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Remarcabile succese 
în întrecerea socialista

AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL BRĂILA

50 de unKăți economice din județul Mureș
Antrenate cu forțe sporite în întrecerea socialistă desfășurată în în- 

timpinarea zilei de 30 Decembrie, colectivele de oameni ai muncii din in
dustria județului Mureș au obținut noi și importante succese în muncă. 
Preocupările pentru creșterea productivității muncii, mai buna valorificare 
a materiilor prime și materialelor au făcut ca numărul întreprinderilor in
dustriale și .unităților economice care și-au îndeplinit, înainte de termen, 
planul productiei-marfă pe intreg anul 1983 să se ridice la 50. Intre aces
tea se numără Combinatul de îngrășăminte chimice „Azomureș", între
prinderile „Electromureș" și „Prodcomplex" din Tirgu Mureș. In acest fel, 
s-au creat condiții ca pină la încheierea anului, pe ansamblul județului să 
se realizeze o producție-marfă suplimentară in valoare de peste o jumă
tate de miliard lei. (Gheorghe Giurgiu, corespondentul „Scinteii").

40 de unităji economice din județul Vaslui

A intrat în funcțiune un nou turbogenerator
Colectivul de oameni ai muncii 

de la centrala electrotermică din 
cadrul Combinatului de celuloză și 
hîrtie Brăila raportează punerea în 
funcțiune a celui de-al doilea tur
bogenerator, de 25 MW. Montarea 
și pornirea turbogeneratorului au 
fost făcute într-un timp-record, cu 
aproape două luni înainte de ter
men, prip participarea unui colec

tiv de muncitori, ingineri și tehni
cieni de la centrala electrotermică 
nr. 1 din combinat. Prin intrarea 
in funcțiune a acestui turbogene
rator, centrala electrotermică va 
degreva pină la sfirșitul anului sis
temul energetic național de 5 000 
MWh. (Corneliu Ifrim, corespon
dentul „Scinteii").

Desfășurînd larg întrecerea socialistă organizată in cinstea aniversării 
Republicii, alte colective de oameni ai muncii din județul Vaslui, între 
care cele de la întreprinderea de materiale abrazive din Birlad și între
prinderea mecanică Vaslui, și-au onorat înainte de termen sarcinile de 
producție pe intregul an. Cu acestea, numărul unităților economice care 
și-au îndeplinit planul anual la producția-marfă industrială a ajuns 
la 40. încadrindu-se in normele de consumuri materiale și energetice, 
aceste colective muncitorești vor livra suplimentar, pină la finele anului, 
produse in valoare de 350 milioane lei, spor realizat in cea mai mare 
parte pe seama creșterii productivității muncii. (Petru Nccula, cores
pondentul „Scinteii").

BIHOR

însemnate economii de energie 
și materii prime

37 de unități economice din județul Constanța
Acționind hotărit pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan pe 

acest an și pe intregul cincinal, colectivele din 37 de unități economice 
din județul Constanța și-au îndeplinit în avans prevederile pe 1983 la 
productia-marfă industrială. Pină la sfirșitul anului, aceste unități vor 
livra suplimentar importante cantități de îngrășăminte chimice,- energie 
electrică, materiale de construcții, produse din cauciuc și material plastic, 
bunuri de larg consum etc. Printre unitățile fruntașe care și-au adus o 
contribuție deosebită la aceri succes se numără întreprinderea de elec- 
trocentrale. întreprinderea de uti|aj greu Basarabi. întreprinderea „Ener
gia", -întreprinderea minieră „Dobrogea". unitățile Centralei canalului 
Dunăre — Marea Neagră. (George Mihăeseu, corespondentul „Scinteii").

Preocupați stăruitor de întărirea 
spiritului gospodăresc la fiecare 
loc de muncă, amplificînd efortu
rile in direcția reproiectării produ
selor aflate in fabricație, promovă
rii unor tehnologii moderne, ur
măririi riguroase a încadrării în con

sumurile stabilite, oamenii muncii 
din unitățile industriale bihorene 
au înscris in acest an în contul 
economiilor peste 11 milioane kWh 
energie electrică, 19,4 mii tone 
combustibil convențional, 575 tone 
metal, 3 935 000 mc gaze naturala.

Demn de consemnat este faptul că, 
in perioada scursă din acest an, 
cheltuielile materiale au fost di
minuate cu 6,5 lei la o mie de Iei 
producție-marfă, reducere ce echi
valează cu 115 milioane lei. Cu re
zultate deosebite se înscriu Schela 
de producție petrolieră Suplacu de 
Barcău, „Electrocentrale" — Ora
dea, intreprinderile „Mecanica", 
„Metalica", „Sinteza", „.înfrățirea" 
și „Solidaritatea" — Oradea, între
prinderea minieră Voivozi. (Ioan 
Baza, corespondentul "'„•Scinteii").

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi, pe 
tovarășul Stoian Stoicevski, membru 
al Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, preșe
dintele Consiliului Uniunii Sindica
telor din Iugoslavia (U.S.I.). care 
face o vizită de prietenie și schimb 
de experiență in țara noastră în 
fruntea unei delegații a U.S.I.

La primire a luat parte tovarășul 
Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România.

A fost de față Miloș Melovski, 
ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut pri
etenesc și urări cordiale din partea 
tovarășilor Mika Spiliak, președin
tele ^Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, și Dragoslav 
Markovici, președintele Prezidiului 
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, precum și

din partea conducerii de partid și de 
stat a R.S.F. Iugoslavia.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat. în numele con
ducerii de partid și de stat și al său 
personal, tovarășilor Mika Spiliak. șl 
Dragoslav Markovici, precum și con
ducerii de partid și de stat din țara 
vecină și prietenă un salut călduros 
și cele mai bune urări, iar oameni
lor muncii din Iugoslavia noi suc
cese în construcția socialistă.

în cursul întrevederii au fost evi
dențiate cu satisfacție relațiile tra
diționale de bună vecinătate, de 
ștrinsă prietenie și colaborare dintre 
România și Iugoslavia, care au cu
noscut o evoluție mereu ascendentă 
și trainică, pe baza înțelegerilor sta
bilite la nivel înalt. A fost exprima
tă dorința de a întări și extinde 
aceste raporturi, de a amplifica co
laborarea româno-iugoslavă în toate 
domeniile de activitate, îndeosebi pe 
plan economic, in folosul celor doua 
țări și popoare, al cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.

A fost relevată însemnătatea in
tensificării contactelor și schimburi
lor de experiență dintre organele 
sindicale din cele două țări, apre-

ciindu-se că acestea contribuie la 
dezvoltarea în continuare a rapor
turilor dintre oamenii muncii din 
România și Iugoslavia, a relațiilor 
dintre țările și popoarele noastre,

Abordindu-se unele probleme ale 
actualității internaționale, s-a subli
niat că actuala situați mondială, 
care se caracterizează printr-o creș
tere accentuată a tensiunii, impune 
să se acționeze pentru oprirea în
cordării, pentru încetarea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri de 
dezarmare, în primul rind de dezar
mare nucleară, pentru oprirea am
plasării in Europa a noi rachete cu 
rază medie de acțiune și retragerea 
și distrugerea celor existente, pentru 
reluarea și continuarea politicii de 
destindere, pace și respect al inde
pendenței popoarelor.

Toțodată, a fost subliniată impor
tanța intensificării eforturilor orga
nizațiilor sindicale în direcția mobi
lizării oamenilor muncii la ample 
mișcări de masă împotriva cursei 
înarmărilor, a pericolelor unui nou 
război, pentru pace, securitate șl co
laborare internațională.

întrevederea a decurs intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a acordat un interviu pentru ziarul iugoslav „Borba"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, l-a primit, joi, 22

decembrie,, pe Bogdan Decermici, 
șeful rubricii de politică externă a 
ziarului iugoslav „Borba".

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru ziarul „Borba".

DIN ALBUMUL ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE
INTERVIUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

Noua platformă a Combinatului siderurgic Călan Foto : S. Cristian

DIRECȚII FUNDAMENTALE D« E ACȚIUNE PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ,«
IN CONDIȚII DE ÎNALTA EFICIENȚĂ, A PLANULUI PE ANUL 1584

In activitatea de investiții 
RITM, CALITATE, EFICIENȚĂ

Progresele impresionante înregis
trate de țara noastră pe toate pla
nurile dezvoltării economico-socia- 
le, mai cu seamă in ultimele două 
decenii, sint strîns legate de înfăp
tuirea sistematică a unor ample pro
grame de investiții. în concepția 
partidului nostru, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
realizarea cu consecvență, an de an, 
a acestor susținute și mobilizatoare 
programe de investiții se detașează 
ca un obiectiv fundamental al poli
ticii noastre economice. Opțiunea 
fermă a partidului nostru pentru în
făptuirea unei politici consecvente și 
susținute in domeniul investițiilor 
reprezintă condiția hotărâtoare de 
care depind dezvoltarea in ritm înalt 
a forțelor de producție, pe funda
mentul temeinic al industrializării 
socialiste, sporirea continuă a puterii 
economice a țării și ridicarea, pe 
această bază, a gradului de civiliza
ție, materială și spirituală, a între
gului popor. Iată rațiunea pentru 
care, în lumina obiectivelor stabilite 
de Congresul al XII-len și Conferin
ța Națională ale partidului, ținîn- 
du-se totodată seama de potențialul 
economic al țării și de țelurile fun
damentale ale actualei etape istorice 
— de ridicare a patriei noastre la un 
nou stadiu de dezvoltare — prin Le

gea planului național unic, recent 
adoptată,

a fost prevăzută, pentru anul 
viitor, realizarea unui program 
de investiții de 250 miliarde lei, 
efort constructiv de o amploare 
fără precedent. Planul concen
trează mijloacele financiare, 
materiale și forța de muncă 
pentru grăbirea punerii in 
funcțiune a obiectivelor aflate 
in curs de execuție și, îndeo
sebi, a celor care fac parte din
tre prioritățile stabilite.

Majoritatea obiectivelor de inves
tiții din planul pe anul 1984 sint des
tinate modernizării structurilor din 
ramurile hotărîtoare ale economiei, 
precum și dezvoltării bazei energeti
ce și de materii prime a țării, valo
rificării superioare a resurselor de 
materii prime, producerii de mate
riale și materii prime necesare re
ducerii importurilor și sporirii ex
portului. în același timp, de o aten
ție cu totul deosebită vor beneficia 
investițiile din agricultură, industria 
alimentară șl industria ușoară. Con
comitent cu această orientare fermă 
spre ramurile productive, importante 
fonduri de investiții sint alocate 
pentru oonstruirea de locuințe, edi
ficii sociale, așezăminte culturale și 
de sănătate.

înfăptuirea cu succes a planului 
va permite

intrarea in producție a unui 
număr de 480 capacități de pro
ducție, industriale și agrozoo
tehnice, fondurile fixe care vor 
fi puse in funcțiune insumind o 
valoare de 230 miliarde lei. 
Totodată, se vor construi circa 
150 000 locuințe, va spori consi
derabil întreaga bază materială 
a sectoarelor social-culturale.

Este clar deci că prin însăși 
structura sa programul de investiții 
din anul viitor reflectă concludent 
unitatea inseparabilă intre progre
sul economic accelerat și creșterea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Odată cu alocarea acestor impor
tante fonduri de investiții, partidul 
nostru acordă o însemnătate deose
bită creșterii continue a eficientei 
lor economice. Cu stăruință. în repe
tate rinduri. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat

necesitatea realizării unei efici
ente economice cit mai ridicate 
a fondurilor investite, atrăgind

Cristian ANTONESCU
(Continuare in pag. a Iii-a)

acordat ziarului „Paese Sera"
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, l-a primit, in ziua de 17 decembrie a.c., pe Claudio Fracassi, 
vicedirector al ziarului „Paese Sera", din Italia, căruia i-a acordat 
următorul interviu ;

Repere noi 
în vechea vatra 

siderurgica 
de la Câlan

In ultimii ani, orașul Călan 
s-a înscris ferm in constelația 
de cetăți ale siderurgiei româ
nești. Aici s-a înălțat o nouă 
platformă siderurgică in cadrul 
căreia s-au construit două fur
nale de 1000 metri cubi fie
care, baterii de cocsificare, o 
fabrică^de aglomerare și o tur
nătorie de piese din fontă.

Vechea uzină, menționată in 
documentele vremii incă in 1870 
(cind s-au construit aici un fur
nal de S3 metri cubi Si un ate
lier mecanic in jurul cărora 
s-au ridicat 10 case), face parte 
acum din istoria orașului. In 
anii luminoși ai socialismului, 
și la Călan s-au petrecut im
portante transformări înnoi
toare. Peste 2 500 de aparta
mente, 3 000 metri pătrați 
spații comerciale, o casă de 
cultură modernă, o policlinică, 
o bogată rețea școlară, bazele 
sportive asigură tuturor locui
torilor condiții dintre cele mai 
bune de trai. Munca și viața 
locuitorilor orașului sint ne
mijlocit legate de combinatul 
siderurgic, „inima" de foc a ora
șului, care asigură in fiecare 
an economiei naționale sute 
de mii de tone de fontă, semi- 
cocs, cocs, aglomerat feros, uti
laje și piese pentru industria me
talurgică și constructoare de 
mașini. Aici lucrează un har
nic colectiv de slderurgiști care 
își face cu prisosință datoria, 
răspunzind prin prestigioase 
fapte de muncă grijii statornice 
a conducerii partidului pentru 
dezvoltarea economică și socială 
a acestor meleaguri. (Sabin 
Cerbu, corespondentul „Scin
teii").

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, România este promo
toarea unei poziții constructive 
in problema dezarmării, care, 
printre altele, prevede și redu
cerea, intr-o etapă, cu 50 la sută 
a armamentelor nucleare de că
tre marile puteri, tn realitate, 
se petrece un fenomen contrar, 
fiind in curs un proces de 
înarmare nucleară. Ce măsuri 
imediate, pe termen scurt, a- 
preciați că pot fi luate pentru 
a opri această cursă a înarmă
rilor ?

RĂSPUNS : în situația internațio
nală s-a ajuns la o încordare extrem 
de gravă. în mod deosebit asistăm ia 
o intensificare a cursei înarmărilor, și 
în primul rind a înarmărilor nuclea
re. Toate acestea creează pericolul 
unui nou război mondial, care va fi 
în același timp și un război nuclear, 
ce va pune în primejdie însăși exis
tenta vieții pe planeta noastră.

De aceea, problema fundamentală 
a epocii noastre este oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la dezarmare, și 
in primul rind la dezarmare nu
cleară, asigurarea unei păci trainice 
in lume.

Pentru realizarea acestui obiectiv 
considerăm că este neapărat necesar 
să se realizeze măsuri concrete în 
direcția opririi cursei înarmărilor, re
ducerii cheltuielilor militare, trecerii 
la diminuarea efectivelor militare, 
precum si la măsuri care să ducă la 
o reducere substanțială a armamen
telor. începtnd cu cele nucleare, dar 
și a celor clasice, asigurindu-se reali
zarea unui echilibru de forte la un 
nivel cit mai scăzut posibil. Trebuie 
să facem totul pentru a elimina răz
boiul din viata omenirii, pentru o 
lume fără arme, o lume a colaboră
rii pașnice !

ÎNTREBARE: Excelență, pre
sa internațională a subliniat 
mult afirmația dumneavoastră 
potrivit căreia actualul moment 
internațional „este cel mai grav 
din perioada postbelică". Aveți 
amabilitatea să explicați rațiu
nile acestei aprecieri ?

RĂSPUNS : într-adevăr. am afir
mat — si. din păcate, evenimentele o 
demonstrează — că ne găsim într-o 
perioadă foarte gravă, care poate fi 
caracterizată drept cea mai complica
tă fată de toate perioadele anterioa
re. de după terminarea celui de-al 
doilea război mondial. Pe plan mai 
general, au loc o serie de conflicte 
care, in ultimul timp, s-au agravat : 
dar. in mod deosebit, am in vedere 
— cind vorbesc de aceasta — situa
ția creată în Europa prin începerea 
amplasării rachetelor americane cu 

rază medie de acțiune în unele state 
europene, retragerea Uniunii Sovie
tice de la conferința de la Geneva 
și anunțarea de contramăsuri. Toate 
acestea au creat o situație deo
sebit de gravă care deschide calea 
unei intensificări a cursei înarmări
lor și perspectiva izbucnirii unui con
flict, a unui război nuclear in Eu
ropa, care s-ar transforma însă in
tr-un război atomic mondial, cu toate 
implicațiile de care am vorbit mai 
înainte, ale distrugerii înseși vieții 
pe planeta noastră. Acestea sint ra
țiunile — și de la aceste conside
rente am pornit cind am făcut a- 
ceastă afirmație.

ÎNTREBARE : Excelență,
S.U.A., precum și unele țări oc
cidentale au început pregătirile 
de instalare a noilor rachete 
„Pershing 11“ și „Cruise", mo- 
tivînd această hotărire prin 
existența in Europa a unui 
dezechilibru nuclear in favoa
rea U.R.S.S. Există o bază reală 
a acestei motivații sau este vor
ba tot de un pretext pentru con
tinuarea înarmărilor?

RĂSPUNS : în justificarea ampla
sării noilor rachete in mai multe țări 
din N.A.T.O. — printre care și Italia
— se vorbește, intr-adevăr, de exis
tenta unui dezechilibru între cele 
două părți, care ar asigura un anu
mit avantaj Uniunii Sovietice. Dar 
inseși o serie de institute occidenta
le. inclusiv din Statele Unite ale 
Americii, au demonstrat că aceste 
afirmații nu corespund realității, că, 
de fapt, s-a ajuns la un echilibru 
general, relativ, intre cele două părți
— și acest echilibru se bazează pe 
existenta unui mare număr de arme 
nucleare de care dispun ambele 
părți, in stare să distrugă de mai 
multe ori întreaga omenire. După 
unele aprecieri, fiecare parte poate

> distruge de cel puțin 10 ori lumea, 
în asemenea împrejurări, chiar dacă 
o parte dispune de cîteva zeci de 
rachete sau arme nucleare în plus 
sau in minus, nu se mai poate vorbi 
de un dezechilibru in favoarea unuia 
sau altuia. în definitiv, omenirea nu 
poate fi distrusă decît o dată. Dacă 
o parte poate să o distrugă de 10 ori 
Si jumătate, iar alta de 11 ori — nu 
se mai poate vorbi de un de
zechilibru.

Deci nu există nici un fel de justi
ficare pentru amplasarea noilor ra
chete americane în unele țări din 
N.A.T.O. Așa cum nu apare necesar 
să se dezvolte si să se amplaseze noi 
rachete cu rază medie de acțiune din 
partea Uniunii Sovietice. Dimpotrivă, 
tocmai pentru a păstra un echilibru 
în raportul de forte și pentru a în-

din Italia
lătura pericolul unei catastrofe nu
cleare, este necesar să se treacă, și 
de o parte, și de alta, la reducerea 
armamentelor nucleare existente și 
să se mențină un echilibru la un 
nivel cit mai redus posibil al înar
mărilor. pină la eliminarea totală a 
armelor nucleare.

ÎNTREBARE: Uniunea So
vietică a anunțat recent că, de 
comun acord cu guvernele R. D. 
Germane și R.S. Cehoslovace, a 
hotărit urgentarea instalării de 
noi rachete in aceste țări, ca 
răspuns la decizia N.A.T.O. de 
instalare a rachetelor america- 

ț.'. ne „Pershing 11“ și „Cruise", 
Care este părerea dumneavoas
tră, domnule președinte, in le
gătură cu această hotărire?

RĂSPUNS : într-adevăr. după în
ceperea amplasării rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune in 
R.F. Germania. Uniunea Sovietică a 
hotărit să se retragă de la negocierile 
de la Geneva si a anunțat contra
măsuri care prevăd amplasarea unor 
rachete in două țări din Tratatul de 
la Varșovia, precum și în alte zone 
ale lumii. Este evident că, în situația 
creată, continuarea negocierilor ar fi 
însemnat, de fapt, să se accepte in
stalarea rachetelor si să se lase im
presia. în rîhdul opiniei publice, că 
trecerea la amplasarea rachetelor 
americane nu reprezintă o problemă 
deosebită. Or. așa cum am mențio
nat. aceasta creează o situație cu 
totul nouă și deosebit de gravă. Se 
pune însă problema de a se împiedi
ca realizarea măsurilor anunțate atit 
de Statele Unite ale Americii și de 
N.A.T.O., cit și a contramâsurilor 
anunțate de Uniunea Sovietică; Inte
resele tuturor popoarelor europene — 
inclusiv ale Statelor Unite și ale 
Uniunii Sovietice — cer să se opreas
că atit amplasarea rachetelor ameri
cane. cit si a contramâsurilor anun
țate de Uniunea Sovietică.

Așa cum am mai menționat, nu 
există nici o justificare pentru a 
amplasa în Europa noi armamente 
nucleare de nici un fel. cu atit mai 
mult cele cu rază medie de acțiune. 
Dimpotrivă, este necesar să se facă 
totul pentru reducerea si eliminarea 
completă a armelor nucleare.

ÎNTREBARE: Excelență, după 
opinia dumneavoastră, mai 
există încă posibilitatea reali
zării unui acord la Geneva? 
Dacă da, pe ce bază? Cum a- 
preciați propunerea ca la nego
cierile de la Geneva să mai par
ticipe și alte țări europene ?

RĂSPUNS : în situația care s-a 
creat, este necesar să se facă totul 
pentru reluarea negocierilor de la 
Geneva, in vederea realizării unui 
acord corespunzător între cele două 
părți.

Pentru reluarea negocierilor este 
necesar să se revină la situația ah-
(Continuare in pag. a V-a)
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Un om al munților
Gheorghe Pînzaru din Iași a 

străbătut, in calitate de organi
zator de excursii, de ghid și al
pinist amator, toți munții pa
triei. Un jurnal-album pe care-l 
ține „la zi" reunește imagini 
ale frumuseților montane, diplo
me și medalii primite la diferite 
concursuri naționale, ștampile 
de la cabane și primării, în
semnări de la oamenii pe care 
i-a însoțit In drumeții.

Dacă il prezentăm astăzi in 
rubrica noastră, o facem pentru 
faptul că este autorul unei 
performanțe mai puțin obișnui
te. El, Gheorghe Pînzaru, a ob
ținut, consecutiv, locul I la 
toate cele 10 ediții de pină 
acum ale „Ștafetei munților". 
La a X-a ediție din acest an a 
avut de „biruit" peste 1 500 de 
concurenți. Și asta încă n-ar fi 
nimic, pentru că unul din ei tot 
trebuia să fie primul. Dar pri
mul a fost să fie tot Gheorghe 
Pinzaru, care a împlinit 75 
de ani! Mulți înainte !

Carte frumoasa
De sub teascurile Poligrafiei 

din Bacău a ieșit la lumină 
cartea cu numărul 2 000 000. 
Ea face parte din ciclul „Ope
re" de Victor Eftimiu.

In ultima vreme, tipografii 
băcăuani au expediat librăriilor 
din întreaga țară peste 300 de 
titluri de volume editate de 
„Junimea", „Cartea româneas
că", „Univers", „Albatros" fi 
altele.

Una din cele mai valoroase Și 
apreciate lucrări din cite s-au 
realizat de iscusiți! tipografi 
din Bacău este considerată co
lecția de opere „Eminesciana". 
Numai în 1983 au apărut cinci 
titluri din această prestigioasă 
colecție editată de „Junimea" 
din Iași.

Parafrazînd vorbele poetului, 
nu poți să nu spui: „Carte fru
moasă, cinste cui te-a tipărit!". 

Pe Oltef în /os
Buni gospodari sînt cei din 

comuna Polovragi, județul Gorj. 
Buni, destoinici și ingenioși. 
Pornind de la o idee născută 
intr-o adunare a obștii, cei din 
Polovragi și-au meșterit un 
joagăr de tăiat lemne. Joagăr 
pe care l-au pus la lucru cu a- 
jutorul riului Olteț.

Văzînd că apele Oltețului li 
asigură joagărului toată forța 
de care are nevoie, oamenii 
locului și-au propus să le fo
losească și mai bine, pentru o 
moară și o piuă. Și, ca să fie 
treaba făcută < cu . toată chib
zuință, s-au gindit să-și facă șl 
un cuptor de var, pentru in-
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călzirea căfltia ^Jaloșpașcă ru
megușul ae ta joagăr.

Și bine s-au gindit !

Colecție rara
Am prezentat in rubrica noas

tră, de-a lungul anilor, colec
ționari pasionați. Nici unul 
n-am întilnit pînă acum să 
aibă o colecție ca Teofil Sas, de 
profesie chimist la Uricani, in 
Valea Jiului. Marea lui pasiune 
sint... ciupercile de pădure. In 
drumețiile făcute în împrejuri
mile pitorești ale orașului șl 
prin păduri, el a adunat o mul
țime de ciuperci de toate mă
rimile și formele. Le-a adunat 
și le-a conservat în vase de 
sticlă. Acum, colecția sa ine
dită de ciuperci este admirată 
de tot mai mulți curioși, cărora 
le deschide cu bucurie ușa, din- 
du-le șl explicații „la obiect".

Dar Teofil Sas nu este nu
mai colecționar, ci și un neîntre
cut bucătar. Firește, in prepara
rea ciupercilor. El deține peste 
o sută de rețete verificate „pe 
gustate" și pe care le pune 
dispoziția celor interesați.

Dus și întors
— Încotro ? — l-a întrebat 

agentul de circulație pe șoferul 
Mihai Filip, aflat la volanul 
unui autovehicul de 10 tone 
gol-goluț.

— De ici pînă dincoace — 
a răspuns, incercînd o glumă, 
cel de la volan.

Dar omului 'legii nu-i ardea 
de glumă și, curios din fire fi 
din... obligații de serviciu, nu 
s-a lăsat pină n-a aflat de 
unde venea și încotro se îndrep
ta mașina cu pricina. Și a aflat 
că venea de la autobaza I.T.A. 
Rupea și mergea la Brașov. 
Motivul 1 Aici e aici : șoferul 
pornise la drum, cale de 130 de 
kilometri dus și întors, cu hă
răbaia goală, pentru a-și ridica 
certificatul de înmatriculare al 
mașinii personale. Deci, cursă 
ilegală. In schimb, sancțiunea 
— usturătoare — a fost absolut 
legală. Și fără tocmeală l

Pe scurt
• De 20 de ani, soții Ion și 

Titica se numără printre cei 
mai buni îngrijitori de animale 
la C.A.P. Seaca, județul Olt. 
Cea mal mare bucurie a lor e

i că Marin — feciorul. și Ma
riana — nora, au îmbrățișat 

1 aceeași profesie și au aceeași 
pasiune. Amândoi lucrează tot in 

I zootehnie, ca șefi de ferme, 
I fiind ingineri.

• După experimentele in cul- 
I tura arahidelor, efectuate pină

acum în Dobrogea, la Oradea fi 
în Dăbuleni-Dolj, profesorul Ti- 

Imotei Lipscanu din Mediaș a 
făcut și el o „încercare" in zona 
Timavelor. Încercare atît de 
reușită, incit a hotărît ca in 
anul viitor să dubleze suprafața 
cultivată. Cine mai încearcă ?
• La grădina zoologică din 

Brașov s-a petrecut un eveni
ment mal puțin obișnuit pentru 
această parte a țării : leoaica 
Lola a adus pe lume trei pui 
de lei. In ciuda temperaturii 
scăzute și a 
nea din jur, 
se simt... ca
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întinsului covor 
cel trei pui de 
la ei acasă.
realizată de
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Rubrică
Petre POPA
du sprijinul corespondenților 
Scinteir

I

cu exigență și omenie
existînd in această privință o seamă 
de teorii, care de care mai preten
țioase. multe dintre ele cu finalitate 
incertă. Nu și în cazul comunistului 
Jan Duță, maistru la grupul de șan
tiere poduri dunărene Fetești. Nu, 
deoarece el și-a așezat viata pe un 
principiu care simplifică lucrurile : a 
fi cinstit cu tine însuti și a fi cinstit 
cu ceilalți. De aici și credința lui în 
idealul eomunist. în valoarea abso
lută a muncii. Așa se face că prima 
impresie formată din observarea 
privirii lui deschise, a rostirii fără 
ezitare a cuvintelor se transformă, 
odată cu cunoașterea unor episoade 
din viata sa. a părerilor unor tovarăși 
de muncă, despre el. în certitudine.

Un asemenea episod l-a constituit 
montarea grinzilor de la pasajul din 
punctul halta Borcea, o sarcină de 
mare răspundere si deosebit de grea 
încredințată de organizația 
Pentru această lucrare era 
o macara de 250 de tone, 
trebuia demontată la

de partid, 
nevoie de 
Macaraua 
Năvodari, 

transportată și reasamblată la Borcea 
într-un termen care nu permitea nici 
un fel de derogare, deoarece era 
vorba de asigurarea traficului fero
viar pe o arteră de importantă na
țională.
formeze o echipă așa cum credea de 
cuviință. Și a știut să-și aleagă 
șapte muncitori de nădejde. La Nă
vodari. demontarea macaralei a du
rat sase ore. un timp record. Re
montarea — trei zile si trei nopți la 
lumina 
— de-a

Și o 
Nicolae 
șînt mult mai în vîrstă decît mește
rul Duță. Dar ce-ml place mie la el 
e că respectă *omul.  N-ai să-1 auzi 
niciodată că vorbește cu „mă". Și 
lucrează cot la cot cu muncitorii din 
formație. A lucrat cu mine o noapte 
întreagă ca să pot efectua o comandă 
urgentă. Ai nevoie de ceva, de o 
priză, de un bomfaier, gata nea Ni
colae. Că mai sînt si din aceia care, 
cum s-au ajuns, nu se mai uită la 
tine..."

A lucrat la podul Giurgeni-Vadu 
Oii. La terminarea lucrării a fost 
trimis Ia podul de la Fetești. Un an 
a urmat cursurile unei școli de 
maiștri la București. Și iar la Fe
tești. Mai departe, unde va fi nevoie. 
Cu o precizare : unde va fi nevoie 
de alte noi poduri. Este vorba acum

A fost împuternicit să-și

reflectoarelor. Un alt record 
dreptul de excepție.
părere — cea a lăcătușului 

Caragață: „Eu am 52 de ani,

de o pasiune. O pasiune care a găsit 
înțelegere atunci cind. oferindu-i-se 
posibilitatea unei alte munci mai 
puțin aspre decît cea de pe șantier, 
a cerut să fie lăsat să rămînă con
structor de poduri in colectivul de 
care se simte strins legat sufletește.

Probabil că pentru unii din afara 
colectivului, maistrul Duță ar putea 
să pară dur. lipsit de înțelegere față 
de oameni. în ciuda înfățișării sale 
calme. Asemenea vorbe insă nu vor 
fi auzite printre membrii formației 
sale de lucru. Dimpotrivă, Lăcătușul 
Mihai Calon îl consideră omenos și

Comunistul
— omul faptei, 
al conștiinței

înaintate, 
revoluționare

Înțelegător fată de problemele reale 
sie muncitorilor, fiind alături de ei 
în momentele lor grele. încuraiîndu-1 
să le depășească. Nu face concesii 
delăsării, indisciplinei, dezinteresului. 
Nu înainte însă de a vedea dacă nu 
cumva a greșit el în modul de a 
îndruma oamenii, de a-i face să în
țeleagă rosturile disciplinei, ale lu
crului bine făcut, de a le insufla, 
încredere în posibilitățile lor. „Cel 
care nu știe să descopere calitățile- 
unui muncitor, să le pună în valoare, 
spunea el. nu este un bun conducă
tor al locului de muncă. Lipsa de 
încredere poate face dintr-un munci
tor priceput un om dezinteresat, 
fără randament. Așa s-a întîmplat 
cu Adrian Leu. care a fost detașat 
pentru un timp pe un alt șantier, 
un lăcătuș cu calități deosebite, har
nic. inteligent. Șeful formației de 
acolo i-a arătat neîncredere și 
Adrian, treptat, a devenit delăsător, 
fără poftă de muncă. Reîntors, a 
trebuit să ne străduim cu toții să-l 
recuperăm, ca să spun așa".

Relatările despre faptele de muncă 
ale maistrului Dută le-au făcut alții. 
El le-a trecut discret cu vederea.

Asupra episodului cu macaraua de 
la Năvodari s-a oprit totuși pentru 
a remarca meritele celorlalți mun
citori 
Vasile. 
Adrian 
despre 
rul Mircea 
unei mașini speciale 
care atelierul de întreținere avea 
mare trebuință, fiind nevoie să stea 
odată o noapte întreagă pentru a 
găsi „buba" care se incăpătina să 
stea ascunsă și să împiedice funcțio
narea mașinii. Iar cînd am vrut să 
aflăm mai multe amănunte despre o 
impresionantă acțiune de întrajuto
rare muncitorească. în împrejurări 
dramâtice, ne-a refuzat politicos.

Maistrul Duță face parte din cate
goria tot mai largă a muncitorului 
înaintat de astăzi, cu un larg orizont 
cultural, cu trăsături spirituale deo
sebite. în acest sens poate fi înțeles 
si gestul cu care, atunci cînd l-am 
întrebat ce-i place să citească, drept 
răspuns a scos de sub niște dosare 
pătate de motorină o carte îngrijit 
îmbrăcată cu versuri de Ion Minu- 
lescu. „O păstrez ca pe un «bibelou 
de porțelan», ne-a spus el în glumă. 
Scurtele clipe de răgaz îmi permit 
6ă citesc cite o poezie. Să nu vă 
mirați dacă eu văd o legătură intre 
poduri si poezii. Si unele și altele 
sint lucrări de artă și incintă sim
țirea omului dacă sint bine făcute".

Convorbirea ne-a fost adesea în
treruptă fie de telefon, fie de apara
tul de emisie-recepție. fie de solici
tările unor muncitori. Și am 
citeva din discuțiile avute : 
tarea expedierii unor grinzi 
lice ; cîteva recomandări la 
mirea unui referat pentru adunarea 
generală a organizației de bază in 
calitatea sa de secretar adjunct al 
biroului ; încuviințarea cererii unui 
muncitor de a-i permite să ia niște 
piese uzate care nu mai pot fi re
condiționate. pentru a le duce la 
atelierul unei scoli unde face parte 
din comitetul de părinți-

...Maistrul a pus cu grijă volumul 
de versuri sub dosarele pătate de 
motorină și ne-a spus oarecum stin- . 
jenit : „îmi nare rău. dar trebuie să 
ne luăm rămas bun. De fapt, locul 
meu este acolo". Și ne arată cu 
mina spre fereastra prin care se 
vedea în depărtare păienjenișul de 
armături ale podului.

din colectiv precum Ion 
Toma Diaconu. Petre Groza, 

vorbit nimic 
cu strunga- 
la realizarea' 
de tăiat de

Leu. N-a 
colaborarea 

Ianole

notat 
urgen- 
meta- 
intoc-

Constantin VARVARA

Construcții moderne in piața „6 Martie" din Sibiu Foto : Fred Nuss

EXISTA UN CADRU LARG DE AFIRMARE A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE.
CUM ASIGURAȚI FUNCTIONAREA LUI ?

• >*
Comisiile permanente ale consiliului 

popular - în dialog continuu cu cetățenii
în exercitarea atribuțiilor ce le 

revin privind organizarea, Îndruma
rea și controlul întregii activități 
economico-sociale din teritoriul lor. 
consiliile populare se bazează — ca o 
condiție-cheie a succesului — pe co
laborarea cu cetățenii, elocventă ex
presie a democratismului orânduirii 
noastre socialiste.

După cum se știe, chiar de la pri
ma lor sesiune, de constituire, con
siliile populare iși aleg dintre depu- 
tați. pentru întreaga perioadă a man
datului. comisiile permanente pe ra
muri și domenii de activitate — in
dustrie. construcții, gospodărie comu
nală, comerț, prestări de servicii, să
nătate etc — potrivit specificului și 
nevoilor locale. Așa cum prevede Le
gea de organizare și funcționare a 
consiliilor populare, principala menire 
a comisiilor permanente este aceea 
de a face — din proprie inițiativă 
sau la cererea comitetului executiv 
ori pe baza hotărîrilor consiliului 
popular — studii social-economice 
care interesează unitatea administra- 
tiv-țdritorială respectivă. Totodată, 
comisiile permanente controlează 
modul în care se aplică dispozițiile 
legale, hotărîrile consiliului popular 
și deciziile comitetului executiv, mo
dul cum sint rezolvate scrisorile oa
menilor muncii, prezentînd — pe 
baza analizelor întreprinse — pro
puneri organelor de decizie.

Am încercat să redăm, din perspec
tiva realizărilor Consiliului popular 
al municipiului Craiova, cîteva as
pecte privind modul de lucru al co
misiilor permanente organizate aici 
pe citeva domenii de activitate. Dis
cutăm mai întîi cu tovarășul Flo- 
rea Moraru. președintele comisiei 
permanente pentru comerț și aprovi
zionare.

— Aș dori eă menționez mai lntîl 
un aspect, poate banal, dar foarte 
important pentru activitatea comisiei 
permanente. Anume, faptul că. in ca
litatea noastră de deputați. partici
păm nu numai la sesiunile consiliu
lui popular, ci și la toate adunările 
cetățenești, organizate pe circum
scripții. pe cartiere, la nivel de oraș, 
în cadrul „Tribunei democrației" 
și altele. Aceasta ne oferă multiple 
posibilități de a cunoaște operativ 
atît obiectivele de lucru ale consiliu
lui. cît și cerințele și sesizările popu
lației. soluțiile propuse de cetățeni 
pentru rezolvarea lor. Știu din expe
riență că o sugestie primită de la ce-

tățenl înseamnă, aproape totdeauna, 
o soluție gospodărească valoroasă.

De expmpiu, nu demult, la citeva 
adunări cetățenești s-a formulat o 
propunere ce devenise o „permanen
ță". Se cerea înființarea de noi piețe 
agroalimentare. O treabă nu dintre 
cele mai simple, incluzînd probleme 
legate de asigurarea materialelor de 
construcție, amplasament, forța de 
muncă etc. Comisia permanentă pen
tru comerț și aprovizionare s-a con
sultat cu numeroși cetățeni. Și. cum 
era de așteptat, aceștia au venit cu 
multe idei, dar și oferte de sprijin : 
unii s-au oferit să dea d mină de 
ajutor la lucrările de sudură la con
ductele de apă. alții s-au angajat să

însemnări 
din municipiul Craiova

contribuie la săparea fundațiilor, la 
ridicarea construcțiilor, la amenaja
rea platourilor de vinzare etc. Prac
tic, problema forței de muncă urma 
să fie rezolvată prin munca patrioti
că a cetățenilor. Stimulați de angaja
mentele acestora am întocmit un stu
diu care a fost prezentat într-una din 
sesiunile consiliului popular și. ast
fel. propunerea „permanentă" a cetă
țenilor a primit avizul tuturor depu- 
taților, respectivele obiective de in
vestiții fiind incluse in planul consi
liului popular. în Craiova au fost în
ființate. astfel. încă 12 piețe de legu- 
me-fructe.

Caracterul larg democratic al acti
vității comisiilor permanente se re
flectă nu numai în faptul că la baza 
studiilor ce le efectuează se află pro
punerile cetățenilor, ci și în dezvol
tarea unor relații de conlucrare cu 
specialiști din diferite domenii de ac
tivitate — ingineri constructori, ar- 
hitecți. medici etc. — cadre de spe
cialitate care, prin pregătire și expe
riență. pot aduce o contribuție nota
bilă la realizarea sarcinilor consiliu
lui popular.

De pildă, medicul Iosif Ciobanu, 
președintele comisiei pentru sănătate, 
ne-a relatat că primise, cu o vreme 
în urmă, o temă de studiu din par
tea consiliului popular : „îmbunătă
țirea asistenței medicale în cartierul 
Craiovița". Consultîndu-se cu cetățe-

nil din cartierul respectiv, comisia a 
ajuns la concluzia că. pentru îmbu
nătățirea radicală a situației, ar fi 
necesară crearea in acel cartier a 
unei noi policlinici. „Firește, ne spu
nea interlocutorul, pentru a defini
tiva studiul â fost nevoie să antre
năm nenumărați specialiști — ingi
neri. arhitecți. lucrători de la gospo
dăria locativă. Căci se ridicau multi
ple probleme de inginerie construc
tivă. arhitectură, urbanism etc. As
tăzi, policlinica funcționează, asigu
rând condițiile necesare asistentei sa
nitare în cel mai mare cartier al ora
șului.

Pentru a-șl spori eficienta activi
tății. diferite comisii permanente se 
întrajutorează adeseori. Președinta 
comisiei permanente pentru con
strucții. arhitectură și sistematizare, 
arhitecta Jeni Brandt, a ținut să con
cretizeze acest aspect : „Cu ocazia 
unui sondaj făcut în rândul comitete
lor de cetățeni și din analiza scri
sorilor oamenilor muncii adresate 
serviciilor consiliului popular, comi
sia permanentă de care răspund a 
ajuns la concluzia că, alături de ce
rerile pentru locuințe cu mai multe 
camere, există și numeroase solici
tări de apartamente mai mici. E vor
ba îndeosebi de acele familii in care 
copiii au crescut, s-au căsătorit și 
s-au mutat în case noi, părinților 
mînîndu-le spații excedentare, 
atare, ei doresc să primească, 
schimb, 
condiții 
treținut 
reduse, 
cît mai___ _ ___________
pus comitetului' executiv un 
amplu, la care am antrenat toate ce
lelalte comisii permanente, in orimul 
rînd pe aceea pentru gospodărie 
comunală și locativă. Vom avea ast
fel o situație clară a numărului și 
specificului cererilor respective, fun- 
damentind mai bine structura noi
lor construcții de locuințe".

...în însemnările de față nu ne-am 
propus să facem o analiză atotcu
prinzătoare a activității comisiilor 
permanente ale Consiliului popular 
al municipiului Craiova, ci să rele
văm cîteva aspecte din munca lor de 
zi cu zi. care demonstrează că. întot
deauna. cheia succesului o constituie 
colaborarea strânsă cu cetățenii, per
manentul dialog cu aceștia.

ră- 
Ca
In 

lor 
in-

locuințe adecvate noii
— mai mici, mai ușor de 
și necesitînd cheltuieli mai 

Pentru a ajunge la concluzii 
bine fundamentate, am pro- 

studiu

Ch. GRAURE

r~..........  1
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Implicațiile majore ale unui fapt minor
nințarea desfacerii contractului de 
muncă — să preia mașina defectă 
care i se dăduse în locul celei 
bune și lucrează două luni, ca 
muncitor necalificat, în con
strucții. Timp in care se adresea
ză Consiliului unic-Berești, Uniunii 
județene a C.AP. Galați, secreta
rului cu problemele muncii de 
partid în agricultură de la Comi
tetul județean P.C.R. Galați și, în

Pornind de la cîteva scrisori 
sosite la redacție, vă supu
nem atenției un conflict de mun
că mărunt, banal : în plină 
campanie agricolă, într-una din 
duminici, un șofer de la C.A.P. 
Slivna-Galați nu se prezintă la 
lucru. întîmplarea face ca în ace
eași duminică un consătean, care-și 
căsătorea fiica, să-i adreseze ru
gămintea de a-i transporta nuntașii 
într-o comună 
apropiată, sub 
pretext că are 
aprobarea pre
ședintelui C.A.P. 
Șoferul nu ve
rifică veridicitatea spuselor consă
teanului său și — pretinde el — nu 
s-a dus la lucru la C.A.P. pentru 
a nu fi obligat să facă amintitul 
transport.

în dimineața aceea, președintele 
C.A.P., împreună cu cîțiva coope
ratori, descărca, în gara Berești, 
un vagon cu semințe sosit peste 
noapte. Era nevoie de șofer, dar 
șoferul, cum am spus, lipsea. Pre
ședintele C.A.P. hotărăște sancțio
narea lui, fără să-l cheme în fața 
conducerii C.A.P. pentru a afla 
motivele reale care au generat ne- 
prezentarea lui la lucru. Șoferul, 
convins că a fost sancționat pen
tru că nu i-a dus pe nuntași iii 
comuna vecină — dar fără să ve
rifice în nici un fel dacă pre
ședintele a dat o asemenea dispo
ziție — refuză — chiar sub ame

ultimă instanță, ziarului „Scînteia". 
Reclamații peste reclamații, audien
țe peste audiențe, un virtej de 
hîrtii dezlănțuite și asta numai 
pentru ca șoferului să i se aprobe 
mașina pe care lucrase inițial. 
Lucrurile nu se rezolvă cu una, cu 
două, ci în mai mult de două 
luni de tergiversări, de amînări, de 
anchete. Anchete in care pre
ședintele C.A.P. se situa pe poziția 
omului care apără ordinea și dis
ciplina, iar șoferul pe poziția omu
lui nedreptățit.

★
Poate că n-ar fi meritat să 

scriem despre un astfel de fapt, 
atît de banal, la urma urmelor. 
Dar el ne duce cu gîndul la alte 
fapte similare sesizate de cititorii 
noștri. Care au generat și continuă

să genereze un virtej amețitor de 
hîrtii și de anchete. Punînd pe 
drumuri, uneori, zeci de oameni 
din organele centrale să ana
lizeze, să confrunte, să hotă
rască în ultimă instanță. Oameni cu 
munci de răspundere, rupți pentru 
o vreme de preocupările lor, de 
obligațiile stringente de serviciu. 
Și asta pentru simplul motiv că pe 
plan local, din comoditate sau din 

false orgolii, se 
încalcă princi
pii elementare 
ale relațiilor de 
muncă. în loc 
ca biroul orga

nizației de bază, comitetul sindica
tului. conducerea unității să-și facă 
un titlu de mîndrie din rezolvarea 
acestor conflicte, dovedindu-și ca
pacitatea in armonizarea relațiilor 
de muncă in colectivele de care răs
pund, lasă ca acestea să fie rezol
vate de foruri superioare. Uitînd 
cîtă risipă de bani, de timp, de 
nervi se cheltuie pentru — te miri 
ce — întimplări minore. Uitînd că 
forurile respective au o agendă de 
lucru încărcată cu chestiuni mult 
mai importante. Și neglijind faptul 
că orice reclamație de aeest gen 
rămîne — volens-nolens — o pată 
pe obrazul unității. Care putea lip
si dacă exista un plus de înțele
gere, de obiectivitate.

M. CUIBUȘ

• Sumele reprezentînd chiria pen
tru locuință se percep începînd de 
la data incheierii contractului de 
închiriere, tovarășe Emil Tudor din 
București, strada Rimnlcu Vilcea. 
Dacă vi s-a pretins să achitați chi
ria pe o perioadă anterioară sem
nării acestui contract, deci cind nu 
locuiați in respectivul apartament, 
este vorba de o eroare sau incorec
titudine.

• „Pulpă de mure - 42 tone, 
pulpă de zmeură - 17 tone, pulpă 
de afine - 7 tone, fructe de pă
dure, porumbe și măceșe - 9,5 
tone..." Am citat doar cîteva din 
exemplele prin care tovarășul Ha- 
ralambie Cușma argumentează cît 
de rodnică a fost activitatea harni
cilor lucrători ai Ocolului silvic Baia

de Aramă - Mehedinți. împărtășim 
întru totul opinia corespondentului 
nostru voluntar că fructele de pă
dure - bogăție de neprețuit a 
codrilor noștri - deși cresc spontan, 
au nevoie de ocrotire și valorifi
care corespunzătoare.

• Citeva nedumeriri ne-ou pro
vocat relatările dumneavoastră, to
varășe Aurelian Tatomir din Bucu
rești, aleea Dealul Măcinului, bloc 
1 A : Să nu fi existat oare pe 
străzile Oltului și Valea Argeșului 
nici un cetățean, care să rețină 
numerele autovehiculelor ce au 
doborît pe trotuare stîlpii de lu
mină î Să nu adune împreună, toți 
locuitorii acestor străzi, cantitatea 
de spirit gospodăresc necesară pen
tru înlăturarea sfărîmăturilor acestor

SUGESTII, PROPUNERI, IDEI
Pledoarie pentru...

.„CULTIVAREA NU
CILOR. Mă gindesc 
la cită recoltă de 
fructe s-ar fi putut 
obține in toată țara 
dacă în curțile între
prinderilor și institu
țiilor. pe aleile parcu
rilor, în zonele dru
murilor s-ar fi plan
tat țnai de mult nuci 
sau gutui ca în zona 
șoselei Constanța — 
Mangalia. Ar fi fost 
de mult pe rod. Dar, 
s-ar putea spune că 
nici acum nu-i prea 
tîrziu ca pe terenurile 
virane aflate intre 
clădiri. în zonele căi
lor rutiere — șosele și 
căi ferate — să se cul
tive nucul — pom 
fructifer nu numai 
darnic, ci și deloc pre
tențios și al cărui 
lemn este de foarte 
bună calitate sau. în 
ultimă instanță, gutu
iul — și mai puțin 
pretențios. Cind tac o 
astfel de propunere 
(unii vor spune că aș
teptarea fructului de 
nuc. de pildă, este de 
prea lungă durată), 
mă gîndesc la eficien
ta economică în timp, 
la calitatea lemnului, 
la faptul că atît nucul, 
cît și gutuiul înfrun
zesc primăvara tîrziu, 
ceea ce permite culti
varea zarzavaturilor 
pînă Ia maturizarea 
deplină a acestor 
pomi.

Adresez cu încre
dere această" sugestie 
factorilor de răspun
dere de la Comitetul 
pentru ■ Problemele 
Consiliilor Populare.
Tudor ENACHE
pensionar
...SPATII FOLOSI

TE RAȚIONAL. Exis
tă pe bulevardul Ion 
Șulea nr. 7 din Bucu
rești un „Complex 
alimentar" in incinta 
căruia, de circa un an. 
stă un spațiu nefolo
sit. Pentru informarea 
celor în drept arătăm 
că acest spațiu a fost 
destinat inițial vin- 
zării de pește — care 
n-a fost însă niciodată 
pus în vinzare în acest 
raion. Același lucru se 
poate spune și despre 
chioșcul metalic din 
stația I.T.B. Policli
nica Vitan, în care, 
cîndva. ee vindeau 
ziare și care stă În
chis de foarte mult 
timp. Poate că exem
plele citate apar mi
nore, dar le mențio
nez cu un anumit 
scop : oare fiecare 
din noi, dacă se uită 
cu atenție în jur, nu 
va mai găsi cazuri 
similare 7 Iar atunci 
cazurile se multiplică 
și impun întrebarea : 
nu este păgubitor să 
nu se găsească o des
tinație certă unor ast

fel de spații comer
ciale în care statul a 
investit bani 1

Pa vel 
DASCALESCU 
București

...PRACTICAREA U- 
NUI COMERȚ CIVI
LIZAT. Este lăudabilă 
înmulțirea centrelor 
volante de vinzare a 
fructelor și legumelor 
prin comerțul de stat. 
Practic, a sporit sim
țitor numărul tonete- 
lor, al cărucioarelor 
cu vinzare directă. 
Amplasarea acestora, 
la distantă de unită
țile de bază, a înlesnit 
însă apariția de mani
festări de incorectitu
dine din partea unor 
vînzători care încarcă 
la preț. Si cui să re
clami ? Nu știi cărei 
unități aparține tone- 
ta sau căruciorul, nu 
știi numele vînzătoru- 
lui, pe cărucior nu 
sint afișate prețurile 
mărfurilor. Și-atunci 
credem că ar fi simplu 
de găsit o soluție, de 
pildă prin afișarea 
denumirii unității de 
bază pe fiecare căru
cior sau punct de vin
zare, ecuson obligato
riu pentru vînzător, 
un control mai siste
matic și mai operativ 
al organelor în drept.
Mariella PAVELIU
corespondent voluntar

stîlpl, care zac pe trotuare de atîtea 
zile ? Greu de crezut. Așteptăm de 
la dumneavoastră vești despre mo
dul in care cetățenii respectivi, in 
conlucrare cu deputății și consiliul 
popular acționează pentru a asigu
ra străzilor cartierului lor un aspect 
plăcut și civilizat.

• Impunerea biletelor de tom
bolă prin reținerea costului lor din 
retribuție este un act arbitrar și 
nepermis, contrar legii, tovarășe 
Nicolae Țiparu din comuna Slobo
zia, județul Giurgiu. Costul biletu
lui de tombolă (seria A nr. 2935807) 
care vi s-a reținut din retribuție la 
25 octombrie trebuie să vă fie res
tituit.

• Ne bucură cele scrise de
dumneavoastră despre transformă
rile sociale din comuna Mehadia, 
județul Caraș-Severin, tovarășe 
Pantelimon Tașcâu. Sugestia dv. 
că, pe lingă stațiunea de mașini și 
tractoare pentru lucrările agricole 
în zona necooperativlzată, ar fi ne
voie de un specialist care să-i ini
țieze pe săteni în domeniul tehno
logiilor moderne, ni se pare înte
meiată. O supunem pe această 
cale atenției orggpșlor de resort ju
dețene. ' .Jci

Laurențiu DUȚĂ

Materiale refolosibile pentru... ars?
Lucrătorii unităților comer

ciale (librărie, magazin de arti
zanat. cofetărie) de la parterul 
blocului in care locuiesc, ne 
scrie cititorul Eugeniu Marines
cu din București. Calea Victo
riei nr. 12 A. sectorul 3 — ard 
mari cantități de hîrtie. cartoa

ne. alte ambalaje din lemn sau 
din material plastic. Oare nu 
s-ar putea colecta aceste mate
riale. in loc să fie transformate 
in cenușă ? Nemaivorbind că 
fumul rezultat intră în aparta
mente. făcînd aerul de neres
pirat.

- Să-nchldem repede geamul, că iar rezolvă cel de Io magazine 
problema reutilizării ambalajelor I I I

Desen de ADRIAN ANDRONIC

Vechimea 
în muncă

La întrebările adresate de mal 
multi cititori în legătură cu vechi- 
mea în muncă și drepturile afe
rente acesteia răspunde tovarășul 
Gheorghe Bădică, consilier juridic 
șef în Ministerul Muncii.

In sistemul legislației noastre, 
vechimea în muncă se ia în calcul 
la materializarea unor drepturi ale 
personalului muncitor — pensia 
pentru munca depusă și limită 
de vîrstă. pensia pentru invalidi
tate, concediul de odihnă etc.

Aceasta este definită de lege (art. 
9 din Legea nr, 3/1977) privind pen- 
siile de asigurări sociale de stat și 
asistentă socială) ca fiind „timpul 
cit o persoană a fost încadrată în 
baza unui contract de muncă". în 
afară de perioadele lucrate în baza 
acestuia, la stabilirea vechimii în 
muncă se ia în considerare și tim
pul în care o persoană încadrată 
in muncă și-a întrerupt activitatea 
pentru a îndeplini serviciul rnilitar 
în termen, a fost concentrată, mo
bilizată sau în prizonierat ; de ase
menea, dacă fiind suspendată din 
funcție ori procedindu-se la desfa
cerea contractului de muncă aceste 
măsuri au fost ulterior anulate ca 
nelegale. Precizăm, totodată, că, 
pentru situațiile anterior datei de 1 
martie 1973, cînd a intrat în vigoare 
actualul Cod al muncii, beneficiază 
de vechime în muncă și persoanele 
care au încetat activitatea, dar. in 
cel mult 90 de zile, au fost incor
porate pentru îndeplinirea serviciu
lui militar în termen ori au fost 
concentrate sau mobilizate. (Vechi
mea se calculează și în cazul de 
arestări sau condamnări dovedite 
ulterior ca neîntemeiate).

Legea stabilește că se consideră 
vechime în muncă și perioada in 
care o persoană încadrată in mun
că urmează cursuri de pregătire 
profesională sau politică. în astfel 
de situații condiția este ca persoa
na în cauză să fie trimisă de uni
tate să urmeze cursurile respective, 
iar la terminarea lor să iși reia 
activitatea în baza contractului de 
muncă.

Au de asemenea vechime în 
muncă și persoanele care au coti
zat la fostele asigurări sociale ori 
la casele de pensii preluate de stat. 
Dacă persoanele în cauză nu mai 
sînt în posesia documentelor prin 
care să dovedească plata cotizației 
se pot adresa Oficiului pentru evi
dența documentelor de asigurări 
sociale din București (sectorul 6, 
Intrarea Progresului nr. 17) care 
eliberează adeverințe de vechime 
solicitanților ce figurează in evi
dențele sale.

Pentru persoanele care au fost 
Încadrate să lucreze, potrivit legii 
cu program redus, vechimea în 
muncă se ia in considerare pro
porțional cu timpul lucrat. Avînd 
in vedere că statul ocrotește în 
mod deosebit mamele cu copii în
cadrate în muncă, perioada în care 
o femeie a avut program redus, 
pentru îngrijirea copiilor în vîrstă 
de pînă la 6 ani. se socotește ca 
timp integral (în cazul că femeile 
respective nu au beneficiat de 
creșe sau cămine).
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La producția fizică
- DEPĂȘIRI, 

la consumul de energie
- ECONOMII

In activitatea de investiții - ritm, calitate, eîicientă
(Urmare din pag. I)

aten(ia că fiecare len cheltuit 
trebuie să aibă o temeinică jus
tificare, să contribuie la spo
rirea producției materiale și a 
productivității muncii sociale, 
Ia creșterea venitului national.

Creșterea substanțială a eficienței 
economice cu care sint construite 
noile obiective si capacități produc
tive constituie, de fapt, chintesența 
sarcinilor trasate de secretarul gene
ral al partidului tuturor factorilor 
angajați in realizarea investițiilor, 
întrucît pe această bază se creează 
noi și importante resurse atît pentru 
sporirea avuției naționale, cit și pen
tru ridicarea rapidă a bunăstării 
poporului.

Premisele materiale necesare atin
gerii acestui obiectiv sint asigu
rate. întreprinderile furnizoare de 
utilaje tehnologice, cele producătoare 
de materiale de construcții, precurrt 
și unitățile de construcții-monțaj 
dispun de o puternică bază tehnică 
si materială, institutele de cercetare 
tehnologică și proiectare au acumu
lat o bogată experiență, demonstrată 
prin elaborarea unor proiecte, cu 
nimic mai prejos decît cele mai im
portante realizări pe plan mondial. 
Aducem tîn discuție această ches
tiune deoarece realizarea in condi
ții de eficientă sporită a investi-c 
fiilor impune. în primul. rîM. b te- ' 
meinică pregătire a acestora, dome
niu in care -rărrnnerile; <în urmă se 
cer înlăturate in cel mal scurt timp.

Problema numărul unu care se 
pune din prima zi a noului an in 
fata tuturor factorilor angajați în 
procesul de realizare a investițiilor 
constă, desigur. în 

punerea în funcțiune Ia termen 
și chiar mai devreme a tuturor 
noilor obiective și capacități planificate.

Practic, aceasta presupune rezolva
rea operativă a tuturor problemelor 
legate de proiectare, prin elabo
rarea, la timp, a unor soluții con
structive si tehnologice superioare ; 
livrarea cu ritmicitate și de calitate 
a utilajelor tehnologice și materiale
lor de construcții, stabilirea unei 
conlucrări strînse între constructori 
și montori in vederea asigurării cu 
rapiditate a fronturilor reciproce de 
lucru. Hotăritoare pentru îndepli
nirea acestei sarcini sint organizarea 
temeinică a muncii pe șantiere, va
lorificarea superioară a potențialu
lui uman și tehnic existent. In acest 
scop este necesară adoptarea unor 
programe cuprinzătoare de măsuri 
menite să ducă la

creșterea susținută a producti
vității muncii, întărirea ordinii 

?'s și disciplinei in muncă, folosirea 
la capacitatea maximă a utilaje
lor de construcții, sporirea gra
dului de industrializare și me
canizare a lucrărilor.

• Concomitent însă, eforturile pentru 
intensificarea ritmului de lucru pe 
șantiere și in întreprinderile furni
zoare se cer strîns îmbinate cu 

desăvirșita exigentă față de nl-ț 
velul calitativ al fiecărei lu
crări și utilaj realizate, cu o 
maximă răspundere pe întreaga 
durată a execuției, pină la pu- 

Șj nerea în funcțiune a fiecărui 
nou obiectiv sau capacitate pro
ductivă.

Așa cum a subliniat recent secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. nu se admite

nici o derogare de la prevederile 
din proiecte. Realizarea ireproșabilă 
a lucrărilor pentru punerea in func
țiune a noilor capacități se deta
șează deci ca o cerință esențială și 

, prioritară, constituie nu numai o 
sarcină profesională deosebită, ci in 
aceeași măsură o sarcină politică 
majoră.

O altă problemă care se pune cu 
aceeași fermitate o reprezintă 

atingerea in cel mai scurt 
timp a parametrilor proiectați 
la noile capacități de producție.

Este bine cunoscut că realizarea 
mai grabnică a acestor parametri 
reprezintă una din căile Importante 
pentru creșterea suplimentară a pro
ducției, a venitului național, pentru 
ridicarea mai rapidă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii. De aceea, 
în lumina sarcinilor trasate în repe
tate rînduri de conducerea parti
dului. este necesar ca

in noile unități economice să 
se aplice, cu sprijinul ministe
relor și centraleior, măsuri hotă- 
rite pentru scurtarea duratelor 
de atingere a indicatorilor teh- 
nico-economici — atît a celor 
cantitativi, cit și a celor cali
tativi.

O mare răspundere pentru valori- 
. ficarea deplină a- potențimlplui raan > 

și tehnic existent pe șantiere’ revine*  
organelor și organizațiilor de partid. . < 
chemate să acționeze permanent in

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție șt benefi
ciile sint calculați pe zece luni.

■ mijlocul oamenilor, <să asigure pre-;’ 
tutindeni un climat de disciplină 
fermă, comunistă, in scopul îndepli
nirii exemplare a prevederilor de 
plan, stâmulind Întrecerea in muncă, 
proimovind pe larg inițiativele și ex
periențele înaintate.

întreprinderea de aluminiu Slati
na, cel mai mare consumator de 
energie electrică din județul Olt și 
din țară, a raportat pe data de 17 
decembrie îndeplinirea planului a- 
nual la productia-marfă industrială. 
Este un succes remarcabil și cu atît 
mai merituos cu cit a fost obținut 
în condițiile în care consumul de 
energie electrică s-a redus in acest 
an fată de norma stabilită cu 5 kWh 
pe tona de aluminiu. Cum se ac
ționează pentru diminuarea consu
murilor de energie electrică?

Notăm ci te Va precizări făcute
de responsabilul comisiei energetice 
pe întreprindere, 
inginerul Mircea 
Chiostec : „Măsu
rile adoptate la 
ședința comună a 
Comitetului Poli
tic Executiv al 
C.C. al P.C.R., 
Consiliului de Stat 
și guvernului de 
la sfîrșitul lunii 
trecute au fost 
bine înțelese de oamenii muncii din 
uzinele întreprinderii noastre. Acțio
năm. pe de o parte, pentru realizarea 
fiecărei tone de aluminiu cu un con
sum cit mai redus de energie electri
că. iar pe de altă parte, pentru dimi
nuarea consumului generai, netehno
logic. Pentru aceasta, am constituit 
comisii specializate, care urmăresc a- 
plicarea măsurilor adoptate și anali
zează zilnic încadrarea in consumurile 
stabilite. De asemenea, am montat 
contoare speciale pentru urmărirea 
separată a consumului general, neteh
nologic de energie electrică. Efectul 
acestor măsuri se concretizează în 
reducerea consumului de energie 
electrică de la o zi la alta. Dacă în 
ziua de 26 noiembrie, de exemplu, se 
înregistra o depășire a consumului 
de energie electrică cu un MWh, a 
doua zi s-au economisit 201 MWh, 
apoi economiile au crescut mereu. 
Lupa noiembrie a foșt încheiată cu o 
economie de 1 236 MWh la consumul 
tehnologic.

Rezultatele bune din lună noiem
brie se continuă cu substantiate eco
nomii de energife electrică și în luna 
decembrie. In ce privește consumul 
general, relegat de cel tehnologic, 

‘ rezultatele Sint remarcabile : de la 

Din experiența 
întreprinderii 

de aluminiu Slatina

un necesar de 9 MWh pe zi. consu
mul a fost redus la 4,2 MWh, deci cu 
mult sub 50 la sută. în același timp, 
s-a acționat și, in direcția reducerii 
consumului de gaze, in perioada care 
a trecut din luna decembrie econo- 
misihdu-se circa 100 000 normal mc. 
„Au fost luate, intr-adevăr, măsuri 
severe de economisire a energiei 
electrice și a gazelor — ne spunea 
tovarășul Gheorghe Cismărescu, se- 
cretar-adjunct cu probleme de pro
pagandă al comitetului de partid pe 
întreprindere. Astfel, am organizat 
brigăzi complexe pe uzine și ateliere, 
care au ca obiectiv prioritar econo

misirea și gospo
dărirea rațională 
a materiilor pri
me, materialelor, 
energiei electrice 
și combustibililor, 

_Pe lingă ateliere 
și uzine am înfi
ințat comisii e- 
nergetice, care, 
zilnic, analizează 

încadrarea în normele stabilite. în 
halele de producție am sectorizat 
iluminatul, iar in incinta între
prinderii am trecut la înlocuirea 
becurilor cu vapori de mercur cu 
altele de puteri mai mici. în mod 
special, urmărim ca stingerea e- 
fectelor anodice să se efectueze 
cit mai operativ, aceasta fiind una 
din principalele direcții de acțiune 
pentru reducerea consumului de e- 
nergie electrică. Totodată, la cuptoa
rele de aluminiu s-au montat insta
lații automate pentru reglarea debi
telor de gaz-aer in funcție de tem
peratura băilor".

Sint, desigur, adoptate și alte mă
suri politice, tehnice și organizatori
ce. Toate la un loc se constituie in
tr-o acțiune de largă perspectivă 
pentru reducerea substanțială a con
sumurilor energetice, tehnologice și 
generale. Acesta este, de fapt, cuvîn- 
tul de ordine sub care se acționează 
in această perioadă in întreprindere 
pentru realizarea și depășirea sarci
nilor de plan cu un consum cit mal 
redus de energie electrică.

Iancu VOICU
corespondentul „Scinteii”

In toate întreprinderile - consumurile
generale 

netehnologice 
reduse cu 
cel puțin
Măsuri ferme pentru reducerea consumurilor ener

getice. întreprinderea de confecții Călărași discutăm cu inginera 
Tudorlța Naidim, șefa sectorului mecano-energetic. „Încălzirea spații
lor din întreprinderea noastră se face recupennd condensul de la re
turul aburului tehnologic — ne spune interlocutoarea. Respected, bine
înțeles, programul de lucru al muncitorilor, deci după grafic, două ore 
dimineața și o oră in timpul pauzei. Suficient, după cum vedeți, ca să 
asigurăm femeilor din întreprindere condiții optime de lucru. Munci
toarele noastre, pe lingă faptul că au înțeles exact cum trebuie să 
economisească energia electrică, respecți nd în tocmai programul de mă
suri stabilit la nivelul Întreprinderii, sint inventive, bune gospodine".

Pe ansamblul Întreprinderii consumurile netehnologice au scăzut 
astfel : in birouri, magazii, depozite, iluminatul s-a redus in proporție 
de 40—65 la sută, lăsind lumină electrică numai acolo unde este 
absolută nevoie. De exemplu, in depozitul cu produse pentru export, 
din 20 corpuri fluorescente nu mai funcționează decit 8. S-a ținut 
cont de faptul că această încăpere are un perete întreg cu ferestre 
și că se lucrează numai ziua. O măsură care a fost generalizată in 
toată întreprinderea este și aceea că tuburile de 65 wați s-au înlocuit 
cu tuburi de 40 wați și de 20 wați.

Consumul mediu zilnic netehnologic planificat era pină acum de 
200 kWh. Ca urmare a măsurilor enumerate mal sus s-a ajuns la 
96 kWh. O dovadă clară a grijii deosebite a acestui colectiv de a res
pecta întocmai normele și cerințele actuale care impun reducerea dras
tică a consumurilor energetice. (Rodica Simionescu, corespondentul 
„Scinteii").

Cum se risipește lumina în amiaza mare. ** ,ntre' 
prinderea de utilaje din Alba Iulia consumul netehnologic de energie 
electrică a fost redus cu 14 MWh. ceea ce reprezintă mai mult decît 
jumătate din cit se consuma anterior. Dintre măsurile stabilite în acest 
scop am reținut : scoaterea din funcțiune a 14 lămpi cu vapori de 
mercur la estacada tehnologică și a 12 lămpi la secția lăcătușerie- 
montaj, sectorizarea iluminatului in hale și ateliere, reducerea la ju
mătate a corpurilor de iluminat in atelierele de proiectare și birouri. 
Au fost, de asemenea, stabilite programe de iluminat in hale și 
birouri.

Dar posibilități de economisire nevalorificate mai există in Între
prindere. La magazia de piese 
de 125 wați luminează rafturile.

Nici sectorizarea iluminatului 
cauză unele becuri ard inutil. _ _ _______ _ __ _
mina... cîteva tuburi de oxigen. De ce ? Pentru că atît becul din 
acest atelier, cit și becul din biroul maistrului de schimb se sting 
de la același întrerupător. Cum maistrul avea de lucru 
întocmi citeva fișe, în afara becului din biroul său ardea 
la depozitul vecin, de tuburi de oxigen.

O insuficientă sectorizare a iluminatului am Intîlnit și in atelierele 
de proiectare. *’

Cu un etaj mat sus, tn atelierul de proiectare ăl filialei Î.C.P.U.P.S; 
Buourești, sectorizarea iluminatului este și mai deficitară. Nici aici nu 
a fost introdus iluminatul la planșetă.

Am prezentat aceste constatări tovarășului Alfred ,’Zățbschil, direc*  
torul întreprinderii. „în cel mult 10 zile in cele două ateliere de pro
iectare va.fi, introdus .iluminatul la planșetă". Poate mai scurtați, acest 
termen, țovarășe director ! De economia de energie electrică este ne
voie acum 1 (Ștefan Dinică, corespondentul „Scinteii").

de schimb din atelierul III un bec 
nu a fost încă încheiată și din această 
In atelierul turnătorie un bec lu-

pentru a 
și cel de

FRUNTAȘII MUNCII - IN CARTEA DE ONOARE A MUNCII
Rezultatele întrecerii pe 11 luni din

Publicăm, in continuare, rezultatele obținute in în
trecerea socialistă de alte colective fruntașe de oameni 
ai m uncii din întreprinderi . industriale, din unități 
agricole, construcții, transporturi, precum și din dome
niul prestărilor de servicii.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realiză
rii indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste, la sfîrșitul lunii noiembrie *)  pe 
primele locuri se situează :

IN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de rețele 

electrice Timișoara, cu 700,1 puncte,
Unitatea s-a încadrat in reparti- 

țiile de energie electrică și in pre
vederile privind reducerea consu
mului propriu tehnologic ; s-a de
pășit cu 23 la sută planul produc
ției nete ‘în activitatea de construc- 
ții-montaj și cel al productivității 
muncii, iar cu 3 la sută planul la 
producția de constructii-montaj 
terminată; depășiri de plan au mai 
fost obținute la volumul total al 
activității de proiectare ; cheltuie
lile realizate au fost mai mici decît 
cele prevăzute in buget cu 0,4 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de re
țele electrice Suceava.

Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Iași.

ÎN DOMENIUL FORAJULUI 
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE

Locul I : Schela de foraj Tîrgu 
Ocna, judelui Bacău, cu 587,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,5 la sută la
sonde terminate din foraj-totai,
16.5 la sută la producția fizică la 
forajul de exploatare și injecție,
17.5 la sută la producția fizică la 
forajul de mare adincime. 1,9 la 
sută la volumul producției normate 
ce revine pe o persoană ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
beneficii ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai 
mici decît cele normate cu 36,4 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 10,8 la sută.

Locul II : Schela de foraj Zădă- 
reni, județul Arad.

ÎN INDUSTRIA 
PRODUSELOR REFRACTARE 
Locul I : întreprinderea de nro- 

duse refractare „Răsăritul" Bra
șov, cu 479,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2 la sută la pro
ducția fizică, 14.5 Ia sută Ia pro
ducția-marfă vindută și încasată, 
16,1 la sută la productivitatea mun
cii : depășiri de plan au mai fost' 
obținute la producția netă și la be
neficii, cheltuielile totale la 1000 
lei producție-marfă au fost mai 
mici decit cele planificate cu 1,7 
la sută, iar cele materiale cu 1,8 Ia 
sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse refractare „Refractar" Aleșd, 
județul Bihor.

Locul III : întreprinderea de pro
duse refractare Pleașa — Ploiești.
IN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 

DE MAȘINI-UNELTE, 
MECANICA FINA ȘI SCULE, 

ECHIPAMENTE SPECIALE
Locul I : întreprinderea nr. 2 

Brașov, cu 903,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 5,1 la sută la pro
ducția fizică, 11,1 la sută la pro
ducția-marfă vindută și încasată,
12,6 la sută la producția netă, 9,9 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la export și la beneficii; chel
tuielile totale la 1 000 lei produc
ție-marfă au fost mai mici decit 
cele planificate cu 5,1 la sută, iar 
cele materiale cu 10,7 Ia sută.

Locul II : întreprinderea de apa
rate și utilaje pentru cercetare 
București.

Locul III : întreprinderea „Auto- 
mecanica" Moreni, județul Dîmbo
vița.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de pro

ducție industrială pentru construc
ții căi ferate Harghita — Miercu
rea Ciuc, cu 1 216,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,2 la sută la pro- 
ducția-marfă vindută și încasată, 
11,3 Ia sută la producția netă și la 
productivitatea muncii ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
producția fizică, export, livrări de 
mărfuri la fondul pieței și la be
neficii ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost mai 
mici decit cele normate cu 2,7 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 14,1 la sută.

Locul II : întreprinderea de uti
laj chimic Borzești.

Locul III : întreprinderea meca
nică a agriculturii și industriei 
alimentare București.-

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA FIBRE ȘI FIRE 
SINTETICE ȘI ARTIFICIALE 
Locul I : Combinatul de fibre 

sintetice Săvinești, judelui Neamț, 
cu 435,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,7 la sută la 
producția-marfă vindută și înca
sată, 2,7 la sută la producția netă, 
2,1 la sută la livrări de mărfuri la 
fondul pieței, 2,9 la sută la pro
ductivitatea muncii ; depășiri im
portante de plan au fost obținute 
la beneficii ; consumurile de mate
rii prime și materiale au fost mai 
mici decit cete normate cu 2 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 1.4 la sută.

Locul II : Combinatul de fibre 
sintetice Iași.

Locul III : Filatura de fire „Me- 
lana" Botoșani.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea pentru 
mobilier și decorațiuni „Heliade" 
București, cu 862,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,3 la sută la pro
ducția-marfă vindută și încasată, 
2,9 la sută la producția netă. 1,7 la 
sută la livrări de mărfuri la fon

dul pieței și la productivitatea 
muncii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la producția fizică, 
export și la beneficii ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei productie-marfă 
au fost mai mici decit cete plani
ficate cu 2 la sută,' iar cele mate
riale cu 3.6 la sută.

Locul II; întreprinderea de pro
duse lemn-mobilă București.

Locul III : întreprinderea de pre
lucrare a lemnului Iași.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(MĂTASE, IN, CÎNEPĂ, LINA)

Locul I : întreprinderea „Postă- 
văria română" București, cu 848,9 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,1 la sută la
producția fizică, 1.5 la sută la 
producția-marfă vîndută și înca
sată, 11,3 la sută la producția netă, 
9.7 Ia sută la productivitatea mun
cii, 9,1 la sută la beneficii ; cheltu
ielile totale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici decit cele 
planificate cu 1,4 la sută, iar cele 
materiale cu 3.4 la sută.

Locul II : întreprinderea „Fila
tura de lină pieptănată București.

Locul III : întreprinderea „Inte
grata de in" Botoșani.
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Locul I : întreprinderea de con
fecții Scornicești, judelui Olt. cu 
823,3 puncte.

acest an
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 9.4 la sută la
producția fizică, 10,6 la sută la 
productia-marta vindută și înca
sată, 9 la sulă la producția netă și 
Ia productivitatea muncii, 1,2 la 
sută la livrări de mărfuri la fondul 
pieței. 2,5 la sută la beneficii ; 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost mai mici decît 
cele normate cu 4.5 la sută, iar 
cele de energie electrică și combus
tibili cu 3.1 la sută.

Locul II : întreprinderea de 
confecții Tulcea.

Locul III : întreprinderea de 
confecții Suceava.
ÎN INDUSTRIA VINULUI. BERII, 

SPIRTULUI, AMIDONULUI. 
APELOR MINERALE ȘI A 

TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea de bere 

București, cu 977,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 17,7 la sută la 
producția fizică, 5.1 la sută la pro
ductia-marfă vindută si încasată,
14,7 la sută la producția netă, 9,6 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri importante de plan au 
fost obținute la export și la bene
ficii : cheltuielile totale la 1 000 lei 
productie-marfă au fost mai mici 
decit cele planificate cu 1.7 la 
sută, iar cele materiale cu 1,8 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de țiga
rete București.

Locul III : întreprinderea de 
vinuri și șampanie București.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL 

Locul I : întreprinderea avicolă 
de stat Bacău, cu 923 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 17,2 la sută la 
producția de carne și la livrările 
la fondul de stat, 19,4 la sută la 
producția de ouă. 24 la sută la 
livrările de ouă la fondul de stat ; 
depășiri de plan au mai fost 
obținute la efectivele de păsări la 
sfirșitul perioadei și la beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ductie-marfă au fost mai mici de
cit cele planificate cu 3,7 la sută.

Locul II : întreprinderea avicolă 
de stat Buftea.

Locul III : întreprinderea avi
colă de stat Suceava.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

DEPOURI DE CALE FERATA 
Locul I : Depoul de cale ferată 

Caransebeș, cu 377,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 10,8 la sută la 
tone brute km. 13,4 la sută la 
productivitatea muncii. 4,4 la sută 
la greutatea medie brută pe tren 
de marfă, 2,4 la sută la utilizarea 
mijloacelor de transport ; costul la 
1 000 tone brute/km a fost mai 
mic decit cel planificat cu 21,7 la 
sută ; consumurile de energie elec
trică și combustibili au fost mai 
mici decit cele normate cu 1.3 la 

Asută, iar cheltuielile totale au fost, 
de asemenea, mai mici decit cele 
planificate cu 21,7 la sută.

Locul II : Depoul de cale ferată 
București Triaj.

Locul III : Depoul de cale ferată 
Galati.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AERIENE 

ȘI NAVALE
Locul I : întreprinderea de ex

ploatare portuară Constanta — 
Ministerul Industriei Metalurgice, 
cu 483,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,3 la sută la vo
lumul activității exprimat prin in
dicatorul specific, producția fizică 
și Ia producția netă, 9 la sută la 
venituri brute și la productivitatea 
muncii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la beneficii ; cheltu
ielile la 1 000 lei venituri brute au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 16,6 la sută, iar consumurile de 
energie electrică și combustibili au 
fost, de asemenea, mai mici decît 
cele normate cu 8,5 la sută.

Locul II : întreprinderea de a- 
viație utilitară București — Minis
terul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor.

IN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI 

ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de con

strucții, reparații, administrare lo- 
cativă Foișor — București, cu 
1 000,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 16 la sută la vo
lumul lucrărilor de întrețineri, re
parații curente și prestări in con
strucții, 23 la sută Ia încasări din 
activitatea de producție și prestări 
de sefvicii, 17 la sută la producția 
netă de constructii-montaj, 25 la 
sută la prestări de servicii către 
populație ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la beneficii șt la pro
ductivitatea muncii ; consumurile 
de materii prime, materiale, ener
gie electrică și combustibili au fost 
mai mici decit cele normate.

Locul II : întreprinderea de ad
ministrare a clădirilor București.

Locul III : întreprinderea de 
construcții, reparații, administrare 
locativă Giulești — București.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locui I : Uniunea cooperativelor 
meșteșugărești metal, lemn, chimie 
și construcții București, cu 732,4 
puncte.

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,5 la sută la pro
ducția-marfă și prestările de servi
cii ; 3,1 la sută la livrări de măr
furi către fondul pieței, 9.2 la sută 
la beneficii ; depășiri importante 
de plan au fost obținute la pro
ducția-marfă și prestările de servi
cii in unități fizice, precum și la 
export ; cheltuielile totale la 1 000 
Iei producție-marfă și prestări de 
servicii au fost mal mici decit cete 
planificate cu 1,3 la sută, iar cele 
materiale cu 2,4 la sută.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Co- 
vasna.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Bo
toșani.

Pentru creșterea producției zootehnice:

FURAJELE
- bine preparate și gospodărite

În furajarea animalelor se folo
sesc de obicei și nutrețuri grosiere, 
cu valoare nutritivă mai redusă. Pen
tru obținerea producțiilor de lapte și 
carne prevăzute se impune ca aces
te nutrețuri să fie astfel preparate 
incit să crească valoarea lor nutri
tivă. Am urmărit, în unități agricole 
din județul Dolj, in ce măsură se 
respectă această importantă cerință.

De la început trebuie precizat că 
organele de partid și agricole din ju
deț au organizat acțiuni pentru cu
noașterea și extinderea experienței 
pozitive a acelor ferme și. complexe 
zootehnice care prepară așa-numi- 
tul furaj unic pentru hrana bo
vinelor și ovinelor, rezultat din 
tocarea și amestecul unor sorti
mente variate de nutrețuri gro
siere, suculente, săruri minerale 
etc. Sint introduse în furajare dife
rite subproduse industriale, intre 
care citeva mii de tone de celofuraj, 
obținute la fabri
carea furfurolului. 
Iată cum se pro
cedează la coope
rativa agricolă 
„Viața nouă" din 
Poiana Mare. Pen
tru cele 7 500 de 
oi, specialiștii au 
stabilit rații echi
librate. Căutînd soluții pentru redu
cerea consumului de energie, aici s-a 
organizat o echipă formată din coo
peratori, mecanizatori și electricieni 
care prepară furajele in cursul nop
ții, cind există energie electrică dis
ponibilă. Echipa toacă și defibrează 
furajele grosiere — paie și coceni — 
le amestecă cu ciocălăi măcinați, la 
care adaugă nutrețuri suculente. 
Bineînțeles, rația ovinelor cuprinde 
fin de lucernă și gozuri, care asi
gură substanțe nutritive pentru o 
producție medie de 7 kg lină. In 
acest scop, cooperatorii și-au pregă
tit 2 000 tone fin de lucernă și peste 
6 000 tone de furaje suculente și 
grosiere.

Este un exemplu care demonstrea
ză eficiența folosirii în hrana ani
malelor a furajelor grosiere prepara
te potrivit normelor tehnice. Numai 
că, în alte unități agricole, aces
te norme nu sint respectate. în 
aceeași comună Poiana Mare — 
la cooperativa agricolă „Timpuri noi" 
o parte din furaje au fost date în 
consum înainte de sosirea anotimpu
lui friguros, in stoc răminînd doar 
350 tone de fin din cele 720 tone ob
ținute. E adevărat, conducerea uni
tății a organizat tocarea paielor, dar, 
în lipsa furajelor valoroase, rația 
animalelor rămine dezechilibrată. In 
unele zile, nutrețurile se administrea
ză nepreparate, datorită defectării 
utilajelor de tocat și întreruperilor 
în alimentarea cu energie electrică. 
In ziua raidului nostru, în fata graj
durilor fuseseră descărcate sub ce
rul liber zeci de tone de tăitei de 
sfeclă, deși in spațiul construit din 
bucătăria furajeră erau doar paiele. 
In aceste condiții, producția de lap

Însemnări din județul 
Dolj

te pe vacă furajată a scăzut la trei 
litri pe zi. Președintele unității. Du
mitru Prundeanu, susține că 1 cele 
1 200 taurine vor ieși cu bine din 
iarnă. Dar esențial este ca vacile să 
dea și o producție bună de lapte.

Nici in alte unități agricole din 
județul Dolj nutrețurile grosiere nu 
sint pregătite corespunzător norme
lor. Aceasta în timp ce în multe 
unități s-au amenajat bucătării fu
rajere, dotate cu instalații de mare 
capacitate. Dar unele dintre acestea 
nu sint puse încă in stare de func
țiune. Bunăoară, la cooperativa a- 
gricolă Drăgotești există mari can
tități de nutrețuri, grosiere —J 950 
tone. Dacă ele ar fi bine preparate 
ar compensa — fie și partial — de
ficitul la celelalte sortimente. După 
ce o instalație modernă a fost in
stalată. ea nu a funcționat nici o 
zi. întrucît acoperișul bucătăriei fu
rajere a rămas neterminat. O situa

ție asemănătoare 
există și la bucă
tăria furajeră de 
la cooperativa a- 
gricolă Popinză- 
lești, construită cu 
sprijinul între
prinderii lemn- 
metal din Craiova, 
care după prima 

zăpadă a rămas fără acoperiș. Dorin
ța conducerii Întreprinderii de a spri
jini această unitate agricolă este 
lăudabilă, dar ce valoare poate a- 
vea dacă lucrări simple, la îndemî- 
na oricărui meșteșugar, au fost fă
cute de mintuială ?. Unitățile agrico
le din județ au fost dotate cu mul
te instalații moderne și tocători me
canice care pot asigura prepararea 
furajelor, în bune condiții. Eficien
ta utilizării acestora poate fi insă 
mult mai mare. Ne referim la ne
cesitatea dospirii amestecurilor de 
nutrețuri tocate, evident acolo unde 
există cantitățile minime indispensa
bile de gozuri, tăiței și alte nutre
țuri necesare înmulțirii drojdiilor 
furajere. La fell de importante sint 
amenajarea bazinelor și spatiilor de 
fermentare — acolo unde lipsesc — 
și completarea dotării cu utilaje a 
unor ferme zootehnice. La coopera
tiva agricolă Cîmpeni, oilor 11 se 
dau furaje nepreparate, deoarece u- 
nitatea nu dispune de nici un uti
laj de tocare. Normal ar fi ca or
ganele de specialitate să transfere 
aici una dintre instalațiile care stau 
nefelosite in alte unități agricole.

Tinînd seama de cantitățile mart 
de grosiere depozitate, de necesita
tea compensării deficitului la alte 
sortimente de furaje, se impuhe ca 
nutrețurile să fie preparate corespun
zător, să fie gospodărite judicios 
toate stocurile de furaje, pentru a se 
asigura hrănirea normală a anima
lelor în tot cursul iernii.

C. BORDEIANU
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' DEMNTTATEA ăctuluT 
DE CULTURĂ

Printre numeroase alte consecin
țe și semnificații ale Festivalului 
național „Cintarea României" ni se 
pare a fi cu deosebire importantă 
scoaterea acțiunii culturale din ano
nimat și transformarea ei intr-o 
manifestare de amploare națională. 
Initiative locale dintre cele mai fe
lurite — organizate în jurul nume
lui unui scriitor sau creator de artă 
ori spre a menține în actualitate 
meritul unor ctitorii spirituale — 
aspiră șl adesea izbutesc să-și re
vendice un statut superior, statu
tul unui autentic act de cultură na
țional, de larg interes. Evident, este 
obligatoriu ca astfel de manifestări 
culturale să beneficieze de aborda
rea unor valori cu adevărat repre
zentative, fundamentale : cu oricîte 
eforturi și oricîte energii puse In 
mișcare, o acțiune sărbătorească in 
jurul unui autor local, de restrinsă 
audientă, nu va avea șansa de a in
teresa. E păcat să cheltuim ener
gii disproporționate în raport cu 
valoarea reală a subiectului și este 
drept să recunoaștem că aceasta este 
lacuna unui nu prea mic număr de 
manifestări culturale din unele ju
dețe ale tării. Pe de altă parte, im
provizația ruinează, în unele locuri, 
acțiuni care ar avea, teoretic, drep
tul la succes și popularitate : am 
văzut adesea spectacole încropite la 
repezeală și cu un flagrant prost 
gust, deși subiectul acelor specta
cole îndreptățea toate eforturile. 
De aceea se impune ca mereu să 
detașăm din noianul acțiunilor cul
turale curente pe acelea care — 
ilustrînd accesul larg al oamenilor 
muncii la cultură, la marile va
lori ale spiritualității noastre și, in 
fond, dreptul larg, permanent exer
citat astăzi de a cinsti istoria, înain
tașii, ctitorii civilizației noastre ma
teriale și spirituale — au dobîndit, 
prin calitățile lor. statutul unor au
tentice acte de cultură națională. 
Numeroase manifestări dedicate in 
această perioadă aniversării Unirii 
s-au dovedit la înălțimea demnității 
unor mart acte de cultură, prin ni
velul înalt al contribuțiilor teore
tice. prin valoarea deosebită a 
spectacolelor artistice menite să 
cinstească un atare eveniment car
dinal al istoriei. Din seria acestor 
exemple demne de urmat desprin
dem aici și un alt eveniment ar
tistic. Nu demult a avut loc. la 
Iași, „Festivalul de poezie Mihai 
Eminescu". Trebuie spus de la în
ceput că el se înscrie pe deplin 
Intre acele acte de cultură demne 
de acest nume. Stimulate de resim- 
țlrea unei Înalte datorii de con
știință față de cele mai reprezen
tative valori românești, asemenea 
manifestări Îmbracă haina sărbăto
rească a unui cult autentic pentru 
marii creatori, aceia a căror ope
ră, cum scria Perpessicius despre 
Eminescu, e ca „un izvor incorup
tibil — dintr-însa iși potolesc se
tea de artă nepieritoare toate ge
nerațiile, fără osebire". Intr-adevăr, 
toate generațiile „fără osebire*  au 
fost prezente la acest memorabil 
festival de la Iași, al cărui program 
are meritul de a uni intr-o ferici
tă acoladă comunicări și exegeze 
de înalt nivel cu spectacole de o 
mare elevație artistică. Întregite cu 
frumoase întîlniri, în uzine, sate și 
școli. între creatori contemporani și 
un public avid de cultură, de artă 
și poezie. Acest festival este, in 
ansamblu, un autentic act viu de

valorificare a moștenirii literare fă
cut cu fata către publicul larg, 
într-o suită de forme cu un pro
nunțat caracter educativ. Dealtfel, 
în treacăt fie spus, noi am redus, 
în mod nejustificat, definirea valo
rificării moștenirii literare la 
actul editorial, cînd atitea și atîtea 
forme da aducere în actualitate a 
marilor valori, de recitire publică 
a lor depășesc litera scrisă și au 
o valoare educativă incalculabilă. 
Si ni se pare că. adesea, mai mult 
decit toate exegezele fac, pentru 
memoria și pentru cunoașterea 
creatorului de geniu, acele mari 
recitaluri ce înlesnesc o largă și 
emoționantă comuniune spirituală

Intre Eminescu cel etern și noi cel 
de azi. Fără nici o exagerare, cei 
care au ascultat înfiorați acel extra
ordinar concert-spectacol din sala 
Filarmonicii ieșene au fost în preaj
ma lui Eminescu, atinși de aripa 
geniului său. Șl nu este vorba doar 
de adîncimea modernă la care un 
mare actor. Ion Caramitru, a ajuns 
In recitarea lui Eminescu (Glossa 
ori Luceafărul sînt, dealtfel, In in
terpretarea acestui actor, adevăra
te exegeze, pline de rafinate co- 
notații de o noutate frapantă, do
vedind nu numai adîncimea geniu
lui eminescian, dar si capacitatea 
marilor talente de azi de a-i des
cifra magistral diversele straturi 
filozofice și. am îndrăzni să spu
nem. de a-1 Îmbogăți permanenta 
actualitate) ori de patetismul dra
matic al actriței Adam Erszebet in 
recitarea unei romanțe ca „De ce 
nu-mi vii*  și nici doar despre re
zonanța metalică a vocii lui Dan 
Nasta recitind „Scrisoarea IIÎ-a“ : 
este vorba despre un spectacol — 
poate cel mai bun din cîte s-au 
dedicat marelui nostru poet, demn 
oricînd de prima scenă lirică a ță
rii — în care înalta spiritualitate 
a poeziei eminesciene se împleteș
te în acorduri nespus de subtile cu 
muzica Inspirată de poetul nostru

și. anume, nu cu melodiile roman
țioase, încă la modă din păcate, dar 
în cintece smulse parcă din atmo
sfera celestă unde se petrec marile 
aventuri din lirica eminesciană. De 
la tonul energic din „Ce-ți doresc 
eu tie, dulce Românie" de Achim 
Stoia la „Stele-n cer" de Paul Con- 
stantinescu ori „Sara pe deal" de 
Vasile Popovici, cele mai izbutite 
creații muzicale pe versuri de Emi
nescu dezvăluie o mare puritate și, 
întii de toate. înțelegerea faptului 
fundamental că poezia aceasta este 
ea însăși o muzică ce nu s-a mai 
auzit și, ca atare, datoria compo
zitorului este de a se supune nor
melor ascunse ale acestei muzici, 
de a o pune in valoare și nu de 
a-i da o legănare de romanță ief
tină. în contradicție cu răsunetul ei 
celest. Răsunet redat într-mn chip 
magistral de corul „Gavriil Musi- 
cescu" al Filarmonicii „Moldova", 
dirijat de Ion Pavalache. și de co
rala „Cantores amicitiae" a Conser
vatorului „George Enescu", dirijat 
de Nicolae Gâscă. Gh. Cojocaru 
(„Dintre sute de catarge"), Scheletti 
Mezzetti („Ce te legeni"). Lucian 
Dumitriu („Lacul"). Sabin Pautza 
(„Lacul" — creație premiată la ac
tuala ediție, a 7-a, a „Festivalului 
de poezie Mihai Eminescu"), Vasi
le Spătărelu („Floare albastră"), 
Vasile Popovici („Sara pe deal"), 
Constantin Constantinescu („Ce-ți 
doresc eu ție. dulce Românie") sînt, 
pînă azi. dintre compozitorii care 
ne-au dăruit cîteya din cele mai 
frumoase cintece pe versuri de Emi
nescu. poet care-și așteaptă in con
tinuare compozitorii inspirați, cîn- 
tecele nemuritoare.

Omagiu adus „celui mai de seamă 
cetățean al Iașiului". festivalul de
pășește, prin complexitate si va
loare cultural-educativă. marginile 
bătrînului leagăn al atitor glorii ale 
culturii si literaturii românești : el 
este un mare act de cultură națio
nală, asa cum ar trebui să fie 
toate celelalte, de oriunde. Nu pu
tem omite. în fine, faptul că acest 
festival (in a cărui organizare com
plexă meritele revin organelor 
locale de oartid. Comitetului de 
cultură si educație socialistă al ju
dețului Iași și Asociației scriitorilor 
din Iași) a prilejuit, din 1968, cînd 
s-a inaugurat, participarea unul 
număr impresionant de scriitori din 
toată tara si din toate generațiile, 
zeci de mii de oameni ai muncii 
Intllnindu-se în recitaluri sl dezba
teri fructuoase cu 120 de scriitori 
In cele 28 de zile de poezie cîte 
numără pînă acum cele șapte 
ediții ale festivalului ieșean. După 
cum, spre a sugera mai bine 
complexitatea culturală a acestei 
manifestări, trebuie să mai amintim 
expozițiile de carte, dezvelirea unor 
plăci comemorative, spectacole pe 
scenele teatrelor și In aer liber, 
lansarea volumului omagial „Lui 
Eminescu" șl a primelor numere 
din prestigioasa colecție „Emines
ciana*  (1974) a editurii Junimea 
din Iași. încurajarea tinerelor 
talente prin premii de debut ș.a.

In total, o manifestare a cărei 
amplă rezonantă in rindul publi
cului, al oamenilor muncii consti
tuie de fapt cel mai mare premiu, 
suprema recunoaștere a demnității 
actului de cultură.

C. STANESCU

Caso științei și tehnicii pentru tineret din Cimpina Foto : S. Cristian

PREMIERE LA OPERA 
DIN CLUJ-NAPOCA

încă din stagiunea trecută. 
Opera Română din Cluj- 
Napoca anunța un reviri
ment prin spectacolul cu 
„Falstaff" de Verdi, unde un 
experimentat regizor de tea
tru, Dinu Cemescu. atras cu 
succes de scena lirică, și 
un dirijor de talia lui Cris
tian Mandeal au asigurat o 
ținută deosebită cadrului sce
nic și realizării muzicale. 
Acest reviriment a fost con
tinuat de către recentele pre
miere. cîteva din ele reunite 
în „Săptămina Mozart". In 
ordinea apariției să amintim 
premiera cu opera „Don 
Giovanni", la care s-a făcut 
apel, din nou. inspirat, la di
rijorul Emil Simon, care a 
asigurat o pregătire muzicală 
excelentă atît grupului de 
soliști, corului, cit și orches
trei. care și de această dată 
s-a autodepășit. arătînd cali
tăți cu totul deosebite. A fost 
un triumf al înțelegerii sti
lului mozartian, atît de dificil 
și de pretențios atît pentru 
cîntăreți, cit și pentru or
chestră. Prezentîndu-se ver
siunea Integrală, s-a avut 
mereu In vedere respectul 
pentru linia construcției mu
zicale, care a fost condusă cu 
o mină pe cit de sigură, pe 
atît de suplă.

Grupul de soliști s-a re
marcat printr-o omogenitate 
rar întîlnită, reunind calita
tea ■ vocală cu dezinvoltura 
scenică, excelent îndrumată 
de Ionel Pantea. care a asi
gurat o regie echilibrată 
Spectacolului, constrult^ffcjo 
manieră sobră, funcțională 
(în decorurile semnate de 
George Codrea), cu o creș
tere a tensiunii dramaticei' 
ritmată și vizualizată spec
taculos în ultimul tablou — 
și cu o folosire (în fine 1) 
plină de fantezie a luminilor, 
în rolul titular, tînărul ba
riton Alexandru Agache se 
arată a fi deja o certitudine : 
Calitate vocală, suplețe, inte
ligență scenică, alături de

care multilateralul tenor 
Mihai Zamfir a conturat un 
Don Ottavio de o rară mu
zicalitate. arătind că poate 
aborda cu egal succes diver
sele zone stilistice ale reper
toriului de operă, oratoriu 
sau muzică contemporană. 
Prezente remarcabile au mai 
realizat Elena Andrieș 
(Donna Elvira). Angela Ne
meș (Donna Anna). Niculina 
Mirea (Zerlina). Mircea Moi
sa (Leporello). Traian Aga 
(Mazetto) și Gheorghe Roșu 
(Comandorul). Regretăm că 
spațiul nu ne permite o ana
liză mai detaliată.

Aflată la un alt pol al ex-

CARNET 
MUZICAL

presiel muzicale. opera 
„Cosi fan tutte*.  operă a 
farsei amabile, a travestiu
rilor si a unei muzici care 
depășește mereu. prin 
profunzime, gratie si elegan
tă. valoarea libretului, este 
prin excelentă o operă „de 
grup", o operă în care Pri
mează ansamblurile și cuplu
rile. mereu „colegate". ale 
celor două perechi. Făcînd 
din nou apel, cu curaj, la un 
grup de tineri sî talentat! 
cintăreti. spectacolul se În
scrie ca o deosebită reușită 
a unui spirit colectiv omo
gen, în care, firește, n-au 
lipsit nici strălucirile Indivi
duale.

Si pici, aportul decisiv l-a 
avut conducerea muzicală, 
încredințată de astă dată di- 
rtibriiluF'’‘'iăfebfibz talie 
internațională Michi Inoue.

Aflat la a doua colabo
rare cu colectivul clujean. 
Inoue a realizat Intr-un 
timp foarte scurt, dar pe 
baza unei serioase pre
gătiri prealabile, un spec
tacol de înaltă tinută. în 
care se poate spune că atît

soliștii, cit si orchestra au 
dat randamentul maxim, pe 
care, firește. îl dorim repe
tat cît mai des.

Să menționăm fie si suc
cint interpretii: Elena An
drieș și Liliana Bizineche 
(voci admirabile, omogeni
zate cu o superioară înțele
gere a partiturii). tenorul 
Mihai Zamfir, care confirmă 
si aici cele afirmate mai 
sus, adăugind și o necesară 
tentă comică in care a ex
celat mai ales baritonul Dan 
Serbac, un sensibil si expe
rimentat cintăret mozartian, 
soprana Doina Neculce- 
Simnetrean. prezentă plină 
de farmec, și. in sfîrșit. dar 
nu la urmă, basul Ionel 
Pantea. care în Don Alfon
so este, si pe scenă, „regi
zorul" acestei farse, prezen
tă spirituală catalizînd în
treaga mișcare scenică, ce 
abundă în „gaguri" pline de 
fantezie si de vervă.

Scenografia lui Silviu 
Bogdan, aerată, ou aluzii 
ironice la un „rococo" ușor 
desuet, contribuie și ea la 
reușita unul spectacol mo
zartian de reală clasă, cîn- 
tat în versiune originală. 
Idee bine venită, ce merită 
a fi continuată.

Săptămina Mozart a mai 
cuprins: Flautul fermecat la 
Opera Maghiară, sub ba
gheta lui Bella Hary si în 
regia Iui Ionel Pantea. 
Nunta lui Figaro, sub ba
gheta lui Alexandru Taban 
și in regia lui Viorel Gom- 
boșiu, premiera cu Bastien 
și Bastienne Și Răpirea 
din Serai, ambele în re
gia Rodicăl Popescu. Un 
public cald și, entuziast, 
mereu receptiv a încu
rajat revirimentul artistic 
reprezentat de aceste spec
tacole — eveniment de o 
aleasă tinută. ce acoperă o 
zonă stilistică de care ope
ra. ca act de cultură, are o 
imperativă nevoie.

Cornel ȚARANU
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A ÎNCEPUT

Vacanta de iarnă 
a elevilor și studenților

Astăzi, 23 decembrie
— prima zi a vacanței 
de iarnă a elevilor și 
studenților. O vacan
ță care se anunță, ca 
în fiecare an, cu bo
gate și atractive ma
nifestări educative ti
nerești, de odihnă și 
recreare, de mișcare 
in aer liber, de Îmbo
gățire a orizontului 
spiritual.

Numeroasele tabere
— de odihnă, de crea
ție, sportive — ca și 
cluburile de vacanță, 
organizate în toate lo
calitățile țării, vor 
oferi tineretului stu
dios cadrul favorabil 
desfășurării unor ac
țiuni instructiv-edu- 
cative din cele mai 
diverse : șezători lite- 
rar-muzicale. specta
cole omagiale de cin
tece și poezie patrio
tică și revoluționară, 
expuneri, cicluri de 
filme, evocări, con
cursuri, intilniri cu 
activiști de partid și 
de stat, cu oamdhi de 
cultură și artă, cu 
muncitori fruntași în 
producție. Toate aces
tea, dedicate unor 
mari momente ani
versare din istoria pa
triei și partidului nos
tru, menite să conti
nue. în forme specifi
ce vacanței, opera 
educativă a școlii de 
formare revoluționară, 
patriotică, cetățeneas
că a tinerei generații. 
Vizite la muzee șl 
locuri istorice, în uni
tăți economice și so- 
cial-culturale vor în
lesni tineretului, stu
dios cunoașterea tre
cutului glorios de 
luptă al poporului și 
partidului nostru, ma
rile împliniri ale epo
cii socialiste.

Talentații artiști a- 
matori din rindul ele
vilor și studenților se 
vor afla, în timpul 
vacantei, pe marea

scenă a noii etape de 
masă a Festivalului 
național „Cintarea 
României". Ei vor fi 
prezenți, de aseme
nea, la manifestările 
sărbătorești ale „Po
mului de iarnă" (in 
perioada 29 decembrie 
1983 — 4 ianuarie
1984), la Revelioanele 
elevilor și studenților, 
la carnavalurile pio
nierilor, elevilor și 
șoimilor patriei (din 
perioada 24 decembrie 
1983 — 4 ianuarie
1934), Organizate in 
unități de invățămînt, 
în așezăminte de cul
tură ale tineretului, 
prilej cu care vor fi 
prezentate obiceiuri 
de iarnă și manifes
tări folclorice tradi
ționale.

Nu vor lipsi, în 
zilele vacantei, între
cerile sportive speci
fice sezonului alb. în
scrise în calendarul 
competiției naționale 
„Daciada".

Activitățile de „foc 
continuu" ale școlii 
vor continua și în zi
lele vacantei. Pe lotu
rile și în fermele șco
lare, tinerii agricul
tori vor efectua lu
crări de sezon, se vor 
ocupa de micile ani
male pe care le au în 
grijă. Se vor iniția, de 
asemenea, activități 
cu caracter instruc- 
tiv-educativ pentru 
elevii care au nevoie 
de sprijin Ia învăță
tură din partea cadre
lor didactice.

Toate aceste ma
nifestări yțkr .fi Îmbo
gățite și diversificate 
prin fantezia și iniția
tiva „beneficiarilor" 
înșiși, a organizațiilor 
revoluționare de copii 
și tineret, cu con
cursul forurilor de 
învătămînt, al comite
telor cetățenești de 
părinți- (Florica Di- 
nulescu).

.......... .. ? • •• '
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O LEGITATE A CONSTRUCȚIEI 
SOCIALISTE. Afirmarea și manifes
tarea rolului conducător al Partidu
lui Comunist Român, rezultat nece
sar și esențial al unor complexe de
terminări sociale și politice, repre
zintă o caracteristică definitorie a 
istoriei contemporane a României. 
Calitatea partidului comunist de for
ță politică conducătoare a națiunii 
noastre este rodul unui îndelungat 
și complex proces istoric. Prin linia 
sa programatică, aflată în deplină 
concordantă cu necesitățile și cerin
țele fundamentale ale societății, prin 
vasta sa activitate, partidul s-a im
pus ca forța cea mai dinamică și 
consecvent revoluționară, și-a cîști- 
gat încrederea, stima și adeziunea 
tuturor oamenilor muncii, devenind 
exponentul recunoscut al maselor 
largi populare, al națiunii.

Exercitarea rolului partidului de 
forță politică conducătoare în socie
tatea noastră reprezintă o necesitate 
obiectivă, decurge din caracteristicile 
determinismului social in condițiile 
socialismului. In esență, specificul 
acestui determinism constă in schim
barea raportului dintre spontan și 
conștient în favoarea acestuia din 
urmă. O astfel de schimbare presu
pune cunoașterea cit mai exactă a 
cerințelor legilor dezvoltării sociale, 
înțelegerea necesității istorice, așe
zarea unei atari înțelegeri la baza 
elaborării obiectivelor dezvoltării, a 
proiectării și desfășurării acțiunii 
umane. Practic, această specificitate 
a dialecticii socialismului conferă 
factorului politic funcții și atri
buții deosebite, transformă existența 
partidului comunist — modalitate 
superioară de organizare, mobilizare 
și acțiune politică a clasei munci
toare, a tuturor categoriilor sociale 
de oameni ai muncii — intr-e legi
tate a făuririi noii societăți. Parti
dul este singura forță politică in mă- 
șură să asigure cunoașterea cît mai 
profundă a cerințelor și tendințelor 
obiectiv z, să stabilească, de pe aceas
tă bază, programul de acțiune, di
recțiile dezvoltării și mijloacele cele 
mai eficace pentru realizarea lor, să 
conducă masele în opera de făurire 
■ propriilor destine.

In anii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea, cu aportul 
hotărîtor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-a edificat o nouă con
cepție privind locul și menirea parti
dului In societatea noastră, modali
tățile de exercitare a rolului său de 
forță politifcă conducătoare, de cen
tru vital al întregii națiuni de la 
care emană gîndirea cutezătoare me
nită să asigure transformarea revo
luționară a societății. Succesele isto
rice obținute în această perioadă, 
prefacerile adinei dabîndite în toate 
domeniile sint nemijlocit legate de 
modul nou, revoluționar în care 
partidul a exercitat rolul și răspun
derile sale în societate, de concepția 
superioară care a călăuzit însăși 
opera de edificare a noii societăți.

„Este limpede pentru oricine — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— că succesele obținute de România 
socialistă sint nemijlocit legate de 
uriașa activitate politică și organi
zatorică desfășurată de partidul nos
tru, care iși îndeplinește cu cinste 
misiunea istorică de forță politică 
conducătoare a societății. Viața de
monstrează cu putere justețea poli
ticii partidului nostru bazată pe 
aplicarea creatoare a socialisdiului 
științific, a adevărurilor universal 
valabile la condițiile concrete ale 
țării noastre. Partidul se afirmă tot 
mai puternic ca centru vital al în
tregii națiuni, de la care emană gin- 
direa cutezătoare menită să asigure 
transformarea revoluționară a socie
tății, forța ce insuflețește toate ener
giile creatoare și pune in valoare 
geniul întregului popor român, des- 
chizind patriei minunate perspective 
de progres și civilizație".

Afirmarea partidului ca forță vita
lă a națiunii, legăturile sale indes
tructibile cu poporul sînt puse cu 
putere în relief de compoziția sa. 
Astfel, la 31 decembrie 1982. Parti
dul Comunist Român cuprindea 
3 262 128 membri. Creșterea an de an 
a numărului membrilor de partid 
reflectă prestigiul sporit al partidu
lui în mase, în rindurile întregului 
popor. în acest sens, este semnifica
tiv faptul că ponderea comuniștilor 
in totalul populației majore a ajuns 
la aproape 21 la sută și în cel al 
populației ocupate la 31 la sută. De 
asemenea, peste 75 la sută din to
talul membrilor de partid lucrează 
In sfera producției materiale, ceea 
ce reprezintă o puternică premisă a 
creșterii influenței și rolului orga
nizațiilor de partid in lupta pentru 
Îndeplinirea cu succes a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român, a programelor 
adoptate de Conferința Națională din 
decembrie 1982.

Totodată, se îmbunătățește con
tinuu compoziția socială a partidului. 
Ponderea membrilor de partid mun
citori a sporit Ia 55,63 la sută, in pre
zent fiind membri ai partidului 28,72 
la sută din totalul muncitorilor. 
Membrii de partid din rindurile ță
rănimii alcătuiesc 15,80 la sută, iar 
cei intelectuali și funcționari 20,83 
la sută. Structura socială a partidu
lui reflectă deci fidel structura de 
clasă a societății noastre, direcțiile 
și mutațiile din interiorul acesteia. 
De aici partidul iși extrage resurse 
fundamentale în procesul întăririi 
forței Bale, corespunzător cu misiu
nea sa istorică de a conduce întregul 
popor pe calea socialismului și co
munismului. Ponderea femeilor in 
totalul comuniștilor a crescut de la 
29.63 ia sută, cit era la sfirșitul anu
lui 1981, la 30,39 la sută, peste un 
milion dintre cele mai înaintate fe
mei ale societății noastre fiind 
membre ale partidului. In confor
mitate cu politica națională a parti
dului, de egalitate deplină in drep

turi a tuturor cetățenilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate, com
poziția națională a partidului cores
punde structurii naționale a popu
lației din țara noastră.

ORIENTAREA MAJORĂ : INTE
GRAREA ORGANICA IN SOCIE
TATE. Pornind de la concepția po
trivit căreia făurirea societății socia
liste reprezintă un proces complex 
care dă expresie dialecticii materia
liste, partidul nostru însuși se con
sideră nu ca o entitate imobilă, ci 
ca o categorie — și implicit ca o 
realitate — determinată istoricește, 
ale cărei funcții, forme de organi
zare și activitate trebuie să se per
fecționeze necontenit odată cu mu

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
- centrul vital al națiunii, forța dinamizatoare 

a energiilor întregului popor
tațiile sociale pe care le propune și 
înfăptuiește. Un asemenea principiu 
programatic, fundamentat și argu
mentat în opera teoretică și politică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pornește de la premisa că partidul 
este o emanație expresă a condiții
lor sociale de existență ale fiecărei 
etape. Ridicindu-și activitatea poli- 
tico-ideologică și organizatorică pe 
trepte superioare, preocupîndu-se de 
creșterea calitativă a pregătirii poli
tice și profesionale a membrilor săi, 
împrospătindu-și, întărindu-și per
manent rindurile prin primirea for
țelor celor mai valoroase ale națiunii, 
sprijinindu-se pe experiența și în
țelepciunea poporului, partidul iși 
sporește capacitatea de conducere a 
societății, înregistrează profunde 
transformări calitative. Trăsăturile 
sale definitorii în condițiile actuale 
— ce țin de structura socială, de 
ponderea sa in totalul populației, de 
modelele de conducere și de asu
mare a responsabilităților ce-i revin, 
de legăturile și raporturile cu 
clasele și forțele sociale — întăresc 
rolul partidului de forță politică 
conducătoare. în raport cu ase
menea prefaceri. Partidul Comu
nist Român reprezintă un adevărat 
centru vital al națiunii, al societății. 
„Partidul, sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se afirmă tot mai puter
nic ca centru vital al întregii nați
uni, de la care emană gindirea cu
tezătoare menită să asigure trans

formarea revoluționară a societății, 
forța ce însuflețește toate energiile 
creatoare și pune in valoare geniul 
întregului popor român, deschizind 
patriei minunate perspective de pro
gres și civilizație". Această abordare 
novatoare elimină orice înțelegere a 
rolului partidului în sensul unei au
torități de comandă, punind in relief 
că partidul este un organism politie 
apt sâ elaboreze orientările perfec
ționării continue a societății socia
liste In înaintarea ei spre comu
nism și să conducă clasa muncitoare, 
întregul popor in lupta pentru în
făptuirea acestor orientări.

Adincirea rolului și atribuțiilor 
partidului în etapa actuală și în 
perspectivă cere ca funcțiile de for

ță conducătoare să se exercite cît 
mai deplin din interiorul societății, 
al instituțiilor acesteia, să se bazeze 
pe stimularea energiilor și inițiativei 
maselor. De aceea, îndeplinirea de 
către partidul comunist a rolului său 
de forță politică conducătoare, afir
marea sa ca centru vital al întregii 
societăți sint într-o concordantă dia
lectică cu dezvoltarea democrației 
socialiste.

ÎNTĂRIREA ROLULUI CONDU
CĂTOR AL PARTIDULUI ȘI 
ADINCIREA DEMOCRAȚIEI SO
CIALISTE — PROCESE UNITARE, 
INTERDEPENDENTE. Din această 
concepție superioară despre partid și 
menirea sa în societate decurge le
gătura organică dintre creșterea ro
lului conducător al partidului și 
adincirea democrației ca laturi inse
parabile ale unui proces unitar. în 
condițiile în care partidul se inte
grează tot mai adine în societate, el 
Însuși fiind ieșit din rindurile po
porului și avînd drept tel fundamen
tal slujirea intereselor poporului, 
apare evident că procesul de întărire 
a rolului conducător al partidului nu 
numai că nu exclude sau restringe 
democrația, ci, dimpotrivă, constituie 
o condiție a dezvoltării ei. a parti
cipării active a maselor la condu
cerea societății. Așa cum adincirea 
democrației socialiste reprezintă o 
garanție că partidul iși exercită bine 
rolul care îi revine, că adoptă hotă- 

rîri în consens cu dorințele șl voința 
celor mai largi categorii de oameni 
ai muncii. „Nu se poate vorbi de o 
politică realistă și eficientă — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
care să nu aibă asentimentul po
porului, să nu fie elaborată cu 
participarea directă a maselor popu
lare ; nu se poate asigura realizarea 
unei politici dacă Ia înfăptuirea ei 
nu participă zi de zi întregul nostru 
popor. Tocmai în aceasta constă ro
lul partidului nostru comunist de a 
uni intr-un singur șuvoi forța uriașă 
a poporului, factorul determinant a 
tot ceea ce am realizat, garanția co
munismului in România".

Este o realitate grăitoare prin 
semnificațiile sale că tocmai partidul

<nostru comunist, secretarul Său ge
neral sint inițiatorii creării in 
România a unui sistem cuprinzător 
al democrației socialiste, unic în fe
lul său. care asigură participarea 
efectivă a maselor, a poporului la 
conducerea societății. O expresie e- 
locventă a adîncirii continue a de
mocratismului orînduirii noastre, a 
asigurării cadrului favorabil de par
ticipare largă, nemijlocită a fiecărui 
cetățean la viața social-politică a 
țării, la soluționarea problemelor 
construcției socialiste, o constituie 
crearea, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a Frontului De
mocrației și Unității Socialiste — cel 
mai larg și reprezentativ organism 
al democrației noastre, în cadrul că
ruia se realizează unitatea maselor 
populare in jurul partidului — pre
cum și înființarea Organizației De
mocrației și Unității Socialiste, care, 
in cadrul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, asigură partici
parea organizată a tuturor oameni
lor muncii ce nu sînt membri ai 
partidului comunist la întreaga viată 
politico-socială a patriei, la condu
cerea diferitelor domenii de activi
tate.

Totodată, conform aceleiași con
cepții, partidul se manifestă ca cen
tru vital al sistemului social in con
dițiile în care, pină in fazele 
avansate ale comunismului, dialec
tica socială nu exclude, ci presupune 

apariția, evoluția și solutionarea 
contradicțiilor sociale. Deoarece con
ducerea politică a societății de către 
partidul comunist ars un caracter 
multilateral și atotcuprinzător — 
exercitindu-se asupra tuturor for
melor pe care le îmbracă acțiunea 
socială — înfăptuirea funcțiilor 
partidului este menită să asigure cu
noașterea și rezolvarea contradicții
lor sociale. In procesul dezvoltării 
generale preocuparea partidului de a 
cunoaște și soluționa contradicțiile, 
de a evita și de a depăși greutățile 
pe care acestea le pot provoca, bene
ficiază de un ansamblu de premise 
favorabile, între care se remarcă 
unitatea de acțiune și de voință din
tre partid și popor, ideologia științi
fică și revoluționară a partidului. în
sușită de toate forțele sociale, uni
tatea socialistă a poporului în jurul 
partidului, modul de viată și de gîn- 
dire socialist al maselor din patria 
noastră.

Partidul nostru comunist își duce 
la îndeplinire misiunea istorică pro- 
movînd în permanență concepția re
voluționară despre lume și viată a 
clasei muncitoare, orientînd procesul 
de dezvoltare socială în conformitate 
cu interesele acestei clase, care 
coincid cu cerințele progresului so
cial. O caracteristică evidentă a ulti
melor două decenii o reprezintă fap
tul că legătura dintre exercitarea ro
lului partidului și înfăptuirea mi
siunii clasei muncitoare de forță 
socială conducătoare s-a întărit con
stant, devenind o trăsătură domi
nantă a vieții de partid și 6ociale. 
După cum se știe, s-a acționat con
secvent pentru ca, atît în rindurile 
partidului, cit și ale cadrelor sale, cei 
proveniți din rindurile muncitorilor, 
din sectoare nemijlocit productive să 
dețină principala pondere. îndepli
nirea în bune condiții a rolului 
partidului presupune ca aceste ca
dre, ca toți activiștii, toți comuniștii 
să desfășoare o continuă activitate 
de pregătir.e politico-ideologică, 
profesională, științifică și culturală. 
Această pregătire trebuie să se îm
bine armonios, organic cu însușirea 
și afirmarea spiritului revoluționar, 
militant.

ÎNTĂRIREA SPIRITULUI REVO
LUȚIONAR — CERINȚĂ PRIMOR
DIALA ÎN EXERCITAREA ROLU
LUI CONDUCĂTOR AL PARTIDU
LUI. Pentru etapa actuală, o deose
bită importanță în buna exercitare a 
rolului partidului de forță politică 
conducătoare are întărirea spiritului 
revoluționar, de luptă și dăruire a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, a răspunderii și angajării cu 
care acționează pentru învingerea 
tuturor greutăților, pentru triumful 
idealurilor societății noastre. Este 
legătura de fond, de conținut, între 
exercitarea în bune condiții a rolu
lui partidului, pregătirea profesio
nală, dezvoltarea permanentă a ori
zontului de cunoaștere al comuniști

lor șl al cadrelor și promovarea 
hotărită a spiritului revoluționar, a 
combativității partinice. De aceea, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
niază constant — fie că expune re
zultate pozitive, realizări de presti
giu, fie că, dimpotrivă, relevă anu
mite neajunsuri — ideea că un partid 
comunist, cum este al nostru, tre
buie să promoveze cu fermitate spi
ritul revoluționar, să cultive res
ponsabilitatea comunistă, să adop
te poziții critice și autocritice 
fată de orice atitudini de mul
țumire cu rezultatele de pină acum. 
In condițiile revoluției tehnico- 
științifice contemporane, ale răpi-' 
delor progrese din sfera cunoaște
rii, a fi revoluționar Înseamnă în 
primul rind a urmări și descifra ten
dințele de dezvoltare socială, factorii 
decisivi ai progresului, a le crea 
cimp liber de afirmare. A fi comu
nist și revoluționar presupune a-ți 
asuma deliberat responsabilități și 
îndatoriri sporite pentru apărarea 
intereselor poporului, pentru victo
ria socialismului și comunismului, a 
pune mai presus de orice interesele 
generale, esențiale pentru accele
rarea progresului societății noastre. 
„Cadrele de partid și de stat, subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
trebuie să fie buni specialiști, dar, 
in același timp, să fie buni revolu
ționari, să imbine cele două laturi 
ale cunoașterii cu spiritul de luptă 
pentru transformarea revoluționară 
a lumii". De aici, necesitatea perfec
ționării învățămintului de partid, 
înlăturării unui anumit profesiona
lism îngust, asigurării ca în activi
tatea școlilor de partid accentul să 
fie pus pe spiritul revoluționar, pe 
formarea unor revoluționari de pro
fesie.

O cerință asemănătoare este for
mulată pentru toți membrii partidu
lui. „Orice comunist trebuie să stă- 
pinească in bune condiții oeie mai 
inaîte cunoștințe tehnico-științifice, 
profesionale in toate domeniile. Dar 
el trebuie să aibă o calitate in plus 
— să fie gata să îndeplinească orice 
însărcinare din partea partidului, in 
orice domeniu, să fie revoluționar de profesie".

Acesta este spiritul în care Parti
dul Comunist Român formează ca
drele, membrii săi, in care orien
tează activitatea teoretică, ideologi
că și politico-educativă, transfor- 
mînd această activitate intr-un pu
ternic factor de ridicare a calității 
activității de conducere și a activită
ții sociale in ansamblu, de exerci
tare la un nivel superior a rolului 
6ău de forță politică conducătoare a 
clasei muncitoare, a Întregii națiuni 
pe drumul luminos al socialismului 
și comunismului.

Constantin V1AD 
directorul Institutului 
de științe politice 
și de studiere a problemei naționale
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat ziarului „Paese Sera" din Italia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru mesajul pe care mi 1-ațl trimis cu ocazia asu
mării funcției de președinte al Argentinei. Sînt convins că aspirațiile de
mocratice care călăuzesc guvernul meu vor contribui la consolidarea legă
turilor care unesc țările noastre.

RAUL ALFONSIN
Președintele Națiunii Argentiniene

SINAIA oră de bilanț,
oră de proiecte pentru 1984

(Urmare din pag. I)
terioară — ceea ce presupune atît 
oprirea amplasării rachetelor ameri
cane. cit și oprirea realizării contra- 
măstrrilor anunțate de Uniunea So
vietică. Numai pe această bază se pot 
desfășura negocieri care să ducă la 
un acord corespunzător.

După cum s-a declarat de mal 
multe ori, pe masa tratativelor de 
la Geneva există propuneri care pot 
să ducă la un acord între cele două 
părți. Cu atît mai mult, trebuie să 
se dea dovadă de rațiune, de răs
pundere față de cauza păcii și a vie
ții popoarelor, să se oprească apli
carea măsurilor de amplasare și a 
contramăsurilor de răspuns și să se 
reia tratativele, în vederea realiză
rii unui acord corespunzător.

Nu doresc să intru în amănunte, 
dar propunerile formulate de Uniu
nea Sovietică privind reducerea ar
melor cu rază medie de acțiune, 
precum și posibilitatea realizării 
unui acord corespunzător pe această 
cale, cit și propunerile formulate de 
Statele Unite ale Americil și alte 
propuneri oferă o bază de înțelegere 
și de acord.

Avînd în vedere că problema 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
interesează în primul rînd țările eu
ropene, pentru că pe teritoriul lor 
se amplasează aceste rachete și, în 
caz de folosire a acestor arme, ele 
vor fi primele victime, este absolut 
necesar ca țările europene — am în 
vedere în primul rînd țările din Tra
tatul de la Varșovia și din N.A.T.O., 
dar și celelalte țări din Europa — 
să participe Ia negocierile ce se des
fășoară la Geneva. România a pro
pus, în acest sens, o întîlnire a mi
niștrilor de externe din țările Tra
tatului de la Varșovia și din 
N.A.T.O., pentru a discuta situația 
creată și a contribui la depășirea a- 
cestui moment foarte critic și la re
luarea negocierilor. Tara noastră a 
propus, de asemenea, ca, odată cu 
reluarea negocierilor de la Geneva, șă 
se creeze o comisie consultativă din 
țările celor două pacte militare, care 
să analizeze propunerile și să con
tribuie la realizarea unui acord în
tre cele două părți. Am în vedere 
nu o desfășurare de tratative pa
ralele. ci o completare și un sprijin 
pentru negocierile de la Geneva din
tre Uniunea Sovietică șl Statele Uni
te ale Americil, pentru a contribui 
la un acord corespunzător. In a- 
cest fel, cred că țările europene pot 
aduce o contribuție foarte importan
tă la realizarea unui asemenea acord.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, intr-o propunere pe 
care ați făcut-o, v~ați referit 
in mod concret la necesitatea 
de a se face totul pentru neîn- 
stalarea rachetelor americane 
care au sosit deja pe continen
tul nostru Și, de asemenea, la 
necesitatea de a nu fi instala
te nici rachetele sovietice in 
cele două țări din Tratatul de 
la Varșovia. Ce termen ar pu
tea avea această propunere? 
Cam cit tirtt^' ar putea să exis- 
te pentru așa ceva ?

RĂSPUNS: Acum esențial este de 
a se opri aplicarea în viață a măsu
rilor, și de o parte, și de alta. Tre
buie să spun că. în această privin
ță, țările pe teritoriul cărora urmea
ză să se amplaseze rachetele au o 
răspundere deosebit de mare; dar 
ele pot face și foarte mult pentru a 
se ajunge la reluarea negocierilor. 
Am in vedere ca aceste țări — spre 
exemplu, R.F.G. și Italia — să ami
ne ele însele realizarea lucrărilor de 
amplasare' a rachetelor, să ceară 
Statelor Unite ale Americii de a nu 
mai trimite noi rachete, de a men
ține în depozite ceea ce a sosit pînă 
acum, pentru a crea condițiile ca și 
Uniunea Sovietică să oprească apli
carea contramăsurilor și să se reia 
tratativele la Geneva.

Cît vor dura tratativele, deci cît 
timp să dureze perioada aceasta de 
oprire a amplasării rachetelor și a 
contramăsurilor? Aceasta depinde 
foarte mult de felul în care se va 
acționa la Geneva pentru realizarea 
acordului necesar, dar și de felul 
in care țările europene direct inte
resate vor acționa pentru a contri
bui. așa cum am menționat. Ia rea
lizarea acestei înțelegeri. Desigur, a- 
ceasta se poate realiza in cîteva 
luni. Deci durata aceasta poate fi 
mai mare sau mai mică; dar esen
țialul este ca pe toată durata trata
tivelor să nu se efectueze lucrări de 
amplasare și să nu se realizeze con- 
tramăsurile anunțate ca răspuns la 
aceasta. Este necesar să se facă totul 
pentru a realiza într-un timp cît mai 
scurt acest lucru. în cîteva luni ar 
fi pe deplin posibil să se ajungă la 
un acord.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, dumneavoastră ați avut 
recent întrevederi cu secretarul 
general al Partidului Comunist 
Italian, E. Berlinguer, cărora 
presa din întreaga lume le-a

La Muzeul etnografic al
Transilvaniei din Cluj-Napoca s-a 
desfășurat o suită de manifestări 
științifice, expoziționale și artisti
ce, la care au participat specia
liști din mal multe centre ale țării. 
A avut loc și un concert de colinde 
laice și o prezentare de instrumen
te muzicale, utilizate de-a lungul 
timpurilor în Transilvania, (Ale
xandru Mureșan). 

Botoșani. Artiștil plastlcl 
profesioniști și amatori din jude
țul Botoșani și-au inaugurat acti
vitatea în etapa de masă a noii 
ediții a Festivalului național „Cin- 
tarea României1* prlntr-o amplă 
expoziție de pictură, sculptură și 
grafică deschisă la Galeriile „Lu- 
chian" din localitate. (Silvestri Ai- 
lenei).

Brăila întreprinderea de 
utilaj greu „Progresul**  din Brăila 
a luat ființă un cenaclu al artelor, 
care reunește creatori și interpret! 
din întreprindere și din liceul in
dustrial patronat de aceasta. Cena
clul își propune să contribuie la 
dezvoltarea activității cultural-ar- 
tistice, la o mai armonioasă inte
grare a absolvenților in activitatea 
productivă din citadela excavato
rului românesc. (Corneliu Ifrim).

Tul Cea Comltetul Județean de 
cultură și educație socialistă a or

acordat o deosebită atenție. A- 
supra căror aspecte privind 
lupta împotriva înarmărilor ați 
fost de acord ?

RĂSPUNS : Cu o săptăm’nă !n 
urmă a avut loc vizita în România 
a secretarului general al Partidului 
Comunist Italian. Enrico Berlinguer, 
care a reprezentat, intr-adevăr, un 
moment important în relațiile dintre 
partidele noastre — aș putea spune 
— dintre popoarele noastre, mai cu 
seamă în actualele împrejurări in
ternaționale deosebit de grave.

Convorbirile pe care le-am purtat 
împreună s-au axat. în primul rînd, 
pe problemele vieții internaționale 
actuale, ale situației din Europa, ale 
activității desfășurate împotriva 
înarmărilor. îndeosebi a înarmărilor 
nucleare, pentru dezarmare, pentru 
pace. Aș putea spune că asupra a- 
cestor probleme — care au constituit 
de fapt obiectul principal al acestor 
convorbiri — am ajuns la înțelegeri 
comune. Dealtfel, însuși Partidul 
Comunist Italian, tovarășul Berlin
guer, a prezentat, în Italia, o serie 
de propuneri în direcția aceasta. 
România și organele sale de partid 
și de stat au prezentat, de asemenea, 
o serie de propuneri. Aș putea spu
ne că și propunerile comuniștilor 
italieni șl ale României converg în 
direcția intensificării activității de a 
salva Europa de la catastrofă nu
cleară. de a face totul pentru a 
împiedica amplasarea noilor rachete 
de către Statele Unite ale Americii, 
pentru neaplicarea contramăsurilor 
stabilite de Uniunea Sovietică, pen
tru realizarea unui acord corespun
zător. care să ducă la trecerea efec
tivă la reducerea armelor nucleare, 
la dezarmare. la realizarea unei 
Europe a păcii și colaborării pașnice.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte. știm că in România, ca 
și in Italia, au avut loc mari 
manifestata pentru dezarmare 
și pace. De asemenea, intr-o se
rie de țări occidentale. In a- 
ceastă toamnă mai cu seamă, 
s-au desfășurat puternice acți
uni pacifiste. Cum anreciati 
dumneavoastră manifestările 
pentru pace care au luat o mare 
amploare în Europa occidentală, 
cit st in alte țări ale continen
tului ?

RĂSPUNS : într-adevăr. In multe 
țări din Europa au avut și continuă 
să aibă loc mari manifestări împo
triva înarmărilor, îndeosebi a înar
mărilor nucleare, pentru pace. Am 
dat si dăm o înaltă apreciere uria
șelor mișcări desfășurate într-o serie 
de țări din Europa. Dar vreau să 
snun deschis că ele nu au aceeași am
ploare în toată Europa occidentală. 
Chiar in Italia — deși s-au inten
sificat în ultimul timp —. aceste miș
cări nu au ajuns încă la amploarea 
pe care au cunoscut-o intr-o serie 
de țări din centrul și nordul Euro
pei. Este adevărat.; în ultimul timp 
au început să cunoască o amploare 
mai mare și mișcările de pace in su
dul Europei.

în ce privește România, trebuie să 
spun că ponorul nostru s-a angajat 
cu toate forțele și a desfășurat uria
șe manifestări de pace. întărim co
laborarea cu mișcările pentru oace 
din diferite state, considerînd că. în 
actualele împrejurări, intensificarea 
luotei pentru pace a popoarelor, a 
tuturor forțelor politice, a tuturor ca
tegoriilor sociale are o însemnăta
te deosebită — aș putea soune, chiar 
hqtărîtoare — pentru a opri cursul 
periculos al evenimentelor, pentru a 
se putea reveni asuora măsurilor, și 
de o narte, si de alta, nentru relua
rea negocierilor și realizarea unul 
acord menit să îmniedice transforma
rea Euronei intr-o bază atomică, care, 
repet, pune în pericol însăși existen
ța popoarelor europene, a întregii 
lumi.

ÎNTRERARE: Domnule pre
ședinte, dună invadarea Grena
dei. administrația americană a 
enuntat concepția după care in
tervenția americană este justă 
oriunde împrejurările o cer. 
Care este poziția României, in 
general, privind intervenția 
străină in treburile interne ale 
altor state suverane ?

RĂSPUNS : După cum este bine 
cunoscut, România s-a pronunțat în
totdeauna — și se pronunță consec
vent — împotriva oricăror interven
ții militare sau de altă natură în 
treburile altor state. Noi milităm 
ferm pentru relații bazate pe prin
cipiile egalității. respectului inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne. 
Orice intervenție militară, sau de altă 
natură, nu-și poate avea nici o jus
tificare. Trebuie să pornim de la res
pectarea dreptului fiecărui popor de 
a-și alege singur calea dezvoltării 
economico-sociale pe care o dorește, 
fără amestec din afară.

în acest sens, intervenția Statelor 
Unite ale Americii în Grenada, ca 
și în alte state din America Centra

ganizat o suită de dezbateri pe 
teme istorice și de economie poli
tică, la care au participat oameni 
ai muncii din localitățile Chilia, 
1 Mai, Ceatalchioi și C.A. Rosețti 
din Delta Dunării. Dezbaterile au 
fost urmate de spectacole cultural- 
artistice susținute de formațiile de 
amatori din localitățile Deltei Du
nării laureate ale Festivalului na
țional „Cintarea României**.  (Necu- 
lai Amihulesei).

Teleorman. In organizarea 
consiliului județean de educație 
politică și cultură socialistă, în lo
calitățile Alexandria, Turnu Măgu
rele, Zimnicea și Peretu s-au des
fășurat manifestările prilejuite de 
festivalul-concurs interjudețean al 
rapsozilor șl soliștilor de muzică 
populară intitulat „Pe deal, la Te- 
leormănel**.  Au participat tineri ar
tiști amatori din 20 de județe. 
(Stan Ștefan).

Maramureș. ComP,exul «- 
pozițional băimărean găzduiește 
Expoziția județeană anuală de artă 
plastică a artiștilor profesioniști 
maramureșeni. Prin tematică și 
conținut, actuala expoziție, care re
prezintă o selecție de lucrări de 
pictură, grafică, sculptură și artă 

lă, nu avea nici un fel de Justificare; 
asemenea acțiuni nu duc decît la a- 
gravarea situației și. drept urmare, 
la intensificarea luptei împotriva in
tervenției. a luptei de apărare a In
dependenței naționale.

ÎNTREBARE : Excelență, ce 
acțiuni concrete considerați că 
ar putea fi întreprinse, in Est 
și Vest, pentru a se putea a- 
junge la desființarea blocurilor 
militare din Europa ?

RĂSPUNS : Se poate spune că 
existenta blocurilor militare a deve
nit un anacronism și o cauză a ac
tualei încordări din viața internațio
nală. și mai cu seamă din Europa. 
De fapt, in nici o împrejurare, blocu
rile militare nu au avut vreo justifi
care.

Este adevărat. Tratatul de la Var
șovia s-a creat după N.A.T.O. și ca 
urmare a existentei Pactului N.A.T.O. 
Dar în însusi actul său de constitui
re se prevede că Tratatul de la Var
șovia își va inceta activitatea în mo
mentul în care și-o încetează și 
N.A.T.O. în anii care au trecut de 
atunci — inclusiv în acest an — ță
rile din Tratatul de la Varșovia au 
afirmat că sînt gata să treacă la des
ființarea concomitentă a celor două 
blocuri militare.

De aceea, consider că este necesar 
să acționăm pentru depășirea neîn
crederii care s-a creat și pentru în
tărirea încrederii și colaborării între 
țările europene, pentru realizarea în 
viață a principiilor Conferinței de 
securitate și cooperare în Europa. în 
acest sens, consider că va avea o im
portantă deosebită conferința de la 
Stockholm pentru încredere, secu
ritate și dezarmare, care poate să. 
deschidă perspectiva eliminării neîn
crederii. a realizării unei mai bune 
colaborări și întăririi Încrederii în
tre statele continentului nostm. ceea 
ce va putea duce și la desființarea 
blocurilor militare din Europa.

Considerăm că toate țările europe
ne. în primul rînd țările din cele 
două blocuri militare, trebuie să-și 
dezvolte mai puternic relațiile de co
laborare dintre ele ; să se renunțe cu 
desăvîrșire la politica de înarmare, 
la demonstrațiile de forță, la amen’n- 
țarea cu forța și să acționeze în di
recția așezării relațiilor oe principiile 
noi, ale egalității, ale colaborării re
ciproc avantajoase. Noi avem convin
gerea că este in interesul popoarelor 
să se ajungă la desființarea blocuri
lor militare, că aceasta este posibil
— și trebuie să acționăm in direc
ția aceasta !

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, care sint raporturile pe 
care comuniștii români le au eu 
partidele social-democrate din 
Europa, în special cu cel vest- 
german? Cum apreciază gu
vernul român propunerile lui 
Willy Brandt privind probleme
le atît de grave ale înarmării 

.... și; ale instalării de rachete nu
clear,e cu rază medie, de acțiune 
In Europa ?

RĂSPUNS : Partidul Comunist Ro
mân se pronunță pențru dezvoltarea 
largă a colaborării internaționale cU 
toate partidele comuniste, muncito
rești, socialiste, social-democrate, cît 
și cu alte partide și forțe democra
tice. Dealtfel, aș putea spune că, in 
momentul de față, avem relații bune
— unele chiar foarte bune — cu 
multe partide socialiste și social-de
mocrate din Europa, inclusiv cu 
Partidul Socialist Italian și Par
tidul Social-Democrat Italian. în
treținem. de asemenea, relații de co
laborare cu Partidul Social-Democrat 
din Republica Federală Germania.

Apreciem că există multe proble
me și. in mod deosebit, cele legate 
de situația gravă existentă în dome
niul înarmărilor, al înarmărilor nu
cleare. in care sînt puncte de vede
re identice sau foarte apropiate.

Consider ca foarte importante pro
punerile lui Willy, Brandt, ca și ale 
altor lideri și partide socialiste și 
social-democrate. avînd in vedere că 
ele merg in direcția încetării cursei 
înarmărilor, a opririi amplasării noi
lor rachete, a realizării unui acord 
între cele două părți privind redu
cerea la nivelul cel mai scăzut a ar
mamentelor. Deci ele răspund do
rinței popoarelor de realizare a unei 
Europe fără nici un fel de arme, atît 
nucleare, cit și clasice, de făurire a 
unei lumi fără arme și fără răz
boaie.

Consider că. pe această bază, exis
tă multe posibilități de intensificare 
a colaborării intre comuniști, socia
liști și social-democrați. Împreună cu 
alte forțe — și este necesar să întă
rim această colaborare, să găsim con
tinuu noi domenii in care să extin
dem conlucrarea și solidaritatea, în 
interesul progresului economico-so- 
cial, al păcii, al independentei fiecă
rui popor.

în încheiere, aș dori să adresez ci
titorilor ziarului dumneavoastră, po
porului italian cele mai bune urări 
de bunăstare și fericire ! Și un viitor 
fără arme nucleare 1

decorativă, constituie un omagiu 
adus zilei Republicii. (Gheorghe 
Susa).

Constanța. »Culort dobroge
ne la sărbătoarea țării**  — se Inti
tulează expoziția artiștilor plastici 
amatori din Constanța organizată 
de Centrul județean de îndrumare 
a creației populare și mișcării ar
tistice de masă la clubul „Portul**  
din Constanța, in cinstea aniver
sării Republicii. (George Mibăescu).

Timiș Institutul de triedicî- 
nă Timișoara s-au organizat ample 
manifestări politico-educative și 
cultural-artistice dedicate aniver
sării Republicii. Programul a cu
prins spectacole susținute de an
samblul folcloric, formația de 
dans modem, orchestra de cameră 
și brigada artistică. A fost verni
sată o expoziție de artă plastică și 
fotografie artistică. (Cezar Ioana).

Satu Mare. Cu prilejul lm’ 
plinirii unui secol de la apariția 
primului volum de poezii al lui 
Mlhai Eminescu, la Casa munici
pală de cultură din Satu Mare a 
avut loc o manifestare omagială, in 
cadrul căreia poeți sătmăreni au re
citat versuri proprii dedicate „Lu
ceafărului poeziei românești**,  iar 
artiști amatori au prezentat un 
emoționant spectacol muzical-li- 
terar-coregrafic inspirat din crea
ția eminesciană. (Ootav Grumeza).

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 39-a aniver

sări a Zilei armatei populare viet
nameze, ambasadorul R. S. Vietnam 
la București, Tan Phong, a organizat, 
joi după-amiază, la sediul ambasa
dei, o întîlnire prietenească.

Au participat Maria Groza, ad
junct al ministrului afacerilor ex-

V
In aceste zile la

chioșcuri și la maga

zinele de difuzare

a presei

Almanahul
„Scînleia“

1984
O carte a anului, un an într-o carte 

ALMANAHUL „SCINTEIA" 1984
400 de pagini bogat ilustrate, 

într-o nouă și atrăgătoare prezentare grafică

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI — 

DIRECȚIA CIRCULAȚIE

I

Folosirea rațională 
a autovehiculelor proprietate 

socialistă
Profitînd de lipsa de control din 

partea unor factori de răspundere 
din unități de transporturi, unii șo
feri mai folosesc mașinile statului în 
alte interese decît ale statului. Fo
losirea ilegală a mașinilor proprie
tate de stat este asociată cu alte 
abateri grave, cum ar fi consumul de 
alcool, conducere cu viteză excesivă 
sau in stare de oboseală accentuată, 
crearea de stări tensionale din tea
ma șoferilor respectivi de a nu fi 
depistați. în municipiul Satu Mare, 
în timpul unei astfel de curse 
ilegale, s-a comis un accident in 
urma căruia o persoană și-a pierdut 
viața, iar alta a fost grav rănită. 
Este vorba de folosirea în interes 
personal de către Andrei Sporea a 
autovehiculului 21-SM-l 121 și care 
a „tăiat" calea autoturismului 
2-SM-626, coliziunea ducînd 
mările arătate.

Punînd stavilă acestui gen 
teri, printr-o evidență clară, 
trol riguros și o îndrumare 
nentă a șoferilor din subordine, fac
torii cu atribuții în acest domeniu 
din unitățile socialiste își îndepli
nesc nu numai sarcinile de serviciu, 
ci și o datorie cetățenească. Dată 
fiind gravitatea acestor abateri, or-

la ur-
de aba- 
un con- 
perma-
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FOTBAL Azi, Dinamo Corvinul

Astăzi. pe stadionul Dinamo din 
Capitală se desfășoară partida Di
namo București — Corvinul Hune
doara. restantă din campionatul di
viziei A de fotbal. Acest meci mar-

CALENDARUL
A PRELIMINARIILOR CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL

A fost stabilit calendarul grupei 
a IlI-a (zona europeană) a preli
minariilor viitorului campionat mon
dial de fotbal. Echipa României va 
susține în 1984 un singur meci la 
12 septembrie în deplasare cu Ir
landa de Nord. în anul 1985, echipa 
României va susține celelalte parti-

în cîteva
• Campionatul republican mascu

lin de șah. desfășurat in Capitală, s-a 
încheiat joi seara cu victoria maes
trului internațional Mihai Ghindă, 
care a totalizat 10,5 puncte, din 15 
posibile (6 victorii și 9 remize) cu
cerind astfel pentru a 3-a oară titlul 
de campion al tării. în virstă de 34 
de ani. Mihai Ghindă este compo
nent al echipei Universitatea Bucu
rești. Pe locurile următoare s-au 
clasat Florin Gheorghiu și Valentin 
Stoica — ambii cu 9,5 puncte, Iones- 
cu. Pavlov, Grunberg, Șubă — cîte 
8.5 puncte etc. în ultima rundă, 
Mihai Ghindă, cu piesele negre, a 
cîștlgat la Sergiu Lupu, iar partidele 
Stoica — Grunberg, Șubă — Gheor
ghiu, Pavlov — Ghițescu, Nicolaide 
— Bărbulescu, Ionescu — Ștefanov, 
Foișor — Mărășescu, Kertesz — Ol
tean s-au terminat remiză. Stoica a 
cîștigat partida întreruptă cu Șubă.

• Odată cu disputarea ultimelor 
meciuri decisive din cadrul prelimi
nariilor Campionatului european de 
fotbal se cunosc toate cele opt echi
pe ce vor participa, anul viitor, in 
perioada 12—27 iunie, la turneul final 
organizat in Franța. Aceste opt re
prezentative sint : Franța (calificată 
din oficiu.
România. Belgia. Portugalia, 
marca. Iugoslavia, R.F. Germania și 
Spania.

• în meci decisiv, la Sevilla, echi
pa Spaniei a reușit ceea ce nici cei 
mai optimiști suborteri ai ei nu 
credeau : o victorie la o diferență 
de 11 goluri in fata formației Mal
tei. pe care în primul meci abia 
putuse să o întreacă, la limită, cu 
3—2. Scorul înregistrat 12—1 (3—1), 
a făcut ca spaniolii să termine pe 
primul loc în clasamentul grupei a 
7-a. la egalitate de puncte și de 
golaveraj cu Olanda, dar beneficiind 
de al treilea criteriu de departa
jare. cel al numărului golurilor mar
cate (24 fată de 22 în favoarea ibe
ricilor). La Sevilla, golurile au fost

ca tară organizatoare.
Dane-

terne, general-locotenent Gheorghe 
Gomoiu. adjunct al ministrului apă
rării naționale, generali și ofițeri, 
ziariști.

Au fost prezenți șefi 
diplomatice acreditați 
atașați militari, alți 
corpului diplomatic.

de misiuni 
la București, 
membri ai

(Agerpres)

ganele de miliție, In colaborare eu 
cele de control auto, acționează sus
ținut pentru prevenirea și comba
terea lor.

I

Atenție, pietoni I
Condițiile meteorutiere specifice 

sezonului rece creează dificultăți nu 
numai deplasărilor cu vehicule, ci și 
pietonilor. Din păcate, unii partici
pant! la traficul rutier 
măsuri preventive, de 
evite producerea de 
nedorite. O femeie, care

1 șosea din județul Gorj, 
avertizată de alți doi trecători să se

; dea la o parte de pe suprafața ca
rosabilă acoperită cu zăpadă bătăto
rită, că se apropie un autobuz, ea 
s-a angajat, totuși, în travensare. La 
rîndul său, șoferul autobuzului, cre- 
zind că femeia n-o să treacă drumul, 
n-a luat nici o măsură de prevedere. 
Accidentul n-a mai putut fi evitat 
și femeia și-a pierdut viața.

Cei mai expuși accidentării sînt 
copiii, care folosesc drumul public 
pentru joacă. în ultima vreme, s-au 
înregistrat victime din rîndul celor 
care au apărut brusc cu săniuțele în 
fața mașinilor. Iată de ce, în timpul 
vacanței de iarnă, este necesar să 
sporească preocuparea educatorilor 
și părinților pentru supravegherea 
copiilor.

nu adoptă 
natură să 

evenimente 
mergea pe o 
deși fusese

ehează si Încheierea sezonului fot
balistic.

întîlnirea Începe la ora 13,30 și va 
fi transmisă în întregime la radio, 
pe programul 1.

GRUPEI A III-A

de după următorul program : 3 a- 
prilie : România — Turcia ; 1 mai : 
România — Anglia ; 8 iunie : Fin
landa — România ; 28 august :
România — Finlanda ; 11 septem
brie : Anglia — România ; 16 
tombrie : România — Irlanda 
Nord ; 14 noiembrie : Turcia
România.

oc- 
de

28.
78),

pentru turneul 
la 10 ianuarie

al grupei a 5-a

rînduri
marcate de Santillana (min. 15, 
29. 76), Ricon (min. 48, 56, 64, 
Maceda (min. 61 și 63), Sarabia 
(min. 80) și Senor (min. 84). respec
tiv Degiorgio (min. 24). De mențio
nat că. in min. 2 al partidei — 
arbitrată de Erkan Goksel din Tur
cia — spaniolul Ricon a ratat o lovi
tură de la 11 m, iar in min. 74, au
torul golului maltezilor, Degiorgio, a 
fost eliminat de pe teren.
• Al doilea meci hotărîtor al zilei 

a avut loc la Split, echipa Iugosla
viei obținînd calificarea cu citeva 
zeci de secunde înaintea fluierului 
final. Radanovici a stabilit scorul 
partidei : 3—2. imediat după cea mai 
mare ocazie a meciului, fotbaliștii 
bulgari ratind in condițiile în care 
șe aflau în careul iugoslav trei 
contra portarului Simovici.

Tragerea la sorti 
final se va desfășura 
1984. la Paris.

• în ultimul meci _ . . ..
și al preliminariilor campionatului 
european de fotbal, joi, la Perugia, in 
fata a 35 000 de spectatori, echipa 
Italiei a întrecut cu scorul de 3—1 
(0—0) selecționata Ciprului. Au mar
cat Altobeli (min. 53), Cabrlni (min. 
82), Rossi (min. 89, din lovitură de 
la 11 m), respectiv, Tsighis (min. 68, 
de asemenea, din lovitură de la 
11 m).

In clasamentul final al acestei 
grupe locul iutii este ocupat de 
România cu 12 puncte, urmată de 
Suedia — 11 puncte, Cehoslovacia — 
10 puncte. Italia — 5 puncte. Cipru 
— 2 puncte. Așa cum se cunoaște, 
echipa României, cîștigătoarea gru
pei, a obținut calificarea pentru tur
neul final ce va avea loc anul viitor 
în Franța.

• într-un meci internațional ami
cal de volei 
Erfurt, echipa 
scorul de 3—1 
mane.

feminin, disputat la 
S.U.A. a întrecut cu 
formația R.D: Ger-

— Ce înseamnă pen
tru Sinaia, „Perla Bu- 
cegilor" încheierea a- 
nului 1983 ?

— înseațnnă — ne 
răspunde fără nici o 
ezitare tovarășul Ion 
Scăunaș, directorul O- 
ficiului județean de 
turism Prahova — un 
moment de bilanț po
zitiv și unul 
jare într-un 
ambițios de 
a turismului

de anga- 
program 

relansare 
montan.

— Argumentați pe 
rind cele două mo
mente.

— în dreptul capito
lului bilanț pot fi tre
cute cîteva date dem
ne de reținut pentru 
evoluția turismului în 
această stațiune. Si
naia a primit în acest 
an, pînă la această 
dată, peste 450 000 de 
turiști români și peste 
30 000 de turiști stră
ini. Dacă ne-am opri 
numai la acest „mo
ment economic" al bi
lanțului — deși el este 
esențial pentru activi
tatea noastră — am 
avea o imagine incom
pletă despre ce în
seamnă anul J983 pen
tru Sinaia, 
acest an 

Pentru că 
reprezintă

încheierea unui program de
dezvoltare și modernizare a sta
tiunii care ne dă dreptul s-o
relansăm în anii următori pe

și modernizate,
in ultimii ani 

„Montana", „Si-

piața turistică internațională, și 
în primul rind în 1984, cu convin
gerea că are șansa de a se măsura 
de la egal la egal cu stațiuni mon
tane dintre cele mai bune din Eu
ropa. Argumente ? Sinaia a ajuns 
la o capacitate de primire de peste 
5 000 locuri. Alături de vilele co
chete, redotate 
care reprezentau pondere în ca
zare. au apărut 
hoteluri noi — 
nala", „Internațional" (a fost dat 
in folosință in luha deoembrie) — 
iar altele trei — „Palas", „Carai- 
man" și „Păltiniș" — prin minu
țioase lucrări de restaurare și mo
dernizare, au devenit adevărate bi
juterii arhitecturale. Aceste ho
teluri au împreună o capacitate de 
cazare de circa 2 000 de locuri. Iar 
prin confortul pe care-1 oferă, prin 
complexitatea dotărilor — de la 
servicii telefonice interurbane pînă 
la săli de conferințe, cluburi, ba
ruri, videodiscoteci, piscine, pati
noare artificiale etc. — nu sînt cu 
nimic mai prejos decît cele exis
tente în renumite stațiuni montane 
din Europa. Dar alături de crearea 
unei baze materiale moderne de 
primire a turiștilor. Sinaia are 
acum, ceea ce e absolut necesar 
într-o stațiune montană de talie 
internațională, și o bază la fel de 
modernă pentru agrementarea 
timpului turistului. în cîte stațiuni 
din Europa se poate practica 
schiul pe pîrtii de toate tipu
rile. insumînd aproape 20 kilo
metri ? în cîte stațiuni turiștii ău 
posibilitatea să străbată un platou 
muntos, deosebit de frumos, care 
se întinde pe zeci de hectare ? în 
cîte stațiuni legătura cu „inima" și

t

15,25
15,35
15,50

15,00 Telex
15,05 Teleșcoală. Să rezolvăm împreună 

(consultații la matematică pentru 
clasa a VIII-a).
Desene animate. 
Viața culturală.
La volan. Emisiune pentru condu
cătorii auto.
Emisiune tn limba germană, 
închiderea programului.

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins intre 23 decembrie, ora 20 — 26 
decembrie, ora 20. In țară: Vremea va 
fi tn general caldă. Cerul va fi varia
bil, cu tnnorărl mai accentuate tn re
giunile nordice. Izolat, vor cădea ploi 
și burnițe, in cea mai mare parte a 
țării. Vtntul va sufla slab pînă la mo-

C.E.C.,

DE LA
Prîn dobînzile și cîștigurile pe 

care Casa de Economii și Consem
națiuni le acordă tuturor depună
torilor se materializează unul din 
avantajele generale de care bene
ficiază toți cei care economisesc la 
C.E.C. Dobînzile acordate anual 
care se înscriu in libretele titulari
lor ori se acordă sub formă de cîș- 
tiguri prin trageri la sorți lunare 
sau trimestriale răsplătesc din 
plin spiritul de economie și con
tribuie la creșterea veniturilor oa
menilor muncii de la orașe și_ sate.

Sucursalele și filialele 
precum și agențiile C.E.C. orășe
nești și sătești autorizate înscriu 
in tot cursul anului dobînda cuve
nită pentru depunerile efectuate 
pînă la 31 decembrie 1982 pe libre
tele de economii la care dobînda se 
acordă în numerar. Dobinda cuve
nită pentru depunerile efectuate în 
conturile curente personale se a- 
daugă la soldul contului fără a fi 
nevoie ca titularul să solicite ex
pres acest lucru.

Depunătorii din localitățile unde 
unitățile C.E.C. nu fac operații de 
înscriere a dobînzllor (în special 
din mediul sătesc) au posibilitatea 
de a preda libretele la unitățile 
C.E C„ unitățile poștale și coopera
tivele de credit din aceste localități 
și care efectuează operațiuni C.E.C., 
spre a le trimite unităților C.E.C. 
care țin fișele de cont ale librete
lor respective pentru înscrierea 
dobînzilor. La depunerea libretelor, 
titularilor li se eliberează adeve
rințe de primire, urmînd ca după 
Înscrierea dobinzilor să le fie res
tituite libretele care Ie aparțin

Este important de reținut că după 
data de 1 octombrie a fiecărui an 
unitățile poștale efectuează resti
tuiri numai din libretele de econo
mii tn care a fost înscrisă dobînda 
pe anul precedent. Pentru restitui
rea de sume după această dată din 
libretele în care nu s-a înscris do
bînda pe anul precedent, depunăto
rii se vor adresa unităților C.E.C. 
unde pot solicita și Înscrierea do
binzilor în libretele de economii.

★
Pentru sumele păstrate la C.E.C. 

toți depunătorii beneficiază, pe 
lingă avantajele specifice instru-

Foto : Gh. Vințilă

cu extremitatea acestui platou se 
poate face cu telecabine de mare 
capacitate, cum avem astăzi pe 
traseele Sinaia — Vîrful cu Dor și 
Bușteni — Babele — Peșteira ? în 
cîte stațiuni există o concentrare 
de cabane, de mărimi și confort 
diferite, de la „Miorița" — un mo
dern hotel în munte — pînă la 
„Piatra Ansă", un adevărat com
plex care oferă condiții de cazare 
și antrenament tuturor categoriilor 
de sportivi, ca în zona platourilor 
Bucegilor ?

— Ați început să argumentați, 
poate fără să vreți, al doilea mo
ment.

— Voi fi mai scurt în continuare. 
Avînd astăzi o asemenea bază ma
terială, cred că este absolut nece
sar ca atît noi, ca deținători ai ei. 
cit și Oficiul național de turism 
„Carpați" să acționăm pentru re
lansarea cit mai eficientă a stați
unii Sinaia în lume.

— Dar din punctul de vedere al 
asigurării unor servicii de standard 
internațional, este Sinaia la fel de 
bine pregătită ?

— Noi credem că da. în primul 
rind, oamenii noștri au și stabili
tatea și răspunderea acestei pro
fesii. în al doilea rînd, toate ca
drele care lucrează în Sinaia, de la 
recepționer pînă la bucătar, au fost 
școlarizate și de mai multe ori re
ciclate in cadrul centrului de per
fecționare a cadrelor pentru tu
rism. In al treilea rind, serviciile 
practicate pînă acum turiștilor 
străini (din R. F. Germania, Israel, 
Franța, Suedia, Cehoslovacia, 
U.R.S.S. ș. a.) s-au bucurat pere 
manent de elogiile acestora. Argu
mentele mele cred că au fost con
vingătoare.

rit

Constantin PRIESCU

20,00
20,20
20,35
20,45
21,05

21,45
22,00

Telejurnal (parțial color). 
Actualitatea în economie.
Cintece pe adresa dv.
Cadran mondial.
Pagini din istoria teatrului româ
nesc. Moștenirea. „Luceafărul*'  de 
Barbu ștefănescu Delavrancea. 
Prezintă Radu Beligan. Interpre
tează: ștefan lordache. Radu Be
ligan, George Constantin, Ema- 
noll Petruț, Mircea Albulescu, Va
leria Seciu etc. Scenariul: Virgil 
Brădățeanu. Regla TV: Silviu Jlc- 
man.
Telejurnal (parțial color), 
închiderea programului.

derat. Temperaturile minime ale nopții 
vor fi cuprinse intre minus. 4 și plus 
6 grade, pe alocuri mai coborite, iar 
cele maxime ale zilei între 2 și 12 gra
de. Se va produce ceață, mai ales în 
regiunile de șes și tn depresiuni. • In 
București: Vreme relativ caldă. Cerul 
variabil. Vlnt In general slab. Tempe
ratura minimă a nopții va oscila între 
minus 1 și plus 3 grade, Iar cea ma
ximă a zilei între 4 și 8 grade. Se va 
produce ceață, îndeosebi seara și di
mineața. (Liana Cazacioc, meteorolog 
de serviciu).

C. E. C.
mentului de economisire utilizat, 
de numeroase drepturi și avantaje 
generale, printre care și păstrarea 
secretului privind numele depună
torilor, ale titularilor și operațiile 
eiccluate.

In actele normative privind or
ganizarea și funcționarea Casei de 
Economii și Consemnațiuni. ca și 
in alte dispoziții legale se prevede 
în mod expres obligația instituției 
și a personalului muncitor de a 
păstra cu strictețe secretul asupra 
numelui depunătorilor, ale titula
rilor și operațiile efectuate de a- 
ceștia, orice abatere fiind pedep
sită de lege.

Datorită acestui fapt, date infor
mative privind depunerile pe dife
rite instrumente de economisire se 
dau de Casa de Economii și Con- 
semnațiuni numai titularilor depu
nerilor și persoanelor împuternici
te în acest scop de titulari.

După cum este cunoscut. Casa de 
Economii și Consemnațiuni oferă 
populației, pe lingă libretele de 
economii nominale și libretele de 
economii „la purtător" (în care nu 
se înscrie numele titularului), ca și 
obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri. 
Particularitatea libretului de econo
mii „la purtătcr" o constituie fap
tul că la efectuarea oricăror opera
ții de emitere, depunere sau resti
tuire pe aceste librete, 
nu trebuie să prezinte 
de identitate.

Aceleași caracteristici_____
bligațiunile C.E C. cu cîștiguri, care 
sînt de asemenea instrumente de 
economisire „la purtător", fapt pen
tru care Ia efectuarea operațiilor de 
vînzare și cumpărare a lor. depu
nătorii nu trebuie să prezinte uni- 
tăritor CEC. sau poștale nici un 
act de identitate.

Dealtfel. întreaga evidentă pri
vind depunerile populației la Casa 
de Economii și Consemnațiuni se 
tine numai pe baza numerelor li
bretelor de economii, respectiv nu
merelor de cont etc.

De aceea, păstrarea tichetului cu 
numărul libretului de economii, 
care se înminează depunătorului 
odată cu emiterea libretului, este 
de un real folos pentru identifica
rea acestuia în cazul pierderii lui.

depunătorii 
nici un act
le au și o-



Schimb de mesaje între 
președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Saddam Hussein

Manifestări consacrate țării noastre

BAGDAD 22 (Agerpres). — Secre
tarul general al Partidului Baas 
Arab Socialist, Saddam Hussein, 
președintele Republicii Irak, l-a pri
mit la Bagdad pe tovarășul Ion 
M. Nicolae, viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, cane efectuează o vizită în ca
pitala irakiană.

Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general a.l Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost inminat 
un mesaj și s-a transmis un cald sa
lut prietenesc, însoțit de cele mai 
bune urări de sănătate, fericire și 
succes, de bunăstare și pace po
porului irakian prieten.

Exprimind cordiale mulțumiri, 
președintele Saddam Hussein a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai calde 
urări de succes in activitatea neobo
sită pe care o desfășoară in interesul 
bunăstării poporului român, al păcii 
și înțelegerii Internationale, de sănă
tate și fericire personală, de progres 
și prosperitate poporului român 
prieten.

în timpul primirii, desfășurată în- 
tr-o atmosferă cordială, a fost evocat 
cu deosebită satisfacție cursul con
tinuu ascendent al relațiilor româno- 
irakiene, in spiritul înțelegerilor 
convenite cu prilejul întilnirilor și 
convorbirilor la cel mai inalt nivel.

Apelul secretarului general al O.N.U. adresat 
U.R.S.S. și S.U.A. pentru a se reîntoarce 

la masa tratativelor
NAȚIUNILE UNITE 22 (Ager

pres). — La o conferință de presă 
organizată la sediul Națiunilor Unite 
din New York, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
apreciat că înrăutățirea actuală a si
tuației internaționale suscită îngrijo
rare în ce privește perspectivele pă
cii, stabilității și dezvoltării in lume. 
Relevând că un viitor război va i'i un 
conflict nuclear care ar însemna un 
dezastru nu numai pentru statele 
direct implicate, ci și pentru progre
sul și civilizația întregii omeniri, se
cretarul general al O.N.U. a cerut 
U.R.S.S. și S.U.A. să deblocheze ne
gocierile asupra armelor nucleare și 
să se reîntoarcă în acest scop la masa 
tratativelor. Trebuie să se limiteze 
cursa înarmărilor — a spus el — și 
în această direcție trebuie să se în
treprindă eforturi sincere pentru 
realizarea unui acord privind limita
rea și reducerea atit a armelor nu
cleare cu rază medie de acțiune, cit 
Șl' a celor stratdgMe. Aceasta — a 
declarat el — ar contribui la redu
cerea încordării și ar sprijini sub
stanțial eforturile depuse in cadrul

Președintele Italiei condamnă cursa înarmărilor pe căi
ROMA 22 (Agerpres). — într-o 

alocuțiune rostită la Roma, președin
tele Republicii Italiene, Alessandro 
Pertini. și-a exprimat îngrijorarea 
în legătură cu soarta păcii in lume 
— transmite agenția A.N.S.A. Șeful 
statului italian a subliniat în con
text. că un motiv de profundă preo
cupare îl constituie întreruperea ne
gocierilor sovieto-americane de la 
Geneva. Condamnînd cursa nestăvi
lită a înarmărilor, el a arătat că, în 

De comun acord, a fost exprimată 
dorința de a se da noi dimensiuni 
raporturilor româno-irakiene, prin 
lărgirea schimburilor . comerciale 
bilaterale și intensificarea cooperării 
economice, avind in vedere potenția
lul economic al celor două țări.

Președintele Saddam Hussein a 
exprimat inalta apreciere pe care el, 
guvernul și poporul irakian o acordă 
eforturilor și inițiativelor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru instau • 
narea unui climat de pace in Europa 
și in întreaga lume, de destindere 
și colaborare, pentru asigurarea dez
voltării independente a tuturor po
poarelor și soluționarea, pe cale 
pașnică, prin tratative, a conflicte
lor din lume.

★
în timpul vizitei in Irak, tovarășul 

Ion M; Nicolae a avut convorbiri cu 
Taha Yassin Ramadhan, prim vice
prim-ministru al guvernului, Hassan 
Aii, ministrul comerțului, președin
tele părții irakiene in Comisia mixtă 
româno-irakiană, cu miniștrii petro
lului, irigațiilor, transporturilor și 
comunicațiilor, precum și cu alte 
personalități irakiene. Au fost 
examinate stadiul de îndeplinire a 
înțelegerilor convenite la cel mai 
înalt nivel, precum și căile de dez
voltare, în continuare, a schimburi
lor comerciale și a cooperării econo
mice dintre cele două țări.

O.N.U. pentru soluționarea pe cale 
pașnică a situațiilor conflictuale din 
lume.

Referindu-se la situația din Orien
tul Mijlociu, secretarul general al 
O.N.U. a propus înlocuirea contin
gentului forței multinaționale din 
Liban cu trupe ale Națiunilor Unite, 
„mai capabile să îndeplinească mi
siuni de menținere a păcii".

După ce s-a referit la situația din 
Africa de Sud și Namibia și și-a ex
primat dezacordul, cu proclamarea 
unilaterală a Republicii Turce a Ci
prului de Nord, secretarul general al 
O.N.U. a cerut să se pună capăt ori
cărui amestec in treburile interne ale 
țărilor din America Centrală, pentru 
a se putea îmbunătăți situația din 
această parte a lumii, caracterizată 
de el drept instabilă si periculoasă, 
în continuare, Javier Perez de Cuel
lar a cerut să se pună capăt războ
iului dintre Iran și Irak și tuturor 
situațiilor conflictuale din lume.

în încheierea conferinței de presă, 
secretarul general al O.N.U. și-a ex
primat dorința ca „anul 1984 să fie 
pentru omenire un an al reînnoirii 
și al speranței".

timp ce în lume se risipesc sume 
imense pentru fabricarea de arme 
care să ucidă omenirea, in fiecare zi 
40 000 de copii mor de foame pe 
planeta noastră.

Referindu-se la situația din Orien
tul Mijlociu, președintele Pertini a 
subliniat că atit timp cit poporul 
palestinian nu va avea o patrie a 
sa, in această regiune nu va putea 
fi instaurată pacea. El a arătat Că 
Italia va depune eforturi in această 
direcție.

LUSAKA 22 (Agerpres). — La Uni
versitatea .din Lusaka, a avut loc o 
adunare festivă dedicată împlinirii a 
65 de ani de la făurirea statului na
tional unitar român și a fost orga
nizată o expoziție de carte româ
nească, in cadrul căreia la loc de 
frunte sint expuse operele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, publicate .in țară și in 
străinătate.

Despre semnificația istorică a eve
nimentului aniversat a vorbit prof, 
dr. Vukani Nyirenda, secretarul ști
ințific al universității. Au fost evo
cate relațiile de prietenie, colabora
re și solidaritate dintre România și 
Zambia, cursul ascendent al coope
rării româno-zambiene, ca urmare a 
întilnirilor la cel mai inalt nivel din
tre conducătorii telor două țări. In 
acest context, a fost subliniată im
portanta deosebită a vizitei efectuate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
Zambia, in iulie 1983, pentru dezvol
tarea conlucrării româno-zambiene, 
pentru întărirea prieteniei și colabo
rării țării noastre cu statele africane.

ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 22 (Agerpres). — Agenția 

egipteană M.E.N. informează că joi 
președintele Egiptului, Hosni Mu
barak, s-a intîlnit cu președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat. Au fost examinate cu acest 
prilej aspecte ale problemei palesti
niene.

în cursul unei conferințe de presă 
ce a urmat întîlnirii, președintele 
Mubarak a subliniat că „Egiptul nu 
a incetat și nu va înceta să susțină 
cauza poporului palestinian". La rîn- 
dul său, Yasser Arafat — adresînd 
mulțumiri Egiptului pentru sprijinul 
acordat cauzei poporului palestinian 
în lupta pentru înfăptuirea drepturi
lor sale legitime — a subliniat im
portanța unității statelor arabe.

Dună întrevedere, Y. Arafat și-a 
continuat călătoria la bordul navei 
grecești ce transportă spre țări arabe 
combatanți palestinieni evacuați din 
portul libanez Tripoli.

BEIRUT 22 (Agerpres). — Ultimii

Prevederi ale planului economiei poloneze pe anul 1984
VARȘOVIA 22. — Trimisul Ager

pres, C. Badea, transmite : La Var
șovia a avut loc' o conferință de pre
să in cadrul căreia Manfred Gory- 
woda, viceprim-ministru, s-a referit 
la unele prevederi ale planului eco
nomiei naționale poloneze pe anul 
1984. Planul pe anul viitor, a arătat 
el, prevede o sporire a producției in
dustriei prelucrătoare cu 4,5 la sută 
și o creștere a venitului național cu 
3,6 la sută.

După ce a evidențiat făptui că 
prevederile pe anul viitor se înteme
iază pe rezultatele obținute, pînă in 
prezent in frinarea' tendințelor de 
declin și in apariția elementelor de

Necesitatea soluționării problemelor Americii Centrale

CIUDAD DE PANAMA 22 (Ager
pres). — într-o declarație făcută la 
Ciudad de Panama, președintele Re
publicii Panama, Ricardo de la Es- 
priella, a apreciat ca pozitivă activi
tatea depusă de către Grupul de la 
Cantadora in acest an in serviciul 
păcii în America Centrală — trans
mite agenția Prensa Latina. El a 
opinat că eforturile de pace ale ță
rilor membre ale Grupului de la 
Contadora — Columbia, Mexic, Pa
nama și Venezuela — au reușit să

HARARE 22 (Agerpres). — La 
Universitatea din localitate, in ca
drul unei ceremonii, Ambasada țării 
noastre din Harare a donat cărți pen
tru această prestigioasă instituție de 
invățămînt și cultură zimbabweană.

La loc de frunte s-au aflat volu
me din operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general- al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, alte 
lucrări ce reflectă gindirea social- 
politică a conducătorului partidului șl 
statului nostru in probleme ale con
strucției socialiste, relațiilor dintre 
state și instituirii unei noi ordini po
litice și economice Internationale.

PRAGA 22 (Agerpres). — In Sala 
Uluv, din Praga, a avut loc verni
sajul expoziției „Arta grafică româ
nească a secolului XX“. Expoziția 
reunește peste 70 lucrări aparținind 
unor cunoscuți autori contemporani 
și înfățișează fapte de istorie și as
pecte semnificative de viață și 
muncă din tara noastră.

refugiați libanezi asediați de peste 
trei luni de milițiile druze ale Parti
dului Socialist Progresist în localita
tea Deir El Kamar au părăsit joi 
această regiune, îndreptindu-se spre 
Beirut, a anunțat un purtător de cu- 
vint al Comitetului Internațional al 
Crucii Roșii.

Evacuarea refugiaților — efectuată 
cu ajutorul Comitetului Internațional 
al Crucii Roșii — a început la 15 de
cembrie a.c., de atunci fiind trans
portate spre capitala libaneză peste 
5 000 de persoane.

BEIRUT 22 (Agerpres). — După 
cîteva zile de calm relativ, situația 
s-a deteriorat din nou joi în zona 
muntoasă din sud-estul Beirutului, 
unde — conform postului de. radio 
oficial libanez — poziții ale armatei 
libaneze au fost supuse unor bom
bardamente de artilerie. Pe de altă 
parte, la Beirut s-au înregistrat două 
atentate în urma cărora, potrivit pri
melor informații, 14 persoane și-au 
pierdut viața, iar .20 au fost rănite.

bază pentru stabilizarea economică, 
vorbitorul d citat unele date referi
toare la rezultatele obținute în acest 
an de economia poloneză. El a ară
tat că. in primele 11 luni ale anu
lui, producția industrială a fost rea
lizată in proporție de 94 la sută din 
planul anual, față de 90,8 la sută in 
aceeași perioadă a anului trecut, 
ceea ce constituie o premisă sigură 
pentru realizarea în bune condiții 
a planului pe întregul an.

El a subliniat, de asemenea, că în 
vederea îndeplinirii planurilor eco
nomice este necesară sporirea efi
cienței, prin , raționalizare, și econo
mii" de restirse în toată'dometiiile ' de 
activitate. - -

pașnice
împiedice declanșarea în acest an a 
unei conflagrații regionale cu grave 
consecințe pentru pacea mondială, 
creind condiții pentru menținerea 
dialogului ca mijloc de rezolvare, a 
problemelor și controverselor din re
giune. Sintem angajați intr-o muncă 
serioasă, responsabilă, pentru atin
gerea obiectivului politic ce ni l-am 
propus, și anume, soluționarea pro
blemelor din regiune pe căi diplo
matice — a arățat șeful statului pa
namez.

VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI ROMÂN, 
TOVARĂȘUL CONSTANTIN DĂSCĂLESCU, IN R. P. BULGARIA 

Primire la tovarășul Todor Jivkov
Tovarășul Todor Jivkov, secretar 

general al C.C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, a 
primit joi pe tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-mirtistru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, aflat in 
vizită oficială de prietenie în R.P. 
Bulgaria.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, primul ministru al guver
nului român a transmis tovarășului 
Todor Jivkov un mesaj de caldă 
prietenie, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și viață îndelunga
tă, de noi succese in activitatea pe 
care o desfășoară în fruntea parti
dului și statului.

Exprimind vii mulțumiri pentru 
mesajul primit, tovarășul Todor Jiv
kov a rugat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu un salut cordial, 
prietenesc și cele mai calde urări de 
sănătate, fericire și succes în activi
tatea închinată progresului și prospe
rității României socialiste.

în cursul convorbirii a fost evocat 
cu profundă satisfacție cursul as
cendent al relațiilor tradiționale de 
strinsă prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre cele două partide, 
țări și popoare. în acest cadru s-a 
exprimat hotărirea Partidului Comu
nist Român și Partidului Comunist 
Bulgar, a Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Bulgaria 
de a acționa pentru adîncirea în 
continuare a raporturilor de strinsă 
colaborare, în interesul reciproc, al 
cauzei socialismului, păcii, indepen
denței și cooperării internaționale. A 
fost evidențiat rolul hotăritor pe 
care-1 au întilnirile frecvente dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, pe pămîntul României sau 
Bulgariei, înțelegerile și hotăririle 
adoptate cu aceste prilejuri în des
chiderea unor largi perspective rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Primul ministru român a eviden
țiat atenția deosebită pe care o acor

AGENȚIILE DE PRESA
ȘtOfel-»• pe scurt

dă conducerea partidului și statului 
nostru, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adincirii conlucrării ro- 
mâno-bulgare, dezvoltării multilate
rale a relațiilor de prietenie și cola
borare dintre partidele și țările noas
tre, in spiritul stimei și încrederii 
reciproce.

în cadrul convorbirii s-a exprimat 
dorința de a se intensifica colabora
rea reciproc avantajoasă în ramurile 
de vîrf ale progresului tehnic con
temporan, în alte domenii de interes 
reciproc. S-a apreciat că potențialul 
industrial al celor două economii în 
plină dezvoltare și modernizare per
mite realizarea acestor obiective. S-a 
afirmat, totodată, hotărirea de a 
valorifica mai intens, prin eforturi 
comune, capacitățile de producție din 
cele două țări, atit pentru nevoile 
proprii, cit și pentru export, sau pe 
calea cooperării în terțe țări.

Primul ministru român a subliniat 
că țara noastră acordă o atenție deo
sebită obiectivelor economice aflate 
în construcție sau care urmează să 
fie realizate cu eforturi comune. în 
acest cadru s-a evidențiat necesitatea 
ca, în spiritul înțelegerilor convenite 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov, să se asigure 
toate condițiile pentru începerea lu
crărilor la complexul hidrotehnic 
Turnu Măgurele-Nicopol.

Primul ministru român a subliniat
★

SOFIA 22 (Agerpres). — Corespon
dență de la loan Erhan : Tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
a sosit joi la Sofia, unde efectuează 
o vizită oficială de prietenie în Re
publica Populară Bulgaria, la invi
tația tovarășului Grișa Filipov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri.

La aeroportul internațional din 
Sofia. împodobit cu drapelele de stat 
ale României și Bulgariei, oaspetele 
a fost întimpinat de Grișa Filipov, 
de alte persoane oficiale bulgare.

mentul începerii războiului ‘ civil, 
iar familiile celor dispăruți vor 
beneficia de pensie. Deoarece pro
iectul de lege a fost, propus de 
deputății Partidului Socialist Mun
citoresc, de guvernămînt, care dis
pun de majoritate în cele două 
camere ale parlamentului, se apre-' 
ciază că el are toate șansele de a, 
fi aprobat.

ALEGERILE PREZIDENȚIALE 
DIN RUANDA. Juvenal Habyari- 
mana a fost reales șef al statului 
Ruanda, în cadrul alegerilor ge
nerale desfășurate în această țară 
la 19 decembrie. Pentru J. Habya- 
rimana, unicul candidat preziden
țial, au votat 99,9 la sută din 
totalul alegătorilor, el urmînd să 
dețină, pentru incă o perioadă de 
5 ani, funcția supremă in stat. 

principalele preocupări ale partidu
lui nostru pentru realizarea obiecti
velor stabilite de Congresul al XII- 
lea și Conferința Națională ale parti
dului, pentru îndeplinirea integrală 
a prevederilor planului cincinal.

S-a procedat, de asemenea, la un 
schimb de păreri privind unele pro
bleme majore ale vieții internațio
nale. în cadrul discuțiilor au fost 
reafirmate pozițiile consecvente ale 
României și Bulgariei cu privire la 
necesitatea depășirii tensiunii exis
tente în lume, la reluarea politicii de 
destindere, dezvoltare independentă, 
cooperare între națiuni, pentru tre
cerea la măisuri ferme de oprire a 
cursei înarmărilor, de dezarmare, și 
in primul rînd de dezarmare nuclea
ră, pentru dezvoltarea colaborării și 
cooperării în Balcani, pentru trans
formarea acestei regiuni într-o zonă 
a păcii și colaborării. S-a apreciat că 
România și Bulgaria, ca țări vecine 
și prietene, pot să-și aducă o con
tribuție substanțială la realizarea a- 
cestui țel, inclusiv la pregătirea' și 
desfășurarea unei conferințe la nivel 
înalt a statelor balcanice.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, cordială, de stimă și 
înțelegere reciprocă. A participat to
varășul Grișa Filipov.

După primire, tovarășul Todor 
Jivkov a reținut la dejun pe tovară
șul Constantin Dăscălescu.

★
După intonarea imnurilor de stat 

ale României și Bulgariei, o gardă 
militară a prezentat onorul.

Au fost de față Gheorghe Cioară, 
ambasadorul țării noastre la Sofia, 
membri ai ambasadei române și 
Todor Stoicev Todorov, ambasadorul 
Bulgariei la București.

★
La plecare, primul ministru român 

a fost salutat de tovarășul Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru. de 
alți membri ai guvernului.

Au fost de față Malcio Malcev, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Bulgariei la București, membri ai 
ambasadei.

MUNCITORI SPANIOLI DE LA 
ȘANTIERELE NAVALE DIN BIL- . 
BAO ȘI VIGO au participat la I 
greve și demonstrații de protest * 1 
împotriva proiectelor de restruc
turare a industriei construcțiilor 
navale, a căror realizare ăr con
tribui la sporirea șomajului in ■ 
țară.

! CONGRESUL INTERNAȚIONA
LEI Socialiste africane 

I (I.S.A.) și-a încheiat lucrările la 
| Dakar. între documentele adopta- 

~te”‘de" pârtiei nanți se află'și* o re- 
Izoluție asupra problemelor inter

naționale, in care statele membre 
sint chemate „să se angajeze hotă- 

Irit pe calea soluționării echitabile 
a tuturor conflictelor de pe conti
nentul african".

I PROIECT DE LEGE. Congresul 
J deputaților al Parlamentului spa

niol (Cortesul) a adoptat un pro-
I iecț de lege, privind reabilitarea 
J militarilor care au participat la 

războiul civil din 1936—1939 de
(partea republicanilor. în confor

mitate cu acest proiect, persoanele 
de mai sus vor fi repuse în drep- 

r turtle pe care le aveau in mo

ACȚIUNI CONTRA MAFIEI. în ’ ' 
cadrul unei vaste acțiuni antitero- 
riste organizate in principalele . 
orașe din Sicilia orientală, la care 
au participat peste 700 de polițiști, 1 
au fost arestate 99 de persoane 
bănuite de a face parte din Mafia, I 
ahunță agenția France Presse. Cu I 
prilejul perchezițiilor făcute, poli
ția a depistat și confiscat o mare ■ 
cantitate de arme de foc, precum I 
și de material exploziv.

VALUL DE FRIG de origine po- I 
Iară care s-a abătut asupra unor I 
întinse regiuni ale Statelor Unite 
a pricinuit pînă acum moartea a j 
47 de persoane. Cea mai mare parte 
a victimelor și-au pierdut viața în 
urma unor accidente de circulație, 
în statul Montana, mercurul termo
metrelor a coborît pînă la nivelul- ' 
record de minus 41.6 grade Celsius.

7. România socialistă - promotoare activă a creării 
de zone denuclearizate în Europa și în lume

„Ne pronunțăm ferm pentru realizarea în Balcani și 
în alte regiuni ale Europei și ale lumii de zone fără arme 
nucleare, fără baze militare străine, ca o parte a activi
tății generale pentru eliminarea totală a armelor nu
cleare din Europa, din întreaga lume, pentru dezarmare, 
pentru o lume fără arme, fără războaie".

NICOLAE CEAUȘESCU
O IDEE AMPLU SUSȚINU

TĂ. Desfășurînd o largă activitate 
internațională pentru eliminarea to
tală a armelor nucleare din Europa 
și din întreaga lume. România socia
listă, președintele Nicolae Ceaușescu 
manifestă o permanentă preocupare 
pentru crearea pe continentul nostru 
șj in alte regiuni ale globului de zone 
fără arme nucleare, zone ale înțele
gerii șl colaborării. Importanța aces
tei probleme a fost din nou subli
niat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în expunerea cu prilejul adunării 
festive consacrate Unirii. în concep
ția secretarului general al partidului 
nostru, tocmai în actualele împreju
rări internaționale, cind s-a ajuns la 
o încordare foarte gravă, se impune 
să se acționeze nu in direcția adu
cerii în Europa și amplasării de noi 
rachete — ceea ce înseamnă multipli
carea zonelor cu baze nucleare — ci 
pentru retragerea și distrugerea ra
chetelor existente, pentru o Europă 
fără nici un fel de arme atomo-nu- 
deare.

Ideea creării de zone denucleari
zate a dobindit în ultimii ani o tot 
mai largă audiență în rîndul mișcă
rilor pentru pace, raliind milioane și 
milioane de oameni. în cadrul am
plelor acțiuni împotriva înarmărilor, 
pentru dezarmare și pace, desfășura
te în Europa și în întreaga lume, este

iiiis » -

evidențiată cu putere necesitatea 
scoaterii unor regiuni întregi de sub 
incidența primejdiei nucleare, ca un 
pas important în eforturile pentru 
dezangajarea militară și înfăptuirea 
unui climat de reală securitate. Ce
rința creării de zone denucleariza
te, exprimată cu tot mai multă in
sistentă, a constituit și constituie 
unul din obiectivele susținute in ca
drul variatelor și ingenioaselor for
me de împotrivire față de instalarea 
noilor rachete — barajele umane în 
jurul bazelor de amplasare, a cazăr
milor, marșurile păcii, „lanțurile vii" 
de oameni pe sute de kilometri, cam
paniile de semnături, apelurile adre
sate guvernelor și oamenilor politici.

ÎNCEPUT promițător, 
CARE SE CERE EXTINS LA 
ZONE DE IMPORTANȚĂ VI
TALĂ. Caracterul profund realist 
al poziției României socialiste, al 
propunerilor avansate de președinte
le Nicolae Ceaușescu în acest dome
niu de deosebită importanță pentru 
popoare este ilustrat prin însuși fap
tul că in anii din urmă au și fost 
convenite o serie de măsuri și înțe
legeri privind denuclearizarea unor 
regiuni ale globului. Există de pe a- 
cum un tratat de denuclearizare cu 
privire la Antarctica, un altul care 

j

interzice amplasarea de arme nuclea
re pe fundul mărilor și oceanelor și 
cel care interzice armele nucleare în 
America Latină — Tratatul de la 
TIatelolco. Concomitent, Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat nume
roase rezoluții în sprijinul realizării 
de zone denuclearizate în diferite re
giuni ale lumii, precum și „Declara
ția asupra denuclearizării Africii".

Este, desigur, un început promiță
tor, care ar trebui extins. O primă 
constatare ce se impune este aceea 
că tratatele și acordurile intervenite 
vizează medii naturale sau teritorii 
cu o slabă densitate a populației, ori 
zone nepopulate. Ele nu includ și re
giuni cu mare concentrare de arme 
nucleare, cum este Europa. Or, este 
evident că denuclearizarea se impu
ne în primul rînd în Europa, conti
nentul de unde au pornit cele două 
războaie mondiale și unde se află 
concentrată in prezent cea mai mare 
parte a armelor și armamentelor 
existente in lume, continentul care a 
devenit cel mai mare arsenal nu
clear. Focoasele nucleare acumulate, 
rachetele angajate în Europa ar pu
tea distruge nu o dată, ci de mai 
multe ori întregul continent, întreaga 
omenire.

UN IMPERATIV AL MO
MENTULUI ACTUAL. Atenția 
deosebită acordată de țara noastră, 

de președintele Nicolae Ceaușescu 
creării de zone denuclearizate îndeo
sebi în Europa decurge tocmai din 
situația periculoasă existentă, consi
derabil agravată de recentele măsuri 
de escaladare a înarmărilor racheto- 
nucleare, prin trecerea la amplasarea 
de noi rachete americane cu rază 
medie de acțiune, care au determinat 
retragerea Uniunii Sovietice de la 
tratativele de la Geneva și anunțarea 
de contramăsuri.

O expresie a sprijinului popular pe 
care il întrunește ideea zonelor denu
clearizate o constituie faptul că sute 
de localități din R.F.G., Anglia, Bel
gia, Olanda s-au proclamat, simbolic, 
prin reprezentanții lor aleși, „orașe 
denuclearizate", zone fără arme ato
mice. In hotăririle adaptate de auto
ritățile municipale se specifică în 
mod expres că sint interzise în peri
metrul acestor așezări nu numai de
pozitarea de arme atomice, ci și cer
cetările și experimentele care ăr pu
tea sluji intr-un anumit fel la produ
cerea acestor arme, precum și intro
ducerea de materiale radioactive cu 
destinație militară. Alte localități nu 
admit, în aria lor teritorială de com
petență. tranzitul sau alte operațiuni 
menite a înlesni instalarea armelor 
nucleare.

Pe aceeași linie se înscriu o serie 
de inițiative și propuneri privind 
crearea de zone denuclearizate la o 
scară mai largă. Așa cum se știe 
bine. România se numără printre 
inițiatorii propunerilor privind crea
rea unei zone denuclearizate in zona 
noastră geografică — Balcanii: exis
tă. de asemenea, propuneri pentru 
denuclearizarea nordului continentu
lui, pentru realizarea unor • zone 
denuclearizate in centrul Europei, in
tre care se află și cea sugerată de 
Suedia pentru crearea unei zone li
bere de arme nucleare tactice — 
rachete cu rază medie de acțiune și 
proiectile cu încărcătură nucleară — 
care să se întindă de-a lungul ambelor 
părți ale frontierei' care separă 
R.F.G. de R.D.G. și Cehoslovacia, cu 
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o lățime de 300 km — în acest pro
iect regăsindu-se elemente ale ini
țiativei românești privind crearea 
unei zone demilitarizate între cele 
două blocuri, unde ar urma să nu 
existe trupe ale statelor membre ale 
N.A.T.O. și Tratatului de la Varșo
via, ci numai efective reduse ale ță
rilor pe teritoriul cărora se va crea 
această zonă.

EFORTURI PERSEVEREN
TE PENTRU REALIZAREA DE 
ZONE DENUCLEARIZATE ÎN 
BALCANI Șl ÎN ALTE RE
GIUNI. Transformarea Balcanilor 
într-o zonă a prieteniei, colaborării, 
bunei vecinătăți și a conviețuirii 
pașnice, fără arme nucleare consti
tuie o preocupare constantă a Româ
niei socialiste. Sint cunoscute în a- 
cest sens inițiativele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, activitatea sa 
neobosită dedicată înfăptuirii acestui 
obiectiv, care corespunde intereselor 
comune ale tuturor popoarelor bal
canice, ale păcii și securității în Eu
ropa și în întreaga lume.

Transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și bunei vecinătăți, fără 
arme nucleare, fără baze militare 
străine — corelată cu alte zone din 
Europa unde se depun eforturi sus
ținute pentru realizarea de regiuni 
denuclearizate — ar avea, fără în
doială, o mare importanță pentru ga
rantarea securității continentului 
nostru, cu efecte din cele mai pozi
tive asupra ansamblului climatului 
politic internațional. Totodată, denu
clearizarea unor regiuni întregi ar 
crea — așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — condițiile pen
tru realizarea obiectivului fundamen
tal, dorit de toate popoarele euro
pene. de a se elimina complet de pe 
continentul nostru orice arme nu
cleare, orice arme și armamente.

Tocmai în acest scop, prin frecven
tele intîlniri cu șefi de state și de 
guverne ai țărilor situate în regiunea 
noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a promovat o largă și fructuoasă dez
voltare a relațiilor României cu ță
rile din Balcani. Dorința României 
de a dezvolta, continuu colaborarea 
cu toate țările din Balcani, acțiunile 
comune în direcția păcii, a realizării 
unei zone fără arme nucleare și 
baze militare străine, a fost reafir
mată cu toată convingerea de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu cu oca
zia recentei vizite de prietenie la 
București a premierului Republicii 
Elene, Andreas Papandreu. Țara 
noastră, așa cum se știe, între
ține raporturi de colaborare pe 
multiple planuri cu toate statele 
din regiune, pronunțîndu-se cu 
consecvență pentru depășirea ori
căror neînțelegeri și soluționarea 
problemelor pe calea negocierilor, în 
concordanță cu interesele fiecă
rui stat, ale colaborării șl des
tinderii în Balcani. Activitatea susți
nută desfășurată de România, de 
președintele Nicolae Ceaușescu pen
tru îmbunătățirea colaborării intre 
țările balcanice întrunește o înaltă 
apreciere și considerație din partea 
opiniei publice din aceste țări.

„Considerăm că este timpul — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
să trecem la acțiuni mai concrete in 
direcția înfăptuirii in Balcani a unei 
zone fără arme nucleare, fără baze 
militare străine. Să transformăm 
Balcanii într-o regiune a colaborării 
pașnice, să dezvoltăm conlucrarea în 
direcția dezvoltării economico-sociale 
a fiecărei națiuni, a ridicării bună
stării fiecărui popor". în contextul 
acestor preocupări. România s-a 
pronunțat și a acționat pentru or
ganizarea unor intîlniri multilaterale 
între statele balcanice, în scopul 
dezvoltării continue a colaborării 
dintre acestea, manifestîndu-și tot
odată sprijinul față de orice alte 
inițiative îndreptate în această di
recție. Reuniunea de cooperare eco
nomică și tehnică multilaterală la 
nivel guvernamental, precum și reu
niunile de experți au constituit pași 
concreți pe această cale, dovedin- 
du-și caracterul pozitiv, ca foruri 
utile in pregătirea unor întilniri la 
nivel superior. în prezent, România 
este de părere că organizarea unei 
întilniri la nivel înalt a statelor din 
regiune, care să discute căile întări
rii încrederii și colaborării în Balcani, 
ar fi deosebit de utilă și s-ar înscrie 
ca un important act pozitiv în viața 
întregului continent. După cum subli
nia cu deplin temei președintele 
Nicolae Ceaușescu în interviul acor
dat ziarului „Corriere della Sera", 
deși s-a ajuns la o situație de încor
dare extremă, pe continentul nostru 

și în general în lume, interesul țări
lor din Balcani este să nu se lase in
fluențate de actualele împrejurări, 
ci, dimpotrivă, să-și întărească co
laborarea și să acționeze pentru 
îmbunătățirea continuă a relațiilor 
dintre ele, pentru a contribui la de
pășirea situației grele din Europa, 
dintre Est și Vest. îndreptindu-și 
neabătut eforturile în această direc
ție, România sprijină toate preocu
pările privind realizarea unor zone 
fără arme nucleare în centrul Euro
pei, în nordul Europei, contribuind 
activ la realizarea unei asemenea 
zone în sudul Europei.

Poziția României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în problema reali
zării unor zone denuclearizate slu
jește țelului nobil al opririi cursei 
înarmărilor și trecerii la dezarmare, 
îndeosebi la dezarmarea nucleară, 
căci este evident ce efecte salutare 
ar avea restringerea treptată a ariei 
de primejdie nucleară pînă la dispa
riția ei totală. în concepția tării 
noastre, a șefului statului român, 
eforturile susținute îndreptate spre 
crearea unor zone cît mai largi, li
bere de arme nucleare constituie o 
parte integrantă a luptei generale 
pentru înlăturarea pericolului nu
clear de pe continent, pași spre 
transformarea întregii Europe într-o 
regiune fără nici un fel de arme nu
cleare. Căci odată pusă în miș
care procedura creării. de regiuni 
fără arme atomice, ea ar exercita 
un rol de frînă în extinderea 
arsenalelor militare, ar declanșa cu 
alte cuvinte procesul dorit de toate 
popoarele, al echilibrării forțelor la 
un nivel cît mai scăzut al înarmări
lor. ar duce în cele din urmă la 
denuclearizarea întregului continent 
european. în acest context se cuvine 
evidențiată importanța deosebită a 
apropiatei Conferințe de la Sto
ckholm pentru măsuri de încredere 
și de securitate și pentru dezarma
re in Europa, chemată să contribuie 
la întărirea încrederii între țările 
europene, la adoptarea unor măsuri 
privind reducerea încordării, reluarea 
politicii de destindere și trecerea la 
acțiuni concrete de dezarmare.

Pronunțîndu-se cu fermitate pen
tru oprirea amplasării noilor rachete 
în. Europa, pentru retragerea ,și dis
trugerea celor existente, acțioriînd cu 
perseverentă pentru realizarea în 
Balcani și în alte regiuni ale Euro
pei și ale lumii de zone fără arme 
nucleare, România își aduce o contri
buție de cea mai mare însemnătate 
la promovarea cauzei eliminării to
tale a armelor nucleare de pe con
tinentul nostru și din întreaga lume, 
Ia consolidarea păcii, destinderii și 
colaborării.

Petre STANCESCU
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