevederii s-a efectuat un schimb 
de opinii asupra problemelor poli
tice și economice internaționale și 
s-a procedat la o evaluare a efor
turilor Grupului de la Contadora 
consacrate instaurării unui climat 
de pace in America Centrală.

PREȘEDINTELE R.P. BANGLA
DESH, Hussain Muhammad Er- 
shad, a anunțat anularea alegerilor 
generale programate pentru 6 apri-

Cotidianul brazilian reliefează, 
de asemenea, faptul că România 
și-a cîștigat un binemeritat presti
giu pe plan internațional, fiind cu
noscute în întreaga lume acțiunile 
sale ferme și constructive pentru 
apărarea păcii, promovarea spiri
tului de înțelegere, apropiere și 
colaborare intre toate popoarele 
lumii, pe baza principiilor dreptu
lui internațional.

Un alt cotidian brazilian, „DIA- 
RIO POPULAR", remarcă preocu
parea continuă a statului român 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață materiale și spirituale, 
pentru protejarea sănătății poporu
lui.

Prezentînd perspectivele indus
triei românești, ziarul brazilian 
„DIARIO DA TARDE“ expune 
principalele direcții ale dezvoltării 
României în cincinalul 1986—1990, 
prevăzute în. Directivele Con
gresului al XIII-lea al P.C.R. Sub- 
liniindu-se că România acordă o 
mare atenție dezvoltării și diver
sificării industriei mijloacelor de 
transport, este făcută o prezentare a 
autoturismelor de construcție ro
mânească „Dacia" și „Oltcit", pre-

cum și a autoturismelor de teren 
„ARO".

Publicația „EL DIARIO ESPA- 
NOL“, care apare la Montevideo, 
informînd despre realizările Româ
niei socialiste în actualul cincinal 
și prevederile Directivelor Con
gresului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român, subliniază: In 
ansamblul marilor realizări ale po
porului român se conturează cu 
strălucire perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. 
Acești ani se leagă strîns de acti
vitatea neobosită desfășurată cu 
clarviziune și profund spirit crea
tor, cu pasiune revoluționară șl 
fierbinte patriotism de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Relatînd despre realizările obțl- 
, nute in unele sectoare ale indus

triei românești, ziarul sovietic 
„PRAVDA" face referiri la utili
zarea mașinilor electronice d3 cal
cul în procesul tehnologic la între
prinderea de aluminiu Slatina, 
la intrarea in producție, în cadrul 
întreprinderii, a unor noi tipuri de 
produse — aliaje ușoare folosite 
în industria construcțiilor de auto
mobile. conductori pentru liniile 
de înaltă tensiune, precum și me
tale de înaltă puritate. Intr-o co
respondență din București, „Prav
da" relatează, totodată, despre ex
tinderea lucrărilor de construcție 
pe șantierele metroului capitalei 
țării noastre.

TELEVIZIUNEA SOVIETICA a 
informat, în cadrul unui reportaj 
din Sinaia, despre creșterea numă
rului locurilor la odihnă pentru 
oamenii muncii, despre condițiile 
deosebite pe car4ț le asigură aceas
tă stațiune celor ce își petrec aici 
concediul de odihnă.

Revista poloneză „POLITYKA" 
consacră un articol Hotărîrii pri
vind aniversarea a 40 de ani de 
la victoria asupra fascismului șț 
sărbătorirea Zilei independenței 
României.

După ce precizează că hotărîrea 
a fost adoptată în ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. desfășurată sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pu
blicația amintește că la 9 mai 1945, 
cînd războiul antihitlerist a luat 
sfîrșit prin victoria Națiunilor Uni
te, armata română străbătuse pes
te 1 700 km, de la Marea Neagră

lie a.c. și organizarea, la 21 mar
tie, a unui referendum național cu 
privire la politica sa. După cum re
levă agențiile France Presse și 
Reuter, citind surse oficiale din 
Dhaka, șeful statului a anunțat, 
totodată, interzicerea activităților 
politice și aplicarea cu strictețe a 
prevederilor Legii Marțiale.

PENTRU UN MUZEU AL CUL
TURII AFRICANE. într-un mesaj 
adresat Organizației Unității Afri
cane, ministrul culturii- si turismu
lui din Ghana, Ben Abdalla, cere 
înființarea unui muzeu \al culturii 
africane. Secole de-a rîndul — se 
spune in mesaj — puterile colonia
le au jefuit fără milă nu numai bo
gățiile naturale ale continentului, 
dar și valorile lui culturale. în ma
rile muzee și colecții particulare 
ale Europei occidentale și S.U.A. 
există expoziții întregi de artă a- 
fricană. Crearea unui muzeu al 
culturii africane ar permite unifi
carea eforturilor țărilor continen
tului in vederea aducerii in Africa 

pînă în Boemia, eliberase peste 
3,800 de localități, intre care 53 de 
orașe, avînd pe front, în tot timpul 
războiului, un total de circa 
540 000 ostași și ofițeri și pierzînd 
in lupte grele aproape 170 000 de 
oameni. Pentru curajul și vitejia 
dovedite pe cîmpul de luptă — re
levă revista — peste 300 000 de mi
litari români au fost decorați cu 
înalte ordine și medalii de război 
sovietice, cehoslovace, ungare și 
românești. Contribuția economică a 
României la războiul antihitlerist 
a fost de patru ori mai mare decît 
bugetul țării din anul 1938. •

„Prin efectivele militare pe care 
le-a avut pe front și prin forțele 
materiale și umane angajate. 
România a ocupat — așa cum au 
apreciat numeroase personalități de 
frunte ale coaliției Națiunilor Uni
te, inclusiv participant la Confe
rința de pace de la Paris — locul 
al patrulea în rîndul țărilor care 
au contribuit la înfrîngerea Germa
niei hitleriste, după U.R.S.S., 
S.U.A. și Ahglia" — menționează 
revista poloneză.

Sub titlul „Planul cincinal al 
României pune accentul pe dezvol
tarea intensivă", cotidianul ..NEUES 
DEUTSCHLAND", din R.D.G.. se 
referă la transpunerea în practică 
a obiectivelor celui de-al XIII-lea 
Congres al P.C.R.

Sarcina prioritară pentru econo
mia națională a României în etapa 
actuală o constituie dezvoltarea in
tensivă — a arătat ziarul, mentio- 
nind că pentru cincinalul 1986— 
1990 se prevede o creștere anuală 
de 6—6,5 la sută a producției indus
triale și de 10—10.6 la sută a pro
ducției agricole. In agricultură se 
va realiza un program cuprinzător 
de irigații și ameliorări, de crește
re a producției cerealiere și anima
liere.

După ce relevă progresele mari 
realizate în domeniul economic de 
țara noastră în anul 1984. an al 
cincinalului în care s-au obtinut 
cele mai importante rezultate, coti
dianul arată că România și-a pro
pus să acționeze astfel încît să rea
lizeze o dezvoltare armonioasă a 
tuturor ramurilor economiei.

Presa din R.P.D. Coreeană con
tinuă să insereze articole si știri 
prezentînd aspecte semnificative 
ale dezvoltării economico-sociale 
a României.

Cotidianul „NODON SINMUN" 
publică articolul intitulat „Indus
tria electronică românească în 
plină dezvoltare". După o incursiu
ne în istoricul evoluției electronicii 
din țara noastră, ziarul se opreș
te asupra realizărilor cincinalului 
1981—1985 în acest domeniu. Sînt 
prezentate apoi perspectivele dez
voltării electronicii românești în 
cincinalul 1986—1990 trasate de 
Congresul al XIII-lea al P.C.R.

O serie de cifre semnificative 
privind dezvoltarea economică a 
României in anii 1981—1984. reali
zările industriei și agriculturii, pu
nerea în funcțiune a noi obiective 
sint prezentate de ziarul cehoslovac 
„PRACE", care se referă, de ase
menea, Ia hotărîrea de a spori în 
continuare suprafața de teren ara
bil destinat sectorului agricol pină 
la finele anului 1985.

Un articol consacrat producției 
românești de vagoane este publicat 
de ziarul polonez „RYNKI ZA- 
GRANICZNE", care subliniază ca
litatea acestor produse ale indus
triei românești, cunoscute în peste 
40 de țări de pe toate continentele.

Realizarea remarcabilă pe care 
o reprezintă construcția Canalului 
Dunăre—Marea Neagră este re
liefată într-un articol de ziarul po
lonez „GROMADA — ROLNIK 
POLSKI".

România, țară turistică, se mîn- 
drește de curind cu o nouă reali
zare — canalul în lungime de peste 
64 de kilometri ce leagă Dunărea 
de Marea Neagră — scrie publica
ția „DIE SYNTHESE" din Zurich.
După inserarea a numeroase date 
tehnice, publicația relevă că aceas
tă importantă realizare este opera
muncitorilor și tehnicienilor, a spe
cialiștilor români, materialele și 
instalațiile utilizate fiind, de ase
menea, românești.

(Agerpres)

a valorilor artistice create pe con
tinent.

DIN INIȚIATIVA ORGANIZA
ȚIEI UNITĂȚII AFRICANE, la 
Harare, capitala Republicii Zim
babwe, va avea loc un simpozion 
internațional consacrat probleme
lor secetei și foametei in țările 
continentului african, informează 
agenția, Kuna. Acțiunea se va des
fășura cu participarea unor experți 
ai Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.).

PROGRAM ECONOMIC ÎN AR
GENTINA. Noul ministru argenti
nian al economiei, Juan Sourouille, 
a anunțat că principalul obiectiv 
economic al guvernului este com
baterea inflației și restabilirea ca
pacității de dezvoltare a țării. Pre- 
zentind liniile generale ale progra
mului economic al țării pe perioa
da 1985—1989, ministrul a arătat că 
exporturile agricole constituie „sur
sa disponibilă imediată" a unei 
strategii de dezvoltare economică.

România la Tîrgul 
international

de la San Jose
Pavilionul tării noastre 
vizitat de președintele 
Republicii Costa Rica

SAN JOSE 2 (Agerpres). — La Son 
Jose a fost inaugurată prima ediție 
a Țirgului internațional „Fer Cori 
’85". România participă cu un stand 
in care sint expuse produse și mos- 
trd de produse ale industriei chimice 
și industriei ușoare.

Cu prilejul inaugurării țirgului. 
președintele Republicii Costa Rica, 
Luis Alberto Monge, insoțit de mi
niștrii afacerilor externe, economiei 
și finanțelor, a vizitat standul româ
nesc. Șeful statului costarican a adre
sat mulțumiri guvernului român 
pentru participarea României la tirg. 
subliniind că aceasta reprezintă o 
expresie a bunelor relații de coope
rate care s-au statornicit intre cele 
două țări. El a dat o inaltă apreciere 
calității exponatelor românești.

„Sînt necesare eforturi sporite pentru a pune 
o bază solidă încrederii și securității în Europa'*

Intervenția șefului delegației române 
la Conferința de la Stockholm

STOCKHOLM 2 (Agerpres). - In 
cadrul actualei sesiuni a Conferin
ței de la Stockholm continuă pro
cesul de examinare și aprofundare 
a propunerilor de măsuri pentru 
creșterea încrederii și securității, 
prezentate de diferite state partici
pante, între care și România.

Luînd cuvîntul, șeful delegației 
române a prezentat poziția țării 
noastre în legătură cu stadiul și sar
cinile prioritare ale Conferinței de 
la Stockholm la actuala sesiune și 
în perioada următoare. El a subli
niat că, în stadiul actual, cel mai 
important lucru este ca eforturile 
conferinței să fie orientate cu pre
cădere spre valorificarea premiselor 
create, spre consolidarea elemente
lor comune sau convergente rezul
tate și extinderea lor graduală, prin 
acomodări reciproce, astfel încît să 
se lărgească aria de înțelegere, să

Uruguay t Obiective ale 
prezentate de noul

MONTEVIDEO 2 (Agerpres). — In 
discursul rostit la ceremonia de în
vestitură, președintele Uruguayului, 
Julio Maria Sanguinetti, a relevat 
necesitatea stimulării economiei, 
creării de posibilități pentru lichida
rea datoriei externe, asigurării unui 
cadru adețvat de participare a tu
turor forțelor politice și sociale la • 
rezolvarea problemelor cu caro este 
confruntată țara. De asemenea, el a 
arătat ci va acționa cu fermitate 
pentru respectarea Constituției și a 
sistemului democratic de guvernare. 
Noul șef al statului Uruguayan a 
anunțat că va prezenta un proiect de 
lege care prevede o amplă amnistie 
pentru deținuții politici.

Președintele Sanguinetti a decretat 
ridicarea interdicției privind activi-

Lucrările Congresului General Popular 
din Jamahiria Arabă Libiana Populară Socialistă

TRIPOLI 2 (Agerpres). — La Tri
poli continuă lucrările Congresului 
General Popular din Jamahiria Ara
bă Libiană Populară Socialistă. La 
lucrări participă peste 4 000 de de
legați desemnați de congresele de 
bază, întrunite anterior, pe domenii 
de activitate.

Congresul General Popular are pe 
ordinea de zi prezentarea și dezba
terea hotărîrilor adoptate de con
gresele populare de bază asupra în
deplinirii bugetului pe 1984, a pre
vederilor bugetare pe anul în curs.

Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă: 
preocupări pentru accelerarea progresului economico-social

Proiecte de modernizare a agriculturii
în cadrul preocupărilor de dez

voltare a agriculturii Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
in valea Benghazi este in curs de 
realizare un program de moderni
zare a acestei ramuri a economiei 
naționale.

între altele, este vorba de în
ființarea unor ferme model, cu o 
bună dotare tehnică. De asemenea.

URBANISM MODERN

Noi profiluri arhitectonice la Tripoli

DE COMISIA O.N.U. PENTRU DEZVOLTARE SOCIALĂ

„Tineretul in lumea contemporană"
VIENA 2 (Agerpres). — Comisia 

O.N.U. pentru dezvoltare socială a 
adoptat, prin consens, o rezoluție 
prezentată de țara noastră, împreună 
cu alte 17 state (Argentina, China, 
Cipru, Ecuador, Egipt, Franța, Gha
na, Kenya, Malayezia, Mali, Maroc, 
Nicaragua, Olanda, Spania, Thailan
da, Togo și Zimbabwe), intitulată 
„Tineretul în lumea contemporană".

Axată pe problematica Anului In
ternațional al Tineretului : „Parti
cipare, Dezvoltare, Pace", rezoluția 
subliniază importanța promovării în 
rîndul tineretului a idealurilor de- 
pace, respect reciproc și înțelegere 
între popoare prin inițierea și reali
zarea de acțiuni pe plan național, 
regional și internațional.

Documentul conține, de asemenea, 
prevederi prin care se recunoaște 
necesitatea integrării tinerei genera
ții în toate domeniile vieții politice, 
economice și sociale, subliniind 
cerința luării în considerare a nevoi
lor specifice ale tineretului în pro
cesul de elaborare a planurilor și 
programelor naționale.

se treacă la negocieri și apoi la re
dactarea textului unui prim acord.

în conținuare, delegația română a 
prezentat poziția tării noastre potri
vit căreia. -în actualele împrejurări, 
orice pași, chiar mai modești la în
ceput, ar avea o deosebită însemnă
tate pentru sporirea încrederii între 
toate statele participante, pentru 
crearea unui climat propice trecerii 
la reducerea forțelor armate și ar
mamentelor pe continentul nostru.

Delegația română a subliniat că, 
prin lucrările și rezultatele sale. 
Conferința de la Stockholm trebuie 
să pună o bază solidă încrederii și 
securității pe continent, astfel încît 
viitoarea reuniune a Conferinței 
pentru securitate și cooperare euro
peană, din anul 1986, să hotărască 
trecerea la faza următoare, consa
crată dezarmării în Europa.

programului guvernamental 
președinte al țării
tatea Partidului Comunist din Uru
guay, pus în ilegalitate în 1973 de 
fostul regim militar, și a abrogat dis
poziția prin care era interzisă apari
ția cotidianului „El Popular", organ 
al P.C. din Uruguay. Toto'dată, a fost 
autorizată activitatea organizațiilor 
sindicale, de masă și obștești, între 
care Convenția Națională a Oameni
lor Muncii și Federația studenților 
universitari din Uruguay.

în ce privește politica externă, 
președintele a relevat că guvernul 
său va promova relații largi de co
laborare cu toate statele și va acționa 
pentru soluționarea constructivă a 
marilor probleme ale lumii contem
porane.

a.activității comitetelor populare din 
diferite sectoare — economic, al ser
viciilor, sanitar, construcții de locu
ințe etc. — precum și unele proiecte 
de lege.

O atenție deosebită este acordată 
problemelor de politică externă și 
definirii poziției Jamahiriei Libiene 
față de o serie de evoluții ale vieții 
internaționale.

Lucrările congresului se desfășoa
ră in mai multe comisii, pe domenii 
de activitate.

au fost adoptate măsuri pentru spo
rirea șeptelului in regiunea Be- 
nianh și plantarea de bananieri și 
curmali de-a lungul coastei medi
teraneene a tării.

Proiectele vizează in final asi
gurarea deplină cu produse agri
cole a populației locale, prin efor
turi proprii.

Rezoluția cere asigurarea unei 
difuzări largi a raportului secretaru
lui general al O.N.U. privind situația 
tineretului în lumea contemporană, 
document care pune in evidență sta
tutul și rolul tinerei generații, ener
giile și resursele acesteia pentru 
accelerarea dezvoltării economice și 
sociale, pentru promovarea păcii, 
securității și cooperării largi în în
treaga lume.

Comisia a hotărit să examineze la 
următoarea sa sesiune (1987) căi și 
mijloace de creștere a contribuției 
O.N.U. la punerea în aplicare a pro
gramelor privind tineretul, pe baza 
deciziilor ce vor fi adoptate în acest 
an de Comitetul consultativ al O.N.U. 
pentru A.I.T. și de Adunarea Gene
rală a O.N.U.

Comisia a hotărît, de asemenea, să 
ia în discuție in 1987 un raport al 
secretarului general al O.N.U. cu 
privire la evaluarea rezultatelor pu
nerii in aplicare a acțiunilor Anului 
Internațional al Tineretului.

AMERICA CENTRALĂ:

- Calea dialogului — unica 
modalitate de soluționare . 

a problemelor
HAVANA 2 (Agerpres). — Activi

tatea Grupului de la Contadora 
rămine unica alternativă pentru so
luționarea conflictului din America 
Centrală, calea dialogului- fiind 
singura modalitate de a preîntîmpina 
o agravare a situației în regiune — 
a declarat, la Havana, unde se află 
într-o vizită, ministrul mexican al 
relațiilor externe, Bernardo Sepulve
da, informează agenția Prensa Lati
na. Mexicul — a spus el — se pro
nunță in favoarea intensificării ac
țiunilor la nivelul continentului și 
pe plan internațional în vederea 
instaurării unui climat real de pace 
în America Centrală.

Ministrul mexican a subliniat, tot
odată, necesitatea reluării dialogului 
dintre. Nicaragua și S.U.A. consacrat 
normalizării relațiilor dintre cele 
două țări.

Convorbiri 
nicaraguano-americane

MONTEVIDEO 2 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Nicaragua, 
Daniel Ortega Saavedra, s-a întîlnit 
la Montevideo cu secretarul de stat 
al S.U.A., George Shultz, cu prilejul 
prezenței lor la ceremonia de înves
titură a președintelui Uruguayan, 
Julio Maria Sanguinetti. Președin
tele Daniel Ortega Saavedra a de
clarat că întrevederea pe care a 
avut-o „are o mare importanță și 
semnificație pentru popoarele din 
America Centrală". într-o declarație 
făcută presei și reluată de agențiile 
France Presse și United Press Inter
national, șeful diplomației americana 
a declarat, la rîndul său, că a pre
zentat punctul de vedere al guver
nului american cu privire la căile 
de soluționare a situației din Ame
rica Centrală, precum și consideren
tele pentru îmbunătățirea relațiilor 
dintre cele două țări.

Cerere pentru convocarea 
Consiliului de Securitale în 

legătură cu represiunile din R.S.A.
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 

— Grupul țărilor africane la O.N.U. 
a Cerut convocarea Consiliului de 
Securitate, in cadrul procedurii de 
urgență, în vederea examinării si
tuației grave existente în Republica 
Sud-Africană. Intr-o scrisoare adre
sată președintelui în exercițiu al 
Consiliului de Securitate de către 
reprezentantul permanent al Egiptu
lui Ia O.N.U., care deține președinția 
grupului african, se arată că întruni
rea consiliului este necesară pentru 

. examinarea stării de gravă tensiune 
la care a-a ajuns in R.S.A.

„Rîul artificial” 
de sub nisipurile 

deșertului
în Jamahiria Arabă Libiană 

Populară Socialistă pu inceput lu
crările de construcție a unei mari 
rețele de conducte pentru trans
portarea apei din centrul țării spre 
regiunile aride de pe coastă și in 
principalele orașe din nord — Tri
poli, Benghazi, Syrta. Rețeaua va 
totaliza peste 2 000 km de țevi, cu 
un diametru de 3,6 m, introduse la 
o adincime de aproape 2 m in ni
sipul deșertului. Autoritățile li
biene relevă că apeductul va fi un 
adevărat riu artificial, care va 
traversa deșertul.

Se extinde rețeaua 
de învățămint

în perioada de după Marea Re
voluție de la 1 Septembrie 1969, 
in Jamahiria Arabă Libiană Popu
lară Socialistă s-au obtinut reali
zări remarcabile in domeniul creă
rii celor mai bune condiții de in
struire pentru intreaga populație a 
țării. într-o fără in care, înainte 
de revoluție, peste 30 la sută din 
populație era analfabetă, s-a ac
ționat energic pentru dezvoltarea 
invățămintului de toate gradele. 
Una din primele măsuri adoptate 
după revoluție a fost introducerea 
invățămintului primar gratuit și 
adoptarea unor ample măsuri pen
tru alfabetizarea populației adulte, 
mai ales a femeilor, in rîndul că
rora procentajul analfabeților era 
mai mare decit media pe țară. în 
cei 15 ani care au trecut de la re
voluție au fost înființate sute de 
școli noi, iar la Tripoli și Ben
ghazi au fost create universități.
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