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Calde mesaje de felicitare 
de pe tot cuprinsul patriei
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Documente adoptate 
de Plenara C.C. al P.C.R.
Cu privire Iu activitatea 
desfășurată de către 
organele de partid, de 
stat și organizațiile de 
masă în anul 1984 pen
tru înfăptuirea politicii 
de cadre a partidului

[energia!
problemă

maxima
ÎNSEMNĂTATE
preocupare
de maximă
RĂSPUNDERE

Ar putea fi imaginată civilizația modernă fără 
energie ? Cu siguranță că nu. Omenirea are nevoie 
acută de energie pentru a pune în mișcare an- 
gren'ajele tot mai complexe ale noii revoluții in
dustriale, pentru a dezvolta toate ramurile produc
ției materiale, pentru a menține sau a ridica pe 
o treaptă mai înaltă confortul fiecăruia și al tu
turor, pentru a asigura progresul multilateral al 
civilizației contemporane.

Energia și-a instituit un rol bine determinat 
asupra existenței umane în acest sfîrșit de mileniu. 
Setea de energie a planetei a crescut într-un ritm 
galopant în ultimele decenii și nu există nici un 
semn că ea va putea fi potolită curînd. Dacă în 
1925 consumub-^nergetic al întregii omeniri era de 
circa 1,5 miliarde tone echivalent cărbune, în 1960 
acesta a crescut la 2,8 miliarde tone, în 1970 la 
7 miliarde tone, iar în 1983 la circa 11 miliarde 
tone. O creștere spectaculoasă care pune în re
lație directă progresul economic general cu con
sumul mereu mai mqre de energie. Tendință ce nu 
va putea fi stăvilită nici în deceniile viitoare, con
sumul energetic mondiql pentru anul 2000 evaluîn- 
du-se la circa 25 miliarde tone echivalent cărbune.

Sint semne limpezi că lumea își-refuză fie și nu
mai ideea unui crah energetic de proporții, în 
marea majoritate a țărilor lumii căutîndu-se soluții 
viabile pentru evadarea din criza energetică, pen
tru stăpinirea tuturor proceselor pe care le im
plică producția și consumul de energie potrivit ce
rințelor progresului. într-un șir de țări, iarna aspră 
care a trecut a situat în fața unui greu examen 
pe specialiștii ș[ strategii din domeniul energetic. 
Nu a fost un examen ușor nici pentru țara noastră, 
care nu dispune de bogate resurse energetice, așa 
cum dispun alte țări europene sau de pe alte con
tinente. Obiectivul major stabilit de conducerea 
partidului a fost ca, în ciuda greutăților interve
nite în funcționarea hidrocentralelor și a unor ter
mocentrale pe cărbune, să se asigure o riguroasă 
distribuire a energiei existente, în așa fel ca acti
vitatea să se desfășoare normal în toate sectoa
rele. Măsurile stabilite în conformitate cu indicații
le tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu privire la 
utilizarea energiei, programele adoptate de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. pentru reali
zarea planului pe acest an la producția de cărbu
ne, petrol și' energie electrică, precum și cel refe
ritor la alimentarea cu energie a consumatorilor 
industriali, au creat și asigură condiții pentru buna 
desfășurare a activității economico-sociale. Intr-un 
șir de întreprinderi, colectivele de oameni ai 
muncii au făcut dovada unui exemplar spirit gos
podăresc, luind măsuri tehnice și organizatorice 
menite să asigure utilizarea cu eficiență maximă 
a fiecărui kilowatt. S-au născut inițiative muncito
rești care și-au propus și au reușit într-un timp 
record să asigure consumuri energetice reduse 
pentru fabricarea unor produse, să promoveze teh
nologii mai puțin energofage,* să înlăture risipa. 
Regăsim în asemenea acțiuni dovezi palpabile ale 
spiritului inventiv al muncitorilor și specialiștilor, 
ale maturității și priceperii cu care oamenii muncii, 
sub directa conducere a organizațiilor de partid, 
știu să acționeze în strînsă unitate și conlucrare 
pentru depășirea unor momente, dificile, ,cum 
fost cele provocate de greutățile intervenite 
alimentarea cu energie. Important este acum- 
experiența bună cîștigată în această perioadă 
domeniul gospodăririi riguroase a energiei să 
continuată, tot ce s-a acumulat bun pe plan orga
nizatoric, gospodăresc sau tehnologic să fie conso
lidat și generalizat.

Sosirea zilelor însorite de primăvară nu înseamnă 
că automat hidrocentralele vor pulsa kilowații 
pierduți în timpul iernii sau că problemele com
plexe ale funcționării termocentralelor vor fi solu
ționate neîntîrziat. in continuare, problema asigură
rii energiei necesare desfășurării normale a vieții 
economico-sociale este de maximă actualitate, so
luționarea ei fiind de neconceput fără participarea 
responsabilă, angajantă, deopotrivă a producători
lor de energie, a constructorilor de noi capacități 
energetice și a consumatorilor. Este limpede că nu 
vom putea consuma mai multă energie decît vom 
produce și nu vom putea produce mai multă ener
gie decît vor fi in măsură să furnizeze agregatele 
din centrale bine întreținute, exploatate rațional și 
alimentate ritmic cu combustibil. De. aici și cerința 
majoră de a continua, pe un plan superior, atît mă
surile de economisire severă a energiei, cît și cele 
privind asigurarea tuturor condițiilor pentru funcțio
narea normală a centralelor electrice. Potrivit pro
gramului adoptat de conducerea partidului, centra
lele electrice vor trebui să funcționeze îri perioada de

Viorel SĂLĂGEAN
^jțContinuare în pag, a V-a)

LA „PORȚILE
La Ostrovul Mare, 

județul Mehedinți, a 
fost conectat joi la 
sisterhul național cel 

■ de-al doilea agregat 
de la Sistemul hidro
energetic și de navi
gație „Porțile de 
Fier-2“. Acest succes 
este rodul eforturilor 
depuse de colectivele 
de constructori, mon-

NOU SUCCES
DE FIER-2“

ÎNSĂMÎNȚĂRILE
în ritm susținut, de bună calitate!

Printr-o muncă in
tensă, din zori și pînă 
seara la semănat și în 
două sqhimbu' la pre
gătirea terenuJ, 
le de lucru pot 
buie să fie mult

® Concomitent
mănatul să fie executate 
neîntîrziat și celelalte lu
crări de sezon: fertiliza
rea semănăturilor
toamnă, plantarea și 
însămînțarea legumelor, 
îngrijirea pomilor și a Vi
ței de vie, întreținerea 
pășunilor și fînețelor na
turale

viteze- 
și tre- 
sporite
cu se

de

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,
OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Acționați cu hotărîre și spirit de 
răspundere pentru a intensifica 
ritmul semănatului, executați lucrări 
de cea. mai bună calitate pentru a ob
ține în acest an recolte cît mai mari!

c. ...-  ........ —fy 96^/ DOUĂ DECEgH DE LA CONGRESUL AL IX-LEA ĂL PARTIDULUI ,^198^^

AnTdEMĂReSe*

O mare ctitorie a „Epocii Ceaușescu

CETATEA CHIMIEI
DE PE ȚĂRMUL MARII
Maistrul Octavian Cră

ciun, de la secția de 
acid fosforic a combina
tului de îngrășăminte 
chimice, este unul din 
miile de chimiști care 
muncesc și trăiesc în- 
tr-unul din cele mai ti
nere orașe ale tării — 
Năvodari. Cu 20 de ani 
în urmă era un fiu de 
țăran dintr-un sat din 
Dobrogea, pe care, tri- 
mitîndu-1 la școala pro
fesională. părinții avuse
seră grijă să-1 îndemne : 
„Vezi să nu ne faci de 
rîs“. Octavian se stră
duise. într-adevăr. și ie
șise un electrician bun. 
A fost repartizat la Uzi
na de superfosfati și a- 
cid sulfuric din Năvo
dari. Așezarea nu era 
deloc mai mare și nici 
măcar mai arătoasă de
cît satul de unde venise. 
Marea majoritate a spe
cialiștilor. maiștrilor șl 
muncitorilor — în afara 
localnicilor care începu
seră să se califice în di
ferite meserii — făceau 
naveta la Constanta, cale 
de 25 kilometri. începînd 
din 1954, cînd fusese 
construită, uzina schim
base intr-adevăr profund 
configurația economică a 
fostului sat de pescari și 
intrase de-a binelea în 
viata și în casa multor 
locuitori ai Năvodariului, 
înrîurindu-le profesia și 
destinul.

Prin aplicarea în viată 
a mărețului program de 
industrializare și moder- 
nizâre‘a întregii econo-‘ 
mii stabilit de Congresul 
al IX-lea al P.C.R.. uzi
na urma să-și mărească

lucru 
secre- 
parti- 
com-

în anii aceia de cîteva 
ori capacitatea de pro
ducție. Octavian si-a che
mat la Năvodari frații : 
Gheorghe s-a calificat în 
meseria de electrician, 
Ion a devenit șofer. Și 
alții au procedat astfel. 
Pentru multi. Năvodari a 
devenit un fel de Hune
doara a anilor ’50. 
Blocurile se înmulțeau. 
Din 1968, pe harta tării 
se înscria un oraș nou — 
Năvodari.

...Și așa s-a născut o- 
rașul. Amploarea sl vi
goarea lui aveau să fie 
marcate — ca peste tot 
in tară in ultimele două 
decenii — de vizite
le secretarului gene
ral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
care a urmărit înde
aproape. la fata locului, 
fiecare etapă de execu
ție a marilor construcții 
amplasate aici. Ziua de 
29 aprilie 1975 o tin 
minte toti locuitorii nou
lui oraș. Vizita de lucru 
a secretarului general al 
partidului a fost hotărl- 
toare pentru dezvoltarea 
ulterioară' a combinatu
lui de îngrășăminte 
chimice. Atunci s-a sta
bilit făurirea a ceea ce 
peste puțin timp avea să 
devină una dintre puter
nicele cetăti ale indus
triei românești : Combi
natul petrochimic Midia- 
Năvodari. Scos din ano
nimat și așezat pe coor
donatele,-progresului teh- 
nico-știintific, bătrinul șl. . >.„■!.
uifatili Câp Midia ăl/etU , inffwSaJiile. șl 
să ciînoască Curînd frea- ‘
mătul unuia dintre cele 
mai mari șantiere din

țară. Dialogul de 
din 9 iulie 1976 al 
tarului general al 
dului pe șantierul 
binatului petrochimic de
aici a trasat definitiv 
conturul viitorului gigant, 
a mobilizat și mai mult 
energiile constructorilor. 
Ca și la 27 mai 1977. cînd, 
tot la fața locului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
a analizat stadiul lucră
rilor si a recomandat stu
dierea unor noi soluții 
pentru sectoriza-rea opti
mă a noului port Midia 
care urma să se constru
iască în paralel. Atunci 
s-a cerut să se acțione
ze cu hotărîre pentru a- 
sigurarea si pentru pre
gătirea cadrelor necesare 
acestor mari obiective e- 
conomlce, pentru realiza
rea constructiilor .de lo
cuințe și sociale'' necesa
re. La 9 august 1978, se
cretarul general al parti
dului se afla din nou în 
mijlocul constructorilor ■ 
de la Midia-Năvodari. 
dînd indicații prețioase 
pentru accelerarea ritmu
lui de execuție a rafină
riei și a celorlalte insta
lații componente ale com
binatului. In anul urmă
tor. la 29 iunie 1979. în 
prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si a 
tovarășei Elena Ceaușescu 
s-a inaugurat primul 
mare obiectiv — rafină
ria — din cele 29 cite va 
avea în final Combinatul 
petrochimic Midia-Nă
vodari.

acestor ani, realități în- 
suflețitoare. Satul de 
odinioară. obișnuit să 
primească mereu din a- 
fară. din întreaga tară, 
forță de muncă califica
tă și specializată, a deve- ’ 
nit. într-un răstimp in
credibil de scurt. - capa
bil să-și 
gur 
resc. 
s-au 
turi. 
din 
mezinul Ion — și multi 
alți 
s-au 
nul 
lui, 
grășăminte chimice, și au 
trecut să construiască 
obiectivele noului combi
nat petrochimic care se 
ridica la poarta dinspre 
răsărit ; acolo unde se în
dreptau acum sute de 
alți localnici șl mii de 
constructori și specialiști 
vemiți din întreaga țară.

Ceea ce s-a întîmplat 
Ia Năvodari, în acești ani, 
nu este decît oglindirea 
în mic a importantelor 
creșteri din economia ro
mânească. Astfel, de la 
o producție industrială 
insumînd 340 milioane lei 
in 1965 — anul Congresu
lui al IX-lea al partidu
lui — la Năvodari se va 
realiza în acest an o pro
ducție industrială de 13,5 
miliarde lei, concretizată 
in îngrășăminte chimice, 
acid sulfuric, benzine, mo-

satisfacă sin- 
aceste cerințe. Fi- 
destinele oamenilor 

pliat pe noile struc- 
Așa se faoe că unul 
frații Crăciun —

de-ai Iultovarăși
despărțit de leagă- 

industrial al orașu- 
combinatul de în-

George MIHAESCU 
corespondentul „Scînteii"
(Continuare 
în pag. a V-â)

le secretarului general al 
partidului au devenit, 
ca peste tot în România

Cetatea chimiei de pe țărmul mării-: Combinatul petrochimic Midia-Năvodari
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Primăvara - anotimp al înnoirilor,
al bunilor gospodari

/

etc. In propriul lor interes, pentru a-și crea un mediu ambiant 
plăcut, pentru a asigura igiena necesară, cetățenii sint chemați 
să intensifice acțiunile de muncă patriotică dq. primăvară, inclu- 
zînd in aceasta și curățirea trotuarului, a părții carosabile din 
fața locuinței.

Desigur, un rol deosebit de important in această privință re
vine serviciilor publice de salubritate, consiliile populare avînd 
datoria să urmărească îndeaproape și, mai ales, să controleze 
pe teren modul in care iși desfășoară acestea activitatea.

Dar pe bunul gospodar nu-l poăte răbda inima să aștepte, el 
pune singur mina pe uneltele potrivite spre a asigura curățenia

Deși iarna neobișnuit de crîncenă a „sărit" peste echinox, iar 
diminețile sînt încă bintuite de brumă, deși în prognozele zilnice 
se mai aud încă acele „pe alocuri iapoviță", primăvara a deve
nit totuși o certitudine. Anotimpul prospețimii și nerăbdărilor de 
primenire ale naturii se face pretutindeni simțit. Anotimp al che
mărilor spre noul rod al anului, spre noile frumuseți ale fiecă
rei localități a țării. Chemări la care cetățenii tuturor localități
lor țării răspund cu spirit gospodăresc, de responsabilitate civică.

Este știut, iarna deosebit de grea a prilejuit un adevărat exa
men al simțului civic. Dovada că el a fost trecut cu succes au 
constituit-o acțiunile cetățenilor pentru deszăpezire, pentru în- w ' 1 ' ' uiligMi ■•■■■■«« ^vuillll. JfVIV V4 uoiyuiu S-UIUțCIIIU
laturarea nămeților din calea mijloacelor de circulație, pentru străzii pe care locuiește. De altfel, acesta nu este un act facul

tativ, ci o obligație cetățenească înscrisă în legile țării (legea 
nr. 10 din 1982). Firește, această problemă se înscrie ca unui 
din primele puncte pe agenda de lucru a deputaților aleși la 17 
martie în consiliile populare și este îmbucurător faptul că în 
marea majoritate a localităților țării cetățenii, mobilizați de 
deputății noii legislaturi, în strînsă conlucrare cu consiliile popu
lare, au și trecut la asemenea acțiuni.

eliberarea căilor de acces spre unitățile economice, spre insti
tuții, spre propriile locuințe. Acum se cere continuarea acestor 
acțiuni, desigur în funcție de specificul primăverii : asigurarea 
curățeniei localităților, îndepărtarea noroaielor și gunoaielor 
rămase din topirea zăpezii, desfundarea canalelor, curățirea de 
frunziș și resturi vegetale a parcurilor și zonelor verzi, nivelarea 
porțiunilor de trotuar și carosabil „mușcate" de gerurile iernii

în universul muncii

tori și instalatori de 
pe acest important 
șantier energetic al 
patriei.

în momentul de 
față se- lucrează in
tens pentru punerea 
în funcțiune a celor
lalte hidroagregate 
prevăzută în acest 
an.

înfrumusețare și bună gospodărire înIN PAGINA A ll-A, relatări privind activitatea de(Agerpres) sectorul 4 al Capitalei______ y

începutul acestei luni a coincis 
cu momentul inaugural al unei 
manifestări culturale de anvergu
ră : Luna cărții în întreprinderi și 
instituții, ajunsă acum la cea de-a 
X-a ediție. Organizată în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României" sub genericul : „Cartea 
în sprijinul educației revoluționar- 
patriotice, al perfecționării pregă
tirii profesionale a oamenilor mun
cii", actuala ediție 
iși propune să c'on- 
tribuie la intensifi
carea activității de 
atragere la studiu 
și lectură a celor 
ce muncesc, la for
marea in rîndurile 
lor a unei conștiin
țe socialiste înain
tate, a unei con
cepții științifice 
riguroase, într-un 
cuvînt, să dovedească adevărul ace
lei generoase axiome marxiste, po
trivit căreia omul socialismului 
este omul unei înalte culturi. Si
gur, se poate spune că fascinația 
cărții, confirmată la noi și de o 
bogată literatură orală, este o ve
che dominantă a spiritului româ
nesc, o măsură simbolică a demni
tății lui. Nu e de aceea o simplă 
întîmplare că unul din primele pro- 

' grame ale tinerei mișcări muncito
rești de la noi, publicat într-un 
număr din noiembrie 1872 al Lu
crătorului român, propunea o uni
re și sub semnul cărții a „lucrăto
rilor cu brațele" și a „lucrătorilor 
cu cugetarea", căci „numai atunci 
națiunea românească, marea fami
lie din care facem parte, va pros
pera, va merge înainte către bine, 
va trăi". Peste mai bine de șapte 
decenii, mai exact, spre sfîrșitul lui 
septembrie 1944, deci într-un mo- 

^ment în care țara, eliberată prin

„Luna cărții 
în întreprinderi 

și instituție

intelectualu- 
artistului cu 
ale lucrăto- 
manual. Pe

eroismul forțelor insurecționale, își 
începea marele efort de anulare a 
unui nedrept dictat, G. Călinescu 
visa aceeași înfrățire între lucrător 
și intelectual : „Nu văd de ce lu
crătorul nu poate, dincolo de mun
ca profesională, să-și dezvolte via
ta pe un plan superior. [...] Că nu 

' trebuie să fie diferență de clasă 
printr-o diferență de muncă reiese 
din aceea că munca intelectuală și 

cea manuală stau 
împerecheate. _ Ar
tistul de altădată 
era un proletar cu- 
mulînd în el însu
șirile 
lui și 
acelea 
rului
urmă cele două as
pecte s-au despăr
țit. Dar ele urmea
ză a fi reîmpreu- 

nate. Zidarul muzicant și cu noțiuni 
de artă și ' arhitectură va fi un 
muncitor superior în care poți avea 
încredere".

Neîndoielnic, cele patru decenii 
care au trecut de atunci au marcat 
între altele și drumul refacerii a- 
cestei comuniuni originare, cartea 
fiind un instrument prețios pus în 
slujba acestor idealuri. într-un 
timp istoric scurt s-au pus bazele 
unei noi culturi, s-a edificat o ci
vilizație superioară, a cărei rază 
cuprinde întregul popor. „Umiliții 
și ofensații vieții", contingentul du
reros al celor peste patru milioane 
de analfabeți Iăsați ca moștenire de 
precedenta orînduire, au descoperit 
lumina scrisului, marile satisfacții 
ale dialogului cu valorile esențiale 
ale culturii. De la stadiul din care

Ioan ADAM
(Continuare în pag. a IV-a)
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DOCUMENTE ADOPTATE DE PLENARA C.C. AL P.C.R. DIN 26-27 MARTIE a.c.

Cu privire la activitatea desfășurată de către organele de partid, 
de stat șî organizațiile de masă în anul 1984 pentru înfăptuirea 

politicii de cadre a partidului
Anul 1984 a fost puternic marcat de eve

nimente de o deosebită însemnătate is
torică în viața partidului, a întregului po
por. Congresul al Xlll-lea al partidului, care 
prin obiectivele cutezătoare stabilite 
prefigurează viitorul luminos al pa
triei, se înscrie ca un moment important 
în ' dezvoltarea ecanomico-sociaîă a Româ
niei, în înflorirea ei multilaterală. Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
hoiiărîrile adoptate de forumul comuniști
lor constituie pentru partidul și poporul 
nostru un vast program de activitate, de 
mobilizare a tuturor energiilor creatoare, în 
vederea făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării României 
spre comunism.

Actul politic de însemnătate fundamen
tală pentru partidul și poporul român al 
realegerii, de către Congresul al Xlll-lea, 
Ir» funcția supremă de secretar general al 
partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului român, pa
triot înflăcărat și revoluționar consecvent, 
exponentul intereselor și aspirațiilor între
gii națiuni, prestigioasă personalitate a lu
mii contemporane, reprezintă recunoaș
terea unanimă a calităților sale de stră
lucit conducător de partid și de stat, în
crederea nețărmurită în geniul său crea
tor, cea mai sigură gaitanție că istoricele 
hotărîri ale Congresului al Xlll-lea vor fi 
înfăptuite neabătut, că patria noastră își 
va continua cfrumul său ascendent pe trep
tele cele mai fnaite ale socialismului și co
munismului.

Totodată, reînvestirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către Congresul al lll-lea 
al Frontului Democrației și Unității Socia
liste, în funcția de președinte al acestui 
larg și reprezentativ forum al democrației 
noastre socialiste, mițncitorești-revoluționa- 
re, ilustrează grăitor ‘încrederea întregului 
popor în cel care de două decenii con
duce în mod strălucit destinele partidului 
și statului nostru.

Aniversarea a 40 de ani de la victoria 
revoluției de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperialistă a con
stituit încă un prilej de manifestare a uni
tății întregului popor în jurul partidului, al 
secretarului general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un moment de bilanț al gran
dioaselor înfăptuiri din ultimele patru de
cenii și cu deosebire în perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-lea, care a 
intrat în conștiința întregii națiuni ca cea 
mal rodnică din istoria țării noastre și pe 
care, cu multă mîndrie patriotică, poporul 
român o denumește „Epoca Ceaușescu".

In anul 1984 s-au obținut cele mai bune 
rezultate din actualul cincinal, în înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de Congresul al 
Xll-lea și Conferința Națională ale parti

dului, pentru progresul multilateral al pa
triei noastre. La succesele obținute, o con
tribuție importantă și-au adus șl detașa
mentele de cadre care îndeplinesc func
ții de răspundere în toate domeniile de 
activitate. Urmînd neabătut exemplul stră
lucit al secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care-și con
sacră întreaga viață și activitate binelui și 
fericirii poporului, cadrele de partid, de 
stat, ale organizațiilor de masă și obștești, 
din economie au acționat cu înaltă răs
pundere pentru înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului, pentru 
dezvoltarea economico-socială a patriei 
noastre.

Pornind de la .exigențele calitative noi, 
cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al Xlll-lea 
al partidului, precum și pe baza indicațiilor 
și sarcinilor stabilite de secretarul general 
al partidului și.cu alte prilejuri, organele 
și organizațiile de partid, de stat, comu
niștii, membrii organizațiilor de masă și 
obștești și-au intensificat preocuparea pen
tru continua perfecționare a muncii de ca
dre, respectarea cu mai multă fermitate a 
criteriilor și normelor de cunoaștere, se
lecționare, pregătire și promovare a ca
drelor în toate sectoarele de activitate. Ast
fel, în anul 1984, la toate nivelurile, s-a 
desfășurat o intensă activitate pentru cu
noașterea, selecționarea și promovarea 
unui număr mare de cadre necesare ale
gerii în organele locale și centrale de 
partid, ale Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, Organizațiilor Democrației și 
Unității Socialiste, precum și pentru can
didați de deputați în Marea Adunare Na
țională și consiliile populare județene, mu
nicipale, orășenești și comunale.

Alegerile de partid au prilejuit evaluarea 
calității întregului activ de partid, prin re
zultatele concrete obținute în îndeplinirea 
hotărîrilor și sarcinilor stabilite, a indica
țiilor și orientărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, fiind alese în organele de par
tid cele mai valoroase cadre, care s-au re
marcat prin buna lor pregătire politică șl 
profesională, competență, prin spirit de 
abnegație și dăruire, au autoritate în colec
tivele de muncă, dovedesc că au capacitate 
de organizare și mobilizare în întreaga ac-" 
tivitate profesională și obștească.

In lumina obiectivelor stabilite de condu
cerea partidului, organele și organizațiile de 
partid au acționat cu mai multă fermitate 
pentru a asigura o compoziție socială co
respunzătoare a cadrelor, care să reflecte 
mai pregnant rolul și poziția clasei munci
toare în conducerea societății 'noastre so
cialiste, promovînd, cu prioritate, în func
ții de conducere, cele mai bune cadre pro

venite din rîndurile muncitorilor, maiștrilor 
și tehnicienilor. Este semnificativ faptul că, 
din cei aleși în organele de partid, cu 
prilejul adunărilor și conferințelor de dări 
de seamă și alegeri, desfășurate în perioa
da premergătoare Congresului al Xlll-lea, 
47,5 la sută sînt muncitori, maiștri și tehni
cieni, iar 17,7 la sută sînt țărani.

Pentru a asigura creșterea continuă a 
rolului și contribuției femeilor la înfăp
tuirea politicii partidului, la dezvoltarea în
tregii activități economice și sociale, în spi
ritul Programului adoptat de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. în 1983, al 
indicațiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, comitetele județene de 
partid, conducerile ministerelor, organizații
lor de masă și obștești și-,au sporit preocu
pările pentru cunoașterea, selecționarea, 
pregătirea și promovarea unui număr mai -> 
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mare de femei în funcții de conducere. Ast
fel, în organele de partid alese anul tre
cut, ponderea femeilor este de 38,3 la sută, 
față de 32 la sută cît era în anul 1979. De 
asemenea, în aceeași perioadă, ponderea 
lor în totalul activiștilor de partid a cres
cut de la 16,5 la sută la 25,7 la sută.

In organele de partid și de stat, ale or
ganizațiilor de masă și obștești s-a asigu
rat o compoziție corespunzătoare structurii 
pe naționalități a populației.

Rezultate pozitive s-au obținut și în asi
gurarea unui raport corespunzător între nu
mărul cadrelor mai în vîrstă, cu experiență 
îndelungată în muncă și al celor tinere, 
temeinic pregătite politic și profesional.

S-a acționat cu mai multă răspundere 
pentru pregătirea multilaterală a cadrelor, 
educarea în spirit revoluționar-patriotic a 
acestora, a tuturor comuniștilor, însușirea 
temeinică a documentelor de partid, a 
ideilor și indicațiilor de o deosebită însem
nătate teoretică și practică cuprinse în 
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu.

In prezent, 92,6 la sută din membrii bi
rourilor comitetelor județene de partid și 
aproape 53 la sută din activiștii de partid 
au absolvit sau urmează învățămintul supe
rior de partid și de stat, iar un număr în
semnat de cadre din toate domeniile de 
activitate au urmat sau frecventează școli 
de partid de scurtă durată, Universitatea 
politică și de conducere, alte forme de 
perfecționare a pregătirii politico-ideologice 
și profesionale,.

Corespunzător planului de dezvoltare 
economico-socială a țării, in 1984 econo
mia națională a primit 269 000 muncitori 
calificați prin învățămintul profesional,, teh
nic și liceal de specialitate, precum și 

prin cursuri de calificare la locul de muncă. 
Au fost pregătiți, de asemenea, prin învă
țămintul superior, 37 000 ingineri, econo
miști, cadre didactice, , medicale și de altă 
specialitate. Numărul mediu al personalu
lui muncitor a ajuns în prezent la 7 585 000 
persoane.

Plenara a apreciat că, în anul trecut, s-a 
depus o muncă intensă pentru selecționarea, 
pregătirea și promovarea cadrelor, asigurîn- 
du-se aproape în totalitate necesarul de 
cadre de conducere și execuție, pentru 
toate domeniile de activitate.

Deși activitatea de înfăptuire a politicii 
de cadre a partidului în anul 1984 s-a în
cheiat, pe ansamblu, cu rezultate bune, 
plenara a apreciat că în acest domeniu au 
continuat să se manifeste și unele lipsuri, 
care au influențat negativ rezultatele acti
vității economice, îndeosebi în domeniile 

energiei, minelor, petrolului șl agriculturii.
Unele organe de partid și conduceri de 

ministere s-au preocupat insuficient pentru 
cunoașterea temeinică și multilaterală a ca
drelor, îndeosebi în procesul activității prac
tice, in munca de zi cu zi, pentru înfăp
tuirea hotărîrilor partidului și legilor sta
tului.

In unele situații, selecționarea și promo
varea cadrelor s-au făcut după o cunoaș
tere sumară, ceea ce a avut ca efect numi
rea în anumite funcții de conducere a unor 
oameni care nu au intrunit calitățile cerute 
- de adevărați revoluționari, Unii din
tre aceștia în loc să acționeze cu înaltă 
responsabilitate și exigență, să dovedească 
inițiativă în îndeplinirea atribuțiilor ce le 
revin, să se situeze în primele rînduri pen
tru promovarea noului, să lupte cu intran
sigență împotriva rutinei, comodității, a tot 
ceea ce frînează mersul nostru înainte, au 
subestimat forțele și posibilitățile colecti
velor și au recurs la justificări, autocritici și 
angajamente formale.

Neajunsuri s-au manifestat șl In selecțio
narea cadrelor propuse pentru diferite func
ții din nomenclatură, în sensul că nu s-a 
acordat atenția cuvenită ca cele trei candi
daturi prezentate pentru o funcție, așa cum 
prevede Hotărîrea C.C. al P.C.R., să înde
plinească în totalitate criteriile politice, mo
rale și profesionale.

Controlul efectuat de secțiile Comitetu
lui Central a arătat că unele lipsuri în 
înfăptuirea politicii de cadre se dato- 
resc și aspectelor de ./formalism care se 
mai manifestă în constituirea și folosirea 
fondului de rezervă ; Ia unele organe de 
partid, ministere și instituții centrale, rezer
va de cadre nu asigură pentru a fi pro

movate în toate domeniile de activitate un 
număr mai mare de cadre din rîndurile cla
sei muncitoare, tineretului și femeilor, care 
au pregătire politică și profesională cores
punzătoare.

Aceste neajunsuri au făcut ca numărul 
cadrelor provenite din rindul muncitorilor 
în aparatul de partid și alte domenii să nu 
se situeze peste tot la nivelul orientărilor 
și sarcinilor stabilite de conducerea partidu
lui, iar în ceea ce privește promovarea fe
meilor, să mai avem încă domenii și funcții 
în care ponderea acestora se situează sub 
sarcinile stabilite de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și al posibilităților 
existente.

Plenara a apreciat că neajunsurile care 
mai persistă în domeniul înfăptuirii politicii 
de cadre sînt determinate și de faptul că 
organele locale de partid, ministerele, co
misiile pentru problemele de cadre de 
partid și de stat nu au acționat întot
deauna cu consecvență pentru îndeplinirea 
neabătută a hotărîrilor și sarcinilor stabilite 
privind perfecționarea activității de selecțio
nare, pregătire, educare și promovare a 
cadrelor.

In vederea înlăturării neajunsurilor care 
s-au manifestat în munca de cadre și în
făptuirii în condiții calitativ superioare a 
sarcinilor în acest domeniu, se vor lua ur
mătoarele măsuri :

1. - Organele și organizațiile de partid, 
de masă și obștești, organele de stat să 
asigure, prin întreaga lor activitate politico- 
ideologică și cultural-educativă, cunoașterea 
aprofundată și aplicarea de către toți oa
menii muncii a istoricelor hotărîri adoptata 
de cel de-al Xlll-lea Congres al P.C.R., a 
ideilor, tezelor și orientărilor cuprinse în 
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, dezvoltarea 
spiritului revoluționar ai cadrelor de 
conducere, al tuturor comuniștilor, sporirea 
exigenței și fermității în selecționarea, pre
gătirea și promovarea de cadre, cu un ridi
cat simț al datoriei, devotate cauzei parti
dului, patriei și socialismului.

2. - Comitetele județene de partid, 
conducerile ministerelor, ale organizațiilor 
de masă și obștești vor reanaliza și îmbu
nătăți planurile unice de perspectivă, de 
selecționare și pregătire a cadrelor, cores
punzător exigențelor rezultate din Direc
tivele Congresului al Xlll-lea al P.C.R.

Conducerile ministerelor, celorlalte insti
tuții centrale vor acționa cu mai multă 
fermitate pentru ca promovarea cadrelor 
de conducere în aparatul de stat și în eco
nomie să se facă prin concurs, cu respec
tarea normelor legale. Totodată, se vor sta
bili măsuri de redistribuire, în funcție de 
cerințele din unele sectoare de activitate, 
a unor cadre de conducere și execuție, la 
unitățile noi sau la unele locuri care au 
deficit de cadre.

3. - Organele Județene de partid șl 
conducerile ministerelor să exercite un 
control permanent și exigent asupra acti
vității și comportării, cadrelor cu funcții de 
răspundere, a modului în care acestea își 
îndeplinesc sarcinile și se preocupă de 
perfecționarea stilului de muncă, de pre
gătirea lor politică, ideologică și de spe
cialitate, combătînd cu hotărîre automulțu- 
mirea, rutina, lipsa de răspundere, acțio- 
nind cu fermitate pentru întărirea ordinii, și 
disciplinei în toate sectoarele de activitate.

4. — Organele de partid, conducerile 
ministerelor și ale organizațiilor de masă 
și obștești își vor intensifica preocupările 
pentru îndeplinirea integrală a prevederilor 
Programului Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. privind promovarea femeilor 
în funcții de răspundere.

5. - Vor fi luate măsuri de încadrare cu 
ca'dre corespunzătoare a tuturor funcțiilor 
vacante și a celor deținute, cu delegație, 
din nomenclatura organelor de partid, a 
ministerelor și celorlalte instituții centrale.

6. - Pină la șfirșitul lunii mai 1985 să 
fie revăzute și completate rezerva de ca
dre și programele de pregătire a acesteia. ' 
Se va asigura cuprinderea în rezerva de 
cadre a femeilor și tinerilor care au posi
bilități reale de promovare, acționîndu-se 
cu hotărîre împotriva formalismului care se 
mai manifestă în acest domeniu.

7. - In spiritul orientărilor date de se
cretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Ministerul Educației și 
Invățămîntului, Ministerul Muncii, în cola
borare cu ministerele economice vor exa
mina planurile anuale de școlarizare și 
pregătire a forței de muncă, în conformi
tate cu programele speciale adoptate, ți- 
nindu-se seama de cerințele dezvoltării 
economico-sociale ale fiecărui județ. Mi
nisterul Educației și Invățămîntului îm
preună cu Ministerul Muncii și ministerele 
beneficiare vor îmbunătăți sistemul actual 
de repartizare, folosire și evidență a absol
venților de liceu, urmărind îndeaproape 
încadrarea lor în producție și stabilitatea 
in unitățile în care au fost repartizați.

Organele și organizațiile de partid, con
siliile oamenilor muncii vor analiza perio
dic modul de organizare și desfășurare a 
reciclării forței de muncă, stabilind măsuri 
care să determine ridicarea nivelului și efi
cienței perfecționării pregătirii profesionale 
a întregului personal muncitor.

8. - Secția Cadre împreună cu celelalte 
secții ale C’.C. al P.C.R. vor exercita un 
control exigent asupra modului în core 
organele de partid, organizațiile de masa, 
ministerele și celelalte instituții centrale 
acționează. pentru aplicarea hotărîrilor oe 
partid, și a legilor statului in domeniul poli
ticii de-cadre, asigurind formarea, în toa
te domeniile, a unui puternic fond de 
cadre.
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arhitectură inspirată în locul uneiLocuri care și-au schimbat total înfățișarea în ultimii 20 de ani de construcție socialistă, locuri de nerecunoscut azi : în stingă, construcții moderne pe locul vechiului centru al tîrgului teleormănean Turnu Măgurele ; în dreapta, 
periferii banale o tîrgului moldovenesc Buhuși

PRIMĂVARA - ANOTIMP AL ÎNNOIRILOR, 
AL BUNILOR GOSPODARI

Pe agenda de lucru 
a deputaților - 

acțiunea „Primăvara"
I-am întîlnit in numeroase puncta 

ale sectorului : în zona Constantin 
Brincoveanu. in Parcul Tineretului, 
pe Splaiul Unirii, în zona Văcărești, 
In Parcul Libertății... Muncitori, 
gospodine, elevi. Deși cifra exactă a 
celor care au ieșit duminica trecută 
In sectorul 4 pentru a-i aranja 
„toaleta de primăvară" este greu de 
precizat, ea a fost de ordinul zecilor 
de mii.

— Oricum, ne preciza tovarășul 
loan Rusu, prim-vicepreședinte al 
biroului executiv al consiliului 
popular, s-a trecut masiv Ia cea de-a 
doua etapă a acțiunii gospodărești pe 
care noi o denumim „Primăvara".

Denumire concisă și sugestivă,, dar 
de ce „a doua etapă" ? Aveam să 
ne lămurim după ce am parcurs pro
gramul deputaților și edililor secto
rului. Prima lui parte — înlăturarea 
consecințelor grele ale iernii — a fost 
îndeplinită. Cea de-a doua parte 
constă în măsurile de „egalizare" a 
tuțuror zonelor din sector în ce pri
vește activitatea de înfrumusețare și 
bună gospodărire. Este deci vorba de 
intensificarea activității cetățenești 
din zonele Berceni-Oltenița. Drumul 
Găzarului și Progresul, spre a ajunge 
la nivelul celor din Parcul Tinere

tului, Metalurgiet-Emil Raoovlță șl 
Constantin Brincoveanu.

In acest scop, îndată după alegeri, 
noii deputați ai proaspetei legislaturi 
au întocmit programul acțiunilor ce
tățenești de curățenie și înfrumuse
țare edilitară pe perioada 19—24 
martie, ca primă parte a „planului 

® înlăturarea grabnică a urmelor iernii impune acțiuni energice 
din partea edililor și a tuturor cetățenilor ® Curățenia, buna gos
podărire și înfrumusețarea — printre primele puncte ale agendei 
de lucru a deputaților noii legislaturi © Zeci și sute de mii de 
cetățeni - cu uneltele primăverii, în parcuri, pe străzi, în grădini.

strategic". Program Îndeplinit. Deși 
legislatura este abia Ia început în
cercăm totuși să desprindem cîteva 
concluzii din activitatea deputaților 
consiliului popular în acest domeniu.

Pe tovarășul Ion Răduică l-am 
aflat in fața clădirii 220 din Șoseaua 
Olteniței, muncind împreună cu lo
catarii la amenajarea unui teren pen
tru a-1 cultiva cu flori. Locuiește 
aici ? Nu. apartamentul său este în 
zona Parcul Tineretului. Ne explică 
prezența lui ca pe ceva firesc.

— Am fost ales deputat In această 
circumscripție și este firesc să fiu 
printre alegători. Cu atît mai mult 

cu cît circumscripția mea nu s-a 
aflat printre fruntașele sectorului în 
acțiunile de gospodărire și înfrumu
sețare. Dar se va afla, precis.

Pe ce se bizuie aprecierea ? Pe re
zultatele obținute deocamdată. Adică: 
pregătirea tuturor terenurilor dintre 
clădiri pentru cultivarea cu flori sau 

legume ; desfundarea tuturor guri
lor de canal ; curățarea rigolelor... Iar 
în prezent se lucrează cu sîrg la 
plantarea gardurilor vii, a arbuștilor, 
a copacilor. „într-un cuvînt, , cir
cumscripția împrumută tot ce e bun 
din activitatea zonei Parcul Tinere
tului, unde locuiesc" — ne asigură 
deputatul.

Cum s-a ajuns la această schim
bare ? Prin dețponstrația „pe viu" că 
posibilitățile de acțiune gospodă
rească ale cetățenilor de pe Șoseaua 
Olteniței nu sînt cu nimic mai prejos 
decît ale celor din alte zone ale sec
torului. Demonstrație care a început 
încă din campania electorală cînd 

cetățeni și candidați au „inventa
riat" cauzele acelor „pete albe" în 
activitatea edilitar-gospodărească In 
circumscripție, printre care : lipsa 
unei legături permanente între de- 
putați și asociațiile de locatari, avînd 
drept una din consecințe slaba mobi
lizare a cetățenilor Ia. acțiunile de 
înfrumusețare ; insuficienta cunoaș
tere și mai ales neurmărirea aplică
rii Legii nr. 10 din 1982, care prevede 
obligații precise pentru cetățeni, în
treprinderi și instituții privind acțiu
nile de curățenie și buna întreținere 
a patrimoniului public ; activitatea 
sporadică, redusă în domeniul educă
rii civice a locatarilor, inclusiv al 
organizării unor schimburi de expe
riență cu circumscripțiile frun
tașe etc.

Cu ce se mîndresc 
cetățenii circumscripției
O definiție a Legii nr. 10 ? Tovară

șul Petre Covaliuc, deputat In Cir
cumscripția electorală nr. 36, o tra
duce simplu și pe înțeles : „Să te 
mîndrești cu cele făcute de tine în
suți pe strada ta, să-ți fie drag să te 
apropii de blocul sau casa-n care 
locuiești". Cu ce se mîndresc cetă
țenii din- circumscripția lui ? Cei din 
strada Giurgiului — cu peluzele de 
flori din fața blocurilor, adevărate 
covoare migălite și Îngrijite de el 
de cu primăvară pină toamna tîrziu, 

cei de pe străzile Ghimpați și Tîrgu 
Frumos — cu căsuțele curate „ca 
oul", înecate vara in zorele, cu tro
tuarele măturate ca „propriul prag".

— Sigur că e bine să cunoști legea, 
dar totul este s-o aplici, continuă de
putatul. Iar aplicarea ei se vede 
punct cu punct în aspectul blocului, 
al curții, al străzii, al cartierului. E 
o adevărată oglindă a simțului de 
gospodar.

Aplică oare toți cetățenii sectorului 
legea ? Din păcate, nu. E drept, aceș
tia sînt puțini, sînt supuși criticii se
vere din parteă colocatarilor, a con
cetățenilor, uneori trebuie să suporte 
consecințe chiar materiale, sub for
mă de amenzi aplicate mai ales de 
activul obștesc al consiliului popu
lar. Dar fenomenul de excesivă co
moditate a unora, atunci cînd e vor
ba de interesul colectiv, persistă încă. 
Repetăm, asemenea fenomene sînt 
rare, cel mai adesea sînt înlăturate 
de opinia publică. „O fi, dar gunoiul 
bate la ochi mai ales în casa curată", 
este de părere Constantin Vidoc, 
muncitor la „Timpuri Noi", cunoscut 
de toți colocatarii din blocul nr. 29, 
strada Tohani, ca „om cu mîini de 
aur și suflet de pline".

î-

CETÂ ȚENI!
I
i Intensificați acțiunile de muncă patriotică ! 
j pentru înfrumusețarea localităților! . j

Intr-adevăr, chiar „rarități" fiind, 
asemenea atitudini, care lezează sim
țul gospodăresc al cetățenilor, nu 
sânt durabile, căci nu-s tolerate. 
Tocmai de aceea ne mărginim la un 
singur exemplu de ignorare, ba chiar 
încălcare a legii. Este vorba de ce- 
tățenul Dumitru Ciortea din strada 
Tulnici nr. 4, bloc 46, care nu numai 
că „nu se coboară" pină la a pune 
mina pe o unealtă să deretice în ju
rul blocului alături de ceilalți colo
catari, dar de fiecare dată cînd cineva 
11 invită să o facă, promite „îndrăz
nețului" că îi va găsi el „ac de co
jocul" lui. Paradoxal, cetățeanul 
amintit îndeplinește funcția de... ad
ministrator de bloc. Adică tocmai cel 
care este dator să-și mobilizeze colo
catarii la acțiunile de gospodărire și 
înfrumusețare a blocului ! Nu incape 
îndoială că adunarea generală a aso
ciației de locatari își va spune cu- 
vîntul, iar atitudinea arțăgosului va 
deveni de domeniul trecutului.

Revenim însă printre cei ce adau
gă acestei primăveri plusul de pros
pețime prin munca lor. în zona Con
stantin Brincoveanu. lingă modernul 
edificiu al Spitalului de copii, oame
nii plantează pomi, pregătesc terenul 

pentru straturile de flori ; in strada 
Urziceni, în locul fostului maidan, 
prinde contur un viitor parc ; in ex
tremitatea de sud a sectorului, intre 
I.M.G.B. și centura municipiului, se 
sapă gropi în care vor fi plantați sal- 
cîmi, plopi și castani, o adevărată 
„magistrală verde", iar in limita 
nordică — Splaiul Unirii — se plan
tează sălciile ce se vor oglindi în apa 
Dîmboviței.

...Secvențe ce pot fi lntîlnite în 
zilele de duminică sau în după- 
amiezile altor zile în Capitală, 
precum și în numeroase locali
tăți ale tării. Dar care, de fie
care dată. întrunesc în ele simțul 
răspunderii de om. de cetățean, 
de edil. Tocmai de aceea, con
siliile populare, deputății noii le
gislaturi, prin organizațiile de masă 
din cartiere, O.D.U.S., asociațiile de 
locatari au datoria de a mobiliza pe 
scară largă cetățenii la intensificarea 
lucrărilor gospodărești și de în
frumusețare a localităților. Este o în
datorire legală a fiecăruia. în inte
resul fiecăruia și-al tuturor.

Laurențiu DUȚA

I 
I
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PREȘEDINTELUI ȚĂRII
- ÎNALTUL OMAGIU AL POPORULUI

CALDE MESAJE DE FELICITARE DE PE TOT CUPRINSUL PATRIEI
Intr-un singur glas și o singură 

voință cu întregul nostru popor și 
partid, vă exprimăm, în numele co
muniștilor. al tuturor oamenilor 
muncii de pe cuprinsul județului 
nostru, sincerele noastre felicitări 
pentru reînvestirea dumneavoastră 
în înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BISTRIȚA-NASAUD AL 
P.C.R. și a CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN.

In aceste momente solemne, expri- 
mîndu-ne, în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii de pe 
cuprinsul județului Bistrița-Năsăud, 
întreaga adeziune la politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, vă asigurăm, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
munci fără preget pentru a înfăptui 
în totalitate sarcinile ce ne revin din 
istoricele hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea. din celelalte hotărîri de 
partid și de stat, din prețioasele in
dicații ce ni le-ați dat cu prilejul 
vizitelor de lucru din județ, con
vinși fiind că numai așa ne putem 
aduce contribuția la transpunerea în 
viață a mărețelor programe de înăl
țare a României spre piscurile înal
te ale progresului si civilizației, ale 
bunăstării in era comunistă de 
miine. '*

în deplină unitate de gînd și sim
țire cu întreaga noastră națiune, co
muniștii. personalul muncitor din 
MINISTERUL APROVIZIONĂRII 
TEHNICO-MATERIALE ȘI CON
TROLULUI GOSPODĂRIRII fon
durilor FIXE vă aduc. _ cu deo
sebit respect, din adîncul ființei lor, 
cel mai- fierbinte..omagiu pentru re
alegerea dumneavoastră în funcția 
de președinte al Republicii Socialiste 
România.

Vă rugăm să ne permiteți, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să ne exprimăm și cu 
acest prilej adeziunea noastră totală 
la politica internă și externă a parti
dului și statului, reînnoindu-ne. tot
odată. angajamentul nostru solemn 
ca. urmind exemplul dumneavoastră 
strălucit de devotament și dăruire 
revoluționară. Să acționăm cu înaltă 
responsabilitate și întreaga noastră 
putere de muncă pentru valorifica
rea cu maximă- eficiență a puterni
cului potențial material și tehnic al 
tării, aducindu-ne astfel contribuția, 
alături de întregul nostru popor., la 
realizarea Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R. și 
a CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată: Animați de. cele 
mai alese sentimente de dragoste 
fierbinte, adîncă stimă, prețuire fără 
seamăn și nemărginită recunoștință, 
comuniștii, toți locuitorii județului 
vă roagă să primiți înaltul lor oma
giu. cele mai sincere și • mai 
călduroase felicitări, urări exprima
te din adîncul inimilor, de sănătate 
îndelungată și fericire, multă putere 
de muncă și creație, ani toț mai nu
meroși în fruntea partidului și. a 
statului, spre binele și fericirea na
țiunii române, pentru cauza păcii, 
destinderii, prieteniei și colaborării 
între toate popoarele lumii.

Vă încredințăm, și in aceste zile 
solemne, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că. urmîn- 
du-vă neabătut exemplul inegalabil 
de muncă și de viață, ne vom uni 
forțele și mai strâns si vom acționa 
și mai energic pentru a traduce în
tocmai in viață tezele, orientările, 
indicațiile și sarcinile trasate de 
dumneavoastră.’ hotăririle Congresu
lui al XIII-lea al partidului, astfel 
incit să întîmpinăm jubileul -glorio
sului eveniment din iulie 1985 și să 
încheiem anul 1985 cu rezultate cit 
mai bune, asigurind o temeinică 
bază pentru trecerea la cincinalul 
următor.

Vă adresăm. încă o dată. înaltul 
nostru onor și exprimăm dorința 
fierbinte' a fiecăruia dintre botoșă- 
neni de a vă avea mereu in fruntea 
partidului și. a tării, de a vă înde
plini toate năzuințele și aspirațiile.

In telegrama MINISTERULUI 
EDUCAȚIEI ȘI ÎNVAȚAMÎNTULUI 
se spune: Cu inimile pline de nemăr
ginită dragoste și mindrie patriotică, 
de profundă recunoștință și admira
ție, comuniștii. întregul activai Mi
nisterului Educației și învățămîntu- 
lui. împreună cu toți slujitorii școlii 
românești și tineretul studios,- am 
luat cunoștință de faptul că. Marea 
Adunare ' Națională, exprimind voin
ța unanimă a națiunii, v-ra. rejnvestit 
în suprema funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România.

Asemenea tuturor cetățenilor pa
triei. noi vedem în realegereii. dum
neavoastră in fruntea tării confirma
rea strălucitelor calități de revolu
ționar consecvent dovedite de-a lun- 

"gul întregii vieți, de conducător în
cercat și patriot înflăcărat pentru 
care nimic nu poate întrece în în
semnătate năzuințele și aspirațiile 
poporului, de tribun fără seamăn al 
celor mai înaintate idei ale contem
poraneității. Cele două decenii, care 
au trecut de la istorica. Plenară a 
Comitetului Central al Pârtidului 
Comunist Român din martie, 1985, 
care v-a ales în funcția, supremă de 
conducere a partidului. reprezintă 
cea mai fertilă. perioadă din istoria 
de totdeauna a patriei, denumită, cu 
îndreptățit temei, cu deosebită satis
facție și fierbinte mîndrie patriotică, 
de către' întregul . popor „Epoca 
Ceaușescu".

In numele tuturor cadrelor didac
tice. al elevilor și studenților, ne an
gajăm in fața partidului și poporu
lui. a dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom acționa neîncetat, 
intr-o deplină unitate, pentru ridi
carea învățămîntului la nivelul răs
punderilor și exigentelor pe care le 
pune in fața sa dezvoltarea Româ
niei în etapa actuală și în perspec
tivă.

Votul unanim al Marii Adunări
Naționale reprezintă expresia voin
ței întregii noastre națiuni de. a 
înainta ferm pe calea socialismului 
și comunismului, garanția deplină a 
creșterii continue a prestigiului 

României pe plan internațional, a 
afirmării sale tot mai puternice în 
rindul națiunilor lumii — se men
ționează in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN 
AL P.C.R. și a CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN.

Pentru noi, ca de altfel pentru în
treaga națiune română, dumnea
voastră reprezentați Omul-Erou ri
dicat din rindurile poporului, căruia 
i-ați înțeles pe deplin năzuințele, 
dedicîndu-vă fără, preget, eu devo
tament si capacitate strălucită. în
treaga viață si activitate împlinirii 
idealului de a făuri o patrie a pro
gresului și fericirii celor ce muncesc. 
In fruntea națiunii, împreună cu 
partidul și poporul, sînteți mereu 
flacăra vie. conștiința trează a nea
mului in efortul generos dedicat 
înălțării în demnitate a tării spre 
piscurile de aur ale socialismului și 
comunismului.

Vă dorim din adîncul inimii, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ani mulți în sănătate, 
deplină putere de muncă, pentru a 
vă afla mereu tînăr și plin de ener
gie in fruntea partidului și statului, 
conducind cu aceeași clarviziune 
Si înțelepciune destinele poporului 
nostru.

Colectivul CONSILIULUI LEGIS
LATIV, animat de cele mai alese 
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în conștiința
unui brav

popor

Sînt anii-aceștia ani de libertate 
prin care noi columne am durat 
spre comuniste zări demult visate 
avînd in frunte-un înțelept Bărbat.

loan VASIU

Sînt anii-aceștia ani care vibrează 
în conștiința unui brav popor 
fereastră larg deschisă spre amiază 
prin care azi scrutăm spre Viitor.

Sînt anii-aceștia ani de bucurie 
pe care-n unitate i-am ales 
să urce scumpa noastră Românie 
spre nalte culmi de pace și progresl

sentimente de stimă și prețuire, vă 
roagă să-i permiteți să vă exprime 
cel mai respectuos omagiu, înaltă 
cinstire, împreună cu cele mai alese 
felicitări și sincere urări de sănăta
te, viață îndelungată și putere de 
muncă.

In acest moment solemn, ne an
gajăm. să milităm, ca activiști de 
partid și de stat, pentru înfăptuirea 
consecventă a politicii principiale, 
științifice, umaniste,' de pace și co
laborare cu toate națiunile, pe care 
o promovați cu strălucire în fruntea 
partidului și statului, pentru aplica
rea neabătută a legalității,, eticii și 
echității' socialiste, principii pe care 
le-ați așezat ferm și definitiv la 
baza ’întregii noastre vieți sociale. 
Vă' Încredințăm, mult iubite și stima
te tovarășe. Nicolae Ceaușescu, că în
tregul colectiv al Consiliului Legis
lativ va acționa cu hotărîre și în vii
tor în vederea traducerii în viață a 
principiilor politicii, legislativ^ a 
partidului și statului, pentru reali
zarea. mărețelor hotărîri adoptate de 
Congresul al XIII-lea al partidului, 
pentru ridicarea României pe cele 
mai inalte culmi de progres și civi
lizație socialistă.

Momentul solemn al realegerii 
dumneavoastră de către Marea Adu
nare Națională in înalta funcție de 
președinte al țării dobîndește sem
nificații deosebite, avind loc în aces
te zile cînd se împlinesc două de
cenii de cind dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vă aflați în fruntea par
tidului — decenii de nepieritoare 
glorie, care au dat cea mai intensă 
strălucire României și v-au consa
crat drept erou între eroii de re
nume ai neamului — se relevă în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R.

Ne exprimăm recunoștința fier
binte pentru tot ceea ce Întreprin
deți — spre mindria și satisfacția 
întregului popor — ca personalitate 

• proeminentă a. vieții politice inter
naționale contemporane, ca - expo
nent al idealurilor de pace, Înțele
gere și colaborare, pentru cauza ge
nerală a socialismului și comunis
mului.

Convinși fiind că sub înțeleaptă și 
clarvăzătoarea dumneavoastră con
ducere vom înainta neabătut spre 
noi și mărețe împliniri socialiste, vă 
adresăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
calde și respectuoase urări de sănă
tate, viață îndelungată și putere de 
muncă, spre gloria patriei, pentru 
binele și prosperitatea poporului ro
mân.

In aceste momente istorice, vă ru
găm. cu profund respect, să ne per
miteți să dăm glas sentimentelor de 
nețărmurită bucurie și de dragoste 
ale comuniștilor și întregului perso- 

nai muncitor de la CURTEA SUPE
RIOARA DE CONTROL FINAN
CIAR și să vă adresăm, din adîncul 
inimilor, cele mai calde felicitări cu 
prilejul realegerii dumneavoastră in 
înalta funcție de președinte al Re
publicii' Socialiste România.

Reafirmînd și cu acest prilej sen
timentele de profundă dragoste și 
nețărmurită recunoștință pe care le 
nutrim față de dumneavoastră, ma
rele conducător al poporului român, 
vă rugăm să primiți urarea noastră 
cea mai arzătoare de a ne conduce 
mai departe în deplină sănătate și 
putere de muncă, pe drumurile tot 
mai luminoase ale civilizației socia
liste și comuniste.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. si a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : înfăptuit în luna 
martie. ,în care am celebrat împli
nirea a 20 de ani de cînd sînteți la 
cîrma gloriosului nostru partid, actul 
reînvestirii dumneavoastră în funcția 
de președinte al țării constituie ga
ranția că magistrala operă pe care 
ați conceput-o și pe care o condu
ceți cu atîta clarviziune și dîrzenie 
va fi dusă cu succes mai departe. în- 
făptuindu-se astfel mărețele obiec
tive stabilite de Congresul al XIII- 
lea al partidului, de înaintare impe
tuoasă a României pe culmile înalte
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ale civilizației și bunăstării comunis
te, precum și politica noastră exterriă 
de colaborare. înțelegere și pace în 
lume.

Mîndri că în fruntea partidului și 
a patriei vă aflați, ca un firesc act 
de echitate politică și socială, dum
neavoastră, revoluționarul cu aura de 
lumină ce ați edificat o epocă ce .vă 
va purta peste veacuri numele, noi, 
bucovinenii, în frunte cu comuniștii, 
ne angajăm și în aceste, momente 
solemne că ne vom consacra’ ‘toate 
eforturile îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor ce ne revin pentru înfăp
tuirea unei noi calități in toate'do
meniile de activitate și. că, strîns 
uniți în jurul partidului, vă vom 
urma cu fermitate crezul și fapta, 
spre binele și înflorirea scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă 
România.

COMITETUL NATIONAL PEN
TRU APĂRAREA PĂCII, împreună 
cu întregul popor,’ își exprimă ne
țărmurita bucurie și mîndrie patrio
tică pentru reînvestirea dumnea
voastră, cel mai iubit fiu al națiu
nii române, genial organizator și 
conducător al tuturor victoriilor 
noastre, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, în suprema 
funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România.

Puternica rezonanță în conștiința 
umanității a strălucitelor dumnea
voastră inițiative de pace, a chemă
rilor adresate popoarelor, tuturor 
forțelor progresiste de a-,și intensifi
ca eforturile în lupta pentru dezar
mare; și in primul rind pentru de
zarmare nucleară, constituie o con
tribuție de. excepțională însemnăta
te la cauza făuririi unei lumi fără 
arme și fără războaie, pentru asigu
rarea dreptului fundamental al oa
menilor, al popoarelor lă viață, Ia 
existență libei’ă și demnă.

Aflrmîndu-ne încă o dată caldele 
sentimente de dragoste și prețuire, 
vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae' Ceaușescu, că ne 
vom consacra întreaga noastră capa
citate și putere de muncă transpu
nerii în viață a sarcinilor ce ne re
vin în susținerea politicii de pace, 
prietenie și largă colaborare interna
țională a României socialiste.

In numele comuniștilor, al tuturor 
celor ce trăiesc și muncesc pe aces
te minunate meleaguri — români, 
germani și maghiari — ne exprimăm 
cu profundă stimă și mîndrie patrio
tică — se arată în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN SIBIU AL 
P.C.R. și a CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN — omagiul fierbinte, de
plina satisfacție ■ față de realegerea 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. în înalta 
funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România.

La fel ca în intreaga țară, cinstim 
și pe meleagurile sibiene, cu recu

noștință și satisfacție, mărețele cti
torii și împliniri înălțate în ultimii 
20 de ani. sub conducerea dumnea
voastră înțeleaptă și clarvăzătoare, 
perioada cea mai rodnică și înflori
toare din întreaga istorie a României, 
purtînd puternica pecete a spiritului 
dumneavoastră revoluționar, novator, 
a gindirii dumneavoastră cutezătoare, 
etapă de profunde și statornice în
noiri în toate domeniile vieții politi
ce. economice și sociale pe care în
treaga națiune o definește cu justifi
cată mîndrie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

In această zi de aleasă sărbătoare, 
rie exprimăm legămintul solemn de 
a înfăptui istoricele hotăriri ale Con
gresului al XIII-lea al partidului./de 
a răspunde cu fapte de muncă exem
plare însuflețitoarelor îndemnuri pe 
care ni le adresați pentru a spori 
contribuția comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii de pe aceste .stră
vechi meleaguri românești Ia finali
zarea cu succes a sarcinilor anului 
1985. așezînd temelii trainice afirmă
rii cerințelor și exigențelor noii cali
tăți in viitorul cincinal.

Cu adîncă emoție și profundă mtn- 
drie patriotică, în deplin consens cu 
cele mai alese sentimente care ani
mă întregul nostru popor, vă rugăm 
să ne permiteți să dăm glas satis
facției depline a tuturor petroliștilor 

țării pentru reînvestirea dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai ițjbit și stimat fiu al națiu
nii, ctitorul României moderne, apă
rător înflăcărat al cauzei păcii și co
laborării intre popoare, în funcția de 
președinte al Republicii Socialiste 
România — se relevă în telegrama 
MINISTERULUI PETROLULUI.

Profund recunoscători pentru tot 
ceea ce ați făcut și faceți spre bi
nele și, fericirea poporului, oamenii 
muncii din industria extractivă de 
petrol și gaze văi aduc cel mai fier
binte omagiu, exprimîndu-și con
vingerea nestrămutată că, avîndp-vă 
pe dumneavoastră în fruntea parti
dului și a țării". Vom înfăptui neabă
tut, mărețele obiective stabilite de 
Congresul al XIII-lea, de creștere 
susținută a economiei românești și, a 
bunăstării națiunii.

Detașamentul petroliștilor țării vă 
încredințează de devotamentul ne
mărginit și hotărîrea lor. nestrămu
tată de a munci cu dăruire și price
pere sub exemplul viu al vieții și 
activității dumneavoastră neobosite 
pentru înfăptuirea exemplară â po
liticii interne.și externe a partidului 
și statului nostru, pentru asigurarea 
resurselor energetice și de materii 
prime ale economiei noastre națio
nale in continuul său proces de dez
voltare și modernizare.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R. 
și a> CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN se reliefează: Realegîn- 
du-vă în-fruntea Republicii pe dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai iubit 
al națiunii,. suflet. din sufletul aces
tui popor, inima veșnic vie a țării, 
patriotul . înflăcărat care pune mai 
presus de orice binele nostru, al tu
turor. cauza propășirii patriei, avem 
garanția sigiiră că' veți conduce mai 
departe, cu neseoată energie și-clar
viziune. destinele României, țară în 
care a dispărut ’ pentru totdeauna 
inegalitatea -socială- și națională și 
unde. în spiritul celei mai profunde 
democrații, masele largi de oameni 
ai muncii participă direct la condu
cerea . societății. Vedem astfel. în 
persoana dumneavoastră, comunistul 
de omenie, întruchiparea, chintesen
ța' demnității unui popor care a do
rit mult și și-a cucerit prin jertfe 
grele dreptul la o viață liberă și in
dependentă.

însuflețiți de dragostea fierbinte și 
devotamentul nețărmurit față de 
patrie, de perspectivele grandioase 
pe care le prefigurează istoricele do
cumente ale Congresului al XIII- 
lea, comuniștii, toți oamenii muncii 
clin județul Teleorman se angajează 
solemn ca, prin muncă plină de abne
gație, să-și dedice întreaga dăruire 
și pasiune revoluționară, întreaga 
capacitate creatoare edificării socia

lismului și comunismului pe pămîn- 
tul României,

Reînvestirea dumneavoastră de 
către Marea Adunare Națională in 
înalta funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România consti
tuie pentru oamenii de muzică din 
țara noastră, ca și pentru întregul 
popor român, expresia voinței ’una
nime a națiunii române, chezășia îm
plinirii celor mai cutezătoare aspira
ții de progres, de, bunăstare mate
rială și spirituală, de dezvoltare’'li
beră, independentă a patriei — se 
menționează în telegrama UNIUNII 
COMPOZITORILOR ȘI MUZICOLO
GILOR.

In efortul eroic al poporului ro
mân, de o intensitate și măreție 
care nu-și află asemănarea în în
treaga noastră istorie, ne considerăm 
angajați și noi, muzicienii. Sîntem 
cu toții pătrunși de sentimentul res
ponsabilității politice și cetățenești, 
de mindria de a participa la afirma
rea puterii de creativitate a poporu
lui român în cea mai fertilă epocă 
a dezvoltării sale, denumită, pentru 
totdeauna de istorie „Epoca Nicolae 
Ceaușescu". Unind glasul nostru cu 
al.întregii națiuni în fierbintele pri
nos de dragoste și gratitudine pen
tru dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, vă rugăm 
să. primiți din partea noastră, a mu

zicienilor din România socialistă, 
cele mai însuflețite urări de sănătate 
și fericire, multă, puter.e de muncă și 
viață îndelungată spre a . conduce 
mai departe destinele poporului pe 
drumul glorios al ' socialismului și 
comunismului.

Reînvestirea dumneavoastră în 
funcția supremă de .președinte .al 
Republicii Socialiste România con
stituie expresia omagiului fierbinte, 
a celei mai profunde recunoștințe 
pentru neobosita activitate desfășu
rată de două decenii în fruntea 
partidului și statului, pentru strălu
citoarele realizări dobîndite în epoca 
deschisă 1 de Congresul1 al IX-l'ea al 
partidului, cea mai bogată în împli
niri din întreaga noastră istorie mi
lenară — se evidențiază în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
VRANCEA AL P.C.R.

Pătrunși de înalta responsabilitate 
ce o , avem față de înfăptuirea în
tregii politici a partidului și statu
lui nostru, de realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan pe anul 1985 și pe 
întregul cincinal, oamenii muncii, 
toți locuitorii județului Vrancea iși 
reafirmă hotărîrea — așa cum au 
făcut-o și în-alegerile de-la 17 mar
tie a.c., cind și-au dat votul Pro
gramului partidului — de a asigura 
condiții tot mai, bune desfășurării 
activității de . partid, și 'economico- 
sociale,. de a ridica nivelul calitativ 
și al eficienței muncii noastre in 
toate domeniile. In prezent, răspun- 
zind inflâdăr ațelor dumneavoastră 
chemări patriotice formulate, in ma
gistrala cuvintare rostită la marele 
l’or.um legislativ, al patriei, acționăm 
cu hotărîre pentru a materializa 
prețioasele indicații, sarcinile com
plexe -pe care le-ați pus in fața în
tregului partid și popor la recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R.

Sîntem hotărîți, mult stimate to
varășe secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președinte al 
Republicii Socialiste România, să 
întărim in continuare rolul conducă
tor al organelor și organizațiilor de 
partid, să dăm. un nou suflu activi
tății de partid, să îmbunătățim mun
ca . politico-organizatorică. și educa
tivă in vederea sporirii contribuției 
tuturor oamenilor muncii pentru 
traducerea în viață a politicii parti
dului și statului nostru.

Consiliul de conducere, comuniștii, 
toți oamenii muncii din cadrul 
INSPECTORATULUI GENERAL DE 
STAT PENTRU CONTROLUL CA
LITĂȚII PRODUSELOR vă adre
sează. alături de întregul popor, cele 
mai alese sentimente de nețărmurită 
dragoste, de profundă stimă și adîn
că recunoștință, calde felicitări și 
urări de sănătate, fericire, viață în
delungată și putere de muncă, de 
noi și tot mai mari succese în frun
tea. partidului și a statului nostru 
pentru înfăptuirea operei de edifi

care a socialismului și comunismului 
pe pămîntul României.

Oamenii muncii din controlul teh
nic de calitate și metrologie își re
afirmă și cu acest prilej totala ade
ziune , la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru și fac 
legămîptul solemn de a urma și în
făptui cu fermitate și hotărîre ne
strămutată indicațiile și orientările 
dumneavoastră pentru ridicarea con
tinuă a nivelului tehnic și calitativ 
și a competitivității produselor ro
mânești.

Mult iubite și stimate tovarășe 
președinte al Republicii, ne alătu
răm cu întreaga ființă unanimei 
urări a națiunii noastre — de a trăi 
mulți ani, cu sănătate și putere de 
muncă, pentru a conduce pe mai 
departe țara și poporul spre noi vic
torii, pe calea luminoasă trasată de 
Congresul al XIII-lea al partidului.

In telegramele transmise de CON
SILIUL ZIARIȘTILOR, AGENȚIA 
ROMANA DE PRESA si RADIO- 
TELEVIZIUNEA ROMANA se men
ționează : Adtul istoric al reale
gerii dumneavoastră în funcția su
premă de președinte al Republicii 
Socialiste România unește indisolu
bil . gîndurile și simțămintele ziariș
tilor" români cu nețărmurita bucurie 
și satisfacția plenară, a întregii na
țiuni,, care* și-a confirmat încă o dată 

voința de neclintit de a avea în frun
tea țării pe cel mai iubit și stimat 
fiu al său, pe bărbatul care confirmă 
cu strălucire, prin întreaga sa viață 
de muncă și luptă revoluționară, 
inegalabilele calități de cîrmaci al 
destinelor poporului nostru.

Pentru presa noastră, ■ pentru gaze
tarii români nu poate fi mai fru
moasă, mai nobilă- îndatorire decît 
slujirea devotată a marilor dumnea
voastră idei și acțiuni care au adus 
României. nedezmințitul prestigiu 
universal de care se bucură azi. Sin- 
term mîndri și vă sîntem recunoscă
tori pentru misiunea de răspundere 
pe care ne-ați . încredințat-o și vă 
asigurăm și cu acest prilej că vom 
face totul pentru a fi la înălțimea 
exigențelor pe care le cuprinde con
cepția dumneavoastră despre presă 
și rolul gazetarului comunist.

Primiți, vă rugăm, tovarășe pre
ședinte al Republicii, impreună cu 
expresia vie a recunoștinței față de 
neobosita dumneavoastră activitate 
dedicată înfloririi patriei socialiste, 
cele mai calde felicitări și, din toată 
inima, urări de sănătate și putere de 
muncă, ani îndelungați și rodnici în 
conducerea destinelor țării, spre fe
ricirea poporului, spre gloria veșnică 
a României.

Vestea reînvestirii dumneavoastră- 
în suprema funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România — se 
spune in telegrama colectivului de 
oameni ai muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA MINIERA LUPENI — ne-a 
umplut inimile de bucurie „și satis
facție. Națiunea noastră liberă și 
independentă și-a găsit în personali
tatea dumneavoastră proeminentă 
idealul de conducător. împlinirile din 
viața șconomico-socială a țării în
scrise in perioada de maximă înflori
re a celor douăzeci de ani, pe care 
cu justificată mîndrie o numim 
„Epoca Ceaușescu", fiind cea mai 
elocventă expresie.

Dînd glas celor mai alese sentimen
te de stimă și prețuire, de profund 
atașament la politica partidului și 
statului nostru, colectivul de oameni 
ai muncii de la I.M. Lupeni se anga
jează să înfăptuiască în mod exem
plar sarcinile celui de-al XIII-lea 
Congres, să dea peste plan noi tone 
de cărbune' cocsificabil, contribuind 
în acest mod la creșterea potențialu
lui energetic al țării, la bunăstarea și 
prosperitatea poporului nostru, la în
făptuirea neabătută a socialismului și 
comunismului in patria noastră.

în telegrama colectivului TEA
TRULUI NAȚIONAL BUCUREȘTI 
se spune : Colectivul Teatrului Na
țional, într-o puternică și indestruc
tibilă unitate de gind și de voință 

.cu toți oamenii muncii, își exprimă 
deplina satisfacție, bucuria, mîndria 
și cinstea prilejuite de reînvestirea 
dumneavoastră în înalta funcție de 

președinte al Republicii Socialista 
România.

Intr-adevăr, ultimele două dece
nii de cînd vă aflați în fruntea 
partidului și statului nostru poartă 
amprenta inconfundabilă a clarviziu- 
nii, gindirii cutezătoare și neabătutei 
dumneavoastră lupte pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare, a indepen
denței și suveranității patriei, pen
tru perfecționarea neîncetată a ra
porturilor sociale și a democrației 
socialiste, pentru ridicarea scumpei 
noastre țări pe noi culmi de civili
zație materială și spirituală.

Vă încredințăm și cu acest prilej, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom precu
peți nici un efort pentru a traduce 
în mod exemplar în viață obiectivele 
îndrăznețe stabilite de cel de-al 
XIII-lea Congres al P.C.R.. că vom 
acționa astfel incit creațiile Națio
nalului șă oglindească în imagini 
grăitoare efortul tumultuos al unui 
popor stăpîn pe destinele sale, al 
unei țări libere și independente: 
România socialistă.

Din inima Apusenilor, de pe aces
te pitorești și românești meleaguri, 
gîndul și simțirea noastră se în
dreaptă cu recunoștință fierbinte că
tre dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu 
— se arată în telegrama COMITE
TULUI DE PARTID DIN COMUNA 
JIOREA — căruia noi, moții,' locui
tori dintotdeauna ai acestor melea
guri, vă datorăm atît de mult dum
neavoastră, care ați pus piatra de 
temelie a marelui șantier care sînt 
astăzi Munții Apuseni.

Cu ocazia reînvestirii dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cu cea mai înaltă răs
pundere în stat, Comitetul comunal 
de partid și Consiliul popular comu
nal Horea. în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor , muncii din 
această străveche localitate, vă urea
ză fericire și succes deplin în 
neobosita activitate ce o desfășurați 
în fruntea partidului și statului și 
vă asigură că nu vom precupeți nici 
un efort pentru transpunerea în 
viață a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea al partidului.

Alături de întregul popor, comu
niștii, ceilalți oameni ai muncii de 
la ÎNTREPRINDEREA DE ȚEVI 
„REPUBLICA" . vă adresează din 
toată inima, o dată cu sentimentele 
de profundă stimă, dragoste și înal
tă prețuire, cele mai calde felicitări 
și un fierbinte omagiu cu ocazia 
împlinirii a 20 de ani de .la alege
rea dumneavoastră in fruntea parti
dului și a realegerii dumneavoastră, 
de către Marea Adunare Națională, 
dmd expresie voinței. întregii na
țiuni, in funcția supremă de pre
ședinte al Republicii Socialista 
România.

însuflețiți de exemplul strălucit pe 
care il oferiți națiunii noastre so
cialiste, vă asigurăm că vom acțio
na cu toată fermitatea pentru tra
ducerea in viată a sarcinilor ce ne 
revin din hotăririle Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român și ne angajăm să îndeplinim 
în cele mai bune condiții sarcinile 
de plan pe anul 1985' și pe întregul 
cincinal, în condițiile reducerii con
tinue a consumului de metal, ener
gie electrică și combustibil, asigu
rind in acest fel o eficiență ridicată 
si o calitate superioară a produselor 
întreprinderii noastre.

In telegrama COLECTIVULUI DE 
MUNCA AL UNIVERSITĂȚII DIN 
TIMIȘOARA se spune : Cadrele di
dactice și studenții, toți oamenii 
muncii de la Universitatea din Ti
mișoara iși exprimă, cu acest prilej, 
bucuria nemărginită pentru victoria 
strălucită a candidaților Frontului 
Democrației și Unității Socialiste în 
alegerile din 17 martie. Avem con
vingerea. mult stimate tovarășe 
secretar general, că și de această 
data întreaga noastră națiune și-a ex
primat înalta recunoștință si satis
facție pentru minunatele realizări 
obținute în măreața epocă pe care cu 
mîndrie o numim „Epoca Ceaușescu".

Conștienți că realizările noastre, în 
toate domeniile vieții sociale, iși au 
izvorul in modul strălucit cu care 
aV p°pdus Si conduceți destinele pa
triei. în principialitatea, clarviziunea 
și fermitatea cu care orientați în
treaga politică a partidului și statu
lui nostru, permiteți-ne. mult iubite 

.tovarășe Nicolae Ceaușescu. să vă 
adresăm cele mai căldurose felicitări 
pentru realegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al Repu
blicii Socialiste România. Acest act 
istoric reprezintă, pentru noi toți, cea 
mai sigură garanție a îndeplinirii ho- 
tăririlor adoptate de Congresul al 
XIII-lea al partidului.

Ca militanți pe frontul științei, 
culturii și educației ne-am însușit cu 
profundă responsabilitate sarcinile 
de mare răspundere ce revin școlii 
superioare, universității noastre, în 
domeniul pregătirii cadrelor necesare 
economiei și culturii naționale, inte
grării cu cerințele edificării socialis
mului și comunismului în scumpa 
noastră patrie.

în telegrama COMITETULUI DE 
PARTID AL COMBINATULUI SI
DERURGIC GALAȚI se spune : în 
aceste momente de înălțătoare vi
brație patriotică, cînd Marea Adu
nare Națională, împlinind actul de 
voință și dorința arzătoare a între
gii noastre națiuni, v-a reînvestit în 
înalta funcție de stat — de pre
ședinte al Republicii noastre dragi, 
comuniștii, toți cei peste 50 000 de 
oameni ai muncii din unitățile plat
formei siderurgice de la Galați vă 
roagă să primiți urarea lor. izvo- 
rîtă_ din adîncul inimilor, de multă 
sănătate, de ani mulți .de viață și 
putere nestinsă de muncă pentru a 
conduce țara și poporul pe drumul 
neabătut al mărețelor împliniri so
cialiste și comuniste.

Siderurgiștii gălățeni, alături de 
toți fiii patriei, țin să-și aducă oma
giul lor fierbinte conducătorului 
partidului și statului nostru pentru 
încrederea permanentă pe care le-a 
acordat-o și misiunea cu care i-a în
vestit de a zidi, în aceste două de
cenii care au trecut de la istoricul 
Congres al IX-lea al partidului, aici 
la Dunăre, cea mai puternică și mo
dernă cetate metalurgică care pro
duce si furnizează astăzi jumătate
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CAMPANIA AGRICOLA QE PRIMftUflRfi-DESfftSURflTA EXEMPLAR! Patriotismul artei, 
condiție a perenității ei

16 APRILIE!
Un consiliu agroindustrial 
din județul Olt, în care 
munca este astfel organi
zată încît la această dată 
să încheie semănatul în 
cele mai bune condiții

Debutul lucrărilor in campania 
din primăvara acestui an în, județul 
Olt l-au făcut lucrătorii ogoarelor 
din unitățile agricole ale consiliului 
agroindustrial Vișina, situat în su
dul județului. „Toate forțele meca
nice și umane se află în cimp — ne 
spune tovarășul Constantin Mîn- 
dreanu, inginerul-șef al consiliului. 
După ce au urmărit de cîteva ori pe 
zi temperatura solului, specialiștii 
au indicat să se treacă la lucru. Cele 
52 formații constituite, care au la 
dispoziție 325 tractoare, 107 grape 
cu disc, 67 combin-atoare, 127 ma
șini de administrat îngrășăminte, 
erbicide și pentru tratamente fito- 
sanitare sînt în măsură să încheie 
campania pînă la 16 aprilie, așa 
cum a stabilit biroul comitetului ju
dețean de partid. în timp scurt, de 
altfel, am încheiat semănatul lu- 
cernei $i al mazării și am început 
însămînțarea celor 1 850 hectare cu 
sfeclă".

Pe terenurile cooperativei agrico
le Vădastra, în urma unei semănă
tori, inginerul agronom Maria Po
pescu verifica adîncimea de încor
porare a semințelor. „Acor.d aceeași 
atenție atît creșterii vitezei la se
mănat. cît și calității lucrărilor, ne 
spune inginerul agronom. Vedeți, 
anul trecut cooperativele agricole 
Urzica și Vădăstrița din consiliul 
nostru agroindustrial pentru pro
ducțiile realizate au fost distinse 
cu titlul de „Erou al Muncii Socia
liste". Dacă și în cooperativa noas
tră s-ar fi muncit cu mai multă 
răspundere, ea s-ar afla printre 
cele fruntașe. Iar surplusul de efort 
nu este de natură fizică ; se cere 
respectarea strictă a tehnologiilor, 
încadrarea în timpul optim, asigu
rarea densităților prevăzute. Vrem 
ca în acest an să ne situăm pe un 
loc fruntaș".

Pe inginerul Florea Strinu de la 
cooperativa agricolă Vișina Nouă 
l-am aflat pe tractor, împreună cu 
mecanicul agricol Stelian Stoenică. 
Urmărea funcționarea unui agregat 
complex. „Este un agregat compus 
din grapă cu discuri, nivelator și 
două grape cu colți reglabili — 
spune inginerul. Folosirea lui evită 
trecerea repetată a tractorului și 
asigură o productivitate mai mare". 
„Ceea ce e la fel de important, rea
lizăm o economie de circa 20 litri 
motorină pe un singur schimb" — 
continuă mecanizatorul argumenta
rea eficientei folosirii agregatelor 
complexe.

Însămînțările au Început șl In 
consiliile agroindustriale situate în 
zona de mijloc-a județului : Ianca, 
Vlădila, Izbiceni, Rusănești. în 
ziua raidului nostru se lucra in 6 
din cele 8 unități ale consiliului 
agroindustrial Strejești, care face 
trecerea spre nordul județului. La 
cooperativa agricolă Curtișoara. in
ginerii Ion Oprița, președintele uni
tății. și Ion Nicolae, împreună cu 
șeful secției S.M.A., Constantin 
Geană, se aflau în trei puncte din 
vecinătatea satului Proaspeți. „Avem 
foarte mult de lucru — al’irmă pre
ședintele cooperativei. Cînd epocile 
de semănat se suprapun, e vorba de 
o singură urgentă: Iată. noi. în a- 
cest teren din fosta luncă a Oltu
lui, însămîntăm o ultimă parcelă 
din cele 50 hectare cu lucerna, o 
solă cu mazăre și pregătim terenul 
pentru sfeclă. în curînd vom începe 
și semănatul porumbului".

Se muncește intens și în. nordul 
județului, la C.A.P. Dobroteasa. 
„Pînă terenul va permite începerea 
însămînțărilor in zona noastră, vom 
încheia fertilizarea griului —• ne re
lata tovarășul Ilie Udrna, președin
tele cooperativei. Tăierile la vița 
de vie și în cele 238 hectare livadă 
le-am terminat. Totodată, comple
tăm golurile în cultura de căpșuni, 
aflată in anul II de la plantare".

Așadar, din sudul pînă în nordul 
județului se acționează pretutin
deni, cu toate forțele.

Mihai GRIGOROȘCUTA 
corespondentul „Scînteiț"

„Da, rezultatele sînt bune, dar întrebați-mă
cum ar putea fi constant foarte bune"

în anul 1980, Asociația economică 
întercooperatietă de creștere și în- 
grășare a berbecuților din Țăndărei, 
județul Ialomița, și-a încheiat activi
tatea economică și financiară cu 
pierderi. După numai trei ani, în 
1983, aceeași, asociație realiza bene
ficii și se situa pe locul trei pe țară 
între complexele de același profil.

In anul următor — 1984 — o altă 
asociație de creștere și îngrășare a 
berbecuților, tot din județul Ialomi
ța, aceea din Moldoveni,. ocupa locul 
întîi pe țară, după ce, numai cu un 
an in urmă, se afla pe ultimul loc. 
Rezultatele acestei ultime asociații 
vorbesc de la sine despre saltul pro
dus doar într-un an de la pierderi 
la beneficii. Sporul mediu zilnic de 
creștere în greutate a fost de 150 
grame, dublu față de cel planificat 
Fiecare kilogram de spor în greuta
te a fost obținut doar cu 5.9 unități 
nutritive. 85 la suta din produși au 
fost livrați la o greutate medie da 
peste 35 kg fiecare.

Iată, așadar, dq.ua asociații de creș
tere și îngrășare a berbecuților dis
tincte, dar a căror evoluție asemă
nătoare, de la pierderi Ia beneficii, 
este în bună măsură legată de nu
mele unui om. L-am numit pe me
dicul veterinar Nicolae Bică, care a 
fost- directorul acestor asociații in
tre 1980 și 1983 — la prima, și intre 
1984 — începutul acestui an — la a 
doua.

— Chiar și numai prin prisma 
acestor rezultate, care confirmă că 
aveți o bună experiență în acest do
meniu, o discuție cu dumneavoastră, 
tovarășe Bică, poate fi. credem, utilă 
și pentru alții care lucrează in acest 
domeniu.

— Numai în măsura în care se 
acceptă ideea că a crește oi și, mal

Pentru 70 de tone sfeclă 
de zahăr la hectar!

înainte de a înfățișa cum se lu
crează în județul Mureș la însămîn- 
tarea sfeclei de zahăr se cuvine să 
prezentăm, pe scurt, experiența 
cooperativei agricole din Șăulia de 
Cimpie in ce privește obținerea de 
recolte mari la această valoroasă 
plantă tehnică. Anul trecut, aici au 
l'ost obținute cîte 63 000 kg sfeclă de 
zahăr la hectar pe o suprafață de 
200 hectare; Ca urmare, veniturile 
realizate numai de la această cultu
ră s-au cifrat la 6.4 milioane lei, 
ceea ce revine, in medie. 32 000 lei 
la hectar. Scăzînd cheltuielile de 
producție, rezultă un beneficiu de 
2,9 milioane lei. Alături de cele 63 
tone rădăcini de sfeclă de zahăr la 
hectar au rezultat și 20 000 kg frun
ze și colete necesare furajării anima
lelor. Acest lucru a favorizat dezvol
tarea sectorului zootehnic, care cu
prinde 950 taurine. Ceea ce a contri
buit la sporirea randamentului la cul
tura sfeclei de zahăr. „De la semă
nat, noi acționăm prin toate căile 
pentru a realiza densități mari la 
hectar — ne spune Alexandru Bărbat, 
inginerul-șef al cooperativei. în tim
pul perioadei de vegetație menținem 
cultura fără buruieni.' cu plante vi
guroase pînă la recoltare. Rezulta
tele de pînă acum ne-ău determinat 
pe noi, cooperatorii din Șăulia de 
Cimpie, să acționăm energic pentru 
a obține la fiecare hectar cultivat 
cu sfeclă de zahăr 70 000 kg rădă
cini și 25 000 kg. frunze și colete. 
La asemenea niveluri asigurăm atît 
materie primă în cantitate m^re fa
bricii de zahăr, cit și sporirea pro
ducției zootehnice".

Experiența membrilor cooperativei 
agricole Șăulia de Cimpie. precum 
și a celor de la Mureșeni care, de 
asemenea, au obținut peste 70 000 kg 
sfeclă de zahăr la hectar a fost larg 
popularizată în vederea însușirii și 
aplicării ei. încă din această primă
vară. cînd urmează să fie insămin- 
țate, pe ansamblul județului, 12 600 
hectare, din care 6 500 hectare în 
cultură intensivă. Referitor la des
fășurarea lucrărilor. loan Catarig, 
director al direcției agricole județe
ne. ne-a spus : „Lucrăm cu 450 
semănători, iar prin pregătirile deo
sebite făcute în acest an. intre care 
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fuseseră însâmtnțate 20 hectare cu culturi furajera și 
17 hectare cu legume. ,

Două ore mai tîrziu, în aceeași localitate.
— Cifrele nu mai corespund — ne spune,Iulian Greere, 

primarul comunei. între timp, situația s-a schimbat, deși 
n-au trecut ’ decît citeva ore de cînd am comunicat sta
diul însămînțărilor. Acum, avem semănate 21 hectare 
cu legume, Ia sfecla furajeră am încheiat însămînțările 
pe întreaga suprafață planificată și. în plus, am mai pus 
sub brazdă și sămința de cartofi pe 10 hectare.

După cum se vede, statisticile se modifică și de la o 
oră la alta. Astfel de modificări să tot fie 1 (Ion Stanciu).

MAȘINI DE SORTAT... PIERDERI, silozurile 
de cartofi ale unităților agricole din județul Sibiu sînt 
pline de oameni. Ei sortează cu sîrg, dar manual, sute 
și sute de tone de tuberculi pentru plantare. întrebarea 
e : de .ee manual, și nu cu inștălațiile de sortat și cali
brat cartofi, realizate de I.M.A.I.A. Iași și „Tehnoutilaj" 
Odorheiu Secuiesc, cu care respectivele silozuri sînt do
tate de cîțiva ani de zile ? Pentru că tot de atîția ani 
— ni s-a spus la Trustul S.M.A. Sibiu — instalațiile nu 
funcționează și că ar trebui să li se găsească o altă 
destinație.

De ce nu funcționează și de ce ar trebui să li se 
găsească altă destinație ? Pînă la primirea răspunsului 
de la factorii de resort, în silozurile sibiene se depune 
un mare volum de muncă manuală, în timp ce mașinile 
cu pricina sortează... pierderi. Cine „sortează" această 
pagubă și, mai ales, pe buzunarul cui fr (Nicolae Brujan).

LUNGUL DRUM AL SEMINȚEI... DE LA 
UN JUDEȚ LA ALTUL. Aflăm cu surprindere că 
nici în ziua de 3 aprilie sămința de porumb nu ajunsese 
încă în nu mai puțin de 12 unități agricole din județul 
Galați. Concret, este vorba de 90 tone sămință (de la 
Ialomița) care abia în ziua de 3 aprilie „intraseră" în 
județ, precum și de alte 30 tone (tocmai... de la Brăila) 
care se aflau... în drum spre destinație. Noroc că însă- 
mințarea porumbului încă n-a început și la Galați. Ceea 
ce nu înseamnă o justificare ă întîrzierii în livrarea se
minței necesare. Lucru care nu face „casă bună" cu 
cerințele din actuala campanie agricolă. (Dan Plăeșu).

NON-STOP, DIN ZORI SI PIMĂ NOAP
TEA. Mecanizatorii din întreprinderile agricole de stat 
Stelnica, Bordușani și Făcăeni, județul Ialomița, unități 
aflate între apele Borcei și ale Dunării, au de însămînțat, 
fertilizat și erbicidat aproape 20 000 hectare. în anii tre- 
cuți, toate aceste lucrări se efectuau în 30—40 de zile. 
Acum se cer realizate intr-un timp record, de numai 
două sâptămîni ! Pentru ca această cerință să fie exem
plar onorată, mecanizatorii și specialiștii din cele trei 
unități au decis : „Nu mai ieșim din... «baltă», pînă nu. 
vom executa toate lucrările la timp și de calitate". Me
canizatorii zoresc în schimburi prelungite și în două 
schimburi. Sînt acum zilele mai lungi și nopțile mai 
scurte, dar satisfacția va fi cu atît mai mare cînd vor 
vedea lanurile de floarea-soarelui, soia, fasole și po
rumb întîmpinînd primele zile din mai cu frunzele în 
soare. (Mihai Vișoiu).

O EXPERIENȚĂ CARE POATE F! PRELUA
TĂ CHIAR ÎN ACESTE ZILE de la cooperativa agri
colă din satul Florida, județul Buzău. „Una din explica
țiile obținerii în ultimii ani a unor producții constant 
bune de peste 6 000 kilograme porumb la hectar pe te
renuri neirigate și fără erbicide — ne spune președintele 
unității, Dumitru Andronescu — este aceea a folosirii 
unor formații de lucru constituite pe grade de rudenie 
și relații afective, dar și pe interesul comun pentru ce 
și cit va ajunge în hambarul cooperativei și în casa fie
căruia. De la transportul gunoiului de grajd pînă la arat 
și semănat, de la întreținerea culturii și pînă la recoltat, 
fiecare formație își asumă întreaga răspundere".

O experiență care poate fi preluată chiar în aceste zile 
și de cooperativele agricole din Ulmeni, Vintileanca, Ci- 
libia, Pătîrlagele, Scorțoasa, Știubeiu și Movila Banului 
din județul Buzău, ca și din alte județe, care au încer
cat să justifice producțiile slabe de porumb obținute în 
anul trecut prin lipsa forței de muncă sau prin indisci
plina unor formații alcătuite la întîmplare. (Stelian 
Chiper).

DE LA O ORĂ LA ALTĂ. Din ultima situat19 
statistică centralizată la Direcția agricolă a județului 
Vîlcea r.eieșea că pînă joi 4 aprilie la C.A.P. Budești

ales, berbecuți la Îngrășat nuri o 
treabă tocmai simplă. Sînt de profe
sie medic veterinar, dar din familie 
am moștenit îndeletnicirea și dragos
tea pentru creșterea oilor. Or, m-am 
convins, bunăoară la conducerile ce
lor două asociații, că există, părerea 
potrivit căreia oaia poate crește și 
singură, cu minimum de efort. O pă
rere greșită, care explică în bună 
măsură rezultatele slabe de la în

Experiențe și opinii ale celor care demonstrează prin fapte 
cum se pot obține producții zootehnice mari

ceputul activității acestor asociații. 
Tot atît de adevărat este insă și fap
tul că tehnologia specifică de creș
tere a oilor, de altfel bine cunoscută, 
este aplicată de fiecare după cum 
poate.

— Și de ce nu după cum trebuie ?
— Aici este fondul problemei. 

Fiindcă posibilitățile, mai ales in ce 
privește asigurarea furajelor, diferă 
de la o unitate Ia alta. Poate și pen
tru faptul că și in această privință, 
a asigurării furajelor, a prins rădă
cini o concepție dăunătoare. Anume 
că oile pot fi hrănite doar cu ce ră- 
mine pe cimp. Desigur, dintre toate 
speciile de animale, oaia este cel 
mai puțin pretențios la modul de 
furajare. Ea valorifică superior toate 
nutrețurile grosiere, care de obicei 
sint înlăturate' din hrana celorlalte 
specii. Totuși, pentru a se obține 
producții mari de lînă, lapte sau 
carne, care să asigure un nivel ri
dicat de rentabilitate, este obligato- 

amintesc efectuarea arăturilor adinei 
de toamnă pe întreaga suprafață 
planificată, amplasarea culturii după 
cele mai bune plante premergătoare 
și fertilizarea terenurilor cu cîte 
40—60 tone îngrășăminte organice la 
hectar, avem asigurate toate condi
țiile pentru realizarea obiectivului 
stabilit : realizarea unor producții 
medii de aproape 40 tone la hectar".

O imagine edificatoare despre mo
dul responsabil în care se acționea
ză în aceste zile în județul Mureș 
ne-au oferit-o cooperatorii și meca
nizatorii din unitățile consiliului

Este un obiectiv Ia care 
aspiră și pentru care mun
cesc în aceste zile multe 
cooperative din județul 

Mureș

agroindustrial Iernut, unde sfecla 
de zahăr ocupă o suprafață de 900 
hectare. în cooperativele agricole 
Cipău. Iernut. Cucerdea. Sălcud se 
lucra de zor la pregătirea terenului 
și semănat. Reținem că fiecare hec
tar destinat sfeclei de zahăr a fost 
fertilizat cu cile 60 tone îngrășă
minte organice și 700—800 kg îngră
șăminte chimice complexe. Pentru a 
realiza economii de carburanți pe 
unitatea de suprafață, concomitent 
cu desfășurarea lucrărilor cu combi- 
■natorul se aplică și erbicidele în do
zele stabilite. Aici, ca peste tot în 
unitățile agricole din acest consiliu, 
formațiile de mecanizatori sînt con
duse direct de specialiști. Bunăoară, 
la cooperativa .agricolă Cuci, alături 
de specialiștii unității. îi întilnim în 
urma semănătorilor și pe tehnicie
nii Maria Harțegan și Alexandru 
Șimon, delegați ai Fabricii de zahăr 
din Luduș. „Pot să afirm cu toată 
răspunderea — ne spune Alexandru 
Șimon, șeful centrului de contrac
tări și aprovizionare al fabricii din 
Luduș — că prin pregătirea exem
plară a întregii suprafețe destinate 
sfeclei de zahăr și podul în care s-a 

riu ca și nutrețurile administrate 
oilor 6ă conțină resurse energetice 
și proteice corespunzătoare. Tocmai 
în această privință esențială, com
plexele de creștere a berbecuților 
întimpină nu de puține ori greutăți 
serioase.

— întrebarea este dacă pot com
plexele de creștere a berbecuților 
să-și asigure cantitativ și calitativ 
necesarul de furaje ?

— în această direcție am acționat 
cu prioritate pentru redresarea celor 
două asociații. Au fost înființate lu- 
cerniere pentru obținerea finului de 
cea mai bună calitate. Este posibilă 
și asigurarea cu forțe proprii a fu
rajelor proteice fără a se apela Ia 
procurarea lor din alte unități. în 
acest scop, normal ar fi să se aleagă 
soluția cea mai economică, cea mai 
avantajoasă pentru asigurarea fura
jelor proteice. Iar cea mai avanta
joasă soluție în cazul pe care-1 dis
cutăm este să se cultive cu soia sau 
cu mazăre o anumită suprafață din 
aceea repartizată complexelor pen
tru producerea furajelor în ogor pro
priu. Bunăoară, pentru asociația din 
Moldoveni, care dispune de 550 hec
tare destinate prin plan producerii 
furajelor, ar fi suficient ca, din a- 
ceastă suprafață, să se cultive cu 
soia numai 70 hectare, pentru a-și 
asigura întreg necesarul de proteină 
pentru un an de zile.

realizat semănatul pe primele 36 
hectare, atît la Cuci, cît și in cele
lalte cooperative agricole de care 
răspund direct, pregătim o produc
ție medie de. peste 70 tone sfeclă 
de zahăr la hectar". în unitățile, 
agricole din acest consiliu agroin
dustrial erau pregătite, la data rai
dului nostru. 382 hectare și au fost 
semănate, în numai două zile, după 
toate normele agrotehnice. 140 hec
tare cu sfeclă de zahăr. Valentin 
Catarig. inginerul-șef al consiliului 
agroindustrial. împreună cu delega
ții Fabricii de zahăr din Luduș, se 
opresc pe una din solele semănate 
cu sfeclă de zahăr de mecanizatorul 
Csiki loan. Cei trei controlează pe 
rinduri adîncimea la care a fost 
pusă sămînta, distanta dintre boa
be. Constatarea : densitatea e bună, 
de 110 000 boabe germinabile la 
hectar.

Dată fiind răspunderea ce revine 
celor două întreprinderi de indus
trializare a sfeclei de zahăr din Lu
duș și Tîrgu Mureș în realizarea 
producțiilor planificate, au fost de
tașați, pe întreaga perioadă a cam
paniei, specialiști și agenți agricoli 
din cele două unități prelucrătoare, 
care. împreună cu cei din unitățile 
cultivatoare și specialiștii direcției 
agricole, controlează, oră de oră. 
umiditatea și temperatura solului, 
urmăresc asigurarea întocmai a den
sității optime la semănat. Ca urma
re. in unitățile agricole din consi
liile agroindustriale Luduș. Sărma- 
șu. Tîrgu Mureș. Ungheni, Tîrnă- 
veni se lucrează repede și bine. în 
numai trei zile, la C.A.P. Dîmbău 
semănatul sfeclei |ie zahăr a fost 
încheiat, iar in cooperativele agri
cole Mureșeni. Nazna și alte uni
tăți din zona de cimpie. semănatul 
se desfășoară pe ultimele suprafețe. 
Cît privește calitatea lucrărilor, spe
cialiștii direcției agricole o aprecia
ză ca foarte bună. Tot mai multe 
unități agricole concurează la un loc 
fruntaș la cultura sfeclei de zahăr. 
Cum ștacheta s-a ridicat, pentru a 
ocupa acest loc va trebui să se rea
lizeze. în medie, peste 70 000 kg la 
hectar.

Gheorțjhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

— De ce nu se procedează astfel ?
— Pentru că există un plan de 

culturi furajere obligatoriu de reali
zat. Pentru că este nevoie de înțele
gerea și acordul organelor agricole 
competente. Pentru că... Pentru că... 
Dar am convingerea 'că un 6tudiu 
făcut cu rigoare economică de către 
factorii in drept ar dovedi că a- 
ceastă soluție ar fi în avantajul des
fășurării unei activități economice 

rentabile în complexele de creștere 
și îngrășare a berbecuților.

— Ce alte elemente sînt de reți
nut din acțiunea de redresare eco
nomică a celor două asociații ?

— Problema asigurării furajelor 
atît cantitativ, cît și calitativ fiind 
rezolvată, aplicarea celorlalți factori 
din tehnologie devine o chestiune de 
rutină. în momentul populării com
plexelor, animalele primite de la 
unitățile contractante au fost sepa
rate in loturi distincte, în funcție 
de greutate, sex și starea de sănă
tate. Pentru fiecare lot s-au stabilit 
rații de furaje diferențiate, căutîn- 
du-se să se asigure în compensație 
elementele necesare dezvoltării ar
monioase a fiecărui lot de animale. 
Un accent deosebit am pus pe acor
darea asistenței sanitar-veterinare, 
introducînd regula obligatorie ca 
aceasta să fie făcută preventiv și nu 
in situații extreme. în acest fel. la
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Exemplul 
brigadierei
„Deși nu-l decît de două luni 

șefă de brigadă, se dovedește a 
fi așa cum a recomandat-o adu
narea generală — harnică și ini
moasă, exemplu de ordine și 
disciplină : pe scurt, o bri
gadieră de nădejde. Împreună 
cu oamenii săi din brigada de 
cimp nr. 1 se situează pe primul 
loc in această campanie de pri
măvară". Astfel ne-o recoman
dase conducerea cooperativei a- 
gricole de producție Ocna Si
biului pe Rafila Vasiu, o femeie 
cu privirea ageră, iute ca argin
tul viu. Am găsit-o in mijlocul 
a peste 100 de cooperatori care 
sortau cartofii de sămință in si
lozurile din „Șesul Mic".

— Toți oamenii sînt la datorie 
și treaba merge ca pe roate — 
ne spune ea. Am terminat de 
semănat ovăzul, sfecla furajeră, 
borceagul și se lucrează pe ulti
mele suprafețe la insămințatul 
inului (50 hectare) și al trifolie-, 
nelor (pe 200 hectare). Zilele- 
acestea am început și „bătă
lia mare" a plantării cartofilor 
de toamnă pe cele 120 liec- , 
tare, din care 00 hectare cu săr- ' 
cină speciala de 40'000 kg la hec- \ 
tar. Aici se va dovedi puterea ' "" 
noastră, căci avem de apărat și 
titlul de fruntași, unitatea noas
tră situîndu-se in primele trei 
locuri pe județ in acest cincinal 
la cultura cartofilor. Avem mul
te speranțe, amplasarea culturii 
s-a făcut după cele mai bune 
premergătoare, mai ales după 
păioase, s-au pregătit pînă acum 
și peste S0 hectare de teren, să
mința e asigurată din soiurile 
Desiree, Ostara și Eva, in tota
litate elită și înmulțirea I. Șl, 
altceva important : odată cu 
plantatul vor fi administrate și 
îngrășăminte complexe, iar erbi- 
cidarea și combaterea dăunăto
rilor se vor face pe întreaga su
prafață, mai ales cu aviația uti
litară. Alături de mecanizatorii 
secției, conduși de llie Văcaru — 
printre aceștia, Simion Negrilă, 
Dumitru Grozav, Vasile Petru, 
Nicolae Șoima ș.a., recunoscuți 
în executarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate — sîntem 
hotăriți să obținem și in acest 
an recolte record și... primul loc 
pe județ la producția de cartofi, 
de grîu și de in.

Text și foto : N. BRUJAN

asociația din Moldoveni mortalitățile 
au fost in anul trecut de sub upu 
la sută, față de 5 la sută cit este 
admis. Altfel spus, la efectivul com
plexului, au fost valorificați în plus 
aproape o mie de berbecuți. Dacă 
ar fi insă să subliniez ceva în mod 
deosebit, apoi aceasta se referă lă 
schimbarea radicală a modului de a 
gindi și de a munci al colectivelor 
de îngrijitori și specialiști. Ei au în
țeles temeinic faptul că rezultatele 
înalte de producție nu sînt posibile 
fără ordine și disciplină ferme în 
respectarea programului de lucru și 
îndeplinirea sarcinilor ce revin fie
căruia.

— Am aflat, tovarășe Bică. că vă 
despărțiți de oi.

— Temporar mă despart de dome
niul pe care l-am îndrăgit — creș
terea oilor. De puțin timp am fost 
numit directorul complexului de 
creștere și îngrășare a taurinelor de 
la Ciocîrlia, unde-mi voi relua acti
vitatea ca de la început. Obiectivul 
este ca împreună cu colectivul de în
grijitori și specialiști de aici să în
cercăm să obținem rezultate de pro
ducție și economice care să ne si
tueze pe un loc fruntaș. Și cum de 
locul întîi pe țară în acest sector, 
Ioc pe care îl deține complexul din 
Scinteia, tot din județul Ialomița, ne 
despart circa 300 de grame la spo
rul mediu zilnic de creștere în greu
tate, înseamnă că avem ceva de 
făcut. Dar nu imposibil de realizat.

Iată un obiectiv care sună ca o 
chemare la întrecere. Asupra rezul
tatului nu ne pronunțăm, dar este 
de anticipat.

Aurel PAPADIUC 
Mihal VIȘOIU

In calendarul com’emorărilor anu
lui 1985 este înscris și centenarul 
Dimitrie Cuclin. Artist și ginditor 
umanist, el a înzestrat cultura po
porului român și a umanității cu un 
tezaur neprețuit. ' Compozitorul a 
ilustrat toate formele și genurile 
muzicale, construind un edificiu mo
numental ale cărui culmi sînt două
zeci de simfonii. Savantul a îmbo
gățit literatura științifică a artei su
netelor cu originale lucrări în do
meniile : compoziției, esteticii, teo
riei și formelor. Filozoful profund 
a elaborat un sistem materializat în 
tratate, eseuri și dialoguri. Poetul 
a scris în limbile română, franceză 
și engleză (tipărind în fiecare cîte 
un volum de versuri) un mare nu
măr de sonete, diverse poeme, tra
duceri. (mai im
portantă fiind a 
poeziei emines
ciene în engleză).
Eseistul, prozato
rul și dramatur
gul au alcătuit 
aforisme, com
puneri epice, tea
tru vorbit și libretele propriului tea
tru muzical.

S-a născut la 5 aprilie 1885. tn 
Galați, unde a și trăit o copilărie nu 
lipsită de privațiuni. Părinții îl în
trețin în liceul din orașul natal 
(1896—1903) și in Conservatorul din 
București (1904—1907) cu mijloace 
foarte modeste. Din următorii șapte 
ani ai Studiilor muzicale pariziene 
(1907—1914). patru a beneficiat de o 
bursă pe care i-a acordat-o Spiru 
Haret — ministru pe atunci al in
strucțiunii publice — iar trei a tre
buit să-și asigure existența singur, 
cîntînd în orchestra unui cinemato
graf. Tatăl său. Constantin Cuclin, 
profesor de muzică și om de un ele
vat spirit, îi dezvăluie comoara cîn- 
tecului popular românesc din cea 
mai fragedă vî-rstâ. încă de elev,' 
manifestă vocație deopotrivă pen
tru muzică și poezie și compune pri
mele creații instrumentale și poeti
ce. Perseverența studiului in școlile 
prin care a trecut il determină să 
dobîndească o înaltă pregătire teo
retică și o neobișnuită dexteritate 
în arta realizării muzicale. însușiri 
fundamentale care-1 vor ajuta să 
elaboreze mai tîrziu o operă artis
tică și științifică. Ce a învățat Cu
clin de la dascălii săi aflăm din 
textul conferinței Confesiuni despre 
concepția și activitatea mea pentru 
cauza artei, publicat in ' „Tribuna" 
din 17 iulie 1969 : „După ce moște
nisem în. liceul din Galați, de la ta
tăl meu. un bun simț al exprimării 
muzicale ; de la George Cociu. su
prema elevație a conștiinței muzi
cii ; de la Ion Buhociu. spiritul ri
gorii tehnice ; apoi, ,1a București, de 
la Kiriac, necesitatea legilor elemen
tare; de la Castaldi. legile arhitec
turii ; și în sfîrșit. la Paris, de la 
Widor. sensul psihologic al muzicii ; 
iar de la Vincent d’Indy, sublima 
imperiozitate a eticului muzical, 
după toate acestea, dar. în 1919. fui 
numit, la Conservatorul din Bucu
rești. profesor de istoria muzicii și 

. esteticii muzicalii".-.....
La Paris, ca student, leagă cu 

. . Bfâncuși b Șlatornieă prietenie, a-

La centenarul 
unui mare creator

CARTEA
în universul muncii
(Urmare din pag. I)
unul din patru locuitori al Româ
niei era neștiutor de carte la acela 
de azi, in care tot unul din patru 
e angrenat intr-o formă de învăță- 
mînt, e o întreagă istorie, care vor
bește elocvent despre umanismul 
noii societăți, despre posibilitățile 
ei. Cine urmărește in acești ani 
drumul cărții in universul muncii, 
identifică in fond drumtil munci
torului spre noua lui condiție ci
vică, spirituală, sufletească. Pe 
acest parcurs, biblioteca reprezintă 
un punct esențial de trecere. S-au 
ridicat in acești ani pentru oame
nii muncii, alături de teatre, case 
de cultură, filarmonici, cămine și 
cluburi, cinematografe, biblioteci, 
mai ales biblioteci. Astăzi, din an
samblul celor peste 6 300 biblioteci 
publice. își desfășoară activitatea în 
întreprinderi 1 462 biblioteci sindi
cale, de secție, care dispun de un 
fond de aproape 16 000 000 de pu
blicații.

Setei de carte a oamenilor mun
cii i s-a răspuns in toți acești ani. 
și cu deosebire în ultimii 20. prin 
cărți valoroase, adevărate, printr-un 
proces editorial de proporții impu
nătoare. Numai in 1984 au fost edi
tate 2 547 titluri dC carte diversă, 
într-un tiraj total de 47 912 000 
e^jpmplare. In același interval au 
fost tipărite 501 titluri de manuale 
școlare universitare, în circa 15.54 
milioane exemplare. în ansamblul 
producției editoriale, cartea in lim
bile naționalităților conlocuitoare a 
reprezentat 275 de titluri, răspîn- 
dite în 2,1 milioane volume.

Impactul cărții asupra maselor 
are o intensitate crescîndă. măsu
rabilă prin repere cărora nu le lip
sește dimensiunea simbolică. Dia
lectica pătrunderii cărții în con
științe este, la rîndu-i, pilduitoare. 
Cartea, mă refer în primul rind la 
aceea beletristică, se deschide tot 
mai generos spre universul muncii, 
îmbogățindu-și umanitatea prin 
noii eroi ai faptei. Ca personaj, 
muncitorul nu mai este o figură 
episodică, exotică, ci un erou cu o 
statură morală, intelectuală, sufle
tească complexă. Ca om, el devine 
pe zi ce trece un om de cultură, 
receptiv la varii orizonturi litera
re, științifice, culturale.

Suita manifestărilor din cadrul 
actualei ediții a Lunii cărții în în
treprinderi și instituții oferă și 
spectrul multiplelor preocupări, al 
zonelor de interes cultural proprii 
oamenilor muncii. Se poate observa 
repede apariția unui nou tip de citi
tor. Pentru acesta lectura nu mai e 
o simplă „zăbavă plăcută", ci o cale 
spre sine și spre ceilalți, un prilej 
de înnobilare etică, de amplă des
chidere spre lume și spre proble
mele acesteia. A cre«cut. de pildă, 
nevoia de carte social-politică. Do
cumentele partidului, lucrările se
cretarului general al partidului.

t V
20,00 Telejurnal
20,15 Actualitatea în economie. în In

vestiții — construcții — intensifi
carea. activității pentru realizarea 
punerilor în funcțiune din acest 
an 

vind amîndol Întotdeauna un rodnic 
schimb de idei asupra artei.

în trei decenii de activitate didac
tică. Cuclin a îndrumat multe gene
rații de elevi. Printre ei : Teodor 
Rogalschi. Marcel Mihalovici. Paul 
Constantinescu, Constantin Silvestri, 
Nicolae Buieliu, ’ Ion Dumitrescu, 
Gheorghe Dumitrescu, Alexandru 
Pașcanu etc. — ei înșiși personali
tăți proeminente ale muzicii româ
nești. De altfel, lui îi și revine me
ritul de a fi înființat prima clasă 
de compoziție în conservatorul bucu- 
reștean. în America fiind, ca profe
sor. in deceniul al treilea, a scris și 
a publicat, într-o mare revistă muzi
cală. despre originea cînteculul 
popular românesc și despre particu
laritățile lui specifice. Patriotismul 
lui Cuclin s-a răsfrint adine în toa

tă opera pe care 
n creat-o și în 
declarațiile de 
principii pe care 
le-a făcut în in
terviuri, bunăoa
ră, că spirituali
tatea noastră a 
iradiat și iradia

ză continuu spre alte popoare din 
vremea traco-dacilor pînă azi. Ope
rele Traian și Dochia (1921). Melea- 
gridcle (1956) și sonetul Ca baciul 
moldovean (1971), interpretînd. în
tr-un chip original, mitul etnogene
zei poporului român, sint edifica
toare în această privință.

Cuclin a descoperit cea mai au
tentică artă în unele cîntece popu
lare românești. Astfel, comentînd 
un fragment dintr-o asemenea melo
die. publicată in paginile unui ma
nual, el scrie : ..Beethoven va fi ega
lat poate, dar. sigur, el n-a întrecut 
o atît de impetuoasă precipitare me
lodică ; o asemenea bogăție modală, 
tonală, armonică este unică în în
treaga istorie a muzicii". Drept con
secință a acestei convingeri, a adap
tat folclorul legilor vii. academice 
ale muzicii culte, pe care le-a însu
șit ca putini alții.

După eliberare a compus lucrări 
vocale, vocal-simfonice și simfonice 
inspirate din realitatea patriei noas
tre noi și din idealurile înalte ale 
omenirii, adică din lupta ei pentru 
progres și pace. Amintim corul Imn 
țării mele, cantata Cetatea e pe 
stincă — pe versurile poetului Cice
rone Theodorescu — și Simfonia a 
XVI-a „Triumful păcii".

De-a lungul unei activități artis
tice ori științifice de peste șapte 
decenii, recunoscîndu-i-se valoarea 
deosebită a operelor pe care le-a 
creat, a primit numeroase distincții : 
Premiul de compoziție ..George E- 
nescu" (1913), Premiul Academiei 
Române (1934), Premiul Național de 
Compoziție (1939), Ordinul Muncii 
clasa I (1955). Premiul „Ion Vidu" 
(1960). Ordinul Meritul Cultural 
(1969) etc.

Dimitrie Cuclin a lăsat patrimo
niului cultural al poporului o vastă 
operă, animată de ideea ridicării 
omului pe cea mai înaltă treaptă de 
spiritualitate, idee care se integrea
ză organic umanismului socialist.

Prof. Ion BÂRSAN

cărțile de filozofie, cele tratînd 
subiecte istorice ori de politică in
ternă și internațională, sintezele 
sociologice evidențiază susținutul 
interes al muncitorimii pentru pro
blemele construcției socialiste, ale 
educației revoluționare, patriotice. 
Tocmai de aceea, gama largă de 
activități inițiate pe plan central 
sau local va pune un accent apăsat 
pe larga popularizare și difuzare a 
documentelor de partid, a operelor 
tovarășului Nicolae Ceausescu, a- 
devărate contribuții creatoare la 
dezvoltarea teoriei și practicii edi
ficării socialismului.

Definitorie pentru fizionomia 
noului cititor este și atenția cres
cută pentru perfecționarea pro
fesională, pentru familiarizarea cu 
noile descoperiri și interpretări în 
știință și tehnică, pentru stimula
rea creativității. Audiența sporită 
de care se bucură serii și colecții 
de carte științifică și tehnică pre
cum : „Știința pentru toți", „infor
matica", „Economia mondială", 
„Tehnologia construcțiilor de ma
șini", „Materialismul dialectic și 
științele modethe" ș.a. demonstrea
ză preocuparea majoră, susținută 
a celor ce muncesc pentru realiza
rea unei noi calități în activitatea 
lor și prin cunoașterea complexă, 
științifică a domeniilor lor. Aceeași 
receptivitate arată publicul cititor 
din întreprinderi și instituții pen
tru cartea de artă, de sport-turism, 
istorică și, firește, pentru cea bele
tristică, românească și universală, 
clasică ori contemporană. O cultu
ră care și-a asumat numai în anul 
trecut, în tiraje de masă, opere de 
Seneca, Shakespeare, Goethe, Bal
zac. Flaubert, James Joyce, Um
berto Eco, Alberto Machado. Kafka 
este o cultură deschisă mesajelor 
lumii, refuzată autarhiei. Recep- 
tind valorile, produce ea insăși ne
contenit valori integrabile patrimo
niului mondial. Punîndu-și într-o 
nouă și adevărată lumină clasicii, 
prin retipărirea în ediții științifice 
impecabile a operelor acestora, li
teratura română se îmbogățește 
permanent cu noi valori față de 
care cititorii și-au manifestat 
prompt aderența. Profunzimea me
sajului, forța de iradiație în con
științe, capacitatea de a stîrni me
ditația sînt citeva din semnalmen
tele etice și estetice ale multor vo
lume recent apărute, volume care 
s-au bucurat de o entuziastă primire 
din partea publicului mare. Se con
firmă astfel, încă o dată, adevărul 
acelei frumoase metafore că în ju
rul cărții bune cititorii se string 
ca palmele în jurul flăcării. Pu
terea și numărul acestor lumini, 
călăuzind drumul spre Bine și Fru
mos a milioane și milioane de oa
meni, vor crește neîndoielnic și în 
cursul actualei ediții a „Lunii căr
ții în întreprinderi și instituții", 
manifestare egală nu numai cu o 
sărbătoare a cărții, ci și cu una a 
cititorilor ei.

20.25 Laureațl al Festivalului național 
„Cîntarea României"

20,45 Reportaj ’85 : Diamantele Mara
mureșului

31,00 Lumea contemporană șl confrun
tările de idei. Piese noi la un 
dosar vechi : obscurantismul

21.15 Antologie teatrală. Eroi ai liber
tății și ai speranței

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

dq.ua
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VIA ȚA ECONOMICO-SOCIALA
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

ENERGIA
— problemă de maximă însemnătate, 
preocupare de maximă răspundere

BACĂU: Ritm intens de lucru 
pe șantierul hidrocentralei de la Răcăciuni

La Răcăciuni, unde se înaltă cea 
mai mare hidrocentrală de pe Și
ret, lucrările au intrat în faza fi
nală. Harnicii muncitori din ca
drul Antreprizei de construcții hi
drotehnice Șiret au încheiat de a- 
cum lucrările la uzina electrică, la 
baraj și la casa vanelor, precum 
și la alte obiective importante de 
pe șantier. în prezent, formațiile 
de lucru din brigada complexă 
condusă de inginerul Constantin 
Baroi și-au concentrat eforturile la

BRĂILA: Nave noi, de înaltă tehnicitate
Colectivul de muncitori, ingineri 

și tehnicieni de la Șantierul naval 
Brăila a lansat două noi nave. 
Este vorba de nava de aprovi
zionare „Vega“, destinată servirii 
platformelor de foraj marin, bene
ficiind de multiple îmbunătățiri 
tehnico-funcționale fată de navele 
precedente cu aceeași destinație. 
Are o putere dublă a motoarelor, 
care însumează 4 800 CP, dispune

BRAȘOV: Noi piețe agroalimentare
Printre problemele aflate acum 

pe agenda de lucru a Consiliului 
popular municipal Brașov se află și 
aceea a asigurării unor condiții 
dintre cele mai bune de desfacere a 
produselor agroalimentare. respec
tiv de modernizare a piețelor exis
tente și de înființare a altora în di
ferite cartiere. La piața agroali- 
mentară „Tractorul" s-au executat 
rețelele tehnico-edilitare necesare, 
s-au reamenajat boxele de desface
re și s-a modernizat capacitatea de

VÎLCEA: Acțiuni de muncă patriotică
ale tineretului

în cadrul programului de acțiuni 
patriotice prevăzut de Comitetul 
județean Vîlcea al U.T.C. pentru ul

CLUJ: Ansambluri
- de locuințe moderne, 

confortabile
în zona centrală a municipiului 

Cluj-Napoca, în perimetrul stră
vechii așezări dacice și romane, a 
Început construcția unui modern 
ansamblu de locuințe denumit 
„Cuza Vodă". Acesta se va înca
dra. din punct de vedere arhitec
tonic, în specificul zonei. în fața 
noilor blocuri se vor amenaja un 
scuar și spatii verzi, ploile locuin
țe vor fi terminate șl date în fo
losință în acest an. De asemenea, 
au fost încheiate pregătirile pen
tru începerea lucrărilor la un nou 
ansamblu de locuințe din zona 
centrală — Piața Timotei Cipariu 
— care va număra 1 500 aparta
mente. Ele fac parte din cele a- 
proape 3 500 apartamente prevăzu
te să fie realizate în anul în curs, 
care se vor adăuga celor peste 
16 000 apartamente construite în 
primii patru ani ai actualului cin
cinal în municipiu. (Marin Oprea).

In fotografie : Unul din noile 
cartiere clujene

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEIP

executarea lucrărilor de umpluturi 
și finisarea canalelor de aductiune 
și fugă, precum și a digului de pe 
malul sting al lacului. în uzină, 
montorii dau zor cu instalarea pri
mei turbine. Ei s-au angajat să o 
pună in funcțiune la termenul pre
văzut, adică în prima jumătate a 
lunii iulie. Cu noua hidrocentrală, 
puterea energetică a Șiretului va 
spori cu încă 4S MW. (Gheorghe 
Baltă).

de stabilitate și capacitate de ma
nevrare sporite. O altă navă lan
sată este cargoul „Plătărești“ de 
7 500 tdw, a 22-a navă din această 
serie. în prezent, harnicii navaliști 
brăileni sint angajați cu toate for
țele pentru pregătirea a încă două 
noi cargouri, în vederea plecării în 
probe de marș pe mare. (Corneliu 
Ifrim).

cazare pentru producătorii Indivi
duali. Lucrări similare se execută 
în prezent și în piața „Steagul 
Roșu" din cel mai mare cartier al 
Brașovului. în plus, aici se mai 
amenajează o clădire pentru ca
zarea producătorilor. în programul 
consiliului popular municipal figu
rează și mutarea actualei piețe 
centrale „Mihail Kogălniceanu" pe 
un nou amplasament, care permite 
practicarea unui comerț, modern. 
(Nicolae Mocanu).

timul an al actualului cincinal se 
înscrie și inaugurarea șantierului 
județean al tineretului, eveniment 

ce a avut loc cu cîteva zile în urmă. 
Principalul obiectiv pe care și l-au 
propus tinerii brigadieri vilceni il 
constituie construirea unui bloc de 
locuințe cu 80 de apartamente in 
centrul civic al municipiului Rîm- 
nicu Vîlcea. Valoarea lucrărilor ce

IAȘI: Centrală termică de cartier
cu

Colectivul Antreprizei de con- 
strucții-montaj din Iași a realizat 
prima centrală termică de cartier 
care funcționează cu biogaz. Acest 
combustibil neconvențional este fur
nizat de Stația de epurare a apelor 
uzate a municipiului Iași, aflată în 
apropierea noului cartier. Fiind cu
plată la unul din punctele termice

ARAD: Utilaje pentru agricultură
Colectivul de oameni ai muncii 

de la întreprinderea mecanică pen
tru agricultură și industrie ali
mentară din Arad a omologat și 
introdus in fabricația de serie două 
noi produse. Primul este un agre
gat de măcinat furaje fibroase și 
grosiere. Spre deosebire de tipu
rile similare realizate anterior, 
acesta funcționează cu un consum 
de energie electrică redus cu peste

MUREȘ: Produse electronice 
asimilate în fabricație

De curtnd, lucrătorii întreprinde
rii „Electromureș" din Tîrgu Mureș 
au consemnat un mic jubileu. Din 
anul 1982, cînd la secția mașini de 
calculat a fost inaugurată o nouă 
ramură industrială — electronica, 
aici au fost produse și au ieșit de pe 
linia de montaj casetofonul auto 
stereo cu numărul 30 000 și cel de-al 
15 000-lea radiocasetofon auto. De 
remarcat că intre produsele elec
tronice de ultimă oră fabricate la 
„Electromureș" se numără mecanis
mele de antrenare ale casetei tip 
EMAC-1 și EMAC-2, casetofonul 
DECK tip 2 001, o nouă variantă de 

vor fi realizate prin muncă patrio
tică se va ridica la 7 milioane lei. 
O altă acțiune a tineretului vilcean 
are ca obiectiv redarea in circuitul 
agricol a 200 hectare în luncile Ol
tului și Oltețului. .(Ion Stanciu).

biogaz
ale cartierului, centrala a fost rea
lizată cu o investiție minimă. în 
prima fază, ea asigură apa caldă 
menajeră pentru 700 de apartamen
te. în curînd, tot aici se va da în 
folosință o a doua centrală -termică 
pe biogaz. Eficiența : o economie 
anuală de 1 000 tone combustibil 
convențional. (Manole Corcaci).

20 la sută, deși productivitatea 
noului agregat a crescut cu circa 
30 la sută. Concomitent, a scăzut 
cu 25 la sută și cantitatea de me
tal înglobată în acest agregat. Al 
doilea produs nou este o remorcă 
destinată transportului furajelor 
concentrate, cu o capacitate de 6 
tone, pentru complexele zooteh
nice. (Tristan Mihuța).

casetofon „Disco-student", un model 
functional de copiator electrostatic 
cu developare magnetică, precum și 
o combină muzicală. Această com
petiție pentru asimilarea in fabri
cație a unor produse ale tehnicii 
de vîrf a făcut ca valoarea produc
ției realizate dintr-o tonă de metal 
să crească de la 36 000 lei la înce
putul acestui cincinal la aproape 
400 000 lei în prezent, ceea ce, la 
nivelul acestui an. înseamnă reali
zarea unor economii de materiale 
in valoare de aproape 30 milioane 
lei. (Gheorghe Giurgiu).

(Urmare din pag. I)
vară la o capacitate de 8 700-9 300 
MW, din care centralele pe cărbune 
și șisturi cel puțin 4 100-4 500 MW. 
Măsurile concrete sînt cunoscute în 
fiecare centrală : efectuarea cu ma
ximă operativitate și în condiții de 
calitate a reparațiilor curente și ca
pitale, îmbunătățirea condițiilor de 
depozitare a cărbunelui, ridicarea ni
velului pregătirii profesionale a per
sonalului ș.a. Toate aceste măsuri 
trebuie aplicate în cele mai bune 
condiții și la termenele stabilite, fie
care dintre ele putînd să aibă un rol 
decisiv în funcționarea fiecărei cen
trale la capacitatea programată. între 
aceste măsuri, o pondere aparte, față 
de alte perioade, o au acțiunile ce 
se impun a fi întreprinse pentru 
creșterea capacităților de depozitare 
a cărbunelui și îmbunătățirea funcțio
nării instalațiilor în gospodăriile de 
cărbune.

Se desprinde limpede concluzia că 
partidul nostru situează rezolvarea 
problemelor energetice în centrul po
liticii sale economice, abordind com
plex, într-o perspectivă globală toate 
aspectele pe care le incumbă aceas
ta, antrenînd colectivele de oameni 
ai muncii la găsirea celor mai bune 
soluții.

Pe plan mondial, criza energetică 
ține concentrată atenția deopotrivă a 
politicienilor, a oamenilor de știință 
și a cetățeanului de rînd. Țările care 
au resuțse energetice mai sărace 
caută să le exploateze cu maximă 
chibzuință și zgîrcenie, privind cu 
speranță spre sursele noi de energie, 
iar cele care dispun de resurse în
destulătoare caută să le ocrotească 
pentru a nu le epuiza prea repede. 
Privirile se îndreaptă, mai întîi, spre 
cărbune, spre energie nucleară și hi- 
droenergie. In lume prognozele fridi- 
că, pentru sfîrșitul secolului, o pro
ducție de că.rbune de 6,7 miliarde 
tone, față de 2,5 miliarde tone în 
prezent. Australia și China își vor 
spori producția de cărbune de cinci 
ori, iar S.U.A. și India de peste trei 
ori. De asemenea, nu poate să nu 
impresioneze faptul că în următorii 
zece ani cele circa 40 de state ale 
lumii - între care și România - care 
vor dispune de energie nucleară, 
vor investi 800 miliarde dolari pentru 
construirea de noi centrale atomo- 
electrice cu o putere totală de 
400 000 MW, de două ori mai mult 
decît puterea totală instalată în pre
zent. In domeniul hidroenergiei, sta

vremea Depunerile pe obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 5 aprilie, ora 20 — 8 aprilie, 
ora 20. în țară : Vremea va fi caldă 
îndeosebi în sudul țării, cu cerul va
riabil. Pe alocuri, în nordul și estul 
țării vor cădea ploi, care vor avea șl 
caracter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice. In rest, ploi izolate. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la, moderat, cu 
intensificări de scurtă durată in a 
doua parte a intervalului. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 2 șl 
12 grade, izolat mal coborâte în depre
siuni, iar maximele între 14 și 24 de 
grade. Dimineața, pe alocuri, se va 
produce ceață. In București : Vremea 
va fi caldă, cu cer variabil, favorabil 
ploii sub formă de aversă. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fl cuprinse între 5 
șl 8 grade, Iar maximele între 20 și 23 
de grade. Dimineața, ceață slabă. 

tisticile indică faptul că doar o mică 
parte - 15 la sută - din potențialul 
amenajabil este valorificat.

Totodată, în toate țările lumii pri
virile se îndreaptă și spre resursele 
alternative de energie. Capătă sem
nificație faptul că în Kuweit, stat care 
nu se poate plînge deocamdată de 
lipsa de resurse energetice, s-a or
ganizat în urmă cu un an prima con
ferință arabă consacrată utilizării e- 
nergiei solare, iar în Qatar s-a 
trecut Ia realizarea primului laborator 
experimental modern destinat cerce
tărilor pentru utilizarea energiei so
lare și eoliene. La rîndul lor, japo
nezii, obișnuiți să trateze cu maximă 
seriozitate fiecare acțiune pe care 
o demarează, oferă un exemplu : 
600 000 case sînt prevăzute cu sis
teme de captare a energiei solare, 
în Uniunea Sovietică, principalul pro
ducător de țiței al lumii, creditată, 
de asemenea, cu importante zăcă
minte de cărbune și gaze naturale, 
s-a trecut pe scară largă la utiliza
rea apelor geotermale în aprovizio
narea cu apă caldă a consumatorilor 
industriali și casnici din Tbilisi, Șam- 
tredia, Groznîi ș.a., în prezent con- 
struindu-se o mare centrală electrică 
geotermală cu o putere instalată de 
200 MW. La rîndul său. Departamen
tul energiei din S.U.A. a dispus in
stalarea, în statul Washington, a unui 
grup de generatoare eoliene care vor 
furniza energie unui număr de peste 
3 000 de gospodării. Azi, în lume sînt 
în funcțiune peste 20 000 uzine 
electroeoliene.

Iar șirul exemplelor ar putea corf- 
tinua cu detalii asemănătoare din 
majoritatea țărilor lumii, pretutindeni 
fiind limpede grija pentru diversifi
carea resurselor energetice.

In soluționarea problemelor com
plexe ale crizei energetice, partidul 
nostru a urmărit și urmărește in per
manență îmbinarea măsurilor și ac
țiunilor curente, imediate, cu cele de 
perspectivă. Elocvent, în acest sens, 
este faptul că România este una din
tre puținele țări ale lumii care dis
pun de un program riguros de cer
cetare și dezvoltare în domeniul ener
getic în acest deceniu și de orientări 
principale pînă în anul 2000. Intre 
direcțiile majore de acțiune sînt si
tuate domenii specifice condițiilor 
concrete ale țării noastre, dar și ți- 
nînd seama de tendințele existente în 
lume : extinderea utilizării cărbuni
lor și a șisturilor bituminoase, dezvol
tarea energeticii nucleare și a hidro
energiei, valorificarea surselor alter

Creșterea continuă a numărului 
depunătorilor și a volumului eco
nomiilor păstrate de aceștia pe 
diferite instrumente de economisi
re demonstrează încrederea de care 
se bucură in marea masă a cetă
țenilor Casa de Economii și Con- 
semnațiuni — singura instituție 
autorizată să .păstreze economiile 
bănești ale populației.

Unul dintre instrumentele de 
economisire mult solicitate de 
populație sînt obligațiunile C.E.C. 
cu cîștiguri. Audiența largă de 
care se bucură obligațiunile C.E.C. 
se datorește avantajelor pe care le 
prezintă, printre care: întreaga do- 
bîndă aferentă de 4 la sută pe an 
se acordă sub formă de cîștiguri 
în bani, prin trageri la sorti luna
re ; obligațiunile se pot procura 
în numărul dorit fără nici-o for

native - biomasa, energia soarelui, 
energia vîntului, energia geotermală. 
Practic, în fiecare din aceste domenii 
rezultatele sînt evidente : în 1975 
producția de cărbune a României s-a 
ridicat la 30 milioane tone, înregis- 
trînd o creștere spectaculoasă de 
trei ori într-un cincinal, pentru ca la 
sfîrșitul acestui cincinal să se duble
ze din nou ; la 45 la sută va ajunge 
în 1985 gradul de valorificare a po
tențialului hidroenergetic amenaja
bil de care dispune țara noastră, ur- 
mînd ca pînă în anul 2000 să se asi
gure valorificarea integrală a acestui 
potențial; cele 1 400.de microhidro- 
centrale ce vor fi construite în acest 
deceniu în țara noastră vor dispune 
de o putere instalată de peste 1 000 
MW ; 260 000 tone combustibil con
vențional, care echivalate în petrol 
ar costa peste 50 milioane dolari, 
este cantitatea de energie primară ce 
va fi economisită în 1985 în țara 
noastră, prin extinderea utilizării 
energiei solare ; numai într-un sin
gur județ -Bihor- s-au economisit 
anual, începînd cu 1981, peste 22 000 
tone combustibil convențional prin va
lorificarea energiei geotermale : tot 
aici, la Oradea, a fost pusă în func
țiune în anul trecut prima centrală 
electrogeotermală din lume, care va
lorifică potențialul apelor geotermale 
cu temperaturi moderate, prețul ener
giei obținute i fiind de trei ori mai 
scăzut decît în termocentrale.

Sînt numai cîteva exemple luate 
din multele existente, care s-ar putea 
înșira, la scara globului, în tot atîtea 
alternative optimiste la criza energe
tică. Hotărît lucru, încrezătoare în 
forțele geniului uman creator, omeni
rea își continuă drumul spre progres, 
privind cu speranță și încredere spre 
marile și inepuizabilele depozite de 
energie ale Terrei, numite inteligență 
și creativitate.

Da, inteligența și creativitatea sînt 
adevăratele rezervoare inepuizabile 
de energie ale umanității. Iar alături 
de ele, spiritul gospodăresc, spiritul 
de economisire, asupra cărora vom 
reveni într-un viitor comentariu. In 
uriașa bătălie pentru asigurarea re
surselor energetice nu-și au loc nici 
disperarea, nici deruta, ci căutările 
temeinice, răscolirea profundă a tu
turor posibilităților. Nimic nu trebuie 
să rămînă în afara ochiului scrutător 
al științei, în afara ochiului exigent dl 
bunului gospodar. Criza energetică 
poate fi rezolvată de geniul creator 
al omului I 

malitate de Ia oricare unitate C.E.C. 
sau unitate poștală care efectuează 
operații pentru C.E.C. ; obligațiu
nea C.E.C. cu cîștiguri este un in
strument de economisire la purtă
tor. iar sumele depuse pe acest 
instrument de economisire practic 
și avantajos se pot restitui oricind 
la cerere, de la oricare unitate 
C.E.C. sau unitate poștală din me
diul urban sau rural.

Este important de retinut că în 
primele zece zile ale fiecărei luni 
obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri se 
pot procura la valoarea lor nomi
nală, iar tragerile la sorți lunare 
pentru atribuirea cîștigurilor în 
bani, a căror valoare este cuprinsă 
între 50 000 de lei și 800 de lei, sînt 
organizate de Casa de Economii și 
Cbnsemnațiuni în ultima zi lucră
toare a fiecărei luni.

Cetatea chimiei de pe țărmul mării
(Urmare din pag. I)
torine și o paletă foarte 
largă de sortimente ale in
dustriei petrochimice, pre
cum și mașini și utilaje a- 
gricole, confecții și alte 
bunuri de larg consum. în 
prezent, orașul dispune de 
o salbă de 21 de mari uni
tăți industriale, din care 7 
aparțin industriei republi
cane. Față de cei 5 500 de 
locuitori ai fostei comune 
in 1965, in acest an orașul 
Năvodari înregistrează o 
creștere a populației de 
5 ori.

S-au construit și s-au 
dat în folosință. în acești 
ani. aproape 6 000 de apar
tamente în blocuri de lo
cuințe moderne. în care 
trăiesc două treimi din ac
tuala populație a orașului. 
Au fost date în folosință : 
un liceu de chimie pentru 
1 500 de elevi — pepiniera 
de cadre a marilor ctitorii 
socialiste de pe aceste me
leaguri. 2 școli generale. 2 
creșe, 4 grădinițe de copii, 
complexe și magazine în- 
sumînd 12 000 mp spații 
comerciale, un dispensar 
medical, cluburi muncito- 
'■esti. biblioteci.

— S-a construit mult și 
se construiește și mai mult 
la Năvodari, spune cu 
mîndrie primarul orașului. 
Ion Bujgoi. Știți cit a fost 
valoarea lucrărilor de in

vestiții în anul trecut la 
noi ? 2,02 miliarde lei.
Știți la cit se ridică valoa
rea investițiilor în acest 
an ? La 3,4 miliarde lei. 
Un ritm pe care l-ar putea 
invidia mulți. Și cu toate 
acestea, să vă spun drept, 
locuitorii orașului vor și 
construiesc efectiv și mai 
mult decît aceste preve
deri. Pentru că. în fond, ce 
reprezintă contribuția vo- 
luntar-patriotică cu care 
participă ei la înfrumuse
țarea orașului decit tot lu
crări de construcții, efec
tuate în timpul liber. Dacă 
obștea a stabilit ca fiecare 
să dea cite o mină de aju
tor, oamenii dau cite două, 
atit la .-construirea pro
priilor apartamente din 
blocuri, cit și. la amenaja
rea spațiilor verzi, a tro
tuarelor, la asfaltarea stră
zilor. Concret. în 1983 s-a 
prevăzut ca fiecare locui
tor să realizeze astfel de 
lucrări în valoare de 1 000 
de lei. Am realizat cite 
2 300 de Iei. Tot in același 
an trebuia să construim 
562 de apartamente. Am 
realizat 751. Pentru aceste 
realizări edilitar-gospodă- 
rești orașul a fost distins 
cu „Ordinul Muncii" clasa a 
IlI-a. Anul trecut s-a în- 
tîmplat cam la tel : fată 
de un plan de 510 locuințe 
noi am construit 567 apar
tamente și 225 de garso

niere, iar valoarea muncii 
voluntar-patriotice s-a ri
dicat la suma de 45 mili
oane lei.

Ce înseamnă concret a- 
ceasță contribuție ? Au 
fost sistematizate și mo
dernizate două intersecții 
ale orașului, s-au construit, 
20 000 mp trotuare și s-au 
asfaltat 8 600 mp străzi. La 
toate acestea se adaugă 
faptul că planul la recupe
rarea materialelor refolo- 
sibile a fost realizat in 
proporție de... 2 651 la sută, 
ceea ce înseamnă că fie
care haldă de resturi ma
teriale de la constructori 
sau de moloz de la demo
lări a ddvenit pentru ce
tățenii orașului, mobilizați 
de deputati, o adevărată 
mină de materii prime și 
materiale refolosibile. Un 
alt exemplu il constituie 
stadionul orașului, a cărui 
primă etapă de construc
ție a început în 1983. Lo
cuitorii orașului au fost 
atit de interesați in reali
zarea acestui obiectiv (în
tre altele au o echipă de 
rubgy în categoria A), 
incit în această primă eta
pă au realizat lucrări su
plimentare in valoare de 
peste 2 milioane lei.

...La un concurs de de
sen organizat de profeso
rul Aurelian Leca, pe tema 
„Viitorul orașului Năvo
dari", toate planșele pre

zentau ca înfăptuite o se
rie de obiective care lip
seau deocamdată de pe 
harta orașului. Se confi
gura astfel, cu precizie, 
centrul civic, alcătuit din 
sediul politico-administra- 
tiv, o frumoasă casă de 
cultură și un elegant ho
tel. mărginite de o salbă 
de blocuri ; spre răsărit se 
zărea chenarul albastru al 
Canalului Poarta Albă—Mi- 
dia-Năvodari. peste care 
se înălțau, ca un curcubeu 
spre mare, arcurile celor 
două poduri unite prin- 
tr-un viaduct ; la vest, ac
tualul combinat de ingră- 
șăminte pe bază de fosfor 
cu noile secții de îngrășă
minte pe bază de azot. 
Dincolo de actualul com
binat petrochimic Midia 
se desfășurau intr-un e- 
vantai geometric cheiurile, 
platformele și danele por
tului maritim și ale șan
tierului naval de reparații 
a navelor maritime. Iar 
dincolo de toate acestea 
se zăreau, undeva în de
părtare, sondele platfor
melor de foraj marin de 
pe platforma continentală 
a Mării Negre și siluetele 
navelor românești cu tri
color Ia catarg. De unde 
știau copiii cum va arăta 
viitorul Năvodariului ? De 
la părinții lor. care lu
crează acum, efectiv, la 
înfăptuirea .lui.

INFORMAȚII SPORTIVE
BOX. In turul II al turneului in

ternațional de box de la Usti (Ce
hoslovacia), Ilie Dragomir (catego
ria ușoară) l-a învins prin K.O. teh
nic in prima repriză pe Nimaa (R.P. 
Mongolă). La aceeași categorie, ce
hoslovacul Cirok a dispus la puncte 
de cubanezul Castillo.

ȘAH. Turneul zonal feminin de 
șah de la Veliko Tîrnovo (Bulgaria) 
a continuat cu runda a 5-a. în care 
tinăra Cristina Bădulescu a invins-o 
pe Johanna Jagodisnka (Polonia), 

, iar Gabriela Olărașu a remizat cu 
Maria Grosch (Ungaria). Brusztman 
a cîștigat la Ivanka, Erenska la 
Skacelikova. Anghelova a pierdut la 
Boiadjieva. iar partidele Eretova — 
Savova și Veroczy — Voiska s-au 
încheiat remiză. Dana Nuțu a avut 
zi liberă. în clasament conduce Ag- 
neska Brusztman (Polonia), cu 4,5 
puncte, urmată de Hanna Erenska 
(Polonia) — 4 puncte (1), Rumiana 
Boiadjieva (Bulgaria) — 4 puncte, 
Dana Nutu (România) — 3,5 punc
te (o partidă mai puțin disputată), 
Suzana Veroczy (Ungaria) — 3,5 
puncte etc.

Participînd la Campionatul mon
dial de șah pentru junioare II (jucă
toare pină la 16 ani — cadete), de 
la Petah Tikva, șahista româncă 
Anca Mălina Nicoară (in virstă de 
15 ani, elevația Liceul „Nicolae Băl- 
cescu" din Pitești) a reușit să se cla
seze pe locul 3 și să obțină medalia 
de bronz.

Pe primul loc în clasamentul final 
s-au situat Mirona Măriei și Natașa 
Boikovici (ambele Iugoslavia) cu 9,5 
puncte din 11 posibile.

în ultima rundă, Anca Nicoară a

cîștigat partida susținută cu Karin 
Ladner (Austria).

BASCHET. „Cupa campionilor eu
ropeni" la baschet masculin a fost 
cucerită la actuala ediție de echi
pa iugoslavă Cibona Zagreb, care, în 
finala disputată la Atena, a învins 
cu scorul de 87—78 (39—38) forma
ția Real Madrid.

AUTOMOBILISM. Sezonul compe- 
tițional intern se va deschide oda
tă cu prima etapă a campionatu
lui de raliuri : 19—20 aprilie — „Ra
liul Brașovului", pe un traseu din 
împrejurimile orașului de sub 
Tîmpa.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ :
Administrația de Stat Loto-Pro- 

nosport organizează, duminică 7 
aprilie a.c., prima tragere LOTO 2 
din această lună, ce constituie un 
nou prilej pentru participanții con
secvenți ai acestui sistem de joc 
de a participa și de a putea obține 
importante cîștiguri în autoturis
me „DACIA 1300“ și mari sume 
de bani. Participarea se face pe 
bilete de 10 lei varianta achitată 
sută la sută sau cu patru variante 
achitate în cotă de 25 Ia sută. De 
reținut că. indiferent de cota ju
cată. fiecare bilet bre drept de 
participare și de cîștiguri la toate 
cele trei extrageri a cite patru nu
mere. care însumează 12 numere 
din 75. Simbătă 6 aprilie este UL
TIMA ZI DE PARTICIPARE.

Sortimente variate de mărfuri 
prin magazinele cooperației

Odata cu venirea primăverii, 
cooperativele de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor au 
asigurat aprovizionarea magazi
nelor proprii cu un volum spo
rit de mărfuri care satisfac e- 
xigențele tuturor cumpărătorilor. 
Toate unitățile din rețeaua de 
desfacere a cooperației dispun de 
o gamă largă de articole de îm
brăcăminte, printre care noi mo
dele de tricotaje și confecții de 
primăvară, articole de galanterie

și marochinărie, lenjerie fină, 
ciorapi, cămăși, poșete, umbrele, 
stofe, imprimeuri și țesături într-o 
bogată paletă coloristică. Prin ace
leași unități se pot procura articole 
de podoabă pentru femei, de cos
metică și parfumerie. Totodată, 
raioanele de carte oferă spre 
vînzare ultimele apariții editoriale.

Iu fotografie : o unitate comer
cială a cooperației de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor 
din orașul Gherla, județul Cluj.

cinema
© Bătălia pentru Roma : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 12,15; 15,30; 18,45.
© Tinerețe fără bătrînețe — 9; 11; 
13; 15; 17, Cu cărțile pe față —« 19 : 
TIMPURI NOI (15 61 10).
© Program pentru copii — 9; 10,45; 
12,30; 14,15, Sus in cireș — 16, Moara 
cu noroc — 17,45; 19,45 : DOINA
(16 35 38).
e Adela: BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 
17; 19.
© Revanșa: DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
— 15; 17; 19.
• Rămășagul : GIULEȘTI (17 55 46)

— 9; 11; 13; ÎS; 17; 1», ARTA
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Program de vacanță — 9; 10,30; 
12; 13,30; 15, Croaziera — 17; 19 : 
COTROCENI (49 48 48).
• Sosesc păsările călătoare: SCALA
(11 03 72) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,
MELODIA (11 13 49) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.
• Roșcovanul : VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19.
© Răpirea fecioarelor : FLACĂRA 
(22 33 40) — 15; 17; 19.
• Cireșarii — 9,30; 11,30, Jandarmul 
și extraterestrii — 13,30; 15,30; 17,30; 
19,30: STUDIO (59 53 15).
© Fata care vinde flori : FESTIVAL 
(15 63 84) — 16,45; 19, FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11,30; 14; 16,30; 19.
© Marfă furată : FESTIVAL — 9;
îl; 13; 15.

• AII Baba și cei 40 de hoți : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.
• Inimă rece : LUMINA (14 74 16) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Surorile medicale : PACEA
(71 30 85) — 14; 16; 17,45.
® Inimă rece $i Piedone în Egipt : 
SALA MICA A PALATULUI — 15,30; 
19,15.
© Pirații secolului XX : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Frați de cruce : AURORA (35 04 66)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. TOMlS
(21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
e Vraciul : POPULAR (35,15 17) — 15;
18,30.
• Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8,45; 11,45; 15; 18,15.
© Ce se întîmplă doctore?: CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 

© Piedone în Egipt : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
© Provocarea dragonului : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 12; 14; 
16; 18.
© Un șerif extraterestru : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 11 ; 13; 15; 17; 19, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 
15; 17: 19.
© Program de vacanță : . GRIVIȚA
— 9.
© Avertismentul : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
© Undeva, cîndva : UNION (13 49 04)
— 9; 13,15; 15,15; 17,15; 19,15.

© Lupii mărilor : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19.
© Kramer contra Kramer :, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Rocky II : MUNCA (21 50 97) — 15; 
17; 19.
© Iubirea' are multe fețe : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 18.

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 14; Caligula — 18,30: (sala
Cosmonauților, 11 07 57) : Intre patru 
ochi — 18.

© Filarmonica ,,George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mihai Brediceanu. 
Solist : Jean-Franțois Antonioli (El
veția) — 19; (sala Studio) : „Treptele 
afirmării artistice". Mihai Maxim — 
flaut, Șerban Mereuță — vioară —
17,30.
© Opera Română (13 18 57) : Evgheni 
Oneghin — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : La 
calul bălan — 18,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 18; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Răceala 
— 18.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani 
— 18.
© Teatrul de comedie (16 64 60) :x 
Arma secretă a lui Arhimede — 18. 

© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița în sac — 18; (sala 
Studio) : Pensiunea doamnei Olimpia
— 18,30.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) ; Haina cu două fețe — 18,30. 
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți — 19; (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu sticleți — 19.
® Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; La popasul drumeției (pre
mieră) — 18.30.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) i 
Albă ca Zăpada și cei 7 pitici — 18.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Aventurile Iui Plum-Plum — 10.
© Circul București (10 41 95): Vede
tele circului din Varșovia — 19.
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PENTRU OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR,
PENTRU SALVGARDAREA PĂCII!

NOI ACȚIUNI ȘI LUĂRI DE POZIȚIE 1N DIVERSE ȚĂRI ALE IH1II
. t 

Dezideratele majore ale omenirii — apărarea păcii 
și înfăptuirea dezarmării, în primul rînd a dezarmă
rii nucleare - continuă să fie subliniate cu tărie în 
cadrul unor ample demonstrații desfășurate pe dife
rite meridiane ale globului. Milioane de membri ai

organizațiilor pentru pace de pretutindeni atrag aten
ția asupra pericolului acumulării de noi arme de 
distrugere în masă, al. declanșării unei catastrofe nu
cleare cu efecte incalculabile asupra civilizației și în
seși vieții pe planeta noastră.

R.F.G.: Sute de mii de demonstranți împotriva 
prezenței armelor nucleare în Europa

BONN 4 (Agerpres). — In R.F.G., peste 600 000 de persoane vor parti
cipa, Ia sfîrșitul săptămînii, Ia marșuri în favoarea păcii și dezarmării — 
informează agenția E.F.E. Potrivit declarațiilor organizatorilor, de
monstrațiile au ca obiectiv exprimarea protestului față de continuarea 

4 amplasării de arme nucleare pe continentul european și fată de sporirea 
i cheltuielilor destinate înarmărilor. La' manifestații, care vor avea loc
V în vecinătatea bazelor militare ale N.A.T.O., vor lua parte și mili- 
ț tanți pentru pace din Austria, Belgia, Danemarca, Franța și Olanda.
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Demonstrația din Heilbronn (R.F.G.), la care 12 000 persoane au parti
cipat la, un marș de protest împotriva amplasării rachetelor nucleare 

pe teritoriul țării

Pentru transformarea < 
Oceanului Indian 

într-o zonă a păcii!
VICTORIA 4 (Agerpres). — Repu

blica Seychelles sprijină acțiunile 
împotriva cursei înarmărilor, in fa
voarea păcii pe plan internațional, 
pentru transformarea Oceanului 
Indian într-o zonă a păcii. Această 
poziție a fost anunțată, într-un co
municat, de Ministerul, de Externe 
din Seychelles, prilejuit de sem
narea de către această țară a Tra-, 
tatului cu privire la interzicerea 
experiențelor cu. arma nucleară in 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă, Tratatului de neproliferare a 
armelor nucleare și Tratatului cu 
privire la interzicerea amplasării 
armelor nucleare și a altor arme de 
distrugere în masă pe fundul mă- > 
rilor și oceanelor și în subsolul lor, 
încheiate în deceniul trecut.

DELHI 4 (Agerpres). — India și 
Mauritius și-au exprimat îngrijo
rarea in legătură cu acumularea de 
noi arme nucleare și menținerea 
stărilor de încordare și conflict în 
diferite regiuni ale lumii. In alocu
țiuni rostite de premierul indian, 
Rajiv Gandhi, și primul ministru 
din Mauritius, Aneerood Jugnauth, 
aflat în vizită oficială la Delhi, 
cele două țări s-au pronunțat în fa
voarea unor eforturi sporite în 
direcția eliminării pericolului unui 
război nuclear și slăbirii încordării 
pe plan internațional. De asemenea, 
ei și-au reafirmat dorința comună 
ca Oceanul Indian să devină o zonă- 
a păcii, relatează agenția P.T.I.

Consiliul Pieței comune a sancțio
nat acordul privind aderarea Spa
niei și Portugaliei la C.E.E., șefii de 
stat și guvern ai „celot zece" reu
șind să prevină. în ultimă instanță, 
un eșec în această chestiune, prin 
acceptarea unui program de asisten
tă pentru regiunile mediteraneene 
ale Comunității veșt-europene 'mai 
slab dezvoltate economic, astfel in
cit acestea să poată suporta „șocul" 
aderării celor două țări iberice.

Așadar, după o așteptare ~de opt 
ani („și o noapte", cum nota un co
mentator, referindu-se la ședința- 
maraton a miniștrilor de externe), 
Piața comună. Spania și Portugalia 
au ajuns Ia un acord global asupra 
condițiilor lărgirii C.E.E. Intrarea 
Greciei în C.E.E., la 1 ianuarie 1981, 
marcase debutul tentativei de ■ ree
chilibrare â Pieței comune spre su
dul continentului, după o primă ex
tindere spre nord, care indusese 
Marea Britanie. Danemarca și Ir
landa. în 1973. Ratificarea formală a 
acordului de către șefii de stat și 
guvern reuniți la Bruxelles va tre
bui să fie urmată de ratificarea a- 
cestuia da către parlamentele națio
nala ale celor douăsprezece 
pentru ca aderarea Spaniei 
tugaliel să devină efectivă 
nuarie 1986.

Odată depășit momentul 
rii acordului, „dosarul" aderării Spa
niei și Portugaliei la Piața comună 
este redeschis de observatori și ana
liști pentru a repune în discuție, în 
situația de fapt creată, implicațiile 
economice, politice și sociale ale a- 
cestui eveniment, atît în interiorul 
C.E.E.. cît și sub raportul mai larg 
al relațiilor interoccidentale.

Trecînd de la zece la doisprezece 
membri, C.E.E. va înregistra o spo
rire notabilă a potențialului său eco
nomic. prin creșterea produsului in
tern brut cu circa 10 la sută și a 
celui comercial cu aproximativ 5 la 
sută — ceea ce îi va consolida po
ziția de prim exportator mondial. 
Totodată, prin intrarea Spaniei și 
Portugaliei, populația din interiorul 
C.E.E., va ...................................
Iioane de

țări, 
și Por- 

la 1 ia-

incheie-

crește cu încă 50 de mi- 
locuitori. alungind la pes-

MAREA BRITANIE: 
Nu, rachetelor cu rază 

medie de acțiune 
pe teritoriul țării!

LONDRA 4 (Agerpres). — „Cam
pania pentru dezarmare nucleară", 
cunoscută mișcare britanică de 
luptă în favoarea păcii, organizează 
timp de trei zile, începînd de vi
neri, ample manifestații' în apro
pierea bazei militare americane de 
la Molesworth, din Marea Britanie, 

1 în semn de protest față de prezența 
pe teritoriul țării a rachetelor 
„Cruise", față de continuarea am
plasării în Europa a armelor nu
cleare — a anunțat un purtător de 
cuvînt al acestei organizații. La 
Molesworth urmează să fie instala
te, anul viitor, 64 de rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune de 
tip „Cruise".

CANADA: Orașul Huston 
declarat zonă liberă 

de arme nucleare
OTTAWA 4 (Agerpres). — Orașul 

Huston din provincia canadiană 
Columbia britanică a fost declarat 
zonă liberă de arme nucleare. Con
siliul municipal a adoptat o rezo
luție prin care se interzic instala
rea, experimentarea, producerea și 
transportarea de arme nucleare pe 
raza orașului. In prezent, aproxi
mativ 70 de orașe și localități ca
nadiene, inclusiv importante centre 
cum sint Toronto și Vancouver, 
s-au declarat zone libere de arme 
nucleare.

JSPONIU : Apel pentru interzicerea definitivă 
a armelor atomice

■TOKIO 4 (Agerpres). — Liga 
celor ce au avut de suferit de pe 
urma bombardamentelor atomice de 
la, Hiroshima și Nagasaki a lansat 
un apel pentru interzicerea totală și 
definitivă a folosirii armelor nu
cleare. că. o primă măsură în ve- 
d'erea înlăturării pericolului unui 
război termonuclear.
adresat opiniei

Intr-un apel 
publice nipone se

subliniază .că anul acesta, cind se 
vor marca patru decenii de la bom
bardamentele atomice asupra unor 

, orașe japoneze, acțiunile in fa
voarea păcii au o semnificație deo
sebită. Este necesar să se reamin
tească întregii omeniri că tragediile 
de la Hiroshima și Nagasaki nu 
trebuie să se repete'niciodată — 
se arată în apel.

IX-:-
il ■ w

I J
■>

•, 8®

£ Sf

$
M

..

-

g

i
Una din numeroasele manifestații pentru dezarmare și pace desfășurate 

în Japonia, în cadrul „Ofensivei de primăvară"
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CU PRILEJUL CELEI DE-A 40-A ANIVERSARI ORIENTUL MIJLOCIU
A ELIBERĂRII UNGARIEI

Festivitățile de->
BUDAPESTA 4. — Trimișii spe

ciali A. Urzică și Al. Piritea trans
mit : împodobită sărbătorește, 
steaguri și flori, Budapesta, ca 

au sărbătorit in

la Budapesta
cu
Și

întreaga Ungarie 
mod solemn cea de-a 40-a aniver
sare a eliberării țării. In capitala 
Ungariei a avut Ioc o mare adu
nare festivă, la care au participat 
tovarășul Jănos Kădăr, secretar ge
neral al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, Păi Losonczi, pre
ședintele Consiliului Prezidențial al 
R.P.U., alți,. conducători de partid și 
de stat ungari.

A fost prezentă delegația română 
de partid și de stat condusă de to
varășul Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care participă la 
festivitățile prilejuite de cea de-a 
40-a aniversare a eliberării Unga
riei.

Despre semnificația evenimentului 
sărbătorit a vorbit Păi Losonczi, 
care a relevat că eliberarea Un
gariei 
tă a 
tură 
a evidențiat rolul 
al celor române, 
țări ale coaliției 
au participat la I 
berarea Ungariei 
riei asupra fascismului german.

Cu prilejul aniversării eliberării' 
noastre aducem prinosul de recu
noștință tuturor celor ce au luat 
parte la lupta care a deschis po
porului ungar o perspectivă istorică 
nouă, a spus Păi Losonczi.

Calea parcursă în ultimele patru 
decenii — a arătat vorbitorul — nu 
a fost ușoară^ dar în această peri
oadă am obținut rezultate edifica
toare. Ungaria construiește socialis
mul, s-a transformat într-o țară in
dustrială cu o agricultură dezvol
tată. în prezent, economia națio
nală dispune de tot ceea ce este ne
cesar pentru dezvoltarea sa cu suc
ces. Pentru rezolvarea sarcinilor ce 
le avem în față dispunem de o bază 
trainică.

Cel de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar — a menționat vorbitorul — a 
confirmat linia politică 
promovată de 
aproape trei 
bilanțul de muncă al poporului, a 
adoptat hotărârile de perspectivă în 
domeniile politic, economic, social 
și cultural. Putem afirma că poporul

de sub 
constituit 

în istoria
dominaț-ia fascis- 
punctul de coti- 
țării. Vorbitorul 

' trupelor sovietice, 
al militarilor altor 
antihitleriste care 

luptele pentru eli- 
și obținerea victo-

partid 
decenii,

strategică 
timp de 
a făcut

PHENIAN 4 (Agerpres) — După 
cum transmite agenția A.C.T.C., șeful 
delegației R.P.D. Coreene la convor
birile economice dintre Nordul și Sur 
dul Coreei a adresat, joi, un' mesaj 
telefonic omologului său sud-coreean, 
in care a propus ca a ..doua rundă 
de convorbiri în probleme economice 
dintre cele două părți — fixată- ini
țial pentru luna ianuarie — să se 
desfășoare la 17 mai, la Panmunjon.

ungar dispune pentru următorii 
cinci' ani de un asemenea program 
care ne dă încredere în edificarea, 
în continuare, a socialismului.

Referindu-se la politica externă, 
vorbitorul a subliniat că R. P. Un
gară se pronunță pentru pace, pen
tru colaborare cu țări cu orinduiri 
sociale diferite. Considerăm pacea 
drept problema principală a omeni
rii, a spus P. Losonczi. Avem în
credere că forța statelor socialiste, 
mișcarea internațională pentru pace, 
și nu în ultimul rînd eforturile ace
lor politicieni din țările capitaliste 
care apreciază lucid realitățile sînt 
capabile să frîneze forțele și grupă
rile imperialiste interesate în cursa 
înarmărilor, în- creșterea încordării 
internaționale. înrăutățirea situației 
mondiale nu este un proces irever
sibil. Negocierile începute între 
U.R.S.S. și S.U.A. în legătură cu re
ducerea armamentelor atestă că 
există semne încurajatoare.

Ungaria — a declarat vorbitorul 
— este conștientă de răspunderea 
sa și de necesitatea de a face totul 
în interesul salvgardării păcii, al sta
bilirii unor relații normale între 
state. Țelul principal al politicii 
noastre este de a contribui la cauza 
păcii și progresului social și, prin 
aceasta, de a crea condiții favora
bile pentru construcția socialistă în 
Ungaria.

★
Joi, în marea Piață a Eroilor din 

Budapesta au avut loc o paradă 
militară și o demonstrație a tine
retului.

în tribuna centrală au luat loc 
tovarășul Jănos Kădăr, secretar ge
neral al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, Păi Losonczi, pre
ședintele Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare, alți conducători de 
partid și de stat.

în tribuna oficială rezervată oas
peților de peste hotare s-au aflat 
delegațiile străine participante la 
manifestările prilejuite de aniversa
rea Zilei naționale a R. P. Ungare.

Istvan Olah, membru al C.C. al 
P.M.S.U., ministrul apărării naționa
le al R. P. Ungare, a rostit o alocu
țiune, în care a evocat semnificația 
istorică a actului de la 4 aprilie 1945, 
contribuția armatei sovietice, a ce
lei române și a altor țări la elibe
rarea Ungariei.

★
seara, Consiliul Prezidențial 
P. Ungare a oferit în sălile

Joi 
al R. 
Parlamentului o recepție.

Șeful delegației R.P.D. Coreene a 
arătat, în mesajul său, că această 
rundă a convorbirilor, care începuse 
bine anul trecut, a fost, în mod re
gretabil, blocată ca urmare a desfă
șurării manevrelor militare de 
mare amploare americano—sud-cb- 
reene „Team Spirit-’85“,' acțiune 
contrară aspirațiilor poporului co
reean, care a creat o stare de ten
siune în zonă.

Alegeri anticipate în Grecia
ATENA 4 (Agerpres). — Președin

tele Greciei, Christos Sartzetakis, l-a 
primit joi pe primul ministru An
dreas Papandreu, care i-a propus di
zolvarea parlamentului și organi
zarea de alegeri generale anticipate. 
Potrivit purtătorului de cuvînt al gu
vernului elen, alegerile ar urma să 
aibă loc în iunie a.c. în mod nor-

mal, alegerile legislative ar fi tre
buit să se desfășoare în octombrie. 
Un comunicat al președinției Repu
blicii Elene, dat publicității după în
trevedere, arată că premierul a argu
mentat necesitatea de a se organiza 
alegeri anticipate prin existenta 
unor probleme de o importantă spe
cială.

S.W.A.P.O. denunță manevrele 
Africii de Sud privind Namibia

LUSAKA 4 (Agerpres). — într-o 
declarație a Organizației Poporului 
din Africa de Sucj-Vest (S.W.A.P.O.)’, 
reprezentantul legitim al poporului 
namibian, este respinsă ideea for
mării unui guvern interimar în Na
mibia, teritoriu administrat ilegal, de 
Africa de Sud. O asemenea manevră 
— menționează documentul — are 
menirea să instaleze la Windhoek un

guvern-marionetă, care să perpetue
ze in altă formă administrarea Na
mibiei de către regimul de la Pre
toria. în declarație se reafirmă că 
S.W.A.P.O. sprijină planul O.N.U. 
privind acordarea independenței Na
mibiei și care prevede, în esență, 
retragerea trupelor sud-africane și 
organizarea de alegeri libere în acest 
teritoriu.

I

(Z)IA ACTtZAZZTATjEA ȚqLIȚÎcT)
te. 320 de milioane. Sînt aspecte care 
constituie, cum se spune, prima 
față a medaliei ; reversul este ex
primat de faptul că in acest fel, pe 
ansamblul Pieței comune, se înregis
trează o reducere relativă a venitu
lui pe locuitor șl a performanțelor 
economice ale comunității. Astfel —

vale, textilele și încălțămintea. 
„Punctele forte" ale Spaniei le con
stituie chimia, construcțiile de ma
șini electrice, automobilele. însă — 
așa cum o recunosc chiar părțile in
teresate — abolirea gradată a taxe
lor vamale nu va jena industriile 
franceze, vest-germane sau italiene.

Fără îndoială, filele din dosar 
care privesc sectorul agricol vor 
continua să suscite discuții. Nu este 
vorba doar de termenii acordului 
încheiat, care, practic, stabilește un 
regim tranzitoriu pentru o perioadă 
de nu mai puțin de zece ani, ci mai 
ales de efectele economice și socia-

♦

în medie generală — produsul intern 
brut pe locuitor se va diminua, fi
nind seama că față de 10 000 E.C.U. 
(unitate de cont a C.E.E., un E.C.U. 
fiind echivalent cu 0,70 dolari) cît

în schimb, cele două țări nou veni
te vor trebui să facă fată concuren
ței produselor din C.E.E. Mai direct 
spus, cel puțin pentru o perioadă de 
cinci-zece ani, cele două țări iberi-

le ale politicii agricole din cele două 
țări iberice. Politica agricolă comu
nă se bazează pe subsidiile indi
recte, prin intermediul prețurilor 
garantate, astfel incit ea aduce cele

SEMNAREA ACORDULUI DE LA BRUXELLES:

Dosarul aderării Spaniei și Portugaliei
la Piafa comună rămîne totuși deschis
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© Declarația președintelui Libanului • 1 200 prizonieri libanezi 
și palestinieni, dintr-un lagăr din sudul Libanului, transferați 

Israel
în zonă au opus rezistență înaintării 
trupelor israeliene.

BEIRUT 4 (Agerpres). — După 
cum anunță agențiile internaționale 
de presă, 1 200 de prizonieri libanezi 
și palestinieni din lagărul de la An
sar, din sudul Libanului, au fost 
transferați in Israel. Alți aproximativ 
750 de prizonieri au fost puși în li
bertate prin intermediul Crucii Roșii 
Internaționale.

GENEVA 4 (Agerpres). — într-o 
declarație relatată de agenția Reuter, 
Comitetul Internațional al Crucii 
Roșii a acuzat Israelul că a încălcat 
convențiile în materie de la Geneva, 
prin transferul prizonierilor din la
gărul de la Ansar în teritoriul is- 
raelian.

în
BEIRUT 4 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la Beirut, președin
tele Libanului, Amin Gemayel, a 
avertizat asupra pericolelor pe care 
le comportă continuarea ciocnirilor 
din regiunea Saida, relevînd că eve
nimentele din această zonă consti
tuie o continuare a încercărilor de 
destabilizare a situației din sudul 
Libanului, a anunțat postul de radio 
Beirut, citat de agenția A.P.

Pe de 
și U.P.I. 
blindate 
nord de
aflată sub ocupația Israelului și a 
atacat trei, localități libaneze situate 
la sud-est de Saida. Populația locală 
și. soldați ai armatei libaneze aflați

altă parte, agențiile M.E.N. 
informează că o coloană de 
israeliene a pătruns joi la 
zona din sudul Libanului

FRANȚA: Proiect

este media actuală tn C.E.E., In Spa
nia este de numai 5 400 E.C.U., iar 
în Portugalia de doar 2 600. Totoda
tă, comunitatea va moșteni, alături 
de structuri economice mai slab 
dezvoltate sau sectoare industriale 
în declin, circa 3 milioane de șo
meri, ce se vor adăuga celor aproa
pe 14 milioane din Piața comună, a- 
gravînd o problemă socială căreia 
„cei zece" îi caută de ani de zile 
soluția.

Observatorii politici remarcă Insă 
și alte implicații, ce privesc atît pe 
noii veniți, cît și comunitatea în 
ansamblul său.

Astfel, industria C.E.E. va cîștiga 
prin intrarea. Spaniei, care figurea
ză, la ora actuală, printre primele 
zece-douăsprezece țări industriale de 
pe glob. Dar — așa cum scria agen
ția France Presse comentînd faptul 
— sectoarele în care sînt specializa
te, cele două țări iberice sînt tocmai 
cele aflate în plină criză în C.E.E., 
în special siderurgia, șantierele na-

ce constituie o piață potențială ex
trem de importantă pentru produsele 
înalt prelucrate ale industriilor sta
telor avansate, 
demn de luat 
C.E.E. are de 
sau chiar pe 
renta niponă
gistrînd balanțe deficitare. Acest șoc 
va fi cu atît mai dificil de suportat 
cu cît industriile celor două țări ibe
rice erau obișnuite cu o protecție 
vamală ridicată, iar producătorii 
spanioli și portughezi se vor lovi, în 
tentativele lor de a pătrunde pe pie
țele .viitorilor parteneri, de multitu
dinea de restricții cantitative, stabi
lite de țările comunitare de-a lun
gul timpului și care s-au constituit 
practic într-o nouă formă de pro
tectionism. Mai trebuie adăugat fap
tul că productivitatea muncii în Spa
nia este inferioară cu 40 la sută ce
lei din Piața comună, iar cea din 
Portugalia chiar cu și mai mult.

fapt cu atît mai 
în considerare cu cit 
înfruntat în alte zone 
propria piață concu- 

sau americană, înre-

mal mari beneficii fermierilor bo- 
gați. Obțin mai mult cei care pro
duc __ 1 __ L ,1, _ 1______
mai mult. în consecință, bogății de
vin mai bogați, iar 
mai
monstrează — scrie revista iugosla
vă «Medjunarodna Politika» — că 
în Comunitatea. Economică Europea
nă numărul fermierilor se reduce 
necontenit. In ultimii 20 de ani, nu
mărul fermierilor din C.E.E. s-a re
dus la jumătate. Numărul lor a scă
zut și in ultimii ani, cind «cei zece» 
au. intrat într-o criză economică și 
cind industria a devenit mai puțin 
atractivă pentru muncitorii agri
coli".

Un aspect nu mai puțin important 
11 reprezintă implicațiile" din sfe
ra relațiilor extracomunitare. Prin 
aderarea' celor două țări iberice, 
producția agroalimentară a C.E.E. 
va înregistra creșteri care nu vor 
putea să nu ducă la ascuțiri ale con-

mai mult si, deci, cei care au
săracii •

săraci. „Toate analizele
și 

de-

tradicțiilor interoccidentale în acest 
domeniu, îndeosebi între Piața co
mună și S.U.A. Exportatorii ameri
cani, care acuză de ani de zile pe 
„cei zece“ că subvenționează expor
turile agricole prin politica de pre
turi garantate, manifestă acum ne
liniște. văzînd că acest sistem se 
extinde și asupra produselor iberice.

Aceste aspecte și altele — cum ar 
fi cele care privesc pescuitul,' con
tribuțiile bugetare,, compensațiile fi
nanciare sau problemele sociale — 
fac ca dosarul aderării Spaniei și 
Portugaliei la C.E.E. să rămină des
chis. Cum deschis continuă să ră- 
mînă și cel ce cuprinde latura poli
tică a evenimentului 
apartenenței Spaniei la 
de care a fost legată 
C.E.E., deși în legătură 
cru s-a căutat să se .
mai multă discreție. Or, aceasta in
tervine într-un moment în care 
cercuri largi ale opiniei publice ibe
rice consideră că — așa cum o de
monstrează și recentele acțiuni pen
tru pace desfășurate în Spania — 
tendințele de lărgire a blocurilor 
militare, de menținere a bazelor mi
litare pe teritoriile altor state con
travin intereselor poporului spaniol, 
ca și ale popoarelor 
ansamblu.

Procesul negocierilor 
niei și Portugaliei s-a 
al intrării efective a celor două țări 
în C.E.E. începe. Viața, experiența 
internațională pun însă în evidență, 
pe deasupra acestor evenimente, 
marele deziderat de natură econo
mică obiectivă : necesitatea de a se 
depăși caracterul închis al grupări
lor economice. Evoluțiile din econo
mia mondială, îndeosebi în perioada 
de criză, pun cu putere în lumină 
necesitatea intensificării legăturilor 
dintre \ toate statele, eliminării tu
turor barierelor și restricțiilor și des
fășurării unei largi colaborări, pe 
deasupra deosebirilor de orientare 
politică, de orînduire socială, în in
teresul tuturor națiunilor lumii, al 
păcii și destinderii internaționale.

— problema 
N.A.T.O. — 
aderarea la 
cu acest lu- 
păstreze cit

europene. în

aderării Spa- 
încheiat : cel

Valentin PĂUNESCU

redacția și ADMINISTRAȚIA

PARIS 4 (Agerpres). — Guvernul 
francez a aprobat un proiect-cadru 
de reformă electorală vizînd intro
ducerea, începînd cu alegerile legis
lative din 1986, a scrutinului propor
țional departamental, în locul siste
mului majoritar, în vigoare din anul 
1958. Proiectul de lege, care urmează 
să fie adoptat de guvern în formă 
definitivă săptămîna viitoare, duțiă 
ce va fi examinat de Consiliul de 
Stat, prevede desfășurarea unui sin
gur tur de . scrutin, în urma căruia 
mandatele vor fi atribuite proporțio
nal cu numărul voturilor obținute de 
partidele politice în același depar
tament. Noul sistem fixează, de ase
menea, un procent minim de 5 la 
sută din voturile exprimate pentru 
ca un candidat să poată fi ales. în 
cazul sancționării acestui proiect, ar 
urma să fie atribuite încă 97 de 
mandate de deputați în Adunarea 
Națională, în vederea unei repre
zentări proporționale echilibrate a 
departamentelor, în funcție de -nu
mărul de locuitori.

Partidele de opoziție — Adunarea

pentru Republică -și Uniunea pentru 
Democrația Franceză — au respins, 
într-un comunicat comun, proiectul 
de lege, pronunțîndu-se pentru men
ținerea actualului sistem electoral, 
bazat pe principiul votului majori
tar. în două tururi de scrutin.

Partidul Comunist Francez este 
favorabil sistemului proporțional de
partamental, dar subliniază că mo
dificările propuse, între care procen
tul minim de cinci la sută din voturi 
necesar pentru ca un candidat să 
poată fi, ales ar putea duce la o 
reprezentare mai redusă în parla
ment a formațiunilor, politice mai 
mici — menționează agenția France 
Presse.

în acest context, la Paris a fost 
anunțată, joi, demisia lui Michel 
Rocard din funcția de ministru al 
agriculturii, liderul unui curent con
siderat de dreapta din cadrul Parti
dului Socialist Francez. Acesta . a 
precizat, 
agenției 
sa este ' 
privind

, într-o declarație 
France Presse, că 

legată de proiectul 
sistemul electoral.

făcută 
demisia 

de lege

AGENȚIILE DE PRESA i
- pe scurt

CONVORBIRI. La Viena au a- 
vut loc convorbiri intre Gheorghe 
David, ministrul agriculturii și in
dustriei 
Haiden, 
culturii 
A fost 
vi nd 
ministere pe anii 1985—1986.

alimentare, și Guenter 
ministrul federal al agri
și silviculturii al Austriei, 
semnat un protocol pri- 

colaborarea între cele două

| LA GENEVA, în cadrul tratati- 
I velor sovieto-americane cu privi

re la armele nucleare și cosmice,
I a avut loc joi ședința grupului de 
I lucru în problema armelor nuclea

re cu rază medie de acțiune, re-
I latează agenția T.A.S.S.

PREZIDIUL R.S.F. IUGOSLA
VIA a stabilit să se întreprindă 
măsurile necesare pentru adoptarea 
cît mai urgent a programului pe 
termen lung de dezvoltare a ener
geticii și a subliniat necesitatea 
aplicării consecvente a programu
lui cu privire la consumul rațional 
și economisirea energiei electrice 
în sectorul industrial.

O SERIE DE ORGANIZAȚII DE 
TINERET DIN OLANDA au hotărît 
să organizeze o cursă ciclistă de 
masă consacrată Anului Internațio
nal al Tineretului și luptei împo
triva rasismului. Cursa va începe 
simultan în cîteva orașe olandeze, 
la 1 mai, și se va încheia la 5 mai, 
la Amsterdam. La cursă vor parti
cipa atît tineri din Olanda, cit. și 
din țări ale Africii, Asiei, Americii 
Latine care trăiesc în această tară.

ÎN FAVOAREA ÎNCETĂRII 
CONFLICTULUI DINTRE IRAN ȘI 

[_IRAK. Secretarul general al O.N.U.,

Javier Perez de Cuellar, a declarat 
la o conferință de presă după în
trevederea avută cu sultanul 
nului, Qaboos Bin Said, că 
toate eforturile diplomatice 
ca scop încheierea războiului 
Iran și Irak. El a subliniat, totoda
tă, că situația actuală face necesară 
coordonarea eforturilor pentru ac
celerarea procesului în direcția so
luționării negociate a conflictului, 
relatează agențiile internaționale de 
presă.

Oma- 
salută 
avînd 
dintre

CONDAMNAREA POLITICII DE
APARTHEID. Senatul S.U.A. a 
adoptat, cu 89 de voturi pentru și 
4 contra, o rezoluție prin care con
damnă politica de apartheid a gu
vernului sud-african, relatează 
agențiile A.P. și U.P.I.

MARȘ DE PROTEST. în capitala 
statului Chilie ■ s-a desfășurat un 
marș de protest împotriva politicii 
represive a regimului față de per
soanele cu vederi democratice 
progresiste — transmite agenția 
Prensa Latina. Poliția a intervenit 
cu brutalitate, operînd arestări.

ATENTATUL CRIMINAL MA
FIOT comis marți în orașul Tra- 1 
pani împotriva magistratului Carlo . 
Palermo, care s-a soldat cu rănirea 
acestuia și a încă patru persoane, | 
precum și cu moartea altor trei, a 
provocat un val de indignare in I 
Italia. Primul ministru, Bettino 
Craxi, după ce a arătat că aten
tatul de la Trapani nu trebuie să i 
rămină nepedepsit, a exprimat 
convingerea că asemenea acte nu I 
pot îngenunchea organele juridice 
ale țării.

JOC TRAGIC
Canonsburg este un 

orășel muncitoresc din 
statul Pennsylvania,cu 
nu mai mult de 11 000 
de locuitori. Un oră
șel liniștit, cu căsuțe 
viu colorate, dispuse 
de o parte și de alta 
a unui pîrîu ce-și cro
iește drum printre co
line. Sînt multe scua- 
ruri în Canonsburg cu 
locuri de joacă pentru 
copii. Locul preferat 
al mai multor genera
ții de copii a rămas 
insă un teren viran de 
lingă școala principa
lă a orașului; acolo 
s-au încins de atitea 
ori pasionante partide 
de baseball, cei mai 
mici preferind, desi
gur, mormanele de ni
sip, unde își constru
iau ingenioase castele 
de nisip. Maidanul ii 
atrăgea pe copii și 
pentru că era un loc 
cu totul diferit, stra
niu. Copacii crescuți 
aici arătau altfel, mai 
mici, crengile păreau 
că se chircesc, iar 
frunzele, în loc să fie 
verzi, deveneau cu 
timpul arămii. După 
ploaie, apa din băl
toace era la început 
galbenă, apoi căpăta 
nuanțe purpurii, pen
tru ca a doua zi să 
devină verzuie. Copiii, 
ca toți copiii din lume, 
se jucau prin băltoace, 
se stropeau rîzînd, fe
riciți în acest micro- 
univers.

Și iată-i pe foștii 
colegi de școală rein- 
tîlnindu-se după ani 
la Canonsburg. Fostul 
teren de joacă este în
cercuit cu sirmă ghim
pată, pe care a fost 
fixat un panou avînd 
înscrise cuvinte-aver-

tisment ce înfioară : 
„Material > radioactiv. 
Intrarea oprită". Căci 
maidanul copilăriei 
fusese de fapt, cu ci- 
teva decenii în urmă, 
locul de depozitare a 
deșeurilor radioactive 
provenite din procesul 
de prelucrare a ura
niului pentru prima 
bombă atomică ce a- 
vea să devasteze Hi
roshima. Iar joaca, 
joaca copiilor, a fost 
un joe tragic. Genera
țiile de copii care 
s-au jucat in nisipul 
de aici, s-au zben
guit prin băltoacele 
de culori înșelătoare 
— sînt- cu toții conta
minați. Unii dintre ei 
au murit de cancer, 
alții sint spitalizați, 
multi dintre ei leuce- 
mici, alții au tulburări 
respiratorii, 
piele. Dar 
foștii elevi 
contaminați. 
Canonsburg 
tuit de spectrul cance
rului. O comisie însăr
cinată cu depistarea 
cazurilor de iradiere 
raportează că pe una 
din străzi, in fiecare 
din casele vizitate 
există cel puțin un 
caz de moarte sau îm
bolnăvire de cancer.

Revista britanică 
„Observer", care rela
tează despre agonia 
acestui orășel ce și-a 
cîștigat o cutremură
toare celebritate, re
produce numeroase 
declarații ale locuito
rilor din Canonsburg, 
speriați, terorizați de 
radiațiile ucigașe. Unii 
își amintesc că au luat 
nisip de pe maidanul 
de lîngă școală pentru 
a-și aranja aleile din 
grădină, cineva a folo-

leziuni de 
nu numai 
au fost
Întregul 

este bin-

sit un asemenea nisip 
pentru a-și tencui 
dormitorul. Altcineva 
și-a tencuit in exte
rior întreaga casă ; 
este adevărat că ani 
de-a rindul nu și-a 
putut explica de ce in 
contact cu ploaia vop
seaua se întindea, 
lunecind de pe ziduri. 
Acum totul a devenit 
limpede : mormanele 
de nisip de pe tere
nul de joacă al copii
lor, aleile din unele 
grădini, zidurile de la 
baie sau din dormi
toare, tencuite cu a- 
celași nisip, sint adu
cătoare de moarte.

Acum locuitorii din 
Canonsburg își amin
tesc că in orășelul lor 
liniștit își făceau apa
riția, din cind in cind, 
limuzine luxoase care 
se opreau la o veche 
fabrică de prelucrare 
a „'metalelor rare". 
Unii dintre ei au lu
crat chiar acolo, fără 
să fi știut ce se in- 
timplă cu „metalul 
rar" prelucrat de ei — 
uraniul... O jumătate 
de milion de tone de 
deșeuri radioactive au 
fost aruncate in inima 
Canonsburgului <
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a- ) 
tunci cind se lucra la i 
„proiectul Manhattan". !I U l’llLItllllblUll • I

Localnicii au auzit l 
mai tirziu și despre ’ 
dezastrul de la Hiro
shima, nebănuind insă 
că peste patru decenii 
și ei, care se află la 
distanță de mii de ki
lometri, se vor nu
măra printre victime.

Da. bomba de la 
roshima continuă 
ucidă. $i era doar 
banală bombă de 
kilotone.

Hi- 
să 

o 
20
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