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PLENARA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sub președinția tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, marți după-amiază au
început lucrările plenarei Comitetului
Central al Partidului Comunist Român.
La propunerea Comitetului Politic Exe*
cutiv al C.C. al P.C.R., plenara a adoptat
în unanimitate următoarea ordine de zi :
1. Raport privind desfășurarea alegeri
lor de deputați în Marea Adunare Na
țională și în consiliile populare.

2. Program de măsuri pentru

îndepli

nirea integrală a prevederilor Planului
național unic de dezvoltare economicosocială a țării pe anul 1985 și pregătirea
înfăptuirii în bune condiții a planului pe
anul 1986.
3. Raport privind activitatea politicoorganizatorică pe anul 1984 a comitetelor
și organizațiilor de partid pentru înfăp
tuirea hotărîrilor și directivelor partidului.

4. Raport cu privire la activitatea des
fășurată de către organele de partid, de
stat și organizațiile de masă în anul 1984

pentru înfăptuirea
partidului.

politicii

de

cadre a

5. Raport privind activitatea de rezol
vare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii în anul
1984.
6. Raport cu privire la activitatea in
ternațională a partidului și statului în
1984 și la principalele orientări în politica
externă în anul 1985.
7. Unele probleme organizatorice.
Lucrările plenarei continuă.
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Perspective generoase care
i-au readus pe oameni acasă
Alături de numeroa
sele localități „anoni
me", care au cunoscut
o redimensionare spec
taculoasă în cele două
decenii ale marilor
împliniri
socialiste,
Filiași și-a conturat o
personalitate distinctă,
pregnant marcată de
ritmurile regeneratoa
re ale industrializării.
Cîndvă, tirgul acesta
fusese un sat oarecare,
nici mai prăpădit, nici
mai răsărit decît al
tele, și abia drumul de
fier a insuflat cit de
cit viață meleagului,
racOrdîndu-1 la ceea
ce puteau fi atunci
circuitele
economice
ale țării. în același
timp, calea ferată a
deschis pentru cei din
Filiași drumurile migrațiilor. Pină la Cra
iova, pihă la Turnu
Severin, pină la Țîrgu
Jiu sau și mai depar
te. Totuși, înainte de
a se' dezlănțui risipi
rea aceasta, pe la în
ceputul veacului, cind
a descins aici Nicolae
Iorga, Filiașii încă
înfățișau
călătorului
imaginea unei așezări
„cu case trainice, dar
fără podoabe, ale cărei
prăvălii de toate cele
mărginesc
șoseaua".
Altfel spus, din miinile plugarilor, inițiati
va o preluaseră tem
porar negustorii, trăgind un folos al lor
din întîmplarea că lo
calitatea stă la conflu
enta a trei județe :
Dolj,
Mehedinți și
Gorj. însă nu toată
suflarea unui tirg iși

poate întemeia exis
tența pe deverul unor
prăvălii de căciuli și
cojoace, articole de
nunți și înmormîntări,
biciuști și hamuri de
cai, semințe și sare...
Și despre anii lungi
de amorțire ai așeză
rii chiâr că nu se mai
poate spune nimic.
Decenii în șir, Filiașii
nu au mai fost nimic
altceva decît o gară de
rind, in care te tre
zești cind stă sau cind
pleacă
trenul,
din
smucitura cu care se
bat cap in cap tampoanele.
Celor ce au cu
noscut tirgul de altă
dată între două tre
nuri, intr-o
noapte
invadată de o somno
lență universală, pen
tru că omul sărac nu
mai noaptea călătorea,
în speranța iluzorie că
va cîștiga o zi cu care
nu se știa prea bine
ce s-ar putea face, li
se poate spune astăzi
că dimineața Filiașilor a sosit. Voca
ția industrială, trans
formată într-o certi
tudine și pe aceste
meleaguri, a ridicat
populația Filiașilor de
ia 12 500 locuitori in
1968 la 17 000 astăzi.
Nu par cifre care să
ne ia graiul, dar pri
marul Eugen Teodorescu, in această iar
nă bogată în zăpezi
cum nu s-au mai vă
zut din copilăria noas
tră, pentru orice re
porter mai păstrează
în rezervă o cifră,
poate nici ea formi

dabilă, dar întru toate
revelatoare. 17 000 nu
reprezintă decît popu
lația de noapte
a
orașului care a înves
tit încredere în cin
stea și priceperea sa
de gospodar. Odată cu
zorile, ea urcă : verti
ginos la 23 000. Cu
alte cuvinte, departe
de a-și mai trimite
fiii pe alte meleaguri,
în fiecare dis-de-dimineață, cu autobuze
și
trenuri,
Filiașii
adună din satele de
jur-imprejur nu mai
puțin de 6 000 de oa
meni, calificați in me
serii cu căutare in lu
mea de azi. Grăbindu-se spre viitor, ca
urmare
a
politicii
partidului de dezvol
tare armonioasă a tu
turor zonelor și loca
lităților, țării în acești
ani de puternice ac
celerații economice și
sociale, localitatea a
devenit ea însăși un
centru polarizator de
speranțe, un orizont
spre care se privește
cu deplină încredere.
O întreprindere de
transformatoare și mo
toare electrice, o în
treprindere de utilaje
și piese de schimb, o
secție de industriali,zare a lemnului atrag
aici detașamente com
pacte de oameni ale
căror noi îndeletniciri
au rezultat dintr-un

Mihai PELIN
(Continuare
in pag. a V-a)

Identitate și măreție
începînd de acum
două decenii, istoria
poporului român a
fost repusă pe făgașul
adevărului, in dreptu
rile ei științifice, în
rolul de „magistra
yitae", rol demn și
nobil în formarea spi
rituală a noilor gene
rații, în întărirea și
aprofundarea conștiin
ței de sine a poporului
nostru. Adevărul isto
ric, deci înlăturarea
deformărilor, adesea
nocive spiritului na
țional și
dreptului
nostru la existență,
figurează ca o premi
să esențială în concep
ția tovarășului Nicolae
Ceaușescu despre tre
cut și devenirea socie
tății române. Dar nu
un istorism abstract,
ci o știință a istoriei
active, vie, adevărată
in tot ce are ea mai
de preț, mai eficient
și mai măreț în de
curgerea veacurilor. O
istorie formativă, prin
adevăr, demnitate și
eroism, vrednică a fi
cunoscută și respecta
tă, iubită în toate va
lențele de toată sufla
rea din această.țară.
Vor fi totdeauna me
morabile
cuvintele
tovarășului
secretar
general : „Oare cum
s-ar simți un popor
care nu și-ar cunoaște
trecutul, nu- și-ar cu
noaște istoria, nu ar
prețui și nu ar cinsti
această istorie ? Nu ar
fi el ca un copil care
nu-și cunoaște părinții
și se simte singur pe
lume ? Fără îndoială '
așa ar fi“. Ca fiu al
poporului, crescut în
ideologia
partidului,

materialismul dialec
tic și istoric, în marea-i dragoste de țară
și popor, în! neclintita-i încredere în viito
rul României socialis
te, viitor care trebuie
să se întemeieze pe
tot ce a creat ca va
loare, ca temei solid
trecutul, președintele
României dă impor
tanța cuvenită științei
istorice. în concepția
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, istoria Ro
mâniei se desfășoară
în conexiune cu istoria
universală,
integrată
în complexul ei, cu
specificul . românesc,
cu luminile și umbrele
care o personalizează.
Punind .accent pe cea
mai temeinică docu
mentare și obiectivita
te, fără a neglija viața
și dragostea de om și
de popor, istoria ca
știință se relevă ca o
principală operă de
cultură și ca un ne
prețuit instrument de
educație cetățenească
și patriotică.
Afirmînd că „întrea
ga istorie a poporului
român se înfățișează
ca istoria unor necon
tenite lupte de clasă,
a bătăliilor purtate de
masele populare pen
tru libertate și drepta
te socială, pentru apă
rarea ființei naționale
și neatirnare, pentru'
progres și civiliza
ție", tovarășul Nicolae
Ceaușescu a lansat
teza care a făcut po
sibilă adincirea studie
rii rolului țărănimii in
evul mediu în lupta
pentru dreptate socia
lă și independență
statală, pentru păstra

rea ființei naționale și
crearea unei culturi
proprii. Astfel, luptele
de la Posada și Podul
înalt, pină la cele de
la Plevna, Mărășești
sau de la Păuliș și
Cărei au căpătat un
nou înțeles, o nouă
aură pentru conștiința
poporului român. De
asemenea, prin oma
giul adus personalită
ților din istoria națio
nală, de la Burebista
și Decebal la Gelu Ro
mânul, de la Basarab,
Mircea și Ștefan cel
Mare, de la Iancu de
Hunedoara pină Ia
Horea, Tudor Vladimirescu, Bălcescu, Avram Iancu și Cuza,
apreciate la justa lor
valoare, in lumina
materialismului isto
ric, acestea au devenit
imagini concrete ale
istoriei, funcționind in
conștiințe cu o lumi
nă binefăcătoare cum
n-ar fi putut funcționa
în perioada tributară
eludării sau mistifică
rii unor importante
pagini din istoria na
țională. Totodată, pu
nind în valoare rolul
clasei muncitoare și
istoria mișcării socia
liste, cunoașterea tre
cutului nostru s-a îm
bogățit cu date și ca
pitole altădată negli
jate ori
denigrate.
„Continuind aceste lu
minoase tradiții, arată
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
Partidul
Comunist Român s-a
identificat întru totul

Dumitru ALMAȘ
(Continuare
în pag. a IV-a)
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ȘEDINȚA COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV
AL C.C. AL P.C. R.
Sub președinția tovarășului NICOLAE stabilit ca raportul să fie supus aprobării plenarei
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Co Comitetului Central al P.C.R.
munist Român, marți, 26 martie, a avut loc șe
în cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a
dința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. dezbătut, de asemenea, PROGRAMUL DE MĂ
Membrii Comitetului Politic Executiv au adresat SURI PENTRU ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ A
tovarășului Nicolae Ceaușescu calde felicitări și PREVEDERILOR PLANULUI NAȚIONAL- UNIC
urări cu prilejul împlinirii a două decenii de cind DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A
a fost ales în funcția supremă de conducere a parti ȚĂRII PE ANUL 1985 ȘI PREGĂTIREA ÎNFĂP
dului. A luat cuvîntul tovarășul Constantin TUIRII ÎN BUNE CONDIȚII A PLANULUI PE
Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Execu ANUL 1986. Programul prevede acțiuni concrete
tiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului, menite să asigure aplicarea fermă în viață a indi
care a spus :
cațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire
S-au împlinit două decenii de la istorica Plenară la recuperarea restanțelor și îndeplinirea integrală
din martie 1965, care, exprimînd voința și năzuința a sarcinilor de plan, pe anul în curs și pe întregul
fierbinte a comuniștilor și a întregului nostru po cincinal, punerea în funcțiune la termen și atin
por, v-a ales pe dumneavoastră, mult iubite și sti gerea parametrilor proiectați la noile capacități,
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supre ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor,
mă de conducere a Partidului Comunist Român, a reducerea consumurilor materiale și energetice,
destinelor patriei și poporului, inaugurînd epoca creșterea mai accentuată a productivității muncii
celor mai mari și strălucite realizări din istoria
și eficienței întregii activități. De asemenea, pro
multimilenară a patriei, pe care poporul o denu gramul cuprinde un ansamblu de măsuri privind
mește cu deplin temei, deosebită satisfacție și
pregătirea trecerii în cele mai bune condiții la
fierbinte mîndrie patriotică „Epoca Ceaușescu".
realizarea sarcinilor și obiectivelor de dezvoltare
în tot ceea ce am înfăptuit în această perioadă
economică și socială a țării în cel de-al 8-lea plan
am simțit și simțim în permanență clarviziunea și
cincinal, pe perioada 1986—1990. S-a hotărît ca
cutezanța gindirii și acțiunii dumneavoastră revo
acest
program să fie supus dezbaterii și aprobării
luționare, izvorîte dintr-o nemărginită dragoste
față de patrie și popor, din atașamentul dumnea plenarei C.C. al P.C.R.
în continuare, Comitetul Politic Executiv a dezvoastră profund față de adevărurile generale ale
socialismului științific, aplicate creator la condițiile V bătut și aprobat RAPORTUL PRIVIND ACTIVI
TATEA POLITICO-ORGANIZATORICĂ PE ANUL
și particularitățile specifice României.
1984 A COMITETELOR ȘI ORGANIZAȚIILOR DE
Profund recunoscători față de neobosita dum
PARTID
PENTRU ÎNFĂPTUIREA HOTĂRÎRILOR
neavoastră activitate, dedicată binelui și fericirii
patriei, comuniștii, toți fiii României dau o înaltă ȘI DIRECTIVELOR PARTIDULUI ; RAPORTUL
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
apreciere contribuției dumneavoastră decisive la
dezvoltarea și modernizarea economiei naționale, DE CĂTRE ORGANELE DE PARTID, DE STAT
perfecționarea continuă a organizării și conducerii ȘI ORGANIZAȚIILE DE MASĂ ÎN ANUL 1984
societății, dezvoltarea și adîncirea democrației so PENTRU ÎNFĂPTUIREA POLITICII DE CADRE
cialiste, înflorirea științei și învățămîntului, artei și A PARTIDULUI ; RAPORTUL CU PRIVIRE LA
culturii, creșterea continuă a bunăstării materiale ACTIVITATEA INTERNAȚIONALĂ A PARTIDU
și spirituale a întregului popor, la făurirea omului LUI ȘI STATULUI ÎN 1984 ȘI LA PRINCIPALELE
nou, constructor conștient al socialismului și comu ORIENTĂRI ÎN POLITICA EXTERNĂ ÎN ANUL
1985. Apreciindu-se rezultatele obținute în toate
nismului.
aceste sectoare, s-a subliniat necesitatea de a se ac
în continuare, vorbitorul a spus :
în acest moment înălțător, cînd omagiem împli ționa, în continuare, pentru întărirea partidului,
nirea a două decenii de la alegerea dumneavoastră îmbunătățirea activității în domeniul formării și
în fruntea partidului, ne facem o datorie de con promovării cadrelor, perfecționarea stilului și me
știință evocînd contribuția inestimabilă pe care ați todelor de muncă ale organelor și organizațiilor de
adus-o și o aduceți la soluționarea marilor proble partid, sporirea capacității lor de unire și organi
me ale contemporaneității, la crearea unui climat zare a eforturilor comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii în vederea înfăptuirii politicii inter
de pace, securitate și colaborare internațională, la
ne și externe a partidului și statului nostru, creș
făurirea unei lumi mai drepte și mai bune pe pla
neta noastră — ceea ce a făcut ca numele Româ terii rolului partidului în întreaga operă de con
strucție socialistă din patria noastră. Comitetul
niei și al conducătorului său să se bucure de înaltă
Politic Executiv a hotărît ca aceste documente să
stimă, prețuire și admirație pe toate meridianele
fie supuse dezbaterii și aprobării plenarei Comite
globului.
tului Central al partidului.
Cu profunde sentimente de dragoste, prețuire și
Comitetul Politic Executiv a examinat apoi un
respect, vă rugăm, mult iubite și stimate tovarășe
RAPORT DESPRE ACTIVITATEA DESFĂȘU
Nicolae Ceaușescu, să ne permiteți a vă aduce un
RATĂ ANUL TRECUT PENTRU APLICAREA LE
vibrant omagiu și să vă adresăm cele mai calde și GII PRIVIND CONTROLUL PROVENIENȚEI
respectuoase urări de sănătate și fericire, pentru a
UNOR BUNURI ALE PERSOANELOR FIZICE
ne conduce, pe mai departe, cu aceeași clarviziune
DOBÎNDITE PE CĂI ILICITE. S-a apreciat că, în
și fermitate revoluționară, pe drumul mărețelor
anul 1984, acționîndu-se cu mai multă fermitate,
împliniri de muncă și luptă ale poporului nostru.
în spiritul legii menționate, a crescut preocupa
Pentru a asigura înaintarea neabătută a patriei rea pentru prevenirea cazurilor de încălcare a pre
noastre spre piscurile însorite ale socialismului și vederilor legale și a normelor eticii și echității
comunismului, pentru înălțarea ei pe culmile cele socialiste, pentru combaterea tendințelor de înavu
mai înalte ale progresului și civilizației, să ne țire și dobîndire a unor venituri fără muncă, a
trăiți întru mulți ani, mult iubite și stimate to speculanților și elementelor corupte, a tuturor ace
varășe Nicolae Ceaușescu !
lora care, prin actele lor antisociale, provoacă dau
ne
avutului obștesc, lovesc în interesele societății,
Luînd cuvîntul, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
ale oamenilor muncii. Aprobînd raportul prezentat,
a spus :
Aș dori să vă mulțumesc pentru aceste cuvinte Comitetul Politic Executiv a cerut ministerelor și
și aprecieri la adresa activității mele. într-adevăr, organelor centrale cu atribuții în acest domeniu,
comisiilor județene de îndrumare și control să ac
au trecut 20 de ani de cînd partidul mi-a încredin
țat înalta funcție de secretar general. Tot ceea ce ționeze, în continuare, cu cea mai mare hotărîre
s-a înfăptuit în acești ani este rodul activității pentru aplicarea fermă a prevederilor legii, astfel
partidului, a Comitetului nostru Central, a Comi incit să fie prevenite și combătute orice încercări
tetului Politic Executiv și, mai presus de toate, ro și tendințe de acumulare a unor venituri fără
dul activității muncitorilor, țăranilor, intelectuali muncă,'în dauna avutului obștesc, a intereselor ge
lor, a întregului nostru popor, adevăratul făuritor nerale ale oamenilor muncii.
în cadrul lucrărilor a fost prezentat un RA
a tot ceea ce am realizat și realizăm în România
PORT
PRIVIND VIZITA DE LUCRU EFECTUA
— al socialismului și comunismului.
TĂ
ÎN
U.R.S.S. DE DELEGAȚIA ROMÂNA con
Aș dori deci — în aceste împrejurări — să-mi
dusă
de
primul ministru al guvernului, Constantin
îndrept gîndurile în primul rînd către minunatul
Dăscălescu.
nostru popor și să subliniez că, și în continuare,
Comitetul Politic Executiv apreciază că delegația
va trebui să facem totul pentru a asigura ridicarea
patriei, a poporului nostru pe noi culmi de progres a acționat pe baza indicațiilor și orientărilor date
și civilizație. Doresc, de asemenea, să-mi îndrept *de secretarul general al partidului nostru, în spi
gîndurile către partidul nostru comunist — condu ritul înțelegerilor la care s-a ajuns cu prilejul dia
cătorul încercat al întregii națiuni — să urez creș logului româno-sovietic la nivel înalt, ce a avut loc
terea tot mai puternică a unității și combativității la Moscova, în 1984, și în cadrul recentei intîlniri
sale revoluționare, întărirea activității Comitetului dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Central, a Comitetului Politic Executiv. Numai în Mihail Gorbaciov, pentru dezvoltarea continuă a
deplină unitate, numai acționînd în spirit revolu colaborării și cooperării economice și tehnico-știționar, Comitetul Central, Comitetul Politic Exe ințifice, în concordanță cu posibilitățile oferite de
cutiv, partidul în întregul său își vor putea înde potențialul în creștere al economiilor naționale ale
plini în cele mai bune condiții rolul pe care îl au celor două țări. S-a apreciat ca deosebit de impor
tant acordul privind dezvoltarea relațiilor econoîn societatea noastră.
încă o dată, vă mulțumesc foarte mult ! Urez mico-comerciale în cincinalul viitor — 1986—1990
succese tot mai mari în activitatea Comitetului Po — care prevede o sporire substanțială a schimburi
litic Executiv, a Comitetului Central, a poporului lor, prin folosirea de noi forme de colaborare reci
nostru pe drumul socialismului și comunismului, proc‘avantajoasă, în ramuri economice de bază.
Aprobînd pe deplin rezultatele vizitei de lucru,
în întărirea independenței și suveranității țării !
înțelegerile și documentele convenite și apreciind
(Aplauze îndelungate).
că acestea deschid o bună perspectivă relațiilor ro★
Intrîndu-se în ordinea de zi, Comitetul Politic mâno-sovietice, Comitetul Politic Executiv a subli
Executiv a examinat și aprobat RAPORTUL PRI niat necesitatea de a se acționa, în continuare, cu
VIND DESFĂȘURAREA ALEGERILOR DE DE perseverență în acest sens, pentru întărirea conlu
PUTAȚI ÎN MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ ȘI crării și prieteniei dintre partidele, țările și po
CONSILIILE POPULARE. Comitetul Politic Exe poarele noastre, de a se identifica noi căi și mij
cutiv a subliniat că alegerile de la 17 martie au loace pentru dezvoltarea și aprofundarea colabo
constituit o vibrantă manifestare a profundului de rării dintre România și Uniunea Sovietică, a
mocratism al orînduirii noastre socialiste, o stră schimburilor economice, pentru extinderea speciali
lucită afirmare a unității de nezdruncinat a între zării și cooperării în producție, pentru soluționa
gului popor în jurul Partidului Comunist Român, rea, prin eforturi comune, a unor probleme de in
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, a adeziunii sale teres reciproc.
Comitetul Politic Executiv a trasat ca sarcină
depline la politica internă și externă a partidului
și statului, demonstrînd hotărîrea fermă, voința tu guvernului, ministerelor economice să ia cît mai
turor oamenilor muncii, fără deosebire de națio operativ toate măsurile ce se impun în vederea
nalitate, de a face totul pentru înfăptuirea progra transpunerii în cele mai bune condiții în viață a
mului de dezvoltare economico-socială a patriei, înțelegerilor la care s-a ajuns în cadrul convorbiri
de a munci fără preget pentru îndeplinirea sarci lor de Ia Moscova dintre cele două delegații.
nilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal,
Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
pentru realizarea obiectivelor de importanță isto menea, probleme curente ale activității de partid
rică ale Congresului al XIII-Iea al partidului. S-a și de stat.
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STIL DE MUNCĂ REVOLUȚIONAR, STIL DE MUNCĂ EFICIENT

Cum acționați pentru creșterea rolului muncii
politico-organizatorice in îndeplinirea sarcinilor economice
Anch e ta ^cinteii

la care răspund prim-secretari ai
comitetelor municipale de partid

Publicăm in continuare, în cadrul anchetei noastre, opinii ale unor
prim-secretari ai comitetelor municipale de partid, înlesnind, prin inter
mediul paginilor ziarului, un schimb de experiență asupra stilului si me
todelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid în îndeplinirea
sarcinilor ce le revin.

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

Potențialul tehnico-științific deplin valorificat

in producție
Constantin CRIȘAN,
prim-secretar ai Comitetului municipal Cluj-Napoca al P.C.R.
Prin acțiunile și inițiativele

comitetul muni
Iîntreprinse,
cipal de partid a determinat

o mai largă si eficientă mobilizare
a capacității creatoare a oamenilor
muncii pentru punerea in valoare a
potențialului de producție și de cer
cetare științifică de care dispune
municipiul nostru. Preocupările or
ganizațiilor de partid au fost îndru
mate cu precădere în direcția creș
terii contribuției comuniștilor la am
plificarea eforturilor colectivelor de
muncă, la realizarea sarcinilor pri
vind creșterea producției fizice la
produsele cerute de economia națio
nală și la export, sporirea mai ac
centuată a productivității muncii,
ridicarea nivelului tehnic și calitativ
al produselor, asimilarea de noi
produse și tehnologii, reducerea
substanțială a consumurilor, de ma
terii prime, materiale, energie elec
trică și combustibil. Dispunînd de
un puternic potențial științific și
tehnic atît in cadrul institutelor și
filialelor de cercetare științifică și
inginerie tehnologică, in institutele
de îjivățămînt superior, cit și în în
treprinderi, comitetul municipal de
partid a întreprins mai multe dez
bateri comune ale comitetelor de
partid și specialiștilor din unitățile
respective pe probleme științifice și
tehnice ca : automatizarea și meca
nizarea unor procese de producție,
robotizarea, aplicarea unor tehnolo
gii noi de reducere a consumurilor
materiale și energetice, de recupe
rare și refolosire a unor resurse etc.
Au fost organizate, de asemenea, ex
poziții de creație științifică și tehni
că, de invenții și inovații, îh ca
drul cărora au avut loc.'simpozioane,
conferințe, schimburi de experien
ță, întîlnirl, cu . inventatori, pentru
preluarea și generalizarea unor ex
periențe pozitive. ,S-au rezolvat în
acest fel numeroase teme tehnicoeconomice care sînt de un real folos
întreprinderilor ; multe din unitățile
noastre de cercetare au finalizat un
număr mare de contracte încheiate
cu întreprinderile. Avînd permanent
în atenție indicațiile și orientările
secretarului general al partidului,
comitetul municipal de partid a pus
un mai mare accent pe îmbunătă
țirea metodelor și formelor muncii
politico-organizatorice care să asi
gure creșterea rolului organizațiilor
de partid în conducerea și desfășu
rarea activității productive din în
treprinderi. A sporit numărul ana
lizelor efectuate de biroul șl secre
tariatul comitetului municipal ' da
partid la fața locului în mari uni
tăți economice, a crescut eficienta
activității comisiilor și consiliilor co
mitetului municipal de partid, s-a
îmbunătățit munca cu activul da
partid, care cuprinde cadre cu expe
riență din toate domeniile și care
ajută în mod sistematic la studierea
problemelor cu care se confruntă
organizațiile de partid, la elaborarea
măsurilor pentru îmbunătățirea acti
vității de partid consacrate mobili
zării tuturor forțelor la realizarea
și depășirea sarcinilor de plan.

Municipiului Cluj-Napoca îi
revin sarcini deosebite în
concordantă cu obiectivele și
orientările stabilite de Congresul al
XlII-lea al partidului, cu indicațiile
și îndemnurile adresate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu privind creșterea
calității muncii de partid in toate
sectoarele, mobilizarea maselor de
oameni ai muncii pentru valorifica
rea mai bună a potențialului pro
ductiv, obținerea unei eficiente eco
nomice superioare. în acest sens,
măsurile politico-organizatorice a.doptate de comitetul municipal de
partid, de comitetele de partid și
birourile organizațiilor de bază ur
măresc mobilizarea comuniștilor, a
tuturor oamenilor muncii la mai
buna folosire a capacităților de pro
ducție, extinderea mecanizării și
automatizării proceselor de produc
ție, completarea liniilor tehnologice
cu noi mașini și dispozitive de înalt
randament, concepute și realizate cu
forțe proprii, printre care punerea
in funcțiune a primului robot indus
trial la întreprinderea „Tehnofrig",
perfecționarea conducerii producției
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prin utilizarea pe scară mai largă a
sistemelor de prelucrare automată a
informațiilor, extinderea poliservirii mașinilor, a utilajelor și instala
țiilor. Avem in preocuparea noastră
organizarea unor acțiuni pe proble
me, cum sînt extinderea tehnologii
lor de fabricație mici consumatoare
de materii prime și energie, recupe
rarea resurselor refolosibile și in
troducerea lor în circuitul productiv.
Am stabilit ca în toate unitățile,
organizațiile de partid să acorde in
această perioadă o atenție maximă
urmăririi cu cea mai înaltă răspun
dere a încadrării în cotele de ener
gie electrică și de combustibil stabi
lite, luării în continuare a tuturor mă
surilor ce se impun pentru reducerea
consumurilor concomitent cu asi
gurarea îndeplinirii sarcinilor de
plan, iar acolo unde sînt rămîneri
în urmă, să se recupereze restan
țele într-.un termen cit mai scurt.
Pentru aceasta au fost întocmite
programe concrete de măsuri in fie
care întreprindere, care sint urmărite
de comitetele de partid, birourile
organizațiilor de bază. Ne-am pro
pus să acționăm pentru extinderea
unor inițiative muncitorești care
s-au dovedit a avea o înaltă efi
ciență
economică și educativă, în
acest scop fiind organizate sistema
tic schimburi de experiență în uni
tățile cu rezultate bune. Vom con
tinua și extinde metoda analizelor
de către biroul șl secretariatul. co
mitetului municipal de partid Ia fata
locului. Asemenea analize vom efec
tua la întreprinderea de electronică
și automatizări, „Someșul", „Fla
căra", „Sartex", „Iris", . Institutul de
chimie, Trustul de antrepriză gene
rală de constructii-montaj și altele,
fcărora le revin sarcini sporite de
producție și cercetare in acest an.
De asemenea, ne propunem să fa
cem mai eficient sistemul analize
lor și urmăririi decadale a reali
zării indicatorilor de plan de către
întreprinderi, să îmbunătățim munca
comitetelor de partid în rezolvarea
operativă a sarcinilor, accentul fiind
pus pe realizarea ritmică a produc
ției fizice, și în primul rînd a ex
portului, pe obținerea de rezultate
superioare în producție, pe măsura
experienței și a condițiilor de care
dispun Întreprinderile, unitățile de
cercetare și lnvățămînt din munici
piul nostru.

Activul de partid - organic integrat
in rezolvarea sarcinilor economice majore
Ion CAZACU,
prim-secretor al Comitetului municipal Drobeta-Turnu Severin al P.C.R.
Organele și organizațiile da
partid din municipiul, nostru
subordonează întreaga activi
tate organizatorică și politico-educativă mobilizării largi a comuniști
lor, a tuturor colectivelor de oameni
ai muncii pentru punerea integrală
în valoare a bazei tehnico-materiale,
a posibilităților și resurselor exis
tente în fiecare unitate și la fiecare
loc de muncă în vederea îndeplini
rii exemplare a planului pe acest
an și pe întregul cincinal, a înfăp
tuirii hotărîrilor stabilite de Con
gresul al XlII-lea al partidului. în
această acțiune, noi considerăm că
am obtinut o experiență bună în
planificarea muncii comitetului mu
nicipal de partid, activitate care are
în vedere, în primul rînd, stabilirea
pe baza cunoașterii temeinice a ho
tărîrilor de partid și legilor tării, a
indicațiilor și orientărilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a unor acțiuni și
măsuri izvorîte dintr-o stăpînire te
meinică a realităților din fiecare
sector de activitate, din fiecare în
treprindere, a priorităților care cer
o soluționare operativă, competentă.
Experiența de pînă acum ne-a de
monstrat că repartizarea membrilor
birourilor, a Întregului activ de
partid, pe o perioadă mai lungă, pe
unități și sectoare, permite o mai
bună cunoaștere și stăpînire a pro
blemelor și acordarea unui sprijin
calificat, de natură să ducă la creș
terea rolului organizațiilor de partid
în conducerea și organizarea pro
ducției. în stilul nostru de muncă
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Dispensarul comunal, spitalul comunal. Noțiuni care au pătruns în
vocabularul cotidian al săteanului din țara noastră, in modul lui obiș
nuit de viată. înzestrate cu instrumente și utilaje moderne, încadrate
cu un personal medical calificat, unitățile medico-sanitare de la sate
constituie o mărturie elocventă a preocupării conducerii partidului și
statului pentru asigurarea sănătății și vigorii poporului nostru. Iar „omul
în alb", medicul prin competenta sa, prin cunoașterea oamenilor, prin
activitatea ea de prevenire și vindecare a devenit una din figurile cen
trale ale satului românesc, stimat și prefuit de consătenii săi. Cum este
utilizată baza medicală a unor sate ? Ce înseamnă medicul pentru locui
torii comunei 1 întrebări Ia care ne propunem să răspundem, fie și în
parte, prin rândurile de mai jos.
nate, cearșafurile — cenușii. Știm că
Pornim împreună cu tovarășele
Hermina Mereuță. medic-inspector,
spitalul este încadrat cu 7 medici,
și Gabriela Oprea, medic la Inspec
dar degeaba îi căutăm, fiindcă
toratul sanitar județean Călărași.
nu-s și nu-s. Apare, în sfîrșit, medi
...O alee îngrijită duce spre o clă
dire destul de des vizitată de săte
nii comunei Radu Vodă.
— Vin oamenii la dispensar ? —
întrebăm. ■
’
— Da, destul de des, ne confirmă
medicul. Bianca Iliescu. Și nu întot
deauna
oameni „la
ananghie",
cum se spune, ci adesea oameni
sănătoși. Pentru a cere vreun sfat,
sau (de ce nu ?) pentru a spune nu
mai „bună ziua". De ce ? Așa e obiceiul oamenilor. Ne consideră de
mult „de-ai lor". Și chiar sîntem.
— Se spune că „paza bună trece
primejdia rea" — continuă medicul
Angela Voloncz, coordonatorul dis
cul de gardă. Nu e deloc bucuros da
pensarului. Dar pentru a ocoli „pri
vizită. Ce făcea in camera de gardă,
mejdia". adică îmbolnăvirea, trebuie
încuiat pe dinăuntru ? Greu de știut,
să pui bine la punct „paza". Așa in
îi amintim că locul medicului de
cit, chiar un sfat, în aparență sim
gardă este intre bolnavii care au
plu, are uneori valoarea unei consul
nevoie de ajutorul lui. Care bolnavi ?
tații medicale. Dacă nu chiar și mai
Păi, pacienta Laura Cercel, internată
mare.
încă in cursul dimineții cu indicati
Curățenie „ca Ia farmacie", multe
vul „urgentă". Iar acum este trecut
glastre cu flori la ferestre (unele
de ora 17.
aduse chiar de sătence). Oricînd aici
— Nu răspund eu de ea, ci cole
găsești o vorbă bună, o alinare. Așa
gul Gheorghe Carp. Eu mă ocup
că ușa se deschide des.
de salonul de bărbați, Acum sint
...La spitalul din comuna Săpunari
numai... de gardă ('?!)
Deci, deși in spital, o pacientă in
aflăm că este de gardă medicul Pe
ternată cu indicativul „urgență" tre
tre Robe. Dar ușa de la camera de
buie să aștepte pină a doua zi asis
gardă este încuiată. Parcă sfidînd
tență, în prezenta (prezență oare?!)
numele comunei, pe coridoare, un
unui medic. Comentariile sînt de
miros greu, specific locurilor unde
prisos. încercăm totuși să obținem
mătura, săpunul și găleata cu apă
niște explicații privind starea de
sînt „musafiri rari". La ferestre, în
(ne)curățenie a spitalului, flagranta
absentă a medicilor la capitolul „în
loc de perdele — nlșts halate atâr

s-a încetățenit modalitatea ca fiecare
activist să informeze prompt asu-.
pra problemelor mai deosebite din
unitatea de care răspunde, ceea ce
dă posibilitatea comitetului munici
pal de partid să găsească în mod
operativ o rezolvare optimă, să în
tărească, dacă este nevoie, cu forțe
noi sectorul respectiv, astfel ca re
zultatele muncii să fie la nivelul
cerințelor, al sarcinilor stabilite. Pe
riodic, organizăm întîlniri de lucru
— scurte dar eficiente — pe ramuri
și sectoare de activitate, cu cadrele
de conducere, cu birourile și comi
tetele de partid, prilej menit să re
tină și să generalizeze experiențele
pozitive dobindite, să evidențieze
unele neajunsuri care mai persistă
și, totodată, să acorde sprijinul ne
cesar. De asemenea, analizele bi
roului întreprinse la fața locului ne
oferă posibilitatea să ajutăm direct
unitățile economice în rezolvarea
unor probleme cu care se confruntă
pe linia cooperării în producție, a
aprovizionării tehnico-materiale, ast
fel incit sarcinile.de plan să se rea
lizeze ritmic și integral Ia toți indi
catorii.
x
O experiență pozitivă s-a acumu
lat și in organizarea unor dezbateri
cu activul de partid pe probleme ale
generalizării noului mecanism economico-fihanciar,. introducerii pro
gresului tehnic, ridicării parametri
lor calitativi ai produselor, realiză
rii producției destinate exportului
sau ale reducerii cit mai accentuate
a consumurilor de materii prime șl

datoriri". Răspuns mai mult decît
ambiguu : „condiții grele de muncă
pentru medici, datorate distanțelor
prea mari. dintre comună și șosea,
căci medicii fac naveta ; personalul
de serviciu nu are timp să se ocupe
și de curățenie (de ce s-o fi ocupind î). Nu ezităm să spunem pe
nume acestei stări de lucruri : lipsă
de răspundere, neglijență, nepăsare.
Și, din păcate, nu numai din par
tea personalului spitalului, ci și a
altor factori. Consiliul popular, la
doi pași de aici, „nu se amestecă în
treburi medicale" (?!). Să mai amin
tim de largile atribuții și obligații ale
consiliilor populare privind întreaga

materiale, combustibil și energie
electrică și valorificării acestora la
un nivel superior. în această'' pri
vință, bunăoară, colectivele de oa
meni ai muncii din municipiul nos
tru au obținut rezultate bune nu nu
mai la nivelul anului 1984 — cînd
am reușit să economisim 1 086 tone
metal, 8 446 tone combustibil con
vențional și 1115 MWh energie elec
trică — ci și în primele două luni
ale anului 1985, în condițiile deose
bit de grele provocate de zăpezile
și gerurile mari.

în acest ultim an al actualu
lui
cincinal,
municipiului
nostru ii revin sarcini deo
sebite, a căror realizare trebuie să
constituie o bază sigură pentru în
făptuirea mobilizatoarelor obiective
stabilite de Congresul al XlII-lea al
partidului pentru perioada 1986—1990.
Astfel, producția-marfă industrială a
municipiului urmează să crească in
acest an cu 8,44 la sută față de anul
1984. De asemenea, productivitatea
muncii trebuie să înregistreze un
spor de 17,4 la sută. Sint obiective
importante, înfăptuirea lor presupunînd desfășurarea de către organele
și organizațiile de partid din muni
cipiu a unei mai susținute activități
organizatorice și politico-educative,
găsirea și aplicarea celor mai efi
ciente forme și metode prin care să
reușim mobilizarea tuturor energii
lor, să asigurăm un grad înalt de
valorificare a bazei tehnico-mate
riale. Aceasta cu atît mai mult, cu
cit experiența anului trecut ne-a
demonstrat că nu în toate cazurile
am reușit să finalizăm, cu rezultatele
scontate, măsurile bune pe care
le-am stabilit atît la nivelul co
mitetului municipal de partid, cit
și la nivelul organizațiilor de
partid din unități, ceea ce ne im
pune să fim mai consecvenți în ur
mărirea și finalizarea propriilor ho
tărâri și măsuri. Ne-am propus sâ'
ajutăm mai mult organele și orga
nizațiile de partid în extinderea mai
rapidă a experienței dobindite de
unele colective și formații de
muncă, în afirmarea mai puternică
a inițiativei muncitorești, a gindirii
creatoare a maselor. Atenția ne-am
concentrat-o, încă din primele zile
ale acestui an, asupra cîtorva uni
tăți și sectoare unde mai sînt pro
bleme de rezolvat. De exemplu, la
întreprinderea de construcții navale
și prelucrări la cald, atît comitetul
municipal de partid, cit și comitetul
de partid din unitate sînt preocupate
pentru punerea deplină în va
loare a potențialului tehnic și uman,
extinderea tehnologiilor avansate
de lucru, astfel incit să se scurteze
ciclul de fabricație a navelor, să se
asigure o creștere niai accentuată a
productivității muncii și reducerea
cheltuielilor la o mie de lei producție-marfă. în alte două mari unități
industriale — Combinatul pentru
prelucrarea lemnului și Combinatul
de celuloză și hirtie — comitetul'
municipal de partid, prin activiștii
repartizați acolo, precum și prin ac
tivul de partid, are în vedere in mod
deosebit întărirea răspunderii pen
tru realizarea sarcinilor de export
la nivelul cerințelor partenerilor ex
terni. La întreprinderea de anvelope
— unitate modernă, reprezentativă a
municipiului — unde colectivul este
tinăr și are în primire o bază mate
rială la nivelul tehnicii mondiale —
prioritare pentru noi sînt trei pro
bleme : omogenizarea colectivului,
ridicarea nivelului de calificare al
acestuia, atingerea încă din acest an
a parametrilor proiectați la toate
capacitățile . de producție. Noi con
siderăm că In acest fel, concentrind
toate forțele spre rezolvarea con
cretă, operativă a problemelor, asi
gurăm creșterea eficientei muncii
organizatorice și educative a comi
tetului municipal de partid, a orga
nelor și organizațiilor de partid. De
sigur. în tot ceea ce vom întreprin
de, întreaga atenție va fi concentrată
în direcția implicării mai puternice
a activității organelor și organizații
lor de partid in solutionarea ope
rativă, competentă, cu ridicată efi
ciență a
problemelor cu care se
confruntă in practica muncii de zi
cu zi colectivele de muncă, in asi
gurarea îndeplinirii exemplare a
sarcinilor de plan la nivelul anului
1985, a hotărîrilor Congresului al
XlII-lea al partidului.
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urgente și hotărâte care să pună ca
păt acestei situații intolerabile.
Spitalul, dispensarul comunal în
seamnă, atît pentru medici, cit și
pentru personalul medical mediu loc
de muncă, nu „pauză ori stație în
tre două trenuri sau autobuze".
Necesitate confirmată de un alt
episod al raidului nostru. Pe șo
seaua dinspre Chirnogi venea în
goană o mașină a C.A.P. Stu
pinele. îi facem semn să oprească,
dar șoferul ne apostrofează grăbit,
arătindu-ne cu mina spre o femeie
vădit suferindă : „N-avem timp, tre
buie să ajungem repede la spital la
Oltenița. Consătencei noastre, Ale

Medicul comunei-om al comunei
CALITATEA ASISTENȚEI SANITARE IN LOCALITĂȚI RURALE DIN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
activitate social-ecoriomlcă de
pe
raza localității ? Cit despre Direcția
județeană sanitară, întreaga activi
tate a acesteia de îndrumare și con
trol s-a redus la rezolvarea unei
probleme tehnice a spitalului mențio
nat : „funcționarea apei și a lumi
nii". Restul — convorbiri sporadice
prin telefon privind treburi curente:
deratizare, repararea unei pompe
etc. Despre modul in care medicii
de aici iși îndeplinesc îndatoririle,
despre comportarea personalului me
diu
sanitar — slabă preocupare,
după cit se vede, din partea forului
respectiv. Iar recunoașterea celor din
amintita direcție că ;,intr-adevăr
spitalul nu arată a unitate sanitară"
nu ajută mult.
Ceea ce se așteaptă din partea
consiliului popular comunal, a direc
ției sanitara județene sînt măsuri

xandra Albu ti este foarte rău".
Dispensar în comună există, dar
medici — nu. De ce ? „Păi după ora
17 medicul nu mai există, fie ce-o
fi. E navetist și gata". Ce ne rămîne decit să urăm șoferului „drum
bun", iar bolnavei „sănătate" ? Dar
cazul, ivit întîmplător, constituie
încă un argument că locul medicului,
permanent, este in mijlocul oame
nilor, că aceasta este o datorie pe
care cei mai multi și-o îndeplinesc
cu dăruire și abnegație.
Medicul din comuna Ciocănești,
Eusebiu Munteanu, este categoric :
— înainte de a fi pacient, omul
este om. Cu ființa și mentalitatea
lui, cu modul lui de viață, cu preo
cupările lui. Nu-1 poți cunoaște ca
pacient înainte de a-1 cunoaște ca
om. Or, așa ceva nu se poate reali
za Intre două curse de tren sau de
autobuz.

AUTOAPROVIZIONAREA-in acțiuni și inițiative gospodărești
la portue
capitalei

! 0 modernă bază agricolă,
i 0 mare grădină de legume

• Cînd fiecare palmă de pămînt e folosită intensiv, iar inițiativele gospodarilor sînt
puse în valoare • „Metode" firești în agricultura sectorului agricol Ilfov ® Si totuși,
în timpul liber, cooperatorii din „bazinul” de aprovizionare a Capitalei învață orga
nizat • în 1985: 50000 tone de legume mai mult oferite piețelor bucureștene decît
anul trecut
Aplicarea principiilor de autoconducere și autoaprovizionare urmă
rește creșterea răspunderii fiecărei
localități pentru acoperirea prin for-1
te proprii a necesarului de consum
al populației din teritoriu. Sînt și
cazuri însă cînd unele mari aglo
merări urbane, .ca de exemplu Bucureștiul, care au un profil preponde
rent industrial, nu-și pot asigura in
tegral sursele de autoaprovizionare.
în aceste condiții s-au creat — în
comunele învecinate municipiilor,
orașelor, centrelor muncitorești —•
„bazine" de aprovizionare cu legume,
lapte, ouă, carne în scopul de a com
pleta necesarul de produse de pe
piața urbană. Ce rol joacă aceste
„bazine" în ansamblul măsurilor
luate pe linia autoaprovizionării ? Un
model de felul cum se acționează
în această direcție îl constituie sec
torul agricol Ilfov.
Capitala, cu cei peste două mili
oane de locuitori ai săi, fiind un.
mare consumator de produse agro-,
alimentare, a avut nevoie de^un „ba

zin" de autoaprovizionare pe măsura
numărului populației sale. De aceea
a luat ființă, în 1981, sectorul agricol
Ilfov — cuprinzînd 30 de localități.
Obligația clară și precisă a acestui
sector a fost și este realizarea unei
contribuții cit mai însemnate la apro-

Din experiența
sectorului agricol
,
Ilfov
vizionarea cu produse agroalimentare a Capitalei.
Trebuie subliniat faptul că, la în
ceput, sectorul agricol Ilfov nu pu
tea nici pe departe să facă fată
aprovizionării unei așezări de mări
mea Bucureștiului. Cum a evoluat
producția de bunuri agroalimentara
din acest sector se poate vedea în
tabelul. de;< mai.jos :

Ponderea bazinului de aprovizionare a Capitalei
in asigurarea necesarului de legume
1981
24 la sută

1982
29 la sută

1983
34 la sută

Deci, in numai patru ani s-a du
blat cantitatea de legume livrată de
sector Capitalei. Și la alte produse
agroalimentare situațiile sint simi
lare. De pildă, la lapte plusul este de
29 000 hl, iar la ouă de 78 milioane
bucăți.
Este o dinamică bună, care întă
rește convingerea că în viitorul
apropiat acest mare „bazin" de apro
vizionare va acoperi în întregime ce
rerea de consum a populației Capi
talei. Cum s-a reușit acest lucru ?

FOLOSIREA INTENSIVA A PAMÎNTULUI. Sectorul agricol deține
o suprafață relativ mare de teren :
aproape 100 000 ha, dintre care peste
8 300 hectare sînt destinate cultivării
legumelor. Cu toate acestea, în urmă
cu patru ani producția era în gene
ral mică, urmărindu-se creșterea
doar pe baze extensive.
S-a trecut însă la o politică nouă,
intensivă,, a folosirii pămintului :
toată suprafața de 100 000 hectare
este anual fertilizată cu îngrășăminte
chimice și organice, iar cele 8 300
hectare destinate legumicultura au

Puțini iși amintesc ca din comuna
Ciocănești cineva să fi apelat la ser
viciile altor unități medicale. Cau
za ? Simplă : „Avem medicul nos
tru". Că și aici la Ciocănești există
încă probleme nerezolvate ale dis
pensarului e drept. De exemplu, lă
repartizarea medicamentelor, atit
pentru farmacie, cit și pentru dispen
sar, nu se tine seama de necesitățile
reale, specifice fiecărei localități ;
a venit primăvara, se pune pro
blema curățeniei generale in dispen
sar și în farmacie... Da, probleme
există. Dar există cineva care se ocupă de rezolvarea lor : medicul.
Care acționează împreună cu consi
liul popular, cu sprijinul forurilor
medicale. Medicul a cerut direcției
județene, de exemplu, să se reparti
zeze pentru comună mai multe diu
retice, în locul altor medicamente de
care nu este nevoie. Său : împreună
cu consiliul popular a întocmit de
vizul lucrărilor de curățenie genera
lă, precum și echipele de muncitori,
toți localnici, care vor efectua lu
crările. Iar sătenii nu ezită să dea
o mină de ajutor, astfel incit să nu
se mai ceară fonduri de la județ
pentru curățenia dispensarului.
„Medicul nostru" este
denumită
cu duioșia de care e în stare sătea
nul român și Eugenia Ispas Petres
cu, din comuna Spanțov. Tocmai
sosea, cerindu-și scuze pentru întirziere celor cîțiva pacienți care o aș
teptau. Fusese la domiciliul unei bol
nave care nu avea voie să iasă din
casă.
Jâe oprim aci, cu concluzia îmbucu
rătoare că marea majoritate a dis
cipolilor lui Esculap din satele călărășene iși înțeleg firesc nobila lor
menire, de a veghea la buna stare
de sănătate a poporului, la asigura
rea unei continue vigori a oameni
lor muncii. Adăugăm necesitatea ca
toți factorii de răspundere să ia mă
suri pentru asigurarea tuturor con
dițiilor de muncă și de viață ale ce
lor chemați să asigure acest bun
neprețuit al societății noastre : să
nătatea și vigoarea omului.

Rodica S1MIONESCU
Laurențiu DUȚĂ

1984
'42 la sută

1985
55 la sută

fost In întregime irigate. Au f»st re
puse în circuitul agricol și valorifi
cate intensiv toate terenurile virane,
precum și toate curțile gospodăriilor
individuale și Ioturile date coopera
torilor în folosință (ca urmare a fo
losirii intensive a acestora, pentru
1985, cooperatorii din sector au con
tractat cu statul 10 000 porci, 6 000 oi,
33 000 hl lapte, 110 tone carne de pa
săre, importante cantități de legume).
în sector, iși desfășoară activitatea
numeroase institute care întreprind
cercetări în scopul sporirii in conti
nuare a productivității pămintului și
al dezvoltării principalelor ramuri
de producție : creșterea animalelor
și cultura legumelor. în acest fel,
diferitele metode elaborate de cer
cetători au fost generalizate în agri
cultura acestui „bazin" de aprovi
zionare a Capitalei.

ORIENTARE
SPRE
CEREREA
PIEȚEI. Pornindu-se de Ia necesita
tea și însemnătatea unei asemenea
acțiuni, s-a căutat profilarea fiecărei'comune (sau grup de comune), în
funcție atît de tradiții, cit și de ce
rințele de consum, pe producerea
anumitor sortimente de legume. De
pildă : comuna Nuci a fost și rămîna
renumită pentru cultivarea vinetelor
și ardeilor grași, Gruiu — pentru to
mate, Ciolpani — pentru ridichi
ș.a.m.d. (Nu înseamnă însă că roșiile,
vinetele și alte legume se cultivă
mereu pe aceleași terenuri, ci sînt
„rotite" anual cu alte culturi de gră
dină). Important este că, pe an
samblul sectorului, întreaga gamă de
legume este asigurată la un bun ni
vel calitativ.
în cadrul aceleiași specializări a
comunelor pe producerea anumitor
sortimente pentru livrarea către Ca
pitali), s-a trecut la organizarea de
ferme zootehnice pe lingă fiecare
unitate de producție agricolă (C.A.P.
și I.A.S.). De asemenea, s-a dezvol
tat baza materială a unor unități in
care producția nu se ridica la nive
lul cererii.
CALIFICAREA LUCRATORILOR.
Se știe că, în agricultură, buna pre
gătire a celor ce muncesc pămîntul

e la fel de importantă ca buna pre
gătire a pămintului și buna între
ținere a culturilor. Altfel nici nu
s-ar putea obține producții mari. „Nu
e suficient să ai pămînt și posibili
tatea de a cultiva legume, de a
crește animale și păsări — ne spu
nea și tovarășul Viorel Vizureanu,
președintele comitetului executiv al
Consiliului popular al sectorului agricol Ilfov. în toate aceste sectoare
e nevoie să lucreze oameni calificați,
capabili să realizeze permanent
producții
mari.
în
colaborare
cu Institutul agronomic «Nicolae
Bălcescu» am întocmit un program
de perfecționare a pregătirii profe
sionale a tuturor celor care lu
crează în legumicultură și in sec
torul zootehnic. Cursurile de perfec
ționare au dublu scop : să transmi
tă ultimele noutăți tehnice cu pri
vire Ia cultura legumelor și creșterea
animalelor, pe de o parte, și, în ace
lași timp, să prilejuiască un schimb
util de experiență între producătorii
din sector. De exemplu : anul trecut,
câțiva'. lucrători de la, întreprinderea
«Avicola» din Afumați au reușit să
obțină peste plan fj. milioane de ouă.
Desigur, ei au fost invitați să expli
ce tovarășilor lor de muncă ce .me
tode au folosit pentru această reu
șită".
SPRIJINUL CAPITALEI. Firesc
și necesar, Capitala acordă un spri
jin substantial și permanent localită
ților din sectorul agricol Ilfov. Atît
pentru cooperativele existente în cele
30 de localități din sector, cit și
pentru celelalte unități producătoare,
pentru gospodăriile individuale —
Trustul horticulturii București (ca
intermediar între producători și
populația Capitalei — beneficiară)
încurajează sub toate formele pro
ducția : asigură procurarea îngrășă
mintelor chimice și a tuturor sub
stanțelor necesare combaterii bolilor
și dăunătorilor, asigură materialele
necesare grajdurilor și solariilor, cit
și multe altele. (Numai anul acesta
a pus la dispoziția unităților din sec
torul agricol Ilfov, de exemplu,
219 mc cherestea, 11 000 mp geam
horticol, 4 800 rame pentru răsaduri,
217 tone folii de polietilenă ș.a.).
Influența pozitivă a municipiului
București asupra așezărilor sectoru
lui agricol se face resimțită, bineîn
țeles, și pe alte planuri : viata cul
turală, științifică, asistenta sanitară,
dezvoltarea serviciilor ș.a.m.d. în
ultimă instanță, se resimte în creș
terea bunăstării producătorilor (și
furnizorilor agricoli), ca reflex bine
făcător al schimburilor de produse
dintre sat și oraș.

★

Și în viitor dezvoltarea sectorului
va urma o cale ascendentă. în acest
scop, în 1985, producția de legume
se va ridica la peste 210 000 tone,
ceea ce înseamnă cu 50 000 tone mai
mult decît anul trecut cînd — așa
cum se știe — piața Capitalei a' fost
aprovizionată corespunzător cu le
gume. Oamenii s-au convins că și
cîștigurile sint proporționale cu
munca depusă, că tot ceea ce fac e
și pentru ei, pentru propria lor bu
năstare. De aceea, se poate aprecia
că, menținîndu-se același ritm de
creștere, in 2—3 ani sectorul agricol
Ilfov iși va putea îndeplini integral
și la un nivel calitativ superior sar
cina de a asigura necesarul de legu
me și alte produse agroalimentare
pentru piața Capitalei țării.

Gh. GRAURE

Tragerile la sorți organizate
de Casa de Economii si Consemnațiuni
Casa de Economii și Consemna
țiuni informează pe cei interesați
că tragerile Ia sorți pentru trimes
trul I a.c. ale libretelor de econo
mii cu dobindă și cîștiguri vor
avea loc simbătă, 30 martie, ora
12,30, în Capitală, în sala Casei de
cultură din strada Zalomit nr. 6.
De asemenea, la data de 30 mar
tie va fi organizată in aceeași sală
și tragerea Ia sorți pentru luna în
curs a obligațiunilor C.E.C. cu cîș
tiguri.
Titularii libretelor de economii
cu dobindă și cîștiguri și ai libre
telor de economii cu cîștiguri, pre

cum și posesorii de obligațiuni
C.E.C. cu cîștiguri vor beneficia de
numeroase cîștiguri in obiecte și
bani acordate de Casa de Econo
mii și Consemnațiuni cu prilejul
acestor trageri la sorți.
Tragerile la sorți organizate, de
Casa de Economii și Consemnațiuni
fiind publice, toți cei interesați pot
participa la lucrările de efectuare
a acestora.
Listele oficiale cu rezultatele tra
gerilor la sorți anunțate vor fi pu
blicate în presa centrală. Depună
torii pot consulta de asemenea lis
tele oficiale la oricare unitate
C.E.C. din țară.

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
Alături de celelalte serii de Loz
in plic aflate în vînzare, agențiile
Loto—Pronosport și vinzătorii volanți din întreaga țară oferă in
aceste zile LOZUL PRIMĂVERII
— emisiune specială limitată, cu
cîștiguri suplimentare acordate de
Administrația de Stat Loto-Prono

sport. Participanții au posibilități
sporite de a obține autoturisrne
„DACIA 1300", precum și o gamă
variată de mari cîștiguri în bani.
Fiecare loz, o șansă de frumoase
satisfacții, la cel mai simplu sistem
de joc.
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Acțiuni hotărîte pentru Îndeplinirea obiectivelor economice

SPORIREA PRODUCȚIEI DE TITEI
5

5

CERINȚE
PRIORITARE

5

o cerință de maximă importanță pentru asigurarea
bazei de materii prime și resurse energetice a țării
••

In ansamblul măsurilor stabilite pentru îmbunătățirea activității productive în toate sectoarele de activitate, in ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. din 9 martie s-a examinat și aprobat, in con
formitate cu indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general
ai partidului, și PROGRAMUL PENTRU REALIZAREA PLANULUI LA PRO
DUCȚIA DE ȚIȚEI PE ANUL 1985, al cărui nivel prevăzut este de 12,6 mi
lioane tone, cu 10 la sută mai mare față de realizările din 1984. Potrivit
prevederilor programului, producția nerealizată în lunile ianuarie și fe
bruarie, dm cauza timpului nefavorabil, se reeșalonează pe perioada
martie-octombrie 1985.
Acum, cînd vremea s-a îmbunătățit, activitatea trebuie să reintra
în normal în toate unitățile de producție, să se asigure condițiile tehnice
și organizatorice necesare pentru intensificarea ritmului de lucru și spo-

Repunerea în producție
a sondelor afectate
de timpul nefavorabil prioritatea nr. 1
La începutul lunii martie, aproape
600 de sonde erau inactive, oprite
. din cauza gerurilor și a ninsorilor
abundente din lunile ianuarie și fe
bruarie. Deci, așa cum s-a subliniat
în ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., una din sar
cinile dc cea mai mare urgență se
referă la repunerea in funcțiune, in
tr-un timp cit mai scurt, a tuturor
sondelor afectate de timpul nefavo
rabil. Ce măsuri, practice s-au luat
în acest sens ?
La Schela de producție petrolieră
, Valea Mare — Găești, printr-un efort deosebit al sondorilor, al bri
găzilor de intervenții, al întregului
colectiv s-a reușit ca, la sfirșitul lu
nii februarie, întregul parc de sonde
afectate de iarna grea să fie repus
in producție, iar în momentul de față
muncitorii și specialiștii efectuează
reparații capitale la 4 sonde, ne anunță corespondentul nostru din ju
dețul Dîmbovița, Gheorghe Manea,
întreaga activitate s-a desfășurat
după un grafic riguros întocmit. „Acum, de pildă,’ ne spune ing. Ștefan.
Vișinescu, directorul schelei. întrucît lucrările de repunere în funcțiune s-au încheiat, la cele 4 sonde
aflate în reparații capitale lucrează
8 brigăzi de intervenții, In felul
acesta, termenul de redare a lor în
producție va îi scurtat la maxi,.mum“.
Urmărindu-se cu perseverență ac
tivizarea întregului parc dc sonde,
producția zilnică a crescut cU 100
tone la sfîrșitul lunii februarie, în
comparație cu luna Ianuarie ; iar în
prima jumătate a lunii martie cu
Încă 20 tone față de luna februarie.
Angajamentul petroliștilor de aici
este ca pină la începutul lunii apri
lie să se realizeze producția medie
zilnică planificată, iar cel. mai tirziu
în luna august să fie recuperate toa
te restanțele.
Fapte remarcabile de muncă ne
transmite de la Schela de producție
Moșoaia și corespondentul nostru
pentru județul Argeș, Gheorghe
Cîrstea. Aici, in ciuda greutăților
pricinuite' de evoluția vremii, sînt
brigăzi care obțin producții constant
bune. Brigada 6 Âlerișani, condusă
de ing. Laurențiu Mincă, de exempiu,, depășește zilnic planul cu. 7 tone,
extrăgind suplimentar.de la începu
tul anului și pînă în prezent 1073
tone țiței. Fruntașă este șl brigada
7 Vâlcele, condusă de ing. Sandu
Victor, care a depășit .planul cu 752
tone țiței. Pe locul trei în întrecere
se situează brigada inginerului Vlaieu Aurelian, cu o. producție supli
mentară de 300 tone țiței.
Cu toate acestea, in primele două
Iutii, la schela Moșoaia au fost 6prite pentru diferite perioade de timp
sau au funcționat . cu debite reduse
aproape 100 de sonde. „Nu numai
gerul a fost de vină, ne informează
directorul schelei, ci și unele abateri
de la normele de ordine și disciplină
tehnologică in brigăzile Hințești,
Moșoaia. Drăganu sau Mînicești. Tn
consecință, pe ansamblul schelei s-au
înregistrat restanțe de peste 2 000
tone de țiței".
• Comitetul de partid, conducerea

4

Specialiștii și cadrele de con
ducere din unitățile agricole
au datoria să urmărească per
manent starea terenului pen
tru a începe semănatul pe
parcelele zvîntate

rirea producției de țiței. Experiența multor schele și brigăzi de producție
demonstrează că planul poate fi îndeplinit ritmic și chiar depășit sub
stanțial atunci cînd munca este bine organizată, cînd fiecare petrolist iși
face in mod exemplar datoria, cînd baza tehnico-materială din dotare
este bine întreținută și exploatată.
Prezenți în aceste zile în diferite zone petroliere, reporteri și cores
pondenți ai „Scinteii" relatează de la fața locului despre felul cum se
acționează pentru înfăptuirea măsurilor stabilite de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a indicațiilor secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Faptele de muncă și rezultatele consemnate
evidențiază eficiența măsurilor luate pentru îmbunătățirea activității din
acest domeniu,

Iei de producție petrolieră din Berca nu se dezminte nici în acest an,
ne transmite corespondentul nostru
din județul Buzău, Stelian Chiper.
„în momentul de față, precizează di
rectorul schelei, ing. Florea Matei,
întregul parc de sonde este iii func
țiune, neavind nici o sondă inactivă.
Toate cele 6 brigăzi de producție
și-au îndeplinit și depășit sarcinile
de plan".
Rezultatele obținute se datoresc, In
principal, acțiunilor întreprinse pen
tru aplicarea unor măsuri geologotehnologice de reactivare a sondelor
vechi. Sonda 54 de la Gțăjdana. de
pildă, considerată ca fiind „termi
nată".
produce acum. în erupție,
13,5 tone de țiței pe zi. Totodată,
sonda 392 și-a dublat debitul fată de
luna decembrie a anului trecut.
EVOLUȚIA PRODUCȚIEI DE ȚIȚEI
Există, dealtfel, pretutindeni o
— în mii tone —
preocupare majoră pentru creșterea
productivității sondelor siabe, pen
1—25
1—25
1—25
Trusturile de foraj
tru scurtarea timpului neproductiv, la
»
martie
ianuarie
februarie
și producție
foraj, pentru mărirea numărului de
operații tehnice cu înaltă eficiență în
175,2
162,2
157,1
Bolintin
creșterea randamentului la extracție.
105,3
94
95,5
Tîrgu Jiu
Din primele zile ale lunii martie, la
86,8
79
80,5
Arad
Schela de producție Stoina a fost re
117
.123
113,1
Pitești
cuperată întreaga restanță la planul
133,3
129
Boldești
128,2
Moineștj
94
de gaze, Iar la țiței extracția a cres
87,4
86,8
cut cu 250 tone pe zi, față de media
lunii februarie.
superioare, combaterea viiturilor, pot
tone de țiței. în momentul de față
în județul Caraș-Severin. odată
Tot din județul Gorj, de data ași ele conduce la scurtarea timpului
există 31. de sonde inactive, iar alte
cu încălzirea timpului și zvîntarea
ceasta de la schela Țicleni, ni se
de Intervenții.
18 așteaptă reparații capitale și pro
’ solului, s-a trecut cu toate forțele
relatează despre experiența bună a
Scurtarea probelor de producție ebe de producție. Și aici s-a acționat
,1a semănatul culturilor din prima
chivalează, de fapt,. cu o creștere a
brigăzii nr. 1, care experimentind
cu responsabilitate pentru redarea in
epocă. Am urmărit cum se desfăproducției de țiței. La schela Stoina,
circuitul productiv a întregului fond
injectarea cu soluții micelare, un
șoară lucrările în cîteva unitățl
de pildă, cele 31 de sonde noi, care
de sonde, a reducerii cu 10 la sută
procedeu tehnologic modern, preco
agricole mai mari.
vor fi date in producție, au un aport
a timpului de efectuare a probelor
La C.A.P. Vărădia bună parte din
nizează sporirea producției zilnice
productiv de circa 185 000 tone țiței.
de producție, pe baza generalizării
erau îp> -pimp,
uțjlajșle...
cu cel puțin. 10 tone pe fiecare sondă.
Dind o atenție cu totul specială alucrului în două schimburi. Rezul
„Sîntem. ho.tărîîi.. să facem din ,1985
Vorbind despre preocuparea majo . anul celor mai. mari producții,,.agricestei activități, conducerea schelei
tatul 1 Zilnic se înregistrează un
Moșoaia a considerat oportună de
spor de producția 'de 22 tone țiței.
ră a tuturor unităților petroliere de
cole — ne spune tovarășul Nicolae
plasarea a 7 formații de intervenții
a traduce în fapte importantele mă- ’ Ssrbu, inginerul-șef al acestei uni
și probe de producție în zona unde
tăți.
Condiții avem : semințe de ca
suri
stabilite
de
Comitetul
Politic
Cit durează o intervenție ?
acum sînt puse în exploatare cele
litate bună, cantități mai ' mari de
Executiv al C.C. al P.C.R.,. pentru
mai multe sonde noi. Iată;' deci, încă
îngrășăminte chimice, iar tractoarele
realizarea planului de producție și
Timpul necesar pentru efectuare®
o sursă pentru a extrage din adîncuri
și mașinile agricole au fost reparate
unei intervenții la sonde reprezintă,
recuperarea restanțelor, am putea
cît mai mult țiței.
exemplar. Acum, când timpul lucră
în ultimă instanță, unul din „secre
considera edificator și exemplul pe
rilor agricole a sosit, verificăm zil
tele" sporirii producției de țiței. Fi
troliștilor
de
Ia
Valea
Mare
—
Gă

nic
terenul, solă cu solă, iar acolo
Producții sporite
rește, gama operațiilor de intervenție
ești. care au întocmit un program ri
unde condițiile permit .însămînțăm
este extrem de diversă. Totuși,
Imediat. într-o primăvară tirzie ca
prin extinderea
guros de aplicare a unor măsuri
timpul in care se remediază defec
aceasta nu ne putem îngădui să
geologo-tehnologice, cu 11,0 mai mul
țiunile diferă de la o brigadă la alta
tehnologiilor
moderne
pierdem nici o oră bună de lucru.
în funcție de calificarea oamenilor,
te decît în anul trecut, ceea ce va
Am organizat astfel munca pe ogoa
de gradul de conștiință, de dotarea
asigura un spor de producție de pes
Fruntaș anul trecut în întrecerea
re spre a putea folosi din plin în
tehnică și, nu în ultimul rînd, de
te 6 000 tone țiței.
socialistă pe ramură, colectivul Schetreaga
zi-lumină.
Intr-un
timp
modul de organizare a muncii. De
scurt,
aici, la Vărădia, au fost însăexemplu, înlocuirea unei tije de
mirițate 100 hectare cu trifoi, 40
pompare ruptă la -suprafață trebuie
hectare cu lucerna, 50 hectare ovăz,
să dureze maximum două ore, dacă
30 hectare borceag și 7 hectare cu
brigada de intervenții are la dispo
legume, în principal rădăcinoase. O
Așa cum a subliniat în repetate rînduri conducerea partidului nostru,
ziție piesele de schimb și sculele ne
contribuție de seamă la executarea
cesare. Curățirea unui „dop." de ni
dezvoltarea bazei energetice și de materii prime constituie o condiție
acestor lucrări au mecanizatorii
sip ori înlocuirea unei pompe T.B.
hotărîtoare pentru progresul întregii economii naționale. Sînt numeroase
Gheorghe Tudor, Roman Minea. Ro
necesită cel mult 24 de ore. Sînt și
schelele și brigăzile de producție care, pe baza unor ample activități
mulus Petanec. Ion Porales. Sub
intervenții care solicită o muncă de
tehnico-organizatorice, au ajuns să extraga țiței la nivelul pianului' sta
conducerea directă a șefilor de fer
5—10 zile sau chiar de două luni,. în
bilit și să recupereze din restanțele acumulate in primele două luni ale
mă. ei au executat lucrări de cali
cazul sondelor de1 mare adîncime,
anului. Din datele furnizate de Ministerul Petrolului rezultă că există toate
tate bună, incit există garanția că
unde . se impun lucrări’ de o mare
vor fi realizate densitățile prevă
premisele ca, începînd chiar cu luna martie, planul „la zi" să se reali
complexitate. Cît durează efectiv o
zute.
intervenție ?
zeze integral șl să fie recuperate o parte din restanțele înregistrate în
Pe ogoarele cooperativei agricole
„Noi. am scurtat intervențiile la 10
prima parte a anului.
de
producție Vrani îl întîlnim și pe
sonde cu 5—6 zile prin aplicarea li
Sarcinile pe care le au de îndeplinit oamenii muncii din industria
primarul comunei. Benone Cherbâ.
nei tehnologii noi de înlocuire a apei
petrolului
nu
sint
ușoare,
dar
trebuie
îndeplinite.
Dispunem
de
un
împreună cu inginerul-șef al coope
din sondă cu azot, lichid" — i-a re
puternic detașament de muncitori și specialiști cu înaltă calificare, de
rativei. Aurel Cian, supraveghea ca
latat ing. Nicolae Tătulescu, direc
o puternică bază materială, deci de forța capabilă să determine un salt
torul Schelei de pfoducție Stoină,
litatea lucrărilor efectuate Ia semă
corespondentului nostru din județul
natul culturilor din prima epocă de ■
calitativ in întreaga activitate din industria extractivă a țițeiului. Să facem
către mecanizatorii Vasile Terec,
Gorj, Dumitru Prună. Luind și alte
totul pentru a răspunde chemării partidului, a secretarului său general,
Titus Stanciu. Roman Toker. „După
măsuri geologo-tehnologice, petroliș
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a da țării cit mai mult țiței, contribuind
tii de aici vor realiza în acest ăn'un
curii se vede.’ urmărim ca printr-o
astfel
la
întărirea
forței'
economice
a
patriei,
la
ridicarea
bunăstării
în

spor de producție de peste IttOOO
bună reglare a utilajelor să măruntregului
nostru
popor.
tone țiței.
țim pămintul ca uri strat de gră
Petre CRISTEA
dină — tine să precizeze Titus
Tot în această’idee, la Schela de
și
corespondenții
„Scinteii
producție petrolieră Valea Mare —
Stanciu. șeful secției de mecanizare.

schelei au intervenit Insă cu promptitudine pentru scurtarea interven
țiilor la sonde,' întărirea disciplinei,
asigurarea unei bune calități a re
parațiilor. în primul rînd s-au luat
măsuri pentru punerea in funcțiune
a celor 25 de instalații pe pneuri și
șenile, care erau defecte. Totodată,
s-a intensificat acțiunea de repunere
în funcțiune a sondelor afectate, mobilizîndu-se în acest scop toți me
canicii șl electricienii din atelier.
înființată doar de cîteva luni,
Schela de producție- petrolieră și
gaze Marghita, ne transmite cores
pondentul nostru în județul Bihor,
loan Laza, s-a confruntat cu mari
greutăți, acumulînd in cele două luni
de iarnă o restanță de peste 5 000

Găești se urmărește cu insistență
scurtarea duratei oricărei interven
ții. în ultimul timp, ca o măsură
preventivă s-a hotărit înlocuirea ti
jelor la sondele unde s-au înregistrat
ruperi frecvente.
Cum se poate reduce timpul de
efectuare a unei intervenții ? O în
trebare al cărui răspuns depinde de
foarte mulți factori. Extinderea me
todei de exploatare prin gaz-lift cu
supape diferențiate, bunăoară, o
măsură deosebit de eficientă, poate
scurta cu mult intervențiile tehnice.
Executarea unui volum mai mare de
lucrări speciale, cum ar fi : fisură
rile hidraulice, acidizările, . trata
mentele cu substanțe tensioactive,
retragerile și adiționările la straturile

buranți

desfasurata
exemplar!

Răspundere și exigență pen
tru calitatea lucrărilor, pentru
asigurarea densității optime
de plante la hectar

CARAȘ-SEVERIN

Din primele zile - ritm intens
la însămîntat

Cîteva concluzii și direcții de acțiune

Instalațiile de recuperare a resurselor energetice—mai repede puse in funcțiune!
9

Prin natura proceselor tehnologice,
Combinatul metalurgic din. Țulcea
este un mare consumator de energie
electrică. Astfel, pentru .funcționarea
celor 15 cuptoare electrice de produ
cere a feroaliajelor se utilizează zil
nic sute de megawațâ-oră. în ace
lași timp, din procesul de producție
rezultă însemnate resurse de ener
gie și de materii prime refolosibile.
.Deci, prin recuperarea și reintrodu
cerea în circuitul de fabricație a acestor resurse s-ar putea economisi
importante cantități de energie pri
mară, ceea ce ar. determina totodată
creșterea eficienței economice a pro
ducției realizate. Numai că, din pă
cate, resursele energetice refolosibile
nu sint valorificate nici pe departe
la nivelul posibilităților și cerințelor
actuale. De. ce ?
Una din cele mai importante re
surse energetice refolosibile o repre
zintă căldura gazelor arse de la cup
toarele de feroaliaje. La ieșirea din
cuptor gazele fespective au . o tem
peratură medie de peste 300’C ;’mai
mult decît’ atit, aceste, gaze antre
nează. sub formă de praf, și însem
nate cantități de minereuri de mangan, crom, siliciu, deci prețioase ma
terii prime. Deși există o instalație
de filtrare, totuși, cu toate eforturile
oamenilor, care o exploatează, aceas
ta nu funcționează eficient. Cauza ?
Datorită temperaturii ridicate a ga
zelor, sacii de desprăfuire se ard
foarte repede. Un calcul arată că,
într-un an, odată cu recuperarea
căldurii s-ar putea asigura și rein
troducerea în circuitul economic a
unei cantități de aproximativ 50 000
tone de materiale pulverulente, economisindu-se o bună parte din minereurile care acum se importă.

Folosirea agregatelor combi
nate de mașini este obliga'
torie pentru a scurta perioada
de însămînțare și a reduce
substanțial consumul de car

• Așadar, există importante resurse
refolosibile, care de altfel au și fost
Inventariate, iar specialiștii de la
Institutul de proiectări metalurgice
— „IPROMET" — București, îm
preună cu. cei. din combinat au ela
borat soluții pentru recuperarea și
valorificarea lor. Au fost proiectate
și instalațiile menite să valorifice
zgura, praful de feroaliaje și căldura
gazelor arse. Lucrările de investiții
îa aceste instalații au început cu

specializate ale Antreprizei de mon
taj utilaj chimic Brăila sînt pe punc
tul de a finaliza lucrările la stația
de pompe pentru transportul pneu
matic al prafului de bioxid de sili
ciu,, iar electricienii pun în funcțiu
ne cele cîteva motoare electrice care
au mai rămas de probat. „La ma
joritatea instalațiilor am efectuat
probele tehnologice — ne spune in
ginerul Ivân Prodan, șeful brigăzii
Tulcea din cadrul antreprizei amin-

Dar acest efbrt de comprimare a
timpului este pe cale de a se irosi,
întrucit cazanele de recuperare a
căldurii gazelor arse nu pot fi puse
în funcțiune.. deoarece Combinatul
de utilaj greu din Cluj-Napoca nu a
livrat încă o serie de instalații esen
țiale, cum sînt economîzoarele, vaporizatoarele și supraîncălzitoarele.
Practic, din această cauză, lucrările
la aceste obiective sint oprite. Mergînd pe firul cauzelor acestei situa-

LA COMBINATUL METALURGIC TULCEA
trei ani în urmă, iar termenul ini
țial de punere în funcțiune a expi
rat la finele anului 1983. Numai că,
în prezent, doar instalația de recu
perare și valorificare a zgurii de
feroaliaje este în funcțiune, asigurind "reintroducerea' în circuitul pro
ductiv a 200 000 tone de zgură pe
an. Datorită întârzierii .lucrărilor la
Instalațiile de recuperare a căldurii
gazelor arse și la cele de valorifi
care a prafului cu conținut de Sian
gan și de siliciu, combinatul iroseș
te anual — în loc să economisească
— 75 000 tone de combustibil con
vențional și aproximativ 50 000 tone
de materiale refolosibile în stare
pulverulentă, valoarea acestora ridicîndu-se’ Ia circa 100 milioane lei.
Care este stadiul lucrărilor la obiectivele amintite,? Cele două in
stalații pentru recuperarea prafului
de feroaliaje se află intr-un stadiu
de execuție foarte avansat. Echipe

tite. Operațiile care au mai rămas
de executat sînt puține și de mică
importanță. în ’ cel mult două săptămîni, cele două instalații de recu
perare a prafului vor fi puse in
funcțiune."
Restante foarte mari se înregis
trează, în schimb, la cel mai impor
tant obiectiv de investiții de pe această platformă industrială — in
stalația de recuperare a căldurii ga
zelor arse. Gerul din această iarnă
nu i-a împiedicat pe constructori să
execute, un volum însemnat de lu
crări. Astfel, rețeaua de conducte a
fost realizată în întregime, iar echi
pelor de montaj le-a fost asigurat —
la patru din. cele cinci cazane —
frontul de lucru necesar. Aplicînd o
nouă tehnologie de montaj, forma
țiile de lucru specializate au reali
zat construcțiile metalice pentru
două cazane, scurtînd cu 30 la sută
timpul stabilit, pentru efectuarea operațiilor respective.

ții, am reținut că execuția cazanelor
la combinatul din Cluj-Napoca a în
ceput cu trei ani in urmă. Doi ani
insă lucrările au fost abandonate pe
motiv că ar . lipsi țeava necesară.
„Țevile puse la dispoziție pentru
realizarea cazanelor au fost folosite
la construirea altor utilaje — este
de părere tovarășul Grigore Diamanov. inginerul-șef cu probleme de
investiții al unității beneficiare. Am
asigiirat alte țevi și de aproape pa
tru luni se depun eforturi pentru
realizarea cazanelor. Primele echi
pamente au sosit pe șantier. Numai
că au fost executate și livrate uti
lajele din partea superioară a insta
lațiilor și deci nu pot fi montate.
Se așteaptă acum echipamentele de
la baza cazanului".
Un lucru este cert : Combinatul de
utilaj greu din Cluj-Napoca nu acordă atenția cuvenită executării acestor utilaje. Drept dovadă, nici unul din zecile de termene de livrare

stabilite pină acum de comun acord
'nu a fost respectat.
Totuși, se impun cîteva precizări.
Finalizarea lucrărilor la cele două
cazane recuperatoare reprezintă doar
o etapă, întrucit pentru valorificarea
întregii cantități de resurse termice .
refolosibile, care- în prezent se iro
sesc,. trebuie puse în funcțiune toa
te cele cinci cazane prevăzute in
proiect. Reprezentanții beneficiaru
lui, care s-au deplasat Ia .Cluj-Na
poca, afirmă că operațiile de exe
cutare la celelalte trei cazane abia
au început, iar modul in care se-desfășoară lucrările nu dă garanția res
pectării- graficelor de livrare, care
prevăd sosirea tuturor instalațiilor
la unitatea din Tulcea pină în luna
iunie.
Există deci mai multe neajunsuri
care determină tergiversarea punerii
în funcțiune a instalațiilor de recu
perare a energiei gazelor, arse de Ia
cuptoarele de feroaliaje. Din această
cauză, în fiecare zi pe coșurile de
fum ale combinatului se irosesc re
surse energetice echivalente cu 300
tone combustibil convențional. Dată
fiind însemnătatea stopării neîntîrzia.te a acestei risipe,.este necesar ca
ministerele de resort, împreună cu
organele locale de partid să anali
zeze cu toată seriozitatea situația
realizării instalațiilor de recuperare
a resurselor energetice refolosibile
de la Combinatul metalurgic din
Tulcea, Să tragă Ia răspundere unitățile care nu-și fac datoria și să
ia măsuri eficiente pentru intrarea
lor cît mai grabnică în funcțiune.

Neculai AM1HULESEI
corespondentul „Scinteii''

Știm că sămința pusă într-un sol
bine pregătit asigură o densitate
optimă de plante la hectar".
Exemplul unităților agricole frun
tașe în campania agricolă de primă
vară este urmat de un mare număr
de alte cooperative agricole din ju
deț. Ca atare, în ultimele zile. înăăhhînțarea ■ culturilor ' din prima
epocă ' s-a extins și se desfășoară
■intens șl în consiliile‘agroindustria-.
le Berzovia, Bocșa, Păltiniș și Zăgujenl. „Unitățile noastre au tere
nuri situate mai aproape de zona
montană — ne spune Iosif Pogani,
Inginerul-șef al consiliului agroin
dustrial Păltiniș. Cu toate acestea,
suprafețele cu sol mai nisipos din
lunca rîurilor șl cele în pantă se
zvîntă mai repede. Noi le-am iden
tificat operativ și am început însămințările. Avem rezultate bune. în
timp scurt am însămînțat 200 hecta
re cu ovăz, iar în două cooperative
agricole — Glimboca și Obreja —
20 de hectare de grădină au primit
sămânța."
Inginerul Gheorghe Ciorman. di
rectorul direcției agricole, pe care
l-am întîlnit pe teren, ne-a prezen
tat cîteva din măsurile luate de or
ganele de specișlitate la indicația
comitetului județean de partid, in
vederea intensificării lucrărilor agricole de primăvară și realizarea

lor la un nivel, calitativ ridicat. „Au
fost constituite formații de lucru și
organizate tabere de cîmp pentru
mecanizatori, ceea ce va face cu
putință ca timpul de lucru să fie
folosit din plin — ne spune inter
locutorul nostru. De asemenea^
toate unitățile agricole și-au asigu
rat semințe de bună calitate din
soiurile și hibrizii prevăzuți pentru
zonele în care se află. în vederea
economisirii carburanților și reali
zarea unei viteze corespunzătoare,
pregătirea terenului se va face cu
agregate complexe de tractoare și
mașini agricole. Experiența bună
dobîndită pînă acum în această di
recție de către unele unități, cum
sînt cele din consiliile agroindus
triale ' Răcășdia, Pojejena' și Grădi
nari, urmează să fie' generalizată in
tot județul. Datorită măsurilor care
au fost luate de a folosi din plin
■ fiecare dră„.bună de lucru în cimp,
unitățile agricole din județul nostru
au Însămânțat 3192 hectare cu ovăz,
1 800 hectar», cu mz; "re. -35 la sută
din suprafața ■ destinată plantelor
furajere, precum, și terenuri apre
ciabile cu legumei..
;
Așadar,
măsuri
’ ’bune
" pare sînt de
da
natură să asigure creștitarea de ia o
agrizi la alta a ritmului lu<ieșirilor
.
cole de primăvară. Din zilele ur
mătoare. așa cum ne-g.u ’''VfSigU’iy.t
specialiștii și cadrele de conducere'
din unitățile agricole, se va trece Ia
pregătirea terenului și însămînțarea
culturilor din epoca' a doua. Agri
cultorii județului Caraș-Severin știu
că orice zi. orice oră ciștigată acum
la semănat înseamnă un spor sub
stanțial de recolta.

Nlcolae CATANĂ

corespondentul „Scinteii

TELEORMAN

Acum se verifică priceperea
și hărnicia legumicultorilor
In anul acesta. în unitățile agri
cole din județul Teleorman urmează
să se producă 313 000 tone de legume,
din care 183 000 tone trebuie livrate
la fondul de stat. „Pentru realizarea
prevederilor cuprinse in programul
de autoaprovizionare teritorială și a
contractelor încheiate cu statul, au
fost făcute din timp pregătiri in
tense — ne spune inginerul Liviu
Catricică, directorul Trustului jude
țean al horticulturii. Astfel, s-au
.reparat și revizuit toate mașinile și
utilajele agricole, iar fermele legu
micole au fost amplasate numai în
cadrul sistemelor mari și locale de
irigații. întreaga suprafață destinată
legumelor a fost arată din toamnă,
iar pentru culturile din prima ur
gență terenul este modelat, lucrările
de plantare puțind începe în peri
oadele stabilite. Dacă la acestea mai
adăugăm și faptul că producerea
răsadurilor este în grafic — se poate
afirma că. sint reale posibilități ca
.în. acest an să obținem producții
sporite de legume".
Din aceste zile, o dătă cu topirea
zăpezii, s-a și trecut Ia lucru in gră
dini. Astfel, în numeroase unități
agricole, ca și în gospodăriile popu
lației se plantează răsadurile de
varză timpurie, cultură care va ocu
pa 300 de hectare. Printre primii
care au început această lucrare sînt
grădinarii din unitățile agricole din
Islaz, Brăgadiru și Zimnicea. De
asemenea, Ia ferțna nr. 5 a între
prinderii de producerea legumelor
din Zimnicea, pe terenuri mai zvîn
tate. și nisipoase au fost însămințate
primele 30 hectare cu mazăre.
Desigur, asigurarea de răsaduri de
bună calitate constituie prima con
diție de care depinde obținerea de
legume timpurii. Pe ansamblul ju
dețului urmează să fie produse peste
.600 milioane fire de răsaduri. Ceea
ce se cuvine subliniat este faptul că
majoritatea răsadurilor au fost obți
nute prin metode tradiționale, cu un
consum minim de energie convențio
nală, iar. prin buna lor îngrijire, la
plantare se va asigura o prindere
bună. La cooperativa agricolă Mă
gura s-au amenajat spații speciale
pentru producerea răsadurilor : tunele acoperite cu folie de polietilenă
și strat de pămînt încălzit cu biocombustibil. Echipe de cooperatori
supraveghează permanent și îngri
jesc răsadurile. Sub învelișul de

polietilenă, temperatura aerului este
ridicată. în pămîntul așezat deasu
pra unui strat de gunoi de grajd,
datorită fermentării acestuia, se de
gajă căldură, astfel incit se reali
zează constant 10—12‘ grade,-. Decj.,—
condiții optime de vegetație pentru
plante. în continuare, se amenajează
paturile calde pentru repicarea ră
sadurilor, așezîndu-se tocurile și ra
mele peste patul de biocombustibil.
Demn de remarcat este faptul că
aici s-au recuperat aproape 700 kg
folie de polietilenă din cea folosită
anul trecut, cu care se învelesc adă
posturile unde vor fi repicate,răsa
durile. Aflat în mijlocul celor'peste
80 de legumicultori ai cooperativei,
președintele unității, Iulian Dumitrache, ne spune : „Dezvoltînd expe
riența anului trecut, am organizat în
așa fel munca îneit să realizăm, în
medie Ia hectar, recolte de peste 23
tone tomate timpurii, 35 tone to
mate de vară și 16 tone de ardei.
De aceea, pe suprafețele pe care
produceam răsaduri, am aplicat încă
din toamnă circa 200 tone gunoi de
grajd bine fermentat la hectar".
Merită subliniată și o altă iniția
tivă a cooperatorilor din Măgura.
Pentru a avea apa necesară irigării
plantelor, pe valea rîului Clănița se
amenajează în aceste zile, cu forte
proprii, un baraj de retenție și un
canal de aducțiune a apei. In acest
fel se vor putea iriga, gravitațional,
prin brazde, 40 de hectare cultivate
cu legume.
Asigurarea materialului săditor se
află și în centrul preocupărilor
membrilor cooperativei agricole „24
Ianuarie" — Țigănești. Sub îndru
marea directă a șefei de fermă, in
giner Maria Roșu, se muncește in
tens la întreținerea răsadurilor de
tomate, Ia pregătirea spațiilor pen
tru repicarea în cuburi nutritive.
O atenție deosebită se acordă călirii
treptate a răsadurilor, zilnic, cite o
oră-două ridieîndu-se geamurile se
relor înmulțitor in condițiile răririi
udărilor. De menționat este și fap
tul că se urmărește asigurarea unei
rezerve de răsad de 25—30 la sută,
în zilele următoare, pe măsura creă
rii condițiilor pedoclimatice, grădi
narii de aici vor trece la semănatul
mazării pe cele 40 de hectare, cit
prevede planul de producție.

Stan ȘTEFAN
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Wrea si actwliatea nwarăsaW Nicolae Ecmisbscu - strălucită
cowtrMe ia stogra concepției revBltnimiare a clasei imincitoare
In ultimele două decenii, de cind
se află în fruntea partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a făcut
strălucită dovadă, prin măsurile ini
țiate în cîmpul practicii economicosociale, a înțelegerii
superioare a
mecanismului de acțiune a legilor
obiective ale dezvoltării societății
noastre socialiste, înscriind astfel
remarcabile contribuții la îmbogă
țirea tezaurului teoriei revoluționare
a clasei muncitoare.
Surprinzînd într-o viziune unitară
direcțiile principale spre care trebuie
concentrate prioritar eforturile na
țiunii in cincinalul 1986—1990 și, în
perspectivă, pînă în anul 2000, căile
și mijloacele de acțiune pentru edi
ficarea unei economii moderne, efi
ciente și echilibrate, astfel incit la
sfirșitul actualului mileniu România
să devină o țară multilateral dezvol
tată, cu un înalt nivel de bunăstare
și civilizație, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a dezvoltat, în magistra
lul raport prezentat la Congresul al
XIII-lea al partidului, noi idei și
teze de inestimabilă valoare teore
tică. între acestea, la loc de frunte
se situează cele privitoare Ia per
fecționarea activității statului, a în
tregului sistem de conducere demo
cratică a vieții economico-sociale.
Relevînd și demonstrînd necesita
tea obiectivă a conducerii științifice,
unitare a intregii activități econo
mico-sociale,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu sublinia de la tribuna
marelui forum al
comuniștilor
că
întreaga
activi
tate de conduce
re. organizare și
funcționare a vie
ții noastre econo
mico-sociale în etapa actuală „tre
buie să se reali
zeze
pe
baza
principiului cen
tralismului
de
mocratic". Impor
tanța acestui prin
cipiu pentru ri
dicarea nivelului
calitativ al conducerii, organizării și
funcționării societății socialiste este
permanentă.
Menținerea in actualitate a acestui
principiu are, în concepția secretaru
lui general al partidului, ’ multiple
determinări : dezvoltarea tot mai pu
ternică a forțelor productive — ridi
carea nivelului calitativ ăl mijloace
lor de muncă,, al forței de muncă, al
științei, perfecționarea structurii și
accentuarea caracterului lor social ;
amplificarea diviziunii sociale a
muncii, ridicarea gradului de con
centrare a producției ; accentuarea
specializării in producție ; extinde
rea cooperării și accentuarea schim
bului de activități între unitățile
economiei < naționale ; imperativul
accentuării concordanței relațiilor
economice -cu ■ starea forțelor produc
tive, a concordanței dintre mecanis
mul de folosire-și,, mecanismul de ac
țiune ale legilor economice obiecti
ve ; necesitatea armonlzăfiiSdialectice a trebuii/-or și intereselor fun
damentale generale ale societății,
privite în ansamblul ei, cu cele ale
colectivelor: de .muncă și cele per
sonale ale Membrilor societății.
Acțiunea Acestor factori generează
o triplă necesitate : necesitatea creș
terii și m i puternice a rolului stat'îJKft îb panificarea, organizarea și
conducerea, unitară a întregii activi
tăți economico-sociale, în asigurarea
dezvoltării unitare, armonioase a so
cietății ; necesitatea creșterii rolului
tuturor organismelor sistemului de
mocrației socialiste românești ; ne
cesitatea îmbinării organice, armo
nioase a activității statului socialist
— stat al democrației muncitoreștirevoluționare al celor ce muncesc —
a organelor sale cu activitatea noilor
organisme democratice în procesul
conducerii unitare a vieții economi
co-sociale.

brilor societății, a Întregului popor.
Prin urmare, participarea cit mai
largă, mai democratică, mai compe
tentă, mai responsabilă și mai angajantă a tuturor cetățenilor patriei la
autoconducerea și autoorganizarea
vieții economico-sociale reprezintă o
necesitate obiectivă, o legitate care
acționează cu intensitate sporită pe
măsura dezvoltării societății socialis
te, exprimînd în fapt îmbogățirea și
dezvoltarea democrației socialiste.
Concordanța și unitatea intereselor
economice fundamentale generale
ale societății,
ale colectivelor de
muncă, ale claselor și păturilor so
ciale și ale celor personale generează
necesitatea și posibilitatea coordonă
rii și conducerii unitare a întregii
economii naționale, a participării tu
turor membrilor societății la adopta
rea și înfăptuirea deciziilor care să
conducă, prin asigurarea unității de
concepție, voință și acțiune a lor, la
realizarea cît mai cuprinzătoare a
scopului fundamental și nemijlocit al
producției și reproducției socialiste
—- satisfacerea deplină a trebuințe
lor tuturor membrilor societății, dez
voltarea multilaterală și afirmarea
plenară a personalității umane.
Principiul centralismului democra
tic are și o bază social-politică. „Ma
teria" din care este construită aceas
tă bază și legăturile care o consoli
dează mereu, sudînd-o în toate arti
culațiile sale, o constituie interesele
politice și sociale fundamentale co
mune ale tuturor membrilor societă
ții, țelurile, idealurile lor, aspirațiile
lor comune, unitatea de concepție și
de voință.

ridicarea responsabilității. întărirea
continuă a disciplinei, creșterea gra
dului de angajare socială a oame
nilor.
Datorită
preocupărilor statornice
ale secretarului general al partidu
lui, țara noastră dispune în prezent
de un larg cadru democratic, unic
în felul său. Consiliile oamenilor
muncii și adunările generale —'or
gane de conducere ale proprietarilor,
producătorilor și beneficiarilor din
întreprinderi și instituții — consi
liile județene, consiliile naționale și
congresele oamenilor muncii din in
dustrie.
agricultură.
învățămint,
știință, cultură asigură participarea
organizată a maselor largi la con
ducerea activității întregii noastre
societăți socialiste. Democrația so
cialistă reprezintă, prin conținutul
ei, „climatul social" care descătușea
ză energiile creatoare ,ale oameni
lor, generează și favorizează iniția
tiva maselor, a colectivelor de oa
meni ai muncii, stimulează descope
rirea noului și promovarea lui în
toate domeniile de activitate, creea
ză condiții pentru dezvoltarea mul
tilaterală și afirmarea plenară. Li
beră a personalității
umane. Pe
plan politic, democrația își găsește
expresia în manifestarea neîngrădi
tă a poporului în calitate de titular
plenar și legitim al puterii de stat ;
pe plan economic, ea își găsește
expresia în asigurarea condițiilor
necesare pentru afirmarea depli
nă a membrilor societății in cali
tate de producători, proprietari, participanți la conducerea vieții econo
mice și de beneficiari ai roadelor
muncii comune ; pe plan social, de

Educația revoluționar-patriotică a elevilor
- înaltă îndatorire a scolii «

ficare a vieții economice și sociale la
un nivel nou, superior.
Perfecționarea conducerii și orga
nizării vieții economico-sociale vi
zează munca și relațiile de conduce
re la toate nivelurile ; subiecții și
obiectul conducerii ; principiile pe
care se întemeiază și trebuie să se
întemeieze conducerea societății, for
mele și metodele de conducere ; mo
dul de funcționare a cadrului instituțional-organizatoric de conducere ;
îmbinarea organică a activității sta
tului nostru socialist și a organis
melor democrației socialiste, efi
ciența și celelalte laturi ale condu
cerii vieții economico-sociale.
Experiența României atestă că în
condițiile socialismului este necesară
și posibilă atît perfecționarea condu-,
cerii centrale, unice, cît și dezvolta
rea democrației, că îmbogățirea con
ținutului și dezvoltarea principiului
centralismului se realizează prin per
fecționarea simultană a ambelor sale
laturi, prin îmbunătățirea permanen
tă a corelației, dintre ele. Aceasta
înseamnă că perfecționarea centra
lismului presupune, înainte de toate,
accentuarea caracterului și îmbogă
țirea conținutului său democratic,
i.ar dezvoltarea democrației este le
gată organic de ridicarea responsa
bilității și amplificarea inițiativei in
eforturile comune de rșalizare de
plină a intereselor fundamenta
le generale ale societății, a celor
colective și personale ale tuturor
cetățenilor patriei. O asemenea înțe
legere este dialectică și se distinge
principial de înțelegerile mecanicis
te, conservatoare, potrivit cărora per
fecționarea uneia
din laturile prin
cipiului
centra
lismului democra
tic ar fi incom
patibilă cu per
fecționarea con
comitentă a celei
lalte și s-ar rea
liza . în detrimen
tul acesteia. în
concepția secre
tarului general al
partidului.
per
fectionarea cen
tralismului
este
și rămîne incompatibilă cu evo
luția liberalistă, anarhică și dezorga
nizatoare a inițiativei de jos, iar
dezvoltarea democrației socialiste
este și rămîne incompatibilă cu cen
tralismul excesiv, rigid și birocratic,
dar nu cu centralismul democratic.
Documentele. Congresului al XIIIlea pun în evidentă faptul că perfec
ționarea conducerii și organizării
vieții economico-sociale, ridicarea ei
la un nivel nou, superior, a.re în ve
dere perfecționarea conducerii cen
tralizate, asigurarea unei concordanțe
cit mai. depline a deciziilor cu cerin
țele legilor economice obiective și cu
interesele fundamentale ale societă
ții și membrilor ei ; dezvoltarea de
mocrației socialiste, creșterea puterii
de decizie și acțiune a organelor lo
cale, a unităților economice și insti
tuțiilor, înlăturarea și prevenirea
tendințelor de încălcare a principii
lor generale ale socialismului, de
abatere de la legile țării, canalizarea
inițiativei maselor în concordanță cu
.interesele fundamentale ale societății
și membrilor ei, cu obiectivele majo
re ale dezvoltării economico-sociale.
în cadrul procesului de perfecționa
re este necesar, să fie, totodată, avută
în vedere îmbunătățirea sistemului
de comunicare verticală și orizontală
între toate verigile sistemului de
conducere șl organizare, dintre fac
torii de conducere și mase.
Autoconducerea științifică reclamă
o temeinică fundamentare a decizii
lor și transformarea conducerii în
tr-o funcție generală, universală a
tuturor oamenilor muncii. Aceasta
înseamnă că participarea maselor la
dezbaterea și adoptarea deciziilor nu
trebuie să aibă caracter formal. De
mocrația socialistă, democrația ade
vărată, presupune participare com
petentă, deci în cunoștință de cauză.
Documentele Congresului al XIIIlea, Raportul prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu au pus limpede
în evidență ideea că perfecționarea
conducerii și organizării vieții econo
mico-sociale nu reprezintă un scop
in suie. Finalitatea ei este transfor
marea. muncii și relațiilor de condu
cere într-un factor fundamental al
progresului țării, al asigurării con
dițiilor pentru ridicarea permanentă
a bunăstării materiale și spirituale a
tuturor cetățenilor, îmbogățirea mo
dului de muncă și de viată al lor.
Dezvoltarea democrației socialiste,
muncitorești, revoluționare — in a
cărei definire secretarul general al
partidului a adus contribuții esen
țiale, izvorite dintr-o concepție
profund științifică, originală, creatoa
re — participarea tot mai largă, mai
competenta, mai responsabilă și mai
activă a tuturor membrilor societă
ții la conducerea și organizarea, la
autoconducerea și autoorganizarea
societății și a propriei vieți îmbogă
țește statutul lor cu noi atribute de
cea mai mare importanță. îmbogă
țește considerabil conținutul și ca
racterul umanist al relațiilor noastre
sociale.

Un principiu izvorît din
natura și caracterul orinduirii socialiste. Tovarâ?ul Nico!aa
Ceaușescu a subliniat adeseori că
centralismul democratic, la fel ca și
celelalte principii proprii socialismu
lui, nu reprezintă o construcție teo
retică artificială și arbitrară, fără
rădăcini în realitatea economico-socială. Acest principiu izvorăște din
natura și caracterul orînduirii socia
liste. Baza șa,, economică o constituie
proprietatea comună a întregului
popor asupra mijloacelor de produc
ție. Ea leagă și unește într-un an
samblu unitar toate ramurile econo
miei naționale, pe toți oamenii mun
cii in calitatea lor de coproprietari
al avuției naționale, de producători
socialiști asociați, de participanți —
de jure și de facto — la conducerea
vieții economico-sociale și de bene
ficiari ai roadelor muncii comune.
Proprietatea întregului popor gene
rează necesitatea și creează posibili
tatea conducerii unitare, după un
plan unic, dintr-un singur centru al
vieții economico-sociale. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a demonstrat că
valorificarea economică tot mai efi
cientă a acestei proprietăți, repro
ducția ei lărgită, este și trebuie să
fie opera colectivă a tuturor mem

în concepția secretarului general al
partidului, centralismul democratic
— ca principiu fundamental de con
ducere și organizare a activității
economico-sociale in orinduirea so
cialistă — are un conținut dialectic.
Esență acestui principiu constă în
îmbinarea armonioasă a centralis
mului și democrației în organizarea
și conducerea vieții economice, po
litice și sociale. în condițiile făuri
rii socialismului multilateral dezvol
tat, cind. crește complexitatea vieții
economico-sociale. rolul de centru
economic al societății revine statului
socialist — „reprezentantul suprem
al proprietarilor; și producătorilor,
organizatorul vieții comune a între
gului popor, a întregii națiuni". Ex
primînd prin natura și esența sa
interesele fundamentale generale
ala întregii societăți, acționînd in
concordantă cu legile obiective care
guvernează reproducția socialistă
lărgită, organele centrale ale statu
lui nostru socialist au misiunea de a
soluționa pe baza programului și
orientărilor partidului cele mai im
portante probleme ale vieții econo
mico-sociale ale tării. Prin aceasta
statul asigură subordonarea acțiunii
verigilor economice autonome fată
de interesele generale ale dezvoltă
rii economice in ansamblul ei. față
de interesele întregului popor și
orientarea activității acestor verigi
in concordantă cu legile și princi
piile societății socialiste. Demon
strînd necesitatea perfecționării con
tinue a activității de conducere, to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia
ză ideea că in condițiile socialismu
lui. centralismul este și trebuie să
fie profund democratic. Apare ast
fel clar că în concepția secretarului «
general al partidului cel de-al doilea
element component al principiului
este democrația socialistă, a cărei
esență constă în antrenarea poporu
lui la conducerea și organizarea
vieții economico-sociale a tării. în
tr-o asemenea înțelegere a demo
crației socialiste, participarea la
conducerea și organizarea vieții eco
nomico-sociale reprezintă o necesi-.
late obiectivă generală care se ex
primă și trebuie să se exprime în
proclamarea, recunoașterea și exer
citarea de către popor a dreptului
de a participa la activitatea de con
ducere și în îndeplinirea de facto a
obligației, a îndatoririi de a parti
cipa la fundamentarea și adoptarea
deciziilor. Socialismul conferă ast
fel fiecărui membru al societății ca
litatea de participant la conducerea
și organizarea societății.
Secretarul general al partidului
subliniază că afirmarea acestei ca
lități presupune și asigurarea tutu
ror condițiilor necesare : crearea ca
drului instituțional-organizatoric de
antrenare a maselor la conducere ;
asigurarea unui sistem de informare
și comunicare permanentă și ope
rativă între toate verigile structu
rale ale societății ; ridicarea conti
nuă a competentei în materie de
conducere și organizare a tuturor
membrilor societății ; dezvoltarea
permanentă a conștiinței socialiste.

mocrația socialistă se concretizează
în condițiile necesare înfăptuirii li
bertății individuale și sociale întru
chipate, înainte de toate. în largile
drepturi și libertăți cetățenești și în
înaltele responsabilități față de so
cietate, in înfăptuirea unei autenti
ce egalități sociale și naționale în
toate 'domeniile vieții, in atmosfera
socială în care se pot instaura, dez
volta în conținut și afirma tot mal
plenar principiile
eticii socialiste.

Unitate dialectică, Centra~
lismul democratic nu reprezintă o
unitate mecanică, o asociere întîmplătoare și nici o „alianță" vremelni
că a celor două laturi — centralismul
și democrația, ci unitatea lor dialec
tică.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu
sublinia în. Raportul prezentat la
Congresul al XIII-lea că cele două la
turi ale principiului se presupun re
ciproc. Centralismul fără democra
ție ar fi excesiv și birocratic, rupt
de realitate. în același timp, demo
crația presupune centralism, condu
cere unică a tuturor sectoarelor de
activitate ; fără centralism, democra
ția s-ar transforma din formă de
manifestare a libertății, în accepțiu
nea marxistă de necesitate înțeleasă,
în liberalism, anarhism, dezordine
și dezorganizare. Centralismul fără
democrație și democrația fără cen
tralism exprimă cazuri de agravare
a contradicțiilor dintre cele două
laturi ale principiului centralismului
democratic. De aceea, secretarul ge
neral al partidului a manifestat și
manifestă o preocupare statornică
pentru îmbinarea optimă a centralis
mului cu democrația ca mod de
consolidare a unității lor și de am
plificare a influentei lor pozitive
asupra progresului economico-social.
Propria noastră experiență atestă că
îmbinarea optimă a celor două laturi
ale principiului asigură : prevenirea
sau înlăturarea centralismului exce
siv, rigid și birocratic; creșterea răs
punderii, responsabilității și a pu
terii de decizie a organelor lo
cale. centralelor și întreprinderilor ;
descătușarea și dezvoltarea inițiati
vei locale, a inițiativelor microcolectivelor de oameni ai muncii, a
inițiativei individuale, sporirea apor
tului unităților și instituțiilor Ia pro
gresul material și spiritual ; preveni
rea și înlăturarea tendințelor libera
liste, anarhice ; întărirea concordan
ței dintre verigile conducătoare și
cele conduse prin delimitarea tot mai
riguroasă a locului pe care acestea
ii ocupă în sistemul de conducere și
organizare a vieții economico-sociale
a rolului, a funcțiilor ce le revin în
cadrul acestui sistem.

Perfecționarea conducerii
unitare și dezvoltarea de
mocrației socialiste. Cel de'al
XIII-lea Congres al partidului a
hotărît, pe baza fundamentării teo
retice dată in Raportul secretarului
general al partidului, să se acționeze
cu fermitate pentru ridicarea intre
gii activități de conducere și plani

cu năzuințele întregii
națiuni,
fiind
pri
mul partid politic din
România care și-a fă
cut un titlu de onoare
din lupta pentru dez
voltarea
economicosocială a țării, pentru
întărirea independen
tei și suveranității na
ționale. pentru o viață
mai bună și îmbelșu
gată a întregului po
por". Prin interesul și
lumina proiectate asupra istoriei naționa
le — concepută in to
talitatea sa, din cele
mai vechi timpuri pînă
in prezent, ca o isto
rie unitară, prin lu
mina proiectată asupra istoriei univer
sale, prin hrana spi
rituală
oferită
ge
nerațiilor, prin știința
istoriei s-a pășit, hotă

rît și binefăcător, la
împrospătarea gîndirii,
la întărirea curajului
de a crea o literatură
nouă, o artă nouă, vi
guroasă. curajoasă. De
aceea ultimii douăzeci

prezent, din viata de
muncă și din idealu
rile poporului, din fi
lozofia. din ideologia
socialistă, promovată
de partid. înțelegînd
acest lucru, scriitorii

lui. Conjugarea. îm
pletirea organică a
unității și continuității
poporului român pe
acest pămint al nos
tru. lupta lui de-a
lungul veacurilor pen-

Identitate și măreție
de ani se afirmă, cu
certitudine și mindrie,
ca anii unei epoci cu
o personalitate întru
totul deosebite. O epocă în care știința și
literatura, artele plas
tice și muzica au re
născut și se afirmă
prin adîncirea conți
nutului. prin străluci
rea formei, prin mo
dul cum se inspiră din
trecut și mai ales din

și artiștii care trăiesc
în această epocă, preo
cupați să vină în întîmpinarea nevoilor de
frumos, de artă, voin
ței și aspirațiilor celor
mulți spre marile înăl
țimi ale culturii, se
încredințează că numai
scriind și muncind îm
preună cu poporul vor
putea crea acele opere
durabile.
folositoare
prezentului și viitoru-

tru dreptate socială și
pentru libertate na
țională, pentru unitate
statală și pentru dem
nitatea afirmării în
lume, ca apărător al
progresului și al păcii
fac din cultura româ
nească din ultimele
două decenii un dat
original,
important,
strălucit în cultura și
istoria lumii de azi.

s-au jertfit ca noi să
putem fi ceea ce sîntem azi și vom . fi
miine. Președintele re
publicii
noastre
a
spus-o în repetate rinduri, cu căldura și
patosul care-1 caracte
rizează : „Ne plecăm
cu venerație in fața
eroilor națiunii, în fata
celor care nu și-au
precupețit viața pen

tru a asigura liberta
tea și progresul po
porului român, care
au pus. la timpul lor,
o piatră la temelia
mărețului, edificiu pe
care îl înălțăm astăzi,
pe meleagurile Româ
niei socialiste".
Pe teritoriul tării,
această venerație se
concretizează prin păs
trarea și îngrijirea cu
pietate a tuturor va
lorilor istorice și ar
tistice din trecut și
prin întruchiparea sta
tuară a oamenilor mari
și eroilor, ca să stă
ruie încă mai vii prin
tre noi. cu pilduitoarea lor viată, cu bi
nefăcătoarea lor lumi
nă. tocmai pentru ca
epoca aceasta și vi
itorul de miine să fie
mai mărețe și mai
strălucitoare

• PREZENȚA ACTIVA A ELEVI
LOR. „Procesul de educație revolu
ționară, patriotică a elevilor are la
bază concepția materialist-dialectică
despre lume și viață a partidului

nostru —• menționează prof. Ana
Ispas, secretara organizației de partid
de La Liceul de științe ale naturii
„C. A. Rosetti". Or, pentru a con
tura puternic concepția filozofică,
personalitatea elevului trebuie să-i
oferim permanent prilejul de a par
ticipa direct — la lecții, în lucrările
de laborator și activitățile de pro
ducție — la înțelegerea și însușirea
noțiunilor științifice fundamentale,
a principiilor și normelor comuniste
de muncă și de viață. Cercurile de
elevi „Prietenii adevărului științific",
dezbaterile lunare pe teme ale filo
zofiei materialist-dialectice- — elabo
rate împreună cu un colectiv de la
Academia „Ștefan Gheorghiu" — oferă, de asemenea, cadrul prielnic
unor răspunsuri argumentate, pe în
țelesul lor, Ia probleme de cel mai
larg interes ale actualității politice,
științifice, sociale".
în aceeași ordine de idei, Ana
Maria Antonescu, secretara comi
tetului U.T.C. de la Liceul indus
trial nr. 31, releva preocuparea or
ganizației de tineret pentru diver
sificarea acțiunilor și sporirea in
fluenței lor educative. „Ne străduim
să facem tot ce depinde de noi pen
tru antrenarea tuturor elevilor la
activitatea educativă a școlii, a or
ganizației noastre. Reușitele Ia în
vățătură, unele succese la . concursu
rile pe discipline de învățămint, la
sesiunile de comunicări științifice,
lj' acțiunile .de muncă patriotică,, în
festivalul național ,,Cîntarea Româ
niei", sînt o dovadă că atunci cind
știm să stimulăm interesul, dorința

Dezbatere organizată ds

Casa de cultură c sindicatelor din Birlad
I’oto : Gh. Vințilă

Florica DINULESCU
și Dan CONSTANTIN
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Prof. univ. dr.
Aurel NEGUCIOIU

La contingența din
tre trecut și viața pre
zentă. la îngemănarea
dintre istorie, literatu
ră și artă ne întîlnim
cu respectuoasa cin
stire a eroilor care

• DE LA IDEI ȘI PRINCIPII
LA ACȚIUNI
EFICIENTE,
CU
MARE FORȚĂ DE CONVINGERE.
De la sublinierea complexității pro
cesului educativ, a permanenței sale
pe toată durata școlarizării, a locu
lui central pe care-1 ocupă școala, a
rolului determinant al disciplinelor
de studiu în formarea politică, eti
că, cetățenească a tineretului, prof.
Gheorghc Antiinia, inspector șco
lar, a relevat o seamă de cerințe
care stau în fața oamenilor școlii :
„Procesul de educație revoluționarpatriotică se adresează întregii per
sonalități : logicii, rațiunii, gîndirii
tinerilor. Dacă ne menținem insă în
acest plan, activitatea noastră edu
cativă va rămîne „rece". Or, este
nevoie să ne adresăm și sensibili
tății tinerilor, să le avansăm mobiluri de activitate, să le formăm
sentimente, ' dorința de acțiune in
spirit revoluționar-patriotic". „I,a
multiplele mijloace și modalități de
educație ale școlii să alăturăm rod
nic experiența de muncă și de viață
a familiei, dorința de a-și forma și
educa superior propriii copii" —
adaugă prof. dr. Pompiliu Vâlcu,
director adjunct la Liceul de matematică-fizică ■ „Nicolae
Bălcescu"
(gazda dezbaterii de față).
La rîndul său, ing. Constantin Ionescu, inspector general adjunct lă
Inspectoratul școlar al municipiului
București, s-a referit la o seamă de
acțiuni concrete inițiate in Capitală
— pe baza unui plan concret elabo
rat de organele locale de partid —
vizînd realizarea schimbului de ex
periență între unitățile școlare și
generalizarea
modalităților
care
și-au dovedit eficiența educativă,
revitalizarea și actualizarea propa
gandei vizuale din școli ș. a. „Un
bogat calendar de evenimente politico-sociale — aniversarea a 40 de
ani de la victoria împotriva fascis
mului, împlinirea a 20 de ani de la
Congresul al IX-lea al partidului,
marcarea Anului Internațional al Ti
neretului — ne oferă, in acest an,
prilejul
îmbogățirii
conținutului
programului activităților organizate
cu tinerii, diversificării tematice a
acțiunilor, aprofundării mesajului
lor educativ".
— După opinia mea, trei sînt con
dițiile succesului in această amplă
operă educativă — menționează
profesorul Adrian Beldeanu : 1)
orientare clară și precisă, 2) educa
tori competenți, 3) elevi activi. Con
cret : dispunem de indicații prețioa
se in documentele de partid, în
cuvîntările
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, secretarul ge’heral al
partidului, rostite cu diferite prile
juri, in legislația școlară, pe care
trebuie să le transpunem consecvent
și hotărît in întreaga noastră acti
vitate. îh unitățile de învățămint
lucrează un valoros detașament de
educatori comuniști, integrați per
manent într-un sistem organizat ;
perfecționare
ideologică, profes.jnală, pedagogică. Elevii noștri —
au dovedit-o și o dovedesc cu priso
sință de cite ori sînt antrenați în
activități cu larg caracter util, ce
tățenesc, social — sînt dornici să se
formeze ca demni
continuatori ai
constructorilor de astăzi ai socialis
mului și comunismului în patria
noastră. Avem, așadar, toate premi
sele pentru realizarea unei opere
educative de cea mai înaltă calitate.
Cu condiția, așa cum sublinia și tînăra noastră interlocutoare, utecista
Ana Maria Antonescu, să combatem
hotărît formalismul și rutina acolo
unde și atunci cînd mai apar, să
promovăm cu consecvență spiritul
creator,
conținutul bogat de idei,
modalitățile interesante, atrăgătoare,
tinerești de acțiune educativă.

• LECȚII LA... „FAȚA LOCțlLUI“. Astfel denumește, generic,
prof. Eleonora Popescu, directoarea
Liceului de filologie-istorie nr. 1,
lecțiile de istoria patriei organizate
în locurile unde s-au desfășurat efectiv evenimentele prezentate, ca șl
in muzee. „Oricât de competent și
inspirat am prezenta elevilor mo
mente din istoria glorioasă de luptă
a poporului și partidului nostru, nu
putem atinge acea tensiune emoțio
nală maximă pe care o realizăm în
cadrul viu, concret, emoționant al
„locului" istoric. Ne-au dovedit cu.
prisosință aceste valențe reconstituirea, în anul școlar trecut, a. luptei
glorioase a lui Mihai Viteazul- — la

B B B B B B
(Urmare din pag. I)

Călugăreni, a unor pagini din răz
boiul de independență de la 1877 —
la Giurgiu; din cronica Marii Uniri
și a răscoalei lui Horea. Cloșca și
Crișan — la Alba lulia și Țebea, în
Munții Apuseni. Vom continua, in
acest an școlar, cu lecții la Otopeni,
Herăstrău și Băneasa, pentru evo
carea victoriei asupra fascismului, la
Mărășești și în alte locuri cu amplă
rezonanță istorică, patriotică".

♦ „LECȚIA" SPIRITULUI REVO
LUȚIONAR ÎNVAȚATA ÎN MIJLO
CUL COLECTIVELOR DIN MARILE
CITADELE MUNCITOREȘTI. Ing.
Vasile Mărginean, secretarul organi
zației de partid de la Liceul indus
trial „Grivița roșie", prof. dr. Au
relian Tudorică, de la Liceul indus
trial „23 August", prof. Adrian Beldeanu, directorul Liceului industrial
„D. Bolintineanu" al întreprinderii
„Electromagnetica" — reprezentanți
ai unor unități de învățămint puter
nic integrate in viața și munca unor
colective muncitorești cu îndelungate
tradiții revoluționare — s-au referit,
în cuvîntul lor, la experiențe rodnice
ale școlilor în care lucrează, Ia ac
țiuni eu mare forță dc influențare
educativă, realizate in colaborare cu
unitățile economice. In întîlniri pe
riodice ale cadrelor de conducere și
muncitorilor fruntași din uzine cu
elevii le sînt relevate tinerilor tre
cutul glorios de luptă al clasei mun
citoare, al partidului, marile reali
zări și obiectivele, mobilizatoare de
producție ale colectivelor muncito
rești în care se vor integra după
absolvirea liceului : aceluiași scop le
sînt dedicate activități educative co
mune ale organizațiilor de tineret
din uzină și școală. Prezența activă
a elevilor, în cadrul orelor de prac
tică, în procesul de producție din
secțiile uzinelor este un prilej de
însușire temeinică a meseriei, in
condițiile tehnicilor și tehnologiilor
moderne și, deopotrivă, de „uceni
cie" revoluționară, alături de comu
niștii, de veteranii uzinei. Este un
titlu de mîndrie pentru mulți din
tre muncitorii acestor uzine faptul
că au fost elevii liceelor respective,
dar și pentru actualii elevi că par
ticipă, încă de pe" băncile școlii, la
realizarea planului de producție din
uzine, la elaborarea unor produse de
calitate, multe destinate exportului.

ȘI ADtNCIREA DEMOCRAȚIEI SPOAUSTE
semnificații,

de cunoaștere și participare a tine
retului, rezultatele sînt pe măsură.
Mai avem insă de luptat cu super
ficialitatea, cu rutina, cu formalis
mul din organizarea și desfășurarea
unor acțiuni".

Pentru început, cîteva modalități
concrete de acțiune pentru înfăptui
rea acestui obiectiv educativ major
al școlii.

CONDUCEREA UNITARĂ A SOCIETĂm

Conținut și

Opiniilor exprimate de cadre didactice din județele Maramureș și
lași, în legătură cu problematica educației revoluționar-patriotice a ele
vilor, le alăturăm, astăzi, pe cele ale unor oameni ai școlii din Ca
pitală, participanți la o dezbatere organizată de redacție cu concursul
Inspectoratului școlar al municipiului București.

.

Orice istorie a muzicii,
orice sumară retrospecti
vă dovedește că un rol
important în sublinierea,
in luminarea paginilor de
istorie, a celui mai înalt
și nobil sentiment — pa
triotismul — l-a avut în
totdeauna creația muzi
cală adresată maselor
largi, creația de amplă
rezonantă. Pentru că nu
a existat un eveniment —
dacă ne gîndim mai ales
la ultimele patru decenii
— un moment important
în edificarea noii noastre
societăți, fapte de muncă,
de istorie, de revoluție
socialistă, trepte în desă
vârșirea societății socialis
te multilateral dezvoltate
pe care cîntecul de masă,
cîntecul coral — dacă ne
referim la un gen de largă
audiență — să nu-1 fi
comentat cu entuziasm,
să nu-1 fi transformat
prin muzică, prin versuri
într-un stimulent. într-un
factor de mobilizare a
energiilor creatoare, con
structive. Dacă răsfoim
doar Antologia muzicii
zorale, exemplele, sute de
exemple reliefează cele
spuse. Fie el cîntec de
cîteva minute sau poem
coral, inspirat din marile
simțăminte ale poporului
nostru, trăgîndu-și seva
din melosul folcloric sau
cîntecul muncitoresc scris
simplu, direct, sincer —
și-a împlinit menirea,
și-a asigurat astfel larga
audiență. Atît timp cît
creatorii au știut să se
inspire, cum spunea se
cretarul general al parti
dului, din „izvorul viu al
muncii, al vieții poporu
lui nostru", drumul către
inima ascultătorilor a

fost asigurat. Așa se
face că și astăzi, cu nos
talgia tinereții, ne amin
tim de cîntecele închi
nate șantierelor Bumbești — Livezeni, Agnita
— Botorca, Salva — Vișeu. care stau la loc de
cinste alături de cîntece
închinate minerilor, textilistelor, siderurgiștilor,
lucrătorilor în construcții,
oțelarilor,
fumaliștilor.

lucrări pentru diferite
ansambluri și formații,
nu am uitat de sfaturile
dascălilor și mai ales am
dorit să fiu in pas cu
timpul și cerințele epocii.
Dacă numărăm zecile de
concursuri închinata di
feritelor generații de ar
tiști amatori, concursuri
județene, orășenești sau
naționale, pînă la admi
rabilul cadru de afirma

Izvorul viu al vieții
și muncii poporului
petroliștilor... cîntece de
muncă alături de cîntece
dedicate
partidului —
„Partid erou", „Partid —
pavăza' mea", „Partid —
părinte iubit" — și-am
putea da zeci de exem
ple, alături de cîntece în
chinate țării. Mă întorc
cu gindul pentru o clipă
la armoniile lui Drăgoi,
Vidu. Chiriac, Musicescu.
Porumbescu. la lecțiile
lui Jora. Cuclin. Marțian
Negrea, Paul Constantinescu. de la care și eu și
colegii mei de generație
am învățat că fără anco
rarea in inconfundabilul
melos românesc nu s-ar
putea împlini ecoul crea
țiilor noastre. Și, personal
mă gîndesc
că în cele
peste două sute de lucrări
corale scrise, de la cantate
la cîntece patriotice, cîn
tece închinate tineretului.

re a profesioniștilor, cît
și a amatorilor — Festi
valul național „Cîntarea
României" — ne dăm
seama că s-a făcut ex
trem de mult pentru
promovarea
talentelor,
pentru ca artiștii, com
pozitorii să-și împlineas
că misiunea lor socială,
politică, cetățenească.
Se scriu sute de cîn
tece anual, cîntece de
masă, cintece muncito
rești, cîntece cu iz folclo
ric sau microcantate, cîn
tece inspirate de ritmuri
le tinerești ale muzicii
ușoare, cintece .lirice, va
riante noi ale clasicului
cîntec coral... Dar dacă
ne întrebăm spre ce se
îndreaptă
cîntecul
de
masă, ce perspectivă are
el, dacă răspunde cerin
țelor formulate de con-

ducerea partidului, per
sonal de secretarul gene
ral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de
la tribuna Congresului al
XIII-lea, putem spune
că avem în fața noastră
importante sarcini, pen
tru că trebuie să fim in
permanență în pas cu
timpul, trebuie să răs
pundem prompt cerințe
lor actualei etape. Oriun
de privim, țara vorbește
de construcție, de pro
gres, de treptele spre ci
vilizație, de muncă fier
binte, pasionantă pentru
construcția zilei de mii
ne, despre efortul mili
oanelor de oameni
ai
muncii, eroi ai timpului
prezent. Ei trebuie Să fie
subiectele creației noas
tre, munca și succesele
lor trebuie șă fie lumina
te in inspirate compoziții,
iar Creația noastră — dă
ruită milioanelor de as
cultători. Nu ne gîndim
numai la primele scene
ale țării, ci la miile de
case de cultură, cluburi
muncitorești, cămine cul
turale de pe întreg cu
prinsul țării, care — așa
cum a subliniat tovarășul
secretar general al parti
dului in Raportul la cel
de-al XIII-lea
Congres
— trebuie să devină ade
vărate focare ale creației
și culturii. Sînt mii / de
locașuri de artă în care
creațiile de valoare inspi
rate din ■ realitățile zilei
de azi cintă chipul Româ
niei vremurilor noi, în
care arta militantă, revo
luționară trebuie să-și
găsească ecoul, largă au
diență.

Viorel DOBOȘ
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Ritm intens de lucru pe șantierul
Canalului Poarta Albă - Midia - Năvodari

A apărut

NICOLAE CEAUSESCU:
Cuvîntare
la marea adunare populară cetățenească
din Capitală
- 15 martie 1985 EDITURA POLITICA

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Populare Bangladesh, marți
a avut loc în Capitală o manifesta
re culturală organizată de Institutul
român pentru relațiile culturale cu
străinătatea. în cadrul căreia au fost
prezentate aspecte ale dezvoltării
economice și sociale din această
tară. în continuare a fost vizionat
un film documentar.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un nu
meros public.
Au fost prezent! Muslehuddin Ah
mad. ambasadorul R. P. Bangladesh

20,00 Telejurnal
20,15 Cabinet
de Informare politlcoIdeologică. Agricultura — ramură
de bază a economiei românești.
Congresul al XIH-Iea al P.C.R.
despre înfăptuirea unei noi și
profunde revoluții agrare

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 27 martie, ora 20 — 30 mar
tie, ora 20. In țară : Vremea va fl in
general frumoasă, cu cerul variabil in
regiunile sudice, șl va deveni treptat
instabilă, cu cerul temporar noros in
restul teritoriului. Vor cădea precipi
tații locale sub formă de ploaie în ju
mătatea de nord a țării, unde spre
sfîrșltul intervalului, izolat în zona de
deal și de munte, ploile se vor trans

Constructorii
canalului
Poarta
Albă — Midia — Năvodari au înce
put lucrările de betonare a rocii de
protecție a radierului ecluzei de la
Ovidiu. Atingerea acestei etape
creează front de lucru în vederea
montării armăturilor și turnării betoanelor de rezistentă. Ecluza de la
Ovidiu. care se află la kilometrul 15
al noji magistrale de ape. va avea
două camere, fiecare în lungime de
200 metri și deschiderea de 12,5 me
tri și va permite trecerea navelor în
ambele sensuri. Pentru realizarea

ecluzei, constructorii au excavat
180 000 mc pămînt și rocă, urmînd
ca la lucrările care se execută în
continuare să toarne 130 000 mc be
toane si să pună în operă 1 500 tone
armături. Angajamentul colectivului
de constructori care execută acest
obiectiv prevede turnarea în acest
an a 70 000 mc de betoane. în acest
scop, pe șantier se lucrează în pre
zent !ntr-un ritm superior, de 500
mc betoane turnate zilnic, pentru
recuperarea restantelor din lunile
de iarnă. (George Mihăescu, cores
pondentul ..Scinteii").

„Ziua mondială a teatrului"

la București, si
sadei.

membri al amba
★

La cinematograful „Patria" din
Deva a început marți „Săptămîna
filmului canadian". Programul ma
nifestării cuprinde valoroase creații
cinematografice canadiene, filme
artistice și documentare realizate în
ultimii ani. La spectacolul de gală
a fost prezent Jacques Simard, am
basadorul Canadei la București.
Cu același prilej, la Casa munici
pală de cultură din Deva a avut loc
vernisajul expoziției foto documen
tare „Imagini actuale din Quebec".

(Agerpres)

20,35 înalt legămtnt pentru țar». Emi
siune de versuri
20,45 Viața culturală. Informații, repor
taje, consemnări, note
31,00 Film serial. „Tineri în
luptă".
Premieră pe țară. Coproducție in
ternațională. In rolurile
princi
pale : Rick Ely, Lou Gosset, Alex
Hentelhoff, Hilarle
Thompson.
Regia : Arthur Nadei. Episodul 1
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

forma în lapovlță șl ninsoare. în res
tul teritoriului, ploi izolate. Vint slab
pînă
la moderat, cu intensificări de
scurtă durată in zona de munte și în
estul tării, cu viteze de pînă la 55 km
pe oră. Temperaturile minime vor fl
cuprinse între zero șl 10 grade, maxi
mele între 10 și 20 de grade, mal coborite spre sfîrșltul intervalului. Izolat
se va produce brumă. în București :
Vreme în general frumoasă, cu cerul
variabil. Spre sfîrșltul intervalului sînt
posibile ploi ce pot avea și caracter de
aversă. Vînt
slab pină la moderat.
Temperatura minimă va oscila între 3
șl 6 grade, iar cea maximă între 15
și 18 grade, mai scăzute în ultima zi.

De aproape un deceniu, la 27 mar
tie se sărbătorește „Ziua mondială a
teatrului", zi în care este omagiată
această artă cu străvechi tradiții,
pusă în slujba omului, eforturilor
sale constructive, voinței lui de pace,
apropiere și înțelegere intre popoare.
După cum se subliniază în mesajul
adresat, cu această ocazie, de Insti
tutul internațional de teatru, ziua
de 27 martie este un prilej de a
sublinia ceea ce apropie și uneș
te națiunile
lumii pe tărîmul
artei scenice, dînd posibilitatea oa
menilor de teatru de a se întîlni,
dincblo de frontiere, de ideologii, de
generații, de discipline speciale.
Voința de pace, pusă în valoare pe
scenele de teatru din lume, capătă o
semnificație aparte în 1985, cînd se
Împlinesc patru decenii de la victo
ria asupra fascismului. „Ziua mon
dială a teatrului" stă sub semnul

acestei aniversări, precum și a „Anu
lui Internațional al Tineretului".
Teatrele noastre dramatice și mu
zicale au programat pentru această
zi cele mai reușite spectacole din re
pertoriul stagiunii — piese din pa
trimoniul dramaturgiei românești și
universale închinate omului, tinere
tului, ca scut al păcii și prieteniei
între popoare. Manifestările acestei
zile sint prefațate de colocviul „Ro
lul teatrului în educarea tineretului
în spiritul idealurilor umaniste pro
movate de «Anul Internațional al Ti
neretului» — Participare, Dezvoltare,
Pace", manifestare organizată în Ca
pitală de Asociația oamenilor de
artă din instituțiile teatrale și mu
zicale. în programul zilei se află
înscrise,
cu precădere,
piese de
teatru politic de stringentă actualita
te, militind pentru umanismul revo
luționar, pentru idealurile de liber
tate șl independență națională.
(Agerpres)

Cursuri de perfecționare profesională
La 1 aprilie șe deschid cursurile
de perfecționare a învățătorilor și
educatoarelor, găzduite de liceele pe
dagogice, iar la 8 aprilie, cele pen
tru profesorii din învățămîntul gim
nazial și liceal, care vor avea loc in
diferite instituții de învățămînt su

perior. Cursurile se vor desfășura în
forme variate : expuneri, seminarii,
dezbateri, lucrări de laborator, în
strînsă legătură cu programele apli
cate în învățămîntul preșcolar, pri
mar, gimnazial și liceal.
(Agerpres)

REDESCHIDEREA NAVIGAȚIEI PE DUNĂRE
Pe tot sectorul românesc al Du
nării, inclusiv pe brațele secundare,
s-a redeschis navigația. De aseme
nea, a intrat in normal activitatea
portuară. Navigația internă și inter
națională s-a redeschis și pe Cana
lul Dunăre — Marea Neagră. Perioa
da în care nu s-a putut trece pe ca
nal, datorită condițiilor climaterice
deosebit de grele, a fost folosită in
tens pentru revizia și reglarea insta
lațiilor hidromecanice, electrice și de
automatizare ale ecluzelor de la Agigea și Cernavodă, a aparaturii, in
stalațiilor de dirijare a navelor și
gospodărire a apelor, a echipamen
telor și navelor de pilotaj și inter
venție din dotarea canalului.

Au fost reluate,, totodată, cursele
de pasageri pe Dunăre, după urmă
torul program : Tulcea — Chilia și
Tulcea — Sulina, cu plecarea din
Tulcea la ora 13, iar din porturile
de destinație, la înapoiere, la ora 7;
Tulcea — Sf. Gheorghe (circulă nu
mai luni, miercuri și vineri) și Tul
cea — Periprava, cu plecarea la ora
13 și înapoierea din porturile de
destinație la ora 6; Tulcea — Galați
— Brăila (cu transbordare la Galați),
cu plecarea la ora 12,15 și înapoierea
la ora 6, din Brăila și, respectiv,
8,45 din Galați.
(Agerpres)

Ora oficială de vară
începînd de duminică 31 martie,
pe întreg teritoriul țării noastre se
trece la aplicarea, pe acest an. a
orei oficiale de vară. Ca urmare, în
noaptea de 30 spre 31 martie, sîmbătă spre duminică, acele ceasurilor
vor fi mutate cu o oră înainte, ast
fel aca; ora 0 să devină ora 1. 'In
conformitate cu. reglementările le
gale în vigoare, intervalul de apli
care a acestui orar de vară se va
încheia în ultima duminică a lunii
septembrie, cînd ora 1 a acestei
zile va deveni ora 0.
In raport cu alte zone ale glo
bului. timp de șase luni, adică pînă
duminică 29 septembrie, ora oficială

(Urmare din pag. I)
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efort tenace de autodepășire. Și este limpede pentru
noi că amploarea mutațiilor
din conștiințe pe care o
presupune sumara statisti
că etalată de Eugen Teodorescu se dovedește a fi
aici adevărata măsură a
înnoirilor. Mai cu seamă că
este vorba despre un pro
ces deschis, de o evoluție
care nu se va încheia de
azi într-o zi sau două. într-o altă margine a orașu
lui s-au așezat nu demult
temeliile unei noi între
prinderi mecanice. într-o
primă' etapă, ea va reuni
în halele ei 1 800 de mun
citori. Și ne oprim deocam
dată aici, ca să nu luăm
plinea de la gura reporte
rului de mîine.
Intîmplător, primarul Eu
gen Teodorescu a ajuns la
Filiași urmîndu-și pere
chea, adică ființa cu care a
decis Să-și împartă viața și
la rău, și la bine. Dar se
cretarul primăriei. Ilie Găgeatu, get-beget de pe aceste meleaguri, este și în
măsură, și in drept să ne
dezvăluie niște adevăruri
mai profunde ale unui loc
unde pînă în urmă cu un
deceniu și jumătate nu se
întîmpla mai nimic. înflo
rirea, orașului a reîntors la
vetrele lor sute și sute de
oameni dintre cei ce-și
căutaseră bunăstarea de
parte de locurile baștinei.
Anual, detașamentul mun
citoresc al Filiașilor asigu
ră o producție industrială
de 1,3 miliarde Iei. In pro
porție de 80 la sută, spe
cialiștii care produc aceste
valori sînt oameni tineri si
foarte tineri. însă diferen
ța de 20 la sută, aproape
fără excepție, este consti
tuită din filișeni revehiți Ia
matcă. Rechemați aici de
imperative care nu se mai
pot explica doar prin cifre.
Muncitorul specialist Titu
Ștefănescu se apropie de
pensie, chiar dacă anii nu-i
sint trădați de chip. Ir?
urmă cu un deceniu nici
nu-și putea închipui că via
ța de muncă rodnică i se

a României va fi în devans față de
ora Greenwich cu 3 ore și în avans
fată de Europa răsăriteană cu o
oră.
în acest interval, programul tutu
ror activităților economico-sociale și
cultural-artistice din întreaga țară
va rămîne neschimbat. în transpor
tul de călători se menține actualul
mers al trenurilor interne, iar pen
tru trenurile internaționale circula
ția acestora a fost corelată, prin
grafice, cu cea a trenurilor din ță
rile vecine. Rămîne neschimbat, de
asemenea, orarul curselor TAROM,
interne și internaționale.
(Agerpres)

va încheia chiar acolo de
unde îl îndepărtase tocmai
lipsa posibilității de a mun
ci. La fel se poate spune
și despre alții, mai țineri
decît el. Despre maiștrii
Dumitru Văduva și Ion
Piele, despre frații Nioolae
și Ion . Măciucă sau despre
Ion Manda. Meseriile lor
acum le-au deprins la ce
lebra întreprindere electro
tehnică din Craiova, „Electroputere", însă atunci cînd
dimineața Filiașilor și-a
ivit zorile nu s-au sfiit s'â
se reîntoarcă aici și să
pună umărul la ridicarea

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL : AZI, MECIUL AMICAL
ROMANIA-POLONIA

Astăzi, la Sibiu, echipa reprezen
tativă a României • va juca un meci
amical cu un adversar valoros —
formația similară a Poloniei. întâl
nirea va începe la ora 16 și va fi
arbitrată de Borislav Aleksandrov
(Bulgaria).■
Antrenorul echipei noastre națio
nale, Mircea Lucescu. ne-a comu
nicat formația cu care, după toate
probabilitățile, va începe această in
teresantă partidă :
Lung — Rednic, Zare. Iorgulescu,
Ungureanu — Mateuț, Boloni, Coraș,

re plictiseala acasă, fără
folosul adus de o meserie
sigură și de -o retribuție
demnă. In sfîrșit, si copiilor
electrotehnicienilor din Fi
liași Ii se deschid aici toa
te drumurile spre viitor.
Chiar din 1984 liceul indus
trial s-a extins Ia trei cor
puri, și-a anexat două in
ternate. o cantină, un atelier-școală, o centrală ter
mică și nu este departe
ziua cînd va intra în folo
sință și noua lui sală de
sport. Nici școala agricolă
din oraș nu este ocolită de
înnoiri. Sintetic vorbind. în

Perspective generoase care
i-au readus pe oameni acasă
orașului din care mai păs
trau doar amintirea tine
reții. Sub zodia aceluiași
destin și-au rinduit viața
maistrul Constantin OlărOiu, inginerul Dumitru Miloșescu sau ' Ion Vărgatu.
Craiova, se poate spune, e
la o aruncătură de băț.
Dar au revenit acasă și fi
lișeni risipiți prin Moldova,
prin Ardeal, prin Banat. Și
enumerarea noastră ar pu
tea continua pe pagini în
tregi, însă parcă mai cu fo
los ar fi să punem deoparte
o vorbă, două, și despre
temeiurile adinei ale dublei
răsuciri în timp a acestor
destine nu întru totul obiș
nuite. Dincolo de temeiul
primordial al muncii.
In primul rînd. fiii rătă
citori regăsesc în Filiași un
cadru de viață de neimagi
nat în anii cînd părăseau
orașul. Pînă in prezent, au
fost construite aici aproa
pe 1 500 apartamente in
blocuri moderne și trainice
și numărul lor sporește anual cu vreo 200. In al doi
lea rînd, este Ioc în Filiași
pentru toate îndeletnicirile,
altfel incit soțiile lor nu
au nici o șansă să-și omoa

cinema
© Sosesc păsările călătoare : SCA
LA (H 03 72) — 9; 11,30; 14;
16,30;
19, FAVORIT (45 31 70) — 8; 10; 15;
17; 19,15, GLORIA (47 46 75) — 8; 10;
15; 17; 19.
• Rămășagul : LUMINA (14 74 16) —
9; 11; 13;
15; 17; 19,
GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Gala filmului indian — „Orizon
turi diferite": STUDIO (59 53 15) — 19.
© Scopul și mijloacele :
TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

Filiașii de azi există 5 000
de elevi. Ceea ce înseamnă
că o treime din întreaga
populație a localității înva
ță, pentru că și întreprin
derile din oraș își au
cursurile lor de calificare.
Și după ce ne-a expus toa
te aceste dimensiuni ale
contemporaneității melea
gurilor lui natale, amintitul
Ilie Găgeatu nu mai are de
spus prea multe : „De fapt
— ni se confesează interlo
cutorul, cu modestie — și
eu sînt unul dintre cei reîntorși acasă. Am plecat la
18 ani, am revenit aici - Ia
24 și sînt convins că nu voi
mai pleca niciodată...".
Nu e nimic de mirare
într-o asemenea afirmație,
de vreme ce sint hotărîți
să nu se mai despartă de
oraș și de devenirea lui
chiar și oameni pe care orașul i-â adoptat, conferind
existenței lor un sens și o
semnificație despre care
este greu de crezut că s-ar
fi putut împlini la fel și
aiurea. Unul dintre acești
oameni este și maistrul
constructor Marin Roncea.
Nu încape nici o îndoială
asupra adevărului că ori

• Povestea pantofioruluî de aur •—
9; 11; 13; 15,15; 17. Adela — 18,45:
DOINA (16 35 38).
• Răpirea
fecioarelor :
DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, LIRA
(31 71 71) — 15; 17; 19.
® Rîdeți ca-n viață :
COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19.
O Fapt divers : VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19.
® Lovitură fulgerătoare — 9; 11; 13;
15, O lumină Ia etajul zece — 17; 19:
COSMOS (27 54 95).
© Viteza : SALA MICA A PALATU
LUI — 17,15; 19,30, MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19.
© Săptămîna nebunilor — 15;
17,
Pisicuța de catifea — • 19 : FLACĂ
RA (20 33 40).

unde în această tară Marin
Roncea ar fi fost același
constructor destoinic, nu
numai maistru priceput, dar
și om de cuvînt. Insă tot
ce s-a construit în Filiași.
din 1972 pînă astăzi, a tre
cut prin
gîndul și prin
mina lui. Și o asemenea
satisfacție nu poate înnobi
la viața unui om chiar oricînd și
oriunde. Firește,
nu de unul singur, ci cu o
echipă de constructori pe
care el și-a format-o,
maistrul
Marin
Roncea
poate spune că a ridicat un
oraș întreg. Nu numai cu
blocuri și școli, ci și cu ho
tel, centrală telefonică, ci
nematograf, spatii comer
ciale, ateliere ale cooperației
meșteșugărești și tot ce se
mai cuvine unui oraș care
își merită numele.~în felul
lui, el este un ctitor, un în
temeietor, un bărbat căruia
1 S-a oferit o șansă fără
egal și care, spre cinstea
sa, nu a lăsat-o să-i scape.
Și nu intîmplător. chiar
primarul Eugen Teodores
cu . recunoaște că MarinRoncea este cel mai cunos
cut om din Filiași.
Deocamdată, ca vîrstă,
orașul Filiași trăiește ore
le unei dimineți tonice.
Amiaza lui, timpul înflo
ririi Iui multilaterale nu
sînt departe. Există o le
gătură indestructibilă între
dezvoltarea industrială a
tinărului centru urban și
avîntul său edilitar din acești rodnici ani. Intr-ade
văr, pentru cine nu a vă
zut orașul de un deceniu,
centrul său civic se dove
dește de nerecunoscut. Nu
ai unde te rătăci, pentru
că Filiașii nu și-au propus
să devină o metropolă ten
taculară, ci o așezare de
oameni dintre întocmirile
căreia nimeni să nu-și mai
dorească să plece. Și a iz
butit. Schimbarea de pe aceste meleaguri nu este
numai de decor, ci în pri
mul rînd de mentalitate.
Prin spiritul nou, revoluțio
nar, propriu edificărilor acestei epoci, ea a antrenat
chiar substanța vieții.

• Pirați! secolului XX :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 10; 12; 14; 16; 18..
FESTIVAL
© Frați
de
cruce :
(15 63 84) — 9; îl; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11: 13: 15:
17; 19.
• Vraciul: UNION (13 49 04) — 8,45;
13,30; 16; 18,30, VOLGA (79,71 26) — 9;
12; 15; 18,30.
• Aii Baba șl cei 40 de hoți ; DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 18,30.
• Neînvinsul : FERENTARI (80 49 85)
— 15: 17; 19.
• Pastorala eroică : PACEA (71 30 85)
— 15; 17.; 19.
•
Surorile
medicale :
AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Rîpa : POPULAR (3115 17) — 15;
18,30.

Hagi — Lăcătuș, Cămătaru. Căpi
tanul echipei, Ștefănescu, nu va fi
utilizat, el resimțindu-se de pe urma
unei întinderi musculare recente. De
asemenea, după cum se știe, și Klein
este indisponibil.
Echipa Poloniei a sosit la Sibiu cu
cea mai bună formație, deci cu Smolărek. Bunczol, Smuda, Ostrowski,
Palasz, Pawliak și Matisik. O
singură absentă notabilă : Boniek.
Tot azi se întîlnesc la Pitești,
înbr-un joc amical, formațiile de ti
neret ale României și Poloniei. An
trenorul Cornel Drăgușin va folosi
in acest meci multi jucători talentați,
„speranțe" ale fotbalului nostru, cum
sînt Belodedici, Văidean, Balint,
Muzsnai, Soare, Octavian Popescu.
La Focșani s-a disputat marți me
ciul internațional amical de fotbal
dintre selecționatele secunde de tineret ale României și U.R.S.S. Partida
s-a încheiat la egalitate : 1—1 (0—0).
Oaspeții au deschis scorul în min. 54
prin Bublianșas, fotbaliștii români
egalind prin Săndoi, in min. 83.
GIMNASTICA. Concursul interna
țional feminin de gimnastică de la
Oslo a fost dominat de sportivele ro
mânce Dana Dumitru
și Mihaela
Stănuleț, care au ocupat primele
locuri atîtxla individual compus, cit
și la toaje cele patru aparate.
La individual compus, prima s-a
clasat Dana Dumitru, cu 39,90
puncte, pe locul secund situîndu-se Mihaela Stănuleț — 37,85 punc
te. Tînăra Dana Dumitru (C.S.M.
Arad) a obținut victoria și la sări
turi (19,050 puncte), paralele (19,60
puncte) și bîrnă (18,90 puncte), in
timp ce la sol a câștigat Mihaela
Stănuleț (C.S.Ș. Sibiu) — 19,10
puncte.
ȘAH. Turneul internațional fe
minin de șah de la Băile Herculane a fost
cîștigat de
marea
maestră româncă Marina Pogorevici. care a totalizat 10 puncte
din 12 posibile. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Otilia Ganț (Româ
nia) — 8,5 puncte. Vesmina Sikova
(Bulgaria) și Gabriela
Olteanu
(România) — cu cite 7,5 puncte.
HOCHEI. în ziua a doua a Cam
pionatului european de hochei pe
gheață (grupa B) pentru juniori,
competiție ce se desfășoară la Sofia,
selecționata României a întîlnit echi
pa Ungariei, pe care a învins-o cu
scorul de 9—1 (1—1, 6—0, 2—0).

în atenția membrilor A. C.R.
Odată cu normalizarea traficului
rutier și reluarea circulației autotu
rismelor proprietate personală, ser
viciile de depanare și atelierele de
asistență tehnică ale Automobil Clu
bului Român funcționează la întrea
ga lor capacitate și cu întregul per
sonal. Membrii AiC.R. pot efectua
orice lucrări de întreținere și repa
rații auto, inclusiv reviziile tehnice
anuale. Serviciile de depanare ale
filialelor județene și municipiului
București sînt deschise zilnic între
orele 7—21 (simbătă și duminică în
tre orele 8—23), iar atelierele ds asistență tehnică între orele 7—20.
Duminică, 31 martie, toate serviciile
de depanare și stațiile de asistență
tehnică ale A.C.R. vor funcționa nor
mal.

• Nick Carter superdetectiv : CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.
• Miliția intervine î
PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19.
• Provocarea dragonului : PATRIA
(11 86 25) — 9: 11; 13; 15; 17,15; 19,30,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11;
13;
15; 17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9;
11; 13; 15; 17; 19.
• Cidul : LUCEAFĂRUL (13 87 67) —
8,45; 11,45; 15; 18,15.
• Fluturii sînt liberi :
CAPITOL
(16 29 17) — 8,30; 10,45; 13; 13,15; 1T.30:
19,45.
• Jandarmul ?1 extratereștril : VIC
TORIA (.16 28 79) — 9.
• Iubirea are multe fețe : FERO-

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XIII-LEA AL PARTIDULUI
MUNCITORESC SOCIALIST UNGAR

Cuvîntarea tovarășului Jănos Kâdăr
La deschiderea Congresului Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar,
tovarășul Jănos Kădăr, prim-secretar al C.C. al P.M.Ș.U., a rostit o
cuvîntare, în completarea Raportu
lui C.C. al P.M.S.U. difuzat delegaților. Vorbitorul a relevat că pregă
tirile în vederea Congresului' s-au
desfășurat într-o atmosferă de in
tensă activitate, după cum a dove
dit-o faptul că Ia dezbateri au parti
cipat peste 20 Ia sută din membrii
partidului, care și-au exprimat cu
acest prilej adeziunea la tezele Co
mitetului Central și dorința unanimă
ca partidul să continue și pe viitor
promovarea actualei, linii politice
fundamentale. Situația politică inter
nă a Ungariei este trainică — a spus
primul secretar al C.C. al P.M.S.U.
Ca urmare a evoluției istorice, in
țară s-a creat un sistem cu uri singur
partid. De aceea, în politica parti
dului ocupă un Ioc deosebit de im
portant dezvoltarea în continuare a
democrației' socialiste. La aceasta
contribuie și noua lege electorală,
sporirea rolului organelor locale ale
puterii, precum și noul sistem de
conducere a întreprinderilor.
Referindu-se la activitatea econo
mică, Jănos Kâdăr a amintit faptul
că cel de-al XII-lea Congres a elabo
rat un program ferm și că, deși con
dițiile în perioada care a trecut de
la Congres nu au fost favorabile, s-a
reușit să se mențină echilibrul eco
nomiei ungare și în acest cadru —

echilibrul balanței de plăți externe.
In cei patru ani suma totală a da
toriei externe s-a redus. cu peste 15
la sută. In această perioadă produc
ția industrială a crescut cu 10,2 la
sută, producția agricolă cu 12,4 la
sută, iar venitul național cu 8,5 la
sută. Este adevărat că în ansamblu
productivitatea economiei ungare nu
a atins obiectivele stabilite de cel
de-al XII-lea Congres al partidului,
dar s-a apropiat de ele. Pe lingă rea
lizări, _ economia țării trebuie să
lupte cu o serie întreagă de pro
bleme. Vorbitorul a arătat că prin
cipala sarcină o constituie creșterea
eficienței producției, economisirea de
mijloace de producție, de muncă, de
materiale și energie, precum și îm
bunătățirea calității producției.
Primul secretar al C;C. al P.M.S.U.
s-a referit apoi la problemele vieții
internaționale, arătînd că poporul
ungar dorește pacea și consideră con
solidarea păcii drept principala sar
cină a actualității. El a afirmat că un
nou război mondial poate fi evitat,
dar pentru aceasta este necesar ca
problemele internaționale litigioase
să fie soluționate pe calea tratative
lor. Sîntem adepții coexistenței paș
nice, a spus el, și dorim ca între
țările cu orînduiri sociale diferite să
se dezvolte legături reciproc avanta
joase. Exportul de revoluție nu este
posibil și nici necesar, dar nu putem

admite nici exportul de contrarevo
luție. Fiecare popor trebuie să hotă
rască singur in problema formelor și
dezvoltării orinduirii sociale. Vorbi
torul a arătat că țările membre ale
Tratatului de la Varșovia au propus
țărilor N.A.T.O. desființarea conco
mitentă a organizațiilor lor și înche
ierea unui acord privind renunțarea
reciprocă la folosirea forței. Aceste
propuneri continuă să fie în vigoare,
dar din partea N.A.T.O. nu a sosit
incă un răspuns. In această situație,
R.P. Ungară s-a pronunțat pentru
prelungirea valabilității Tratatului de
la Varșovia.
In încheiere, referindu-se la cea
de-a 40-a aniversare a eliberării Un
gariei, J. Kâdăr a declarat că po
porul ungar nu-i va uita pe eroii so
vietici, nu va uita acele sacrificii
uriașe pe care Uniunea Sovietică
le-a făcut pentru eliberarea sa. în
acest context, evocînd și participarea
altor popoare la lupta de eliberare
a Ungariei, el a arătat că poporul
ungar nu va uita, de asemenea, pe
eroii români care au luptat pentru
libertatea Ungariei și nici pe fiii
altor popoare care au participat la
coaliția antifascistă.
Jânos Kâdăr a propus Congresului
să adopte Raportul Comitetului Cen
tral, proiectul de rezoluție, modifică
rile ^propuse la Statut și să aprobe
linia fundamentală a politicii parti
dului care s-a verificat în practică.

Raportul Comitetului Central
nantă o are atașamentul clasei* mun
citoare la cauza socialismului. Cla
sa muncitoare reprezintă 56 la sută
din populația activă. Un aliat fidel
al clasei muncitoare este țărănimea
cooperatistă, care reprezintă 14 la
sută din populația activă. Intelec
tualitatea este participantă la pro
gresul social-economic și cultural al
țării. 18 la sută din populația ac
tivă o reprezintă funcționarii. Cir
ca 4 la sută din oamenii muncii sînt
ocupați in sectorul particular — mi
cii meseriași, micii negustori. Un
stimulent pentru continuarea politi
cii de alianță, de coeziune a forțe
lor unite în numele progresului so
cial îl, constituie faptul că P.M.S.U.
ține seama de condițiile reale, dez
văluie în mod deschis contradicții
le c.e apar în cursul dezvoltării și,
acordînd atenție opiniilor maselor,
trasează sarcini realiste.
în cadrul coeziunii naționale so
cialiste. un rol important revine or
ganizațiilor și' mișcărilor sociale și
de masă. Partidul se bazează pe

In Raportul Comitetului Central
se arată că, la începutul lunii de
cembrie 1984 au fost date publicității
Directivele — principalul document
de pregătire a Congresului. Din acest
document rezultă că edificarea socia
lismului se desfășoară in direcția in
dicată de Congresul al XII-lea al
partidului. Relevind că in perioada
analizată în viața internațională
s-au accentuat tendințele nefavora
bile, raportul subliniază că în pofida
acestui fapt nu a apărut pericolul
nemijlocit al unui război mondial. Și
în ultimii ani,, Uniunea Sovietică și
Organizația Tratatului de la Varșo
via au lansat o serie întreagă de ini
țiative atotcuprinzătoare vizînd eli
minarea pericolului de război, limi
tarea armamentelor nucleare și con
venționale, reducerea armamentelor
la cel mai scăzut nivel posibil, pe
baza principiilor egalității și securi
tății egale.
Evoluția raportului .internațional da
forțe a fost puternic influențată de
lupta țărilor în curs de dezvoltare
pentru independență politică și eco
nomică, pentru consolidarea acesteia
și pentru progres social. Demonstra
țiile antiimperialiste ale țărilor din
mișcarea de nealiniere au contribuit
la accentuarea tendințelor pozitive
din viața internațională. A crescut,
de asemenea, rolul mișcărilor .an
tirăzboinice, care unesc cele mal- di
ferite pături sociale și forte politice
în menținerea păcii internaționale.
Cel mai important eveniment din.
punct de vedere al evoluției în con
tinuare a situației politice internațio
nale, și îndeosebi din punctul de ve
dere al frînării cursei înarmărilor,
îl constituie tratativele sovieto-americane privind preîntîmpinarea mili
tarizării spațiului cosmic și limitarea
armamentelor nucleare.
In pofida condițiilor politice și eco
nomice internaționale tot mal grele,
țările socialiste continuă cu succes'
construcția noii societăți. Hotărârile
adoptate la Consfătuirea din iunie
1984 de la Moscova a conducătorilor
de partid și de stat ai țărilor mem
bre ale C.A.E.R. trasează căile de
folosire tot mai deplină a avantaje
lor asigurate de integrarea econo
mică socialistă.
In politica sa externă. Republica
Populară Ungară a urmat cu consec
vență și in situația mai complexă și
mai încordată linia trasată de Con
gresul al XII-lea al P.M.S.U. Au fost
întărite in continuare alianța și co
laborarea cu Uniunea Sovietică și cu
alte țări socialiste. S-au lărgit le
găturile R.P.U. cu țările în curs de
dezvoltare și îndeosebi cu statele cu
orientare socialistă. Pe baza princi
piilor și cerințelor practice ale
coexistenței pașnice, au continuat să
se dezvolte relațiile cu statele cu altă
orînduire socială. In perioada anali
zată — așa cum a fost cazul și cu
alte țări socialiste — s-au dezvoltat
legăturile dintre Ungaria și Repu
blica Populară Chineză.
Referindu-se la situația politică in
ternă, în raport se arată că in perioa
da analizată a continuat edificarea
societății socialiste în condiții mai
grele decît in perioada anterioară. în
situația modificată, atenția se con
centrează asupra lipsurilor din acti
vitatea noastră. în societatea ungară
provoacă o tot mai mare nemulțu
mire fenomenele străine de idealurile
noastre și care încalcă principiile
moralei sociale. O importantă premi
să a dezvoltării noastre socialiste o
constituie asigurarea condițiilor pen
tru desfășurare cit mai deplină a ca
pacităților creatoare ale oamenilor
muncii, curmarea cu fermitate a
tuturor fenomenelor incompatibile cu
ideile și țelurile noastre.
Sarcina noastră de importantă de
terminantă o constituie folosirea cit
mai completă prin intermediul eco
nomiei planificate a posibilităților asigurate de relațiile socialiste de
proprietate. Din punctul de vedere
al stabilității și dezvoltării orindui
rii noastre, o importantă determi-

TEXT PRESCURTAT
sindicate, are nevoie de participarea
lor la elaborarea politicii sale, la a-,
doptârea și înfăptuirea di. P.M.S.U.
se bazează pe patriotismul, cunoș
tințele. energia și entuziasmul tine
retului ungar. Frontul Popular Pa
triotic contribuie cu succes la tra
ducerea în viață a politicii de alianță a partidului, la coeziunea na
țională, ce se realizează sub semnul
țelurilor socialiste.
Federațiile democratice ale mino
rităților naționale care trăiesc în
Ungaria funcționează în conformita
te cu destinația lor. Minoritățile na
ționale consideră Republica Populară
Ungară drept patria lor.
în toate sferele vieții sociale tre
buie întărită disciplina de stat și ci
vică. Este deosebit de importantă
apărarea purității morale a vieții so
ciale. lupta consecventă împotriva
tuturor manifestărilor de abuz de
funcție, de punere pe prim plan a
intereselor personale, de protecție și
corupție.
începînd de la jumătatea anilor
'70. s-au schimbat considerabil con
dițiile externe și interne ale dezvol
tării economice. Noi am recunoscut
cu întîrziere caracterul permanent al
schimbărilor intervenite în economia
mondială. în acești ani. politica economică și-a propus în primul rînd
drept obiectiv reducerea influenței
negative a acestor schimbări asupra
dezvoltării economiei tării noastre și
a nivelului de trai al populației. In
decurs de cîțiva ani, cheltuielile au
depășit considerabil veniturile, ceea
ce a dus la crearea unei mari datorii
externe.
Congresul al XII-lea al P.M.S.U.
a aprobat hotărîrea Comitetului Cen
tral, practica politicii economice în
cepută în 1979, care a formulat drept
obiective principale ale activității
economice
îmbunătățirea balanței
economice externe a economiei na
ționale și menținerea nivelului atins
ai bunăstării poporului.
Comitetul Central apreciază că cel
de-al 7-lea plan cincinal de dezvol
tare a economiei naționale ungare
trebuie să devină un program de dez
voltare eficientă a economiei și de
înviorare treptată a ei. Potrivit cal
culelor preliminare, creșterea venitu
lui național cu 14—17 la sută, pre
văzută în cel de-al 7-lea cincinal,
constituie un obiectiv realist. Creș
terea producției industriale cu 13—16
la sută și sporirea producției agricole
cu 12—14 la sută ar asigura condi
țiile pentru lărgirea consumului in
tern cu 13—16 Ia sută și pentru îm
bunătățirea 1n continuare a balanței
economice externe.

★

★

BUDAPESTA 26 — Trimisul Ager
pres.
Aurel Urzică.
transmite :
Marți au continuat lucrările celui
de-al XIII-lea Congres al P.M.S.U.
în luările de cuvînt pe marginea
Raportului prezentat Congresului,
vorbitorii au analizat pe ,larg succe
sele obținute de poporul ungar in

VIAR (50 51 40) — 9; 11,30; 14; 16,30;
19.
•> Un șerif extraterestru : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. TO
MIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 13; 17; 19,
FLAMURA (85 77 12) — 12; 14; 16; 18;
20.
• Aventuri în
Marea
Nordului :
ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Despot Vodă (amlnat din 19

actualul cincinal. In- construcția so
cietății socialiste dezvoltate în Un
garia. sarcinile politice și economi
co-sociale ale noii etape de dezvol
tare a tării în cel de-al șaptelea cin
cinal (1986—1990).
Delegații au exprimat hotărîrea
comuniștilor pe care ii reprezintă, a

III) — 18,30; (sala Atelier) : Harap
Alb — 14; D-ale carnavalului — 19.
•
Filarmonica „George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) ; „Conflu
ența artelor". Secolul lui Leonardo.
Spectacol realizat de Cristina Vasiliu — 18.
O Opera Română (13 18 57) : Rapso
dia I, Bolero, Nuntă insîngerată —
18.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Amintiri — 18; (sala Grădina Icoanei,
li 95 44) : Intr-un parc pe o bancă
—. 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște ță
rani — 18.
• Teatrul de comedie
(16 64 60) :
Turnul de fildeș — 18.

i

Obiectivele realiste ale dezvoltării
noastre economice sint modeste în
expresie cifrică, dar substanțiale sub
aspect calitativ, de aceea traducerea
lor în viață impune eforturi și mai
mari decit pînă acum, o mai bună
organizare și o disciplină mai strictă.
In ultimii patru ani, veniturile
reale și consumul pe locuitor au
crescut cu 6 la sută, in același timp
s-a înregistrat o reducere a salarii
lor reale și nu s-a reușit să se men
țină valoarea reală a alocațiilor so
ciale și. pensiilor. Datele în acest
domeniu demonstrează faptul că obiectivul trasat de Congresul al XIIlea al partidului — menținerea ni
velului de trai — nu s-a îndeplinit
in totalitate. Baza creșterii stabile a
nivelului de trai și îmbunătățirii
condițiilor de viață ale populației
poate fi realizată numai printr-o
producție și gospodărire eficiente.
Ținind seama de posibilitățile reale
de dezvoltare, preconizăm o creștere
modestă, dar sensibilă a nivelului de
trai. Potrivit datelor actuale, creș
terea în cel de-al 7-lea cincinal a
veniturilor reale și consumului cal
culat pe locuitor cu 10—13 la sută
constituie un obiectiv realist.
O sarcină importantă a partidului
a fost în continuare preocuparea
față de activitatea ideologică, ridi
carea nivelului cultural al poporului,
elaborarea și dezvoltarea normelor
eticii și modului de viață socialist.
Poporul ungar se identifică în ge
neral cu obiectivele socialismului ;
totuși, contradicțiile bare apar în dez
voltarea societății socialiste, dificul
tățile economice generează neînțele
geri. în multe cazuri, ele reflectă
probleme reale, dar relevă, totodată,
lipsurile din munca de agitație și
propagandă. încă nu se recunoaște în
mod adecvat faptul că și în socialism
pot apărea contradicții, a căror rezol
vare constituie forța motrice a dez
voltării sociale.
Subliniind că partidul acordă o
mare atenție dezvoltării învățămîntului și științei. în raport se arată,
totodată, că literatura și arta joacă
un rol important în dezvoltarea so*
cietății și culturii. Un rol decisiv în
domeniul artei îl joacă atelierele de
creație, uniunile, asociațiile șl fo
rumurile de critică ; totuși, in ulti
mii ani, o parte din ele nu și-au
îndeplinit funcțiile la nivelul cerut
Uneori, în mod nefondat, se face o
largă publicitate unor experimente
inegale ca valoare, unor opere anos
te sau care încalcă normele eticii
socialiste. Această situație trebuie
schimbată, în interesul societății și
artei. Trebuie să se întărească rolul
conducător al partidului în toate
sferele vieții ideologice și culturale.
Partidul, ca avangardă revoluțio
nară a clasei muncitoare, ca partid
al poporului muncitor, a organizat
și a condus cu succes activitatea de
construcție socialistă. Rolul său con
ducător se înfăptuiește in toate sfe
rele importante ale -vieții sociale.
Partidul s-a întărit sub aspect or
ganizatoric. In prezent, el numără
871 000 de comuniști.
Partidul a dus o activitate inter
națională intensă pentru întărirea
în continuare a coeziunii partidelor
comuniste și muncitorești, pentru
succesul luptei duse în numele te
lurilor comune.
P.M.S.U. apreciâză că deosebirile
și contradicțiile ideologice nu ex
clud coincidenta anumitor interese
fundamentale și. in conformitate cu
aceasta, coeziunea diferitelor parti
de și mișcări politice în interesul
rezolvării celor mai importante pro
bleme ce stau în fața omenirii.
In încheierea raportului se arată :
Comitetul Central propune Congre
sului să reafirme atașamentul nos
tru la cauza socialismului, progre
sului social și păcii, să exprime ho
tărîrea fermă a partidului nostru de
a continua linia leninistă si. reprezentînd interesele fundamentale ale
poporului nostru, să continue acti
vitatea plină de abnegație pentru
edificarea societății socialiste dez
voltate.

★
întregului popor de a muncS eu toa
tă energia pentru transpunerea în
viață a hotărîriior ce vor fi apro
bate de Congres, menite să asigure
ridicarea tării, în' următorii cinci
ani. pe o nouă treaptă a dezvoltării
sale economico-sociale.
Lucrările Congresului continuă.

• Teatrul „Nottara" (59 53 03,
sala
Magheru) : EX — 18; (sala Studio) ;
Acești Îngeri triști — 17,30.
O Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Doctore,
sint al dv. ! — 18.
® Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18.
S Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55):
Mary Poppins — 9 ; Albă ca zăpada
șt cei 7 pitici — 15.
• Teatrul
„Țăndărică*
(15 23 77) :
Iteana Sinziana — 10; (sala „Vasilescu“) Nu vorbiți fn timpul spectaco
lului — 15,30.
© Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.
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Noi acțiuni și luări de poziție
împotriva cursei înarmărilor
Un apel al femeilor japoneze: „Să apărăm copiii
de pericolul unei catastrofe nucleare!"
TOKIO. — Consiliul organizați
ilor femeilor din Japonia a hotărit
crearea In toate cele 47 de prefec
turi ale țării de comitete de acțiune
in vederea stringerii de semnături
pe apelul : „Să apărăm copiii de
pericolul unei catastrofe nuclea
re.!". In cadrul acțiunilor de masă
din Japonia pentru interzicerea ar
melor nucleare, organizațiile de fe
mei Iți propun să stringă 5 000 000
de semnături pe acest apel.
Marți, l<s Hiroshima a fost dez

velit noul monument închinat vic
timelor bombardamentului atomic
din august 1945 asupra orașului.
Sculptorul Kendzo Tange, auto
rul monumentului, a păstrat forma
și mărimea celui precedent execu
tat din piatră albă. El a mărit
doar volumul camerei subterane,
unde se află lista victimelor. In
prezent, pe această listă se află în
scrise numele a peste 113 000 de
oameni care au murit in timpul
bombardamentului atomic sau după
aceea.

O mare demonstrație a militanților
pentru pace belgieni
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scrisorile de acreditare. în calitate
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste
România în Franța.
Cu prilejul depunerii scrisorilor
de acreditare au avut loc schimburi
de mesaje între președintele Nicolae
Ceaușescu și președinții Alessandro
Pertini și Francois ■ Mitterrand.
(Agerpres)

BERNA 26 (Agerpres). — In seria
acțiunilor de marcare în Elveția a
Anului Internațional al Tineretului,
la Geneva au avut loc o festivitate
și un. spectacol de gală susținut de
orchestra șî ansamblul centrului
școlar muzical „L’Ondine Genevoise".
Manifestarea a fost pusă sub sem
nul prieteniei cu România, țara ini
țiatoare a numeroase propuneri in
ternaționale legate de tineret și de-

Peste 150 000 militanți pentru pace au luat parte Ia marea demon
strație din capitala Belgiei organizată în semn de protest împotriva
amplasării pe teritoriul țării a rachetelor cu rază medie de acțiune. Manifestanții purtau pancarte pe care erau înscrise revendicările lor: să
nu fie amplasată nici o rachetă în Belgia, să se pună capăt cursei
înarmărilor nucleare, să fie lichidate arsenalele atomice în Europa.

„Să fie prins și judecat criminalul nazist Mengele!“
Cereri ale unor oameni politici din S.U.A.
WASHINGTON 26 (Agerpres). —
Senatorul Edward Kennedy (demo
crat) și congresmanul Robert Mfazek
(democrat) au cerut prinderea și pe
depsirea neîntârziată â criminalului
de război Josef Mengele, vinovat de
uciderea a sute de mii de prizonieri
din lagărul de concentrare nazist de
Ia1 Auschwitz-in timpul celui de-al
doilea război mondial. într-o decla
rație comună dată publicității la
Washington. Edward Kennedy și Ro

bert Mrazek apreciază că cel mai
oportun omagiu ce poate fi adus
victimelor, inocente ale terorii na
ziste în , cel de-al 40-lea an de la
eliberarea lagărului de concentrare
de la Auschwitz ar fi să fie tras Ia
răspundere unul dintre cei mai cruzi
călăi naziști, care ..a trimis în ca
merele de gazare peste 400 000 de
bărbați. femei și copii și care a
efectuat experimente odioase pe mii
de oameni nevinovați".

Evoluția conflictului dintre Iran și Irak
TEHERAN 26 (Agerpres). — AgenIRN-A/ citată' de agențiile Reuter
și United Press International, a
i. anunțat că avioane de luptă și artiI leria antiaeriană iraniene au doboȘ . rit. luni, trei avioane irakiene care
j- încercau să‘ bombardeze terminalul
'
petrolier de pe Insula Kharg.
Agenția a informat, de asemenea,
că un avion irakian a bombardat cu
rachete un noaptea de luni spre
marți două zone de locuințe din
Teheran, provocînd victime.

BAGDAD 26 (Agerpres). — Un
comunicat militar difuzat la Bagdad
și citat de agențiile Reuter si France
Presse a anunțat că avioane mili
tare irakiene au întreprins in noap
tea de luni spre marți raiduri îm
potriva unor obiective din Teheran,
Bakhtaran și Hamadan.
Pe de altă parte, un purtător de
cuvint militar a relevat că avioane
militare irakiene au lovit în noap
tea de luni spre marți două mari
..obiective navale" in apropierea
terminalului petrolier de pe insula
iraniană Kharg.

Critici la adresa politicii inechitabile a F.M.I.
MONTEVIDEO 26 (Agerpres). —
La Montevideo s-au încheiat lucră
rile- primei întîlniri a reprezentan
ților parlamentelor din regiunea de
sud a Americii Latine, la care- au
luat parte delegați din Argentina.
Brazilia și'- Uruguay — transmite
agenția Prensa Latina. Pârticipanții
au adoptat „Declarația de la Mon
tevideo". in care este criticată poli
tica inechitabilă promovată de Fon
dul' Monetar Internațional în rapor
turile cu statele debitoare din Ame
rica Latină, precizîndu-se că dato
ria externă împovărătoare a statelor
latino-americane reprezintă o formă
de manifestare a politicii ■> imperia
liste în regiune.
Totodată, documentul se pronunță
pentru consolidarea și aprofundarea

------------ -----brazilia

proceselor naționale de transformări
democratice inițiate în America La
tină și accentuarea cursului general
de revenire a tuturor țărilor din re
giune la regimuri democratice și la
o viată politică normală.

★

LIMA 26 (Agerpres). — Edgardo
Mercado Jarrin, cunoscut activist pe
tărîm politic
și obștesc din Peru,
fost ministru de externe al acestei
țări, a criticat — în cursul unei con
ferințe de presă — politica dăună
toare a F.M.I. față de țările în curs
de dezvoltare din America Latină.
El a relevat că recomandările F.M.I.
privind așa-zisa însănătoșire a eco
nomiei țărilor din această zonă! a lu
mii duc la înrăutățirea nivelului de
trai al majorității populației.

(din

NAȚIUNILE UNITE 26 '(Ager
pres). — La recomandarea Secreta
riatului general al Organizației Uni
tății Africane (O.U.A.), grupul ță
rilor africane la Națiunile Unite a
cerut convocarea de urgentă a Con
siliului de Securitate al O.N.U. pen
tru a discuta situația din Africa de
Sud. Declarația Secretariatului O.U.A.
condamnă actele de violență comi
se recent de forțele polițienești sudafricane. lingă Uitenhage. in cursul
unor demonstrații pașnice ale popu
lației de culoare, soldate cu moartea
a 19 persoane și rănirea mai multor
zeci.
„Dată fiind grava situație din
Africa de 'Su-d. O.U.A. a cerut
grupului african la O.N.U. să soli
cite convocarea unei ședințe urgen
te a Consiliului de Securitate, pen
tru ca acest organ al Națiunilor
Unite să ia in considerare mijloa
cele adecvate spre a se pune capăt

OTTAWA 26 (Agerpres). — La se
diul Comisiei canadiene pentru energia atomică din orașul Mississau
ga s-a organizat o Săptămînă cultu
rală românească. A avut loc verni
sajul unei expoziții de carte, conținind lucrări din gindirea social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și volume refe
ritoare la istoria, cultura și civiliza
ția poporului român. Totodată, s-a
deschis expoziția documentară de
fotografii „Momente din lupta po-

le. delegația română a prezentat po
ziția și inițiativele
României, ca
tară europeană, cu privire la fău
rirea unui sistem trainic de coope
rare. pace și securitate pe conti
nent și în întreaga lume, creșterea
încrederii și colaborării intre state,
înfăptuirea dezarmării, in primul
rind a dezarmării nucleare, realiza
rea unei noi ordini economice in
ternaționale.
Au fost subliniate rolul UNESCO
și contribuția specifică pe care or
ganizația este chemată să o aducă
la realizarea acestor obiective. De
legația română a formulat sugestii
și propuneri concrete privind mai
larga implicare a UNESCO in reali
zarea obiectivelor cooperării dintre
statele europene în domeniile edu
cației. științei și culturii.

crimelor Împotriva populației de
culoare, precum și pentru a adopta
sancțiuni împotriva regimului rasist
el R.S.A.".
PRETORIA 26 (Agerpres).— In
fața clădirii „parlamentului" sudafrican de la Capetown a avut Ioc
o demonstrație de protest a popu
lației africane împotriva represiu
nilor polițienești la care este supu
să. Și de data aceasta, poliția a
intervenit cu brutalitate arestînd 300
de persoane, între cei reținuți figu
rină Matis Allan Boesak, președin
tele Frontului Unit Democratic.
ROMA 26 (Agerpres). — Cele zece
țări membre ale Pieței comune au
dat publicității o declarație prin
care își exprimă preocuparea față
de tensiunea care sporește în Africa
de Sud, ca urmare a acțiunilor re
presive Întreprinsa împotriva popu
lației de culoare.

R.S.A. t „Valul rezistenței populare

devine tot mai puternic"
Relatările agențiilor France Presse și U.P.I.
în Republica Sud-Africană con
tinuă să aibă loc puternice acțiuni
de protest ale populației majoritare
împotriva politicii de apartheid și
discriminare rasială promovate de
autoritățile de la Pretoria. Intr-un
comentariu pe această temă, agen
ția FRANCE PRESSE scrie : „La
numai două zile după ce poliția a
deschis focul asupra manifestanților din Langa. ucigînd 19 persoane,
un val de violență a costat viața a
șapte negri in regiunea Port-Elizabeth. Intr-o singură săptămînă 41
de negri și-au găsit moartea cu pri
lejul manifestațiilor și tulburărilor
care au zguduit așezările care în
conjoară acest port, situat pe coasta
Oceanului Indian. De joia trecută,
in aceste puncte lovite de șomaj
și sărăcie incidentele s-au ținut
lanț. Grave incidente s-au semna
lat, de asemenea,, și in restul țării.
Poliția a dat publicității un comu
nicat in care susține că deține con
trolul asupra situației din diferite
orașe. Ea a interzis toate intilnirile
in aer liber și funeraliile in regiu
nea Uitenhage; unde se află așe
zarea populației de culoare —
Langa. Cu toate acestea, numeroa
se voci s-au ridicat pentru a sub
linia gravitatea situației din Africa
de Sud. Intr-un editorial publicat
in prima pagină, ziarul -Rand Daily
Mail» lansa un strigăt de alarmă :
-Destul. Trebuie ca toate acestea

să înceteze. Există pericolul des
compunerii... Un val de rezistență
a cuprins întreaga țară»".
Nemulțumirea populației
sudafricane își are originea în refuzul
autorităților de a recunoaște drep
turile legitime ale celor 23 mili
oane de negri și a fost amplifi
cată și mai mult de represiunile
singeroase din ultimele zile. Ea a
dat naștere unui șir întreg de pro
teste in țară și peste hotare. Po
trivit relatărilor- A.F.P., Frontul
Democratic Unit, care grupează 700
de organizații antiapartheid, a apre
ciat măcelul de la Langa ca_ fiind
„o. declarație de război civil împo
triva poporului sud-african". Agen
ția subliniază că o atitudine la fel
de categorică a adoptat Consiliul
sud-african al bisericilor (S.A.C.C.).
„R.S.A. rămine un stat care refuză
masa tratativelor și preferă să re
curgă la gloanțe pentru a rezolva
racilele pe care le-a creat apart?
heidul" — a declarat secretarul
general al consiliului, Bayers
Naude.
La rîndul său, referindu-se la
evenimentele din R.S.A.. agenția
U.P.I. subliniază că în ultima lună
în această țară au fost uciși 82 de
negri și că partidele de opoziție
din rîndul albilor, indienilor și me
tișilor, care au reprezentanți în
parlament, au cerut demisia mi
nistrului poliției, Louis Le Grange.

actualitatea politică)

: Debut al guvernării civile sub semnul
restaurării democrației

în ultimul timp, ca urmare a afir
mării tot mai puternice pe conti
nentul latino-american. a unor pro
cese și tendințe democratice, care
au dus la înlăturarea unor regimuri
antipopulare, inclusiv dictaturi mi
litare, s-a cristalizat și mai preg
nant curentul de revenire la guver
nări civile. După ce in urmă cu un
an regimul militar din Argentina a
trebuit să cedeze puterea unui gu
vern civil, rezultat din alegeri li
bere. nu demult reveniri asemănă
toare au avut loc în alte două țări:
Uruguay și Brazilia. Desigur, revi
rimentele amintite s-au produs in
condiții social-politice sensibil dife
rite, dar, în același timp, procesul
in' cauză are trăsături de ordin ge
neral comune, deosebit de elocvente
pentru evoluțiile din această parte
a lumii.
Expresia cea mai recentă a ten
dințelor spre înnoiri democratice a
oferit-o
Brazilia,
țara-continent
care, după 21 de ani de conducere
militară, are, începînd de la 15 mar
tie, un președinte civil, în persoana
lui 'Tancredo Neves, desemnat cu
sprijinul unui larg evantai de forțe
politice. Fiind vorba de țara cea
mai întinsă și cea mai populată a
Americii Latine (8 535 000 kmp șl
circa 130 milioane de locuitori), cu
cea mai mare forță industrială și
cu resurse naturale imense, schim
barea politică intervenită dobindește
o semnificație aparte pentru viitoa
rele evoluții din zonă.
în declarații făcute înainte de in

stalarea oficială în funcție (ceremo
nia instalării a avut loc îți lipsa
noului președinte, care în ajun fu
sese spitalizat), Tancredo Neves a
arătat că, pe plan politic, guvernul
său va acorda prioritate pregătirii
alegerilor pentru Adunarea Consti
tuantă — programate pentru noiem
brie anul viitor — și inițierii pro
cesului consacrat modificării legii
partidelor politice, în sensul legali
zării activității formațiunilor poli
tice interzise de regimul militar. De
altfel, în cursul campaniei electo
rale, ca și în perioada de după ale
gerea sa de către Colegiul electo
ral, Neves a repetat insistent că este
favorabil ridicării tuturor interdic
țiilor impuse în trecut unor forțe
politice, inclusiv a celor ce privesc
Partidul Comunist Brazilian. Se
are, totodată, în vedere ca parla
mentul să-și redobîndească toate
prerogativele de altădată.
în ansamblu, noul guvern se va
situa pe o poziție de centru, a pre
cizat Neves, adăugind că aceasta
corespunde atît vocației sale de „om
al compromisului, alianțelor și pro
porțiilor", cit și faptului că este
sprijinit de un spectru foarte larg
de forțe politice. Practic, spunea el,
există o unanimitate : întregul po
por brazilian dorește o viață' demo
cratică.
Dar, așa cum scria „Jornai do
Brasil", dacă schimbările pe terenul
politic reclamă o explicabilă pru
dență, cele de ordin economic soli

cită mai cu seamă curaj. Din. sim
plul motiv că moștenirea preluată
de la fostul regim militar în sfera
economică este, ca și în cazul Ar
gentinei și Uruguayului, din cele
mai ingrate. O ilustrează cu pri
sosință rata inflației, de circa 220
la sută în cursul anului trecut,
și acumularea unei datorii externe
uriașe, de 102 miliarde de do
lari. record mondial în materie.
Evident, in asemenea condiții, poli
tica de austeritate a devenit cuvint
de ordine, 'iar primele măsuri în
această direcție au și fost anunțate.
Este vorba de reducerea cu 10 la
sută a bugetului pe acest an, pre
cum și de interdicția pentru băncile
federale de a efectua plasamente de
capital sau investiții în următoarele
două luni. într-o perspectivă apro
piată, se preconizează totodată :
lansarea unui program special de
combatere a inflației ; aplicarea —
cu eventuale retușuri — a reformei
agrare adoptate sub fostul regim,
dar neaplicate, urmărindu-se ridi
carea nivelului general de viață al
populației etc.
în ce privește datoria externă,
noile autorități au precizat că Bra
zilia își va onora
angajamentele,
dar va solicita condiții mai puțin ri
guroase atit in ceea ce privește du
rata de rambursare a împrumutu
rilor, cit și rata dobînzilor. In
această problemă, noul guvern bra
zilian susține, alături de alte țări
din zonă, necesitatea imperioasă a

reducerii ratei excesive a dobînzilor,
așa cum este practicată în S.U.A. și
care are efecte din cele mai nefaste
asupra țărilor în curs de dezvoltare,
în general, și a celor latino-ameri
cane în special. Dar declinul eco
nomic al țării și cuantumul datoriei
acumulate au atins un asemenea
grad incit numai reducerea dobîn
zilor nu ar fi suficientă, impunîndu-se concomitent o reeșalonare ge
nerală a sumelor rambursabile, pa
ralel cu înlăturarea practicilor protecționiste promovate de țările occi
dentale
industrializate,
sporirea
asistenței financiare și îmbunătă
țirea prețurilor la produsele de ex
port
Pe scurt, noul guvern brazilian
s-a declarat hotărit să promoveze
măsuri
de democratizare a vieții
politice, de stimulare a activității
productive, căutînd să reducă pe
cit posibil povara socială a dato
riei externe și implicit
decalajul
dintre o minoritate privilegiată și
păturile largi ale poporului brazi
lian. Acest, din urmă aspect capătă
o semnificație specială in actualele
împrejurări. Nu întâmplător, Tan
credo Neves a chemat la elaborarea
unui „pact social" — un fel de
contract de solidaritate populară —
în vederea rezolvării problemelor
țării. Principalele syndicate au ade
rat la apel, cu condiția ca pactul
„să nu însemne noi sacrificii numai
pentru muncitori".

V. OROS
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ORIENTUL MIJLOCIU

ținătoare a președinției Comitetului
Consultativ al O.N.U. pentru Anul
Internațional al Tineretului.
Cu acest prilej. Jean Claude
Cristien. președintele Marelui Con
siliu al Republicii și cantonului Ge
neva. a subliniat rolul de frunte pfe
care îl. deține România în activita
tea depusă de popoarele lumii pen
tru instituirea unui climat de pace
și înțelegere internațională.

P rezențe românești

Propuneri avansate de delegația română

Țările africane au cerut convocarea Consiliului de Securitate
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Relevarea inițiativelor României privind tînâra generație

porului român pentru unitate și in
dependență națională, realizări ale
dezvoltării social-economice contem
porane". Au fost prezentate filme
documentare cu privire la realizările
României socialiste.
LONDRA 26 (Agerpres). — In ora
șul Cambridge a avut loc vernisajul
unei expoziții documentare de foto
grafii, care cuprinde imagini privind
trecutul istoric al' poporului nostru
și contribuția României la înfringerea fascismului in cel de-al doilea
război mondial.
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Preocupate de agravarea situației din R.S.A.
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Internațional al Tineretului

Conferința comisiilor naționale pentru UNESCO
din statele regiunii europene
ATENA 26 (Agerpres). — La
Delphi au loc lucrările celei de7a
IX-a Conferințe a comisiilor națio
nale pentru UNESCO din țările re
giunii europene. Pe ordinea de zi a
reuniunii sint înscrise probleme pri
vind contribuția UNESCO și a., co
misiilor naționale la dezvoltarea co
laborării în domeniile invățămîntului, științei și culturii, ca parte a
procesului vizind dezvoltarea coope
rării și înfăptuirea securității. în
Europa. O atenție specială se acor
dă contribuției UNESCO și a comi
siilor naționale Ia pregătirea și des
fășurarea acțiunilor din cadrul Anu
lui Internațional al Tineretului.
Comisia română a fost aleasă să
exercite funcția de raportor general
al conferinței.
Intervenind in dezbaterile genera
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Manifestare la Geneva consacrată Anului

Noii ambasadori ai României ia Roma și Paris
și-au prezentat scrisorile de acreditare
Președintele Republicii Italiene,
Alessandro Pertini, l-a primit pe
Constantin Tudor, care și-a prezen
tat scrisorile, de acreditare in cali
tate de ambasador extraordinar și
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Italia.
Președintele Republicii Franceze.
Francois Mitterrand, l-a primit pe
Gheorghe Tache. care și-a prezentat
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ÎN CADRUL TRATATIVELOR
SOVIETO-AMERICANE cu privire
la armele nucleare și cosmice, la
I 26 martie a avut loc la Geneva
ședința
grupului însărcinat cu
I problema armelor cosmice, infor
mează agenția T.A.S.S.
1
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„SĂRBĂTOAREA
ZIARULUI
„VOZ DA UNIDADE". La Sao
Paulo. în Brazilia, s-a desfășurat,
timp de două zile, festivalul ziarului „Voz da Unidade". organ
central al C.C. al P.C. Brazilian,
manifestare consacrată aniversării
a 63 de ani de la crearea P.C.B.
Cu acest prilej, secretarul general
al C.C. al P.C. Brazilian. Giocondo
Dias, a subliniat necesitatea aprofundării
procesului național de
democratizare a vieții politice in
terne și a legalizării tuturor fortelor politice din -țară.

‘
PRIMIRE LA WASHINGTON.
. Vicepreședintele S.U.A.. George
Bush, a primit delegația ConsiliuI lui consultativ în problemele dezar
mării , al Internaționalei Socialiste.
I Delegația este condusă de Kalevi
j Sorsa, vicepreședinte al Interna
ționalei, președintele consiliului.
IDupă cum transmite agenția France
Presse, cu acest prilej au fost abor
date o serie de probleme ale secu
rității internaționale și dezarmării.
I precum și evoluția tratativelor sovieto-americane asupra armelor nu
cleare și cosmice, care se desfăIșoară la Geneva^

I
I
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CONFERINȚA DE PRESĂ. Cel
de-al VIII-lea Congres al Partidului Comunist German va avea loc
între 2 și 4 mai 1986 la Hamburg,
a anunțat la o conferință de presă,
desfășurată la Bonn, președintele
partidului, Herbert Mies. In cen
trul pregătirilor pentru congres, a
adăugat el, se va afla obiectivul
menținerii păcii.

DEMONSTRAȚII. In numeroase
I orașe ale Danemarcei au avut loc
demonstrații ale tineretului în spri
jinul asigurării dreptului la învăI țătură și împotriva concedierilor

de cadre didactice și reducerii alocațiilor pentru învățămînt. La de
monstrația din fata parlamentului,
rectorul Universității din Copen
haga a arătat că tânăra generație
daneză este amenințată cu șomajul
imediat după absolvirea școlii si a
cerut guvernului să garanteze
dreptul Ia muncă al tinerei ge
nerații. Potrivit dateldr oficiale.
un sfert din numărul șomerilor da
nezi îl reprezintă tinerii pînă in
24 de ani.
'

Addis Abeba au început lucrările
celei de-a IV-a Conferințe a minișt.rilor pentru problemele sociale din
țările membre ale Organizației
Unității Africane. Adebayo Adedeji, secretarul executiv al Cornistei Economice
a O.N.U. pentru
Africa, a arătat că statele de pe
continent sint confruntate cu mari
dificultăți economice, nivelul pro
ducției atît in agricultură, cit și in
industrie fiind mult, sub cerințe,
situație cu repercusiuni negative
pe plan social. Peter Onu, secretar
general al O.U.A., a subliniat ne
cesitatea extinderii cooperării și
unirii eforturilor tuturor statelor
africane pentru depășirea acestor
dificultăți, pentru ca țările de pe
continent să se înscrie tot mai
ferm pe coordonatele progresului
și dezvoltării.

BEIRUT 26 (Agerpres). — Un plan
de securitate destinat să contribuie
la diminuarea tensiunii create in
ultimele zile de reizbucnirea schim
burilor de focuri la linia de demar
cație dintre vestul și estul Beirutu
lui a fost adoptat de Comitetul mi
litar superior libanez. Potrivit pos
tului de radio național, de-a lungul
liniei de demarcație vor fi create
zone-tampon fără miliții. De aseme
nea. vor fi amplasate efective ale
armatei libaneze spre a supraveghea
desființarea și demontarea barica
delor care au fost instalate în ulti
ma vreme.
Un comitet pentru problemele
securității reunind reprezentanții
principalelor miliții și armatei liba
neze a emis ordine pentru înlătu
rarea promptă a noilor fortificații
apărute la linia de demarcație și
pentru respectarea strictă a încetă
rii focului convenite, a menționat
postul de radio Beirut, citat de
agenția A.P.

TUNIS 26 (Agerpres). — La Tunis
continuă lucrările celei de-a 83-a se
siuni a Consiliului ministerial al Li
gii Arabe, informează agenția T.A.P.
In cadrul dezbaterilor s-a exprimat
sprijinul statelor membre față de
eforturile guvernului libanez pentru
eliberarea sudului țării de sub ocu
pația israeliană. Consiliul a hotărit
organizarea unei „săptămîni de so
lidaritate" cu populația din sudul Li
banului.
De asemenea, a fost adoptată o re
zoluție privind încetarea conflictului
dintre Iran și Irak.

|

MADRID 26 (Agerpres). Regele
Hussein al Iordaniei, aflat în vizită
în Spania, a chemat, marți, într-o
'
cuvintare rostită în fața liderilor
parlamentarilor iberici, la sprijinirea
I
eforturilor vizind reglementarea pe
1 I cale pașnică a situației din Orientul
Mijlociu, relatează agenția Reuter.
|
EI a subliniat că soluționarea pro
blemei palestiniene constituie cheia
reglementării conflictelor din aceasta
.
zonă.

,

CONCEDIERI. 50 de specialiști și I
tehnicieni de la o filială din Ma
rea Britanie a fir,mei „Philips" au I
fost concediați pentru că „la 50
de ani erau prea bătrîni", a anun
țat un reprezentant al firmei.
,
SECRETARUL GENERAL AL
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, va
efectua, în perioada 30 martie—8
aprilie, un turneu in zona Golfului,
date fiind importanța problemelor
politice și evoluția evenimentelor
din această regiune, a anunțat un
purtător de cuvint al Națiunilor
Unite. El a precizat că Perez de
Cuellar va avea convorbiri succesive cu oficialitățile din Arabia Saudită, Oman, Bahrein și Qatar.
CONFERINȚĂ AFRICANA. Lă

• Măsuri pentru normaliza
rea situației la Beirut • Se
siunea Consiliului ministerial
ai Ligii Arabe ® Apel al rege
lui iordaniei • O declarație
în sprijinul convocării unei
conferințe internaționale
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WASHINGTON 26 (Agerpres). —
Intr-o
declarație
pentru
presă,
George Crockett, membru al Camerei
Reprezentanților din partea statului
Michigan, s-a pronunțat pentru con
vocarea sub egida Națiunilor Unite
a unei conferințe internaționale pen
tru Orientul Mijlociu. El a subliniat
că o asemenea conferință ar putea
avea rezultate pozitive în condițiile
sprijinirii ei de către S.U.A. și
U.R.S.S. și a adăugat că Statele Uni
te ar trebui să fie de acord cu par
ticiparea unei delegații a O.E.P. la
această conferință.

TEL AVIV 26 (Agerpres). — Pes
te 100 de palestinieni au organizat
in Ierusalimul de est. o demonstrație
de protest față de condițiile la care
sint supuși deținuții palestinieni din
închisoarea israeliană Ashkelon. Po
trivit participanților la demonstrație,
patru prizonieri palestinieni din în
chisoarea menționată continuă de O
lună de zile o grevă a foamei pen
tru a protesta împotriva condițiilor
de detenție.
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Plenara C.C. al P.C.
din Olanda
HAGA 26 (Agerpres). — La Am
sterdam a avut loc plenara Comite
tului Central al Partidului Comunist
din Olanda, care a ales noul Comi
tet Executiv al C.C. In funcția de
președinte al C.C. al P.C. din Olan
da a fost realeasă Elli Izeboud.

Agenda
energetica
SAN JOSE 26 (Agerpres). — Costa
Rica va pune în funcțiune. în anul
1990, prima sa . centrală electrică
geotermică. Amenajată la Miravalles, în masivul munților vulcanici
Guanacaste (la'250 km nord de San
Jose), centrala va avea o capacitate
de 55 MW. puțind să asigure 10 la
sută din necesarul loca! de consum
d-e energie electrică, obținută prin
transformarea energiei termice sub
terane.
Centrala Miravallea va contribui
la sporirea resurselor energetice ale
tării. Ea are o importantă cu atit'
mai mare cu cît majoritatea produc
ției de curent electric în Costa Rica
se obține în hidrocentrale, care sînt
serios afectate în perioadele de se
cetă.
DELHI 26 (Agerpres). — Potrivit
unei hotărîri"a guvernului indian. în
următorii ani numeroase centrale
electrice vor fi dotate cu turbine cu
gaz care vor fi alimentate de la ză
cămintele situate în sudul țării. în
plus, în apropierea orașelor Delhi și
Calcutta se vor construi două cen
trale electrice cu turboagregate cu
gaze. Cea de lingă Delhi va avea
șase turboagregate cu o putere de
30 MW fiecare, iar cealaltă — trei
de o putere similară.
OSLO 26 (Agerpres). — Norvegia
dispune de vaste zăcăminte de petrol
și gaze naturale în sectorul care îi
revine în Marea Nordului. Potrivit
unei prognoze a companiei de stat
„Statoil". aceste rezerve vor fi su
ficiente pentru satisfacerea necesa
rului tării pe o perioadă de aproape
200 de ani. Cu toate' acestea, progra
mul energetic norvegian prevede
o diversificare a surselor energeti
ce. în special prin punerea în va
loare a celor geotermale și a ener
giei atomice.
PARIS 26 (Agerpres). — Pînă la
sfîrșitul aces.tui an. producția de
petrol a Franței va ajunge la 2.7
milioane tone, urmînd să crească de
două ori față de 1979, a anunțat se
cretarul de stat pentru energie.
Martin Malvi. Acest spor se va da
tora in principal valorificării rezer
velor importante de petrol aflate în
bazinul din. zona Parisului. Anul
trecut, producția a fost de 2.08 mi
lioane tone, cele mai mari cantități
de petrol extrase provenind din zona
Aquitanie.și Paris.

j SOLIDARITATEA PĂCII |
Așadar, în ciuda voinței clar
exprimate a opiniei publice belgiene, parlamentul de la Bruxelles
a aprobat decizia de instalare la
baza de la Florennes a unui număr
de 1S rachete de croazieră din cele
48 cite au fost „repartizate" Belgiei în urma hotăririi N.A.T.O. Și
in Camera Reprezentanților și in
Senat votul a fost însă strins și
balanța a înclinat pină la urmă
numai datorită sprijinului pe care
j partidele de dreapta și extremă
dreapta l-au acordat poziției guver
nului de „centru". In ambele ca
ț mere au fost formulate critici se
vere la adresa deciziei guverna
v mentale, socialiștii flamanzi arătind, in același timp, că daci vi: itorul scrutin parlamentar (proi gramat pentru luna decembrie) îi
! va aduce la putere, vor cere evai cuarea imediată a rachetelor instaJ late.
‘ Principalul argument adus în fal voarea amplasării — aminată de
î cîteva ori tocmai datorită impoț trivirii marii majorități a popui lației (80 la sută, potrivit ultimelor
J sondaje de opinie !) — a fost că
un refuz ar însemna încălcarea
„splidarității atlantice", a angaja
mentelor
asumate
în
cadrul
N.A.T.O. Această optică potrivit că
reia conceptul nobil al solidarită
ții este invocat în numele unor
scopuri profund nepopulare a pri
mit replica imediată a președinte
lui. Federației Generale a Muncii,
Van den Broucke, ale cărui cu
vinte au o arie de aplicabilitate
, mult mai largă decit cazul în speță.
1 „Așa-Zisa solidaritate atlantică, in
i numele căreia s-a hotărit amplasa1 rea de rachete pe teritoriul țării —
l a arătat el răspicat — este o solidaritate intre guvernele N.A.T.O. și
) nicidecum între popoarele țărilor
respective, care se pronunță una
nim împotriva
rachetelor
nu
cleare".
'
...Solidarității de bloc — răspun
sul ferm al solidarității populare :
sensul acestei luări de poziție este
fără echivoc. 3i veștile sosite,
chiar in aceste zile, din atitea și
atitea colțuri ale lumii dovedesc
că adevărata solidaritate, in nu
mele vieții, supremul bun al po
poarelor, se manifestă in conti, nuare in modul cel mai viguros.
Pentru a ne referi din nou la ca-
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zul Belgiei, imediat după decizia |
parlamentului, membrii mișcării
pentru pace din această țară au
procedat la o acțiune din cele mai
temerare, ocupind turnul de con
trol al sistemului de telecomunica
ții de la baza unde au fost insta
late primele rachete ; in același
timp, în semn de solidaritate cu
poziția Partidului Socialist Fla
mand din Belgia, Partidul Muncii
din Olanda — țară care, cum se
Știe, nu a acceptat nici pînă astăzi instalarea, chiar și simbo
lică,
"
a unor rachete ■— a semnat
împreună cu acesta o declarație
comună în care este reafirmată
împotrivirea
față de rachetele
mor ții.
Și opoziția ireductibilă
_____________ _ : solidaritate in numele războiului
solidaritate in numele păcii își găsește nenumărate alte întruchipări.
Astfel, dacă la Washington Senatul american a aprobat alocarea
de noi fonduri pentru un al doilea
lot de rachete intercontinentale
MX, tot la Washington a avut loc,
timp de mai multe ore, sub lozin
ca „Cărți, nu bombe", o originală
demonstrație a studenților pentru
a se protesta împotriva hotăririi
Administrației de a se cere Con
gresului să aprobe reducerea cu
25 la sută a alocațiilor destinate
C'ILVILI
invățămintului.
’Ullll/l-UILLU.L.
Și IUL
tot (LȘU,
așa, dUCCL
dacă 7I
in portul australian Sidney a an- ț
coral recent distrugătorul ameri-1
can „Buchanan", despre care se bă- !
nuiește (oficialitățile militare ame-l
ricane au refuzat să facă orice ]
precizare) că ar avea rachete nu- ț
cleare la bord — tot în rada ace- ,
luiași port, ca o altă originală )
formă de protest, și-a făcut apari
ția, concomitent cu uriașa navă de
război, o pașnică ambarcațiune pe *
care era arborați o mare bande
rolă cu inscripția „Nu dorim arme *
nucleare !“. Si această necurmată
înfruntare, acest încordat „joc" al
replicilor care se desfășoară pe
scena întregului glob continuă. .
' ...Cînd se va înțelege că „soli
daritatea" in numele războiului —
mai. ales războiul atomic, in care nu
va exista vreun învingător, ci nu
mai învinși — este o absurditate ?
Adevărata, unica solidaritate nu
poate fi decit aceea a păcii.
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