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Direcții fundamentale de acțiune pentru
PI

îndeplinirea exemplară, in condiții de înaltă

eficiență, a planului pe anul 1984

DEZVOLTAREA BAZEI
PROPRII DE MATERII

PRIME SI RESURSE 
ENERGETICE

în strînsă concordanță cu sarcinile 
și obiectivele stabilite de Congresul 
al XII-’,ea și Conferința Națională 
ale partidului pentru actualul cinci
nal, o caracteristică definitorie a 
planului pe anul 1934 o constituie 
creșterea in ritmuri susținute a pro
ducției industriei extractive in vede
rea dezvoltării bazei proprii de ma
terii prime și resurse .energetice. Ma
rea însemnătate a acestui obiectiv 
economic a fost subliniată, din nou, 
cu toată claritatea, de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae ■ 
Ceaușescu, in cuvintările rostite re
cent in cadrul înaltelor foruri ale de
mocrației noastre socialiste. „Planu-, 
rile pe anul viitor, programele pe 
care le-am adoptat — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — au în vedere 
punerea mai bună în valoare a re
surselor naturale ale țării, realizarea 
independentei energetice intr-un timp 
cit mai scurt și creșterea bazei de 
materii prime**.

Corespunzător acestei orientări e- 
eențiale spre dezvoltarea puternică a 
sectoarelor primare ale economiei 
naționale, baza materială a planului 
va fi asigurată in 1984 cu precădere 
din resurse proprii. în acest scop, 
actîonindu-se in conformitate cu pre
vederile programului adoptat de Con
ferința Națională a partidului, se vor 
asigura amplificarea lucrărilor geolo
gice, atragerea mai intensă în circui
tul economic a substanțelor minerale 
și valorificarea superioară 
Ca urmare,

în anul viitor necesarul 
primară va fi acoperit 
sele interne în proporție 
la sută, realizindu-se astfel un nou 
și important pas in asigurarea in
dependenței energetice a țârii.
De asemenea, în 1984 se va acoperi 

în întregime necesarul de plumb și 
zinc , din prpducția internă, va crește 
ponderea cuprului și a altor mine
reuri ce se vor asigura din resunse 
interne. Desigur, este vorba de obiec
tive ambițioase, dar pe deplin reali
zabile : ele se întemeiază pe analiza 
riguroasă, profund științifică a posi
bilităților de care dispune țara noas
tră, precum și a cerințelor actuale și 
de perspectivă ale economiei națio
nale în concepția partidului nostru, 
a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mobilizarea mai 
intensă a resurselor naturale ale țării 
reprezintă — mai ales in condițiile 
generate de criza economică mondia
lă — o condjție fundamentală a dez
voltării economico-sociale a Româ
niei in etapa actuală, a realizării în 
următorii cîțiva ani a independenței 
energetice.

Cerințele asigurării necesarului de 
materii prime si resurse energetice 
cu precădere din producția internă 
iși găsesc reflectarea cu pregnanță 
in prevederile planului pe anul 1984. 
Astfel, în vederea lărgirii bazei pro
prii de materii prime și resurse ener
getice,

producția de cărbune va ajunge Ia 
peste 61,7 milioane tone ; se vor 
extrage 13 milioane tone de țiței si 
o cantitate de anroape 33,5 miliarde 
mc gaz metan, inclusiv gaze libere, 

j Concomitent cu lărgirea bazei de 
materii prime, o dezvoltare importan
tă va cunoaște industria energiei e- 
lectrice. în acest sens, se cuvine sub
liniat că prevederile de plan privind 
creșterea producției purtătorilor de 
energie primară- asigură echilibrul 
balanței energetice in condițiile spo
ririi ponderii combustibililor solizi, 
energiei hidraulice, surselor noi si 
resurselor refolosibile de energie, li
mitării stricte a consumurilor de hi
drocarburi lichide și economisirii tu
turor formelor de energie. La funda
mentarea sarcinilor de plan privind 

sporirea producției de energie elec
trică, ce va ajunge in anul viitor 
Ia 77 miliarde kWh, s-a avut in ve
dere creșterea mai puternică a e- 
nergiei realizate pe bază de căr
buni, anul viitor urmind să înceapă 
producția de energie electrică ba
zată pe șisturi bituminoase.
Caracterul intensiv al dezvoltării 

economiei naționale în actuala etapă 
se relevă și prin atenția deosebită pe 
care conducerea partidului, secretarul 
său general o acordă intensificării 
acțiunii de recuperare și refolosire a 
materialelor rezultate din procesele 
de producție și de consum, aceasta 
inscriindu-se ca o cale importantă de 
lărgire a bazei de materii crime a 
țării. As-i cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,

„in multe sectoare, prin recunera- 
re și refolosire, trebuie să acoperim 
59 ia sută, și chiar mai mult, din 
necesarul de materii prime. Deci, 
problema recuperării și refolosirii 
materialelor, a subansamhle’or și 
pieselor devine o problemă de im
portantă deosebită pentru desfășu
rarea întregii noastre activilă*i “.
Aceleași considerente — dezvoltarea 

bazei proprii de materii prime și re-
Ille ȘTEFAN
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Productivitate, calitate, eficiență - iată deviza sub care 
prinderii de țevi „Republica" din Capitală, in imagine :

iși desfășoară activitatea in aceste zile colectivul între- 
aspect de muncă din sec,ia laminoare țevi inox. 

Foto : S. Cristian

REMARCABILE SUCCESE ÎN ÎNTRECERE
Au îndeplinit planul anual VÂSLI II : în funcțiune, o nouă

Industria municipiului 
Oradea

Oamenii muncii din întreprinderi
le industriale ale municipiului Ora
dea au raportat îndeplinirea preve
derilor de plan la producția-marfă 
pe întregul an. Datorită avansului de 
timp ciștigat, in unitățile respective 
au fost create condiții ca pină la fi
nele anului să se obțină o producție- 
marfă suplimentară în valoare de 365 
milioane lei. Se vor livra peste pre
vederi energie electrică pe bază de 
cărbune, confecții textile, tricotaje, 
materiale de construcții, alte produse 
utile economiei. în fruntea întrece
rii se află colectivele de muncă de 
la întreprinderea de confecții, „Elec- 
trocentrale**,  „Solidaritatea**.  „Drum 
Nou“, „Miorița**,  întreprinderea de 
subansamble pentru mijloace de 
transport, „Alumina**,  întreprinderea 
pentru materiale de construcții, 
(loan Laza, corespondentul „Scîn- 
teii**).

40 de unități economice 
din județul Teleorman
Pînă 

unități 
nomiei 
oțel, mașini și utilaje agricole, piese 
de schimb pentru material rulant, 
utilaje chimice, gaze asociate utiliza
bile, materiale de construcții, bunuri 
de larg consum și alte produse în 
valoare de peste 280 milioane lei.. 
(Stan Ștefan, corespondentul „Scin- 
teil“).

la sfîrșitul anului, aceste 
vor livra suplimentar eco- 
natlonale țevi sudate din

35 de unități economice 
din județul Brăila

între acestea se află întreprinderea 
„Electrocentrale**,  Grupul de șantiere 
montaj pentru industria chimică, 
Trustul de construcții industriale. 
Se estimează că aceste unități vor 
realiza pînă la sfîrșitul anului o pro
ducție suplimentară în valoare de 
330 milioane Iei. (Corneliu Ifrim, co
respondentul „Scînteii**).
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poeme inedite
de Ni chit a STÂNESCU

România
ești ca piinea

r _ domnul Tudor 
a riclicat-o-n mină drept steag la București,

1

Rotundă 
pe care

bătînd in păsări și in iarbă, tu ce ești I 
Gustoasă ești ca piinea 
pe care domnul Tudor
a dat-o de mincare unui ideal 
intrînd in Bucureștii, cei de odinioară 
pe care astăzi ochiul
ii cintă cu privirea
și-i laudă cu auzul
Ilenei Cosinzene din povești.

Sunt, Ești, E...
Sunt un fir de iarbă pe Bărăganul tău 
și sunt o frunză verde pe ramura inaltă 
O pasăre cintînd eu sunt pe' cerul tău 
un luci de soare sunt pe stinca-naltă

Ești turma cea din visuri coborind 
ești ochiul de april privind
Ești primăvara coborind 
pe floarea de cireș privind

E țara, patul de strămoși,
E leagănul vederii-n viitor 
cind peste piramida oaselor de duși strămoși 
se-ncheagă oase noi sticlind în viitor.
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capacitate de producție
La întreprinderea de aparate de măsură 

și control din municipiu] Vaslui a fost 
pusă in funcțiune, cu o lună de zile mai 
devreme, o nouă capacitate de producție. 
Cu această nouă si modernă linie, care 
produce manometre, termometre și ter- 
mostate destinate în cea mai mare partț 
exportului; întreprinderea vasluiană a 
ajuns la capacitatea și parametrii pro
iectați. De menționat că montajul tutu
ror utilajelor concepute și executate în 
cadrul centralei a fost realizat de către 
colectivul întreprinderii beneficiare. (Pe
tru Necula, corespondentul „Scînteii**).

înaintea punerii în funcțiune a hidro
centralei Sugag, cu o capacitate instalată 

. de 150 MW. „Pină la sfîrșitul acestui 
an — ne spunea Victor Drasovean, secre
tarul comitetului de partid al Grupului 
de șantiere hidroenergetice valea Sebe
șului, hidrocentrala Șugag, odată cu in- 
virtirea turbinelor, va furniza sistemu
lui energetic național nrimii kilowați-oră 
de energie electrică". (Ștefan Dinică, co
respondentul „Scînteii**).

timiș : Apartamente 
peste prevederi 

Acțlonînd cu
pentru creșterea 
și industrializare

VALSA SEBEȘULUI :

A început acumularea apelor 
în lacul Tău

Un nou succes de prestigiu al con
structorilor hidroenergeticieni de pe va
lea Sebeșului : începerea stringerii apei*  
in lacul de acumulare Tău al hidrocen
tralei Șugag. Odată cu închiderea batar- 
doului de la galeria de deviere, apele 
riului Sebeș au început să se adune in 
spatele barajului de beton. Acest suc
ces reprezintă un moment important

responsabilitate sporită 
gradului de mecanizare 

____ ___ _ a lucrărilor pe șantiere.
colectivele de, muncă din cadrul Trustului 
de construcții-montaj Timișoara raportea
ză îndeplinirea planului anual în profil te
ritorial la locuințe. La Timișoara, Lugoj, 
Sinnicolau MaTe, Jimbolia și in alte orașe 
și centre muncitorești dLn județ au fost 
realizate în acest an 4 920 de apartamente 
și garsoniere, cu 120 peste sarcinile de 
plan, majoritatea predate beneficiarilor 
înainte de termen. Concomitent, au fost 
date in folosință 384 locuri in cămine pen
tru nefamiliști, spații pentru învățămintuî 
superior însumi nd peste 4 000 mp, mi u- 
nități comerciale și de prestări de servicii, 
rețele de ană și de canal, alte obiective 
soctal-culiurale și edilita.r-gosnodăresti. 
(Cezar Ioana, corespondentul „Scintcii*').^^
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Peisaj bucureștean
Foto : Gh. Vintilă

EMBLEMĂ DE ONOARE A SOCIETĂȚII NOASTRE,
drept fundamental al omului

în sistemul democrației socialiste
Cînd, la 30 Decembrie 1947, România se proclama, 

pentru prima oară in existența ei istorică, republică 
populară se infăptula un act revoluționar cu profunde 
implicații pentru dezvoltarea sa ulterioară. Instaurarea 
noii forme de guvernămînt, ce consfințea realitatea 
preluării puterii in stat de către clasa muncitoare in 

< alianță cu țărănimea, cu intelectualitatea, cu celelalte 
categorii de oameni ai muncii a pus de acord forma 
puterii cu noile realități economico-sociale, reprezentind 
astfel unul din factorii principali al marilor victorii do- 
bîndite de poporul nostru, sub conducerea partidului, 
in construirea noii societăți.

Așa cum astăzi statul democrației muncitorești exprimă 
prefacerile profunde intervenite mal ales in perioada care 
a trecut de la Congresul al IX-lea in structura socială 
șl de clasă a României, in modul de conducere și adop
tare a deciziilor, in insăși natura și căile exercitării 
puterii in stat, în fond, noua denumire exprimă acea 
realitate definitorie a vieții noastre politice din ultimii 
ani . democratizarea profundă a actului de conducere la 
toate nivelurile, crearea cadrului necesar ca însuși sta
tul socialist să se manifeste ca o putere profund demo
cratică, ca un stat al tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, ca o democrație a muncii. 
Redăm în rindurile de față citeva din gindurile oamenilor 
tării despre valoarea supremă a societății și demo
crației noastre, a umanismului nostru revoluționar : 
munca. Munca — emblemă de onoare a societății noastre, 
modalitatea demnă de a-ți trăi cu cinste „profesia**  de 

^om. Să-i ascultăm deci.

O dovadă că munca reprezintă o 
valoare esențială a democrației noas
tre este și faptul că ea desemnează 
in fond una din caracteristicile sta
tului in etapa actuală, apreciat ca 
stat al democrației muncitorești, re
voluționare. L-am rugat pe prof, 
univ. Petru PÂNZARU să se refere 
la semnificația acestei relații :

„Statul nostru se bizuie in actuala

țiune lingvistică. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat în citeva rin- 
durl că este vorba despre necesita
tea de a da expresie teoretică și po
litică unor realități sociale rad cal 
noi, de a adecva conceptul Ia noile 
structuri sociale și instituționale, 
care funcționează efectiv in actuala 
etapă a construcției socialiste. Pu
terea de stat și-a amplificat perma-

ANCHETĂ SOCIAL-POLITICÂ
etapă pe doi piloni : munca și de
mocrația. De fapt două realități care 
se îngemănează profund. Pentru că 
o reală și autentică democrație, nu 
poate fi concepută în afara muncii, 
așa precum o activitate socială rod
nică. eficientă trebuie Să beneficieze 
de aportul dialogului și dezbaterii de
mocratice.

Discuția despre denumirea care să 
exprime corect natura puterii și căi
le exercitării in etapa actuală nu 
trebuie privită in nici un caz ca o 
chestiune de terminologie, de op-

nent esența constructivă. Statul a 
fost organizat, reorganizat și perfec
ționat. incit a devenit principalul- in
strument de construire a economiei 
socialiste, de lichidare a subdezvol
tării economice moștenite, de atra
gere a maselor la conducerea socială 
la toate nivelurile. Construirea și 
funcționarea întregului edificiu eco- 
nomico-social, instituțional, statal și 
obștesc pe principii democratice, pe 
dialog, consultare, dezbatere, legiti
mează și fac necesară opțiunea pen
tru termenul de stat al democrației

muncitorești revoluționare. Denumi
rea de stat al democrației muncito
rești nu trebuie înțeleasă în sensul 
că numai din acest moment puterea 
de stat are un caracter democratic, 
ci in sensul că în etapa actuală de
mocrația puterii de stat se manifestă 
mai larg, in profunzime, cuprinzînd 
toate clasele și categoriile sociale, 
întregul popor. în actuala etapă, de
mocratismul vieții noastre publice se 
manifestă plenar, iar caracterul so
cialist al puterii este dat de natura 
socialistă a societății noastre in toa
te laturile ei — economică, social- 
polltică, ideologică. Democratismul 
puterii și statului s-a extins la în
tregul popor ; s-a trecut de la o de
mocrație a majorității, la o democra
ție a tuturor cetățenilor țării, la o 
democrație bazată pe muncă, pentru 
toți cei ce muncesc. Este o democra
ție a întregului popor muncitor, a

Anchetă realizată de
Paul DOBRESCU
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a)

Artă 
și educație

ÎNSEMNĂRI

Adevărul potrivit 
căruia arta face 
educație e in

contestabil și în ace
lași timp deschis dis
cuțiilor celor mai in- 
citante. „Fiecare lite
ratură națională for
mează focarul spiri
tului național, unde 
concurg razele din 
toate direcțiunile vie
ții spirit; ale. ea ara
tă nivelul vieții pu
blice spirituale-* spu
ne undeva Eminescu 
și, cum lesne se ob- 
se.-vă, afirmația e va
labilă pentru mani
festările artistice pri
vite iți totalitate. Poe
tul de geniu și neobo
situl ginditor la rostu
rile creației sale fi
xează uriașa impor
tanță pe care o are 
lucrarea artistului in 
împlinirea personali
tății unui popor și, 
implicit, dezvăluie i- 
mensa responsabilita
te in linie educativă 
a faptului de artă.

Acesta e unul din 
motivele principals 
pentru care scriitorii 
români, prin excelen
tă angajați in destinul 
poporului lor, nu vor 
putea să fie nicioda
tă insensibili la tot 
ceea ce reactualizea
ză discuția privind 
funcția educativă a 
artei. Dacă, de pildă, 
ne situăm in perspec
tiva evenimentelor pe 
care le-am sărbătorit 
recent : 65 de ani de 
la Unirea de la Alba 
Iulia șl, in perspecti
vă, sărbătorirea a 125 
de ani de la Unirea 
Principatelor, consta
tăm că . arta, in pri
mul rind literatura, a 
jucat un rol funda
mental în cristalizarea 
conștiinței naționale, 
că ea a marcat încă 
de la începuturi (să 
ne gindim numai la 
atit de diversa și tot
odată omogena crea
ție folclorică) realita
tea peremptorie a unui 
singur gind și a unei 
singure simțiri pe te
ritoriul. viitorului stat 
unitar.

Educația patriotică 
s-a sprijinit întotdea
una și in modul cel 
mai eficient pe mij
loacele de persuasiu
ne ale creației artis
tice. Arta convinge 
prin sensibilizarea a- 
fectivă, educația prin 
artă are ca punct de 
sprijin emoția artisti
că. emoție declanșată 
de o realitate valori
că pregnantă, O poe
zie bună despre Unire 
nu este numai o ex
presie desăvirșită ar
tistic a unor senti

mente fundamentale, 
ci și un factor auten
tic de modelare a con
științei colective, de 
manifestare a unei a- 
titudlni militante a 
creatorilor de artă. în 
felul acesta ei iși a- 
sumă și condițja de 
făuritori de istorie 
Unirea este și rezul
tatul luptei scriitori
lor și tocmai de aceea 
mi se .pare plină da 
adevăr sublinierea re
cent făcută de secre
tarul general a! 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in 
Expunerea prezentată 
la Adunarea festivă 
consacrată sărbătoririi 
a 65 de ani de la fău
rirea statului national 
unitar român : „Evo- 
cind evenimentele 
care au dus la reali
zarea Unirii, putem 
afirma, cu deplin te
mei, că făurirea sta
tului nostru național 
unitar a fost opera în
tregului popor, a ma
selor populare din 
toate principatele lo
cuite de români, con
stituind încununarea 
victorioasă a luptei 
seculare duse de cele 
mai înaintate forțe, de 
cărturarii și marii 
ginditori ai neamului, 
de întregul nostru po
por'*.

Pentru a deveni 
fapte de conștiință, 
adică pentru a dobîn- 
di finalitate educati
vă, ideile și sentimen
tele generoase trebuie 
să aibă valabilitate 
estetică certă. Și nu 
numai atit. în aceeași 
măsură trebuie să se 
țină seama de faptul 
că o poezie, o compo
ziție picturală sau una 
muzicală etc. se adre
sează unei sensibilități 
in continuă schimba
re, pe potriva evolu
ției civilizației și so
cietății, și că înseși 
mijloacele de repre
zentare artistică tre
buie să evolueze. Mai 
exact, a evoca azi (a 
evoca artistic, se înțe
lege) un eveniment 
de acum 50—100 de 
ani cu mijloadelc de 
expresie, cu mentali
tatea evocatoare de 
acum 50—100 de ani 
ar însemna a ignora o 
realitate a receptării 
care e, ca să zic așa, 
prin excelentă con
temporană ; ar însem
na a-1 priva pe iubi
torul de literatură, 
pictură, muzică 
5 a.m.d. de o înțelege
re comnletă. c°ea ce,
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Creșterea eficienței controlului oamenilor muncii 
-în atenfia permanentă a consiliilor locale ale F.D.ES.

La case 
de gospodari

Formația de dansatori a Că
minului cultural din comuna 
Cojasca, județul Dîmbovița, a 
fost distinsă cu premii la toate 
edițiile Festivalului național 
„Cîntarea României". Vioiciunea 
ritmului și virtuozitatea cu care 
inimoasa formație pune in va
loare frumusețea jocurilor 
populare din această parte a 
țării au făcut de fiecare dată 
o impresie deosebită asupra pu
blicului și juriilor. Cine sint 
membrii formației 7 Țărani coo~ 
peratori. Ce vîrstă au 7 Cel mai 
tînăr a trecut de... 60 de ani, 
iar „veteranul" formației merge 
pe 90 !

Acum, tn întîmpinarea Anului 
nou, întreaga formație s-a pre
gătit asiduu pentru a porni, 
după datina străbună, alaiul de 
Colindători pe la casele gospo
darilor, cu tradiționala urare 
„Semne bune anul are...".

Cetatea de pe Jiu
In urina cercetărilor efectuate 

de către specialiștii Muzeului 
Olteniei din Craiova pe raza sa
tului Btzdina, comuna Calopăr, 
județul Dolj, s-a descoperit o 
așezare fortificată ridicată In 
secolul al IV-lea înaintea erei 
noastre. In fapt, este vorba de 
o adevărată cetate din sistemul 
de apărare de pe cursul mijlo
ciu al Jiului. în cuprinsul așe
zării au fost scoase la iveală lo
cuințe și gropi rituale, precum 
și numeroase vase de ceramică, 
obiecte de podoabă, unelte Și 
arme. Un interes aparte ll pre
zintă modul original de con
strucție a zidului de apărare, 
care prefigurează sistemul utili
zat la cetățile geto-dacice cu zid 
de piatră.

Unică
Obștile satelor noastre șl-au 

păstrat întotdeauna bunurile co
mune de preț in locuri anu
me, sub formă de ladă. Vna din
tre acestea, de o construcție cu 
totul deosebită, se află acum la 
Muzeul comunei Maieru (Bistri- 
ța-Năsăud). Ea a fost executată 
cu circa cinci sute de ani in 
urmă de un meșter iscusit. Ui
mește pe toată lumea prin me
canismul original de închidere. 
Mecanism compus din 8 zaruri 
mobile și 6 fixe. Toate cele 
8 + 6 zaruri sint manevrate cu 
o singură chele. Cum 7 Aici e 
aici ! Intr-un loc bine mascat, 
se află un fel de nit, care poa
te declanșa mișcarea cifrată <t 
zarurilor. Nitul acesta. împreună 
cu mecanismul, constituie un ci
fru original pe care nu-l știau 
decit cei care aveau dreptul Să 
deschidă lada. în plus, lada este 
lucrată in fier forjat și este îm
podobită pe capac și pe laturile 
sale cu splendide motive florale. 
Cum, potrivit aprecierii profeso
rului Sever Ursa, o altă ladă la 
fel ca aceasta nu se mai cu
noaște deocamdată nică'eri, invi
tăm pe oricine s-o vadă și s-o 
admire.

Ca la carte
O idee inspirată a colectivului 

secției pentru copii din cadrul 
Bibliotecii județene Constanța : 
pentru a face cit mai atractivă 
și mai interesantă prezentarea 
cărților care se adresează celor 
mai mici cititori, el a găsit un 
ajutor prețios In... spectacolele 
de păpuși. Au devenit foarte în
drăgite păpușile Crenguța și Va- 
sllică, doi „bibliotecari" foarte 
pricepuți, care îi inițiază pe co
pii în „Minunata lume a poveș
tilor" — generic sub care are 
loc un foarte izbutit spectacol 
de prezentare a comorilor bi
bliotecii. Alteori, Crenguța ți, 
Vasillcă iau înfățișarea perso
najelor din cărțile aflate in bi
bliotecă și pe care le recoman
dă cu toată căldura, iar copiii 
nu așteaptă să li se zică de două 
ori. Să ne mai mire faptul că 
este foarte mare numărul mici
lor cititori 7

Gînd frumos
După 37 de ani de muncă, ma

rinarii i-au pregătit radiotele
grafistului Ionel Badea, de la 
Întreprinderea de navigație flu
vială Galați, „botezul" ieșirii la 
pensie. Din cel 37 de ani, 34 
i-a petrecut in mijlocul lor. A 
lucrat 14 ani ca ofițer radiotele
grafist la bordul navelor fluvia
le, iar de 20 de ani — in ca
drul dispeceratului central 
NAVROM Galați. Odată cu ieși
rea la pensie, si-a exprimat Și 
o dorință : să practice in conti
nuare, absolut voluntar, aceeași 
profesie care l-a pasionat o via
ță, pentru a indruma la anul un 
radioclub de copii. Aceasta, in 
ideea de a forma noi radiotele- 
graflști care să se adauge ce
lor de ordinul sutelor pe care 
l-a pregătit de-a lungul anilor. 
Ii urăm să i se împlinească 
dorința și la anul și la,., mulți 
ani I

I In ultima clipă

I
I
I
I
I
I

In timpul unei vlnălori orga
nizate de filiala județeană Sălaj 
de resort, mecanizatorul Dumi
tru P., de la S.M.A. Halmășd, a 
trecut prin momente dramatice, 
tn timp ce gonașii iți făceau 
meseria, D. P. s-a pomenit față 
in față cu un mistreț, la ve
derea căruia i s-au inmuiat pi
cioarele. Pină să ducă el arma 
la ochi, namila de aprgape 300 
de kilograme a sărit asupra lui, 
dar in ultima clipă a ren ș t să 
tragă un foc și să-l doboare. 
Rănit, D. P. a fost internat in 
spital. Acum, cind se află, cum 
se zice, in afara oricărui pericol, 
povestește pățania cu lux de 
amănunte. De data asta, o po
veste vinătorească adevărată.

I Rubrică realizată de 
Petre POPA 
ți corespondenții „Scînteii"

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Funcție și activitate Importantă in sistemul democrației noastre so
cialiste, controlul oamenilor muncii se afirmă ca un factor tot mai activ 
in mobilizarea personalului muncitor, a organelor de decizie din nume
roase domenii de activitate, la aplicarea fermă a hotăririlor partidului șl 
a legilor statului, la cultivarea spiritului gospodăresc și a grijii față de 
avutul obștesc, la respectarea normelor eticii și echității socialiste.

Dintr-o convorbire avută cu tovarășul Constantin Posa, vicepreședinte 
al Consiliului județean Timiș al F.D.U.S., președintele comisiei județene 
de coordonare a controlului oamenilor muncii, am reținui citeva din reu
șitele activității în acest domeniu și, mai ales, preocupările actuale și 
de perspectivă menite să ducă la perfecționarea controlului însuși, la 
creșterea eficientei sale.

— în acest an — ne-a spus inter
locutorul — pe baza unei indicații a 
biroului comitetului județean de 
partid, am reorganizat întreaga ac
tivitate de control al oamenilor 
muncii. In vederea creșterii rolu
lui și eficientei controlului, s-a 
trecut, în ultimul timp, la o anu
mită specializare a echipelor ; spre 
exemplu : echipelor alese la între
prinderea mecanică Timișoara le-au 
fost repartizate unitățile între
prinderii comerciale pentru mărfuri 
alimentare ; celor de la „Tehnome- 
tal“ — piețele ; celor de la între
prinderea textilă Timișoara — cofe
tăriile ; celor de la Direcția regio
nală C.F.R. — unitățile de turism 
etc. Astfel, a fost mai ușor ca echi
pele să fie instruite pe domenii de 
activitate, cu participarea unor cadre 
devia inspecțiile județene specializa
te, a altor activiști. Tot datorită 
acestei organizări, instruirile au pu
tut fi completate de consfătuiri, or
ganizate, de asemenea, pe domenii, 
precum și de un număr de controale 
demonstrative — toate determinind 
o creștere a competenței, a speciali
zării, o cunoaștere mai aprofundată 
a sectorului repartizat. Mai mențio
nez că a fost elaborat și un îndru
mător metodic-orientativ, care va fi 
multiplicat și difuzat în tot județul.

— Cite controale se întreprind și 
cum sint valorificate sugestiile și 
propunerile rezultate cu aceste pri
lejuri 7

— De regulă, fiecare echipă efec
tuează un control pe lună. Echipele 
sint solicitate însă și la efectuarea 
unor controale complexe, la care mai 
participă reprezentanți ai inspecții
lor județene specializate, ai miliției 
economice, procuraturii și membri ai

consiliilor de control muncitoresc, 
antrenarea la asemenea acțiuni spo- 
rindu-le considerabil experiența și 
competenta. In zece luni din acest 
an. numai controalele proprii efec

zațiilor de masă de Ia nivelul jude
țului să fie repartizați și ei pe uni
tăți, cu obligația de a verifica, la 
fața locului, cum sint soluționate ob
servațiile și propunerile înscrise în 
registrele unice de control sau în 
proceseie-verbale încheiate.

— Era utilă această „infuzie" de 
autoritate?

—■ Să fie clar : actul de control se 
bucură de autoritate, dar măsurile 
consecutive indicate nu se iau întot
deauna cu operativitatea necesară, 
în ideea încetățenirii unei mai mari 
responsabilități în această direcție, 
am stabilit — temporar — verifica
rea pe teren de către cadre anume 
desemnate, a promptitudinii de reac

DIN EXPERIENȚA CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ
tuate se ridică Ia aproape 11 000 ; în 
cadrul lor, reprezentanții obștii au 
formulat peste 5 000 de propuneri 
pentru îmbunătățirea activității în 
unitățile controlate, vizind, în prin
cipal, respectarea structurii, cantită
ții și calității fondului de marfă re
partizat, îmbunătățirea calității ser
viciilor, respectarea mai riguroasă a 
termenelor de execuție și întărirea 
disciplinei • în unitățile meșteșugă
rești, întronarea unui climat de 
cinste și corectitudine, utilizarea ra
țională a mijloacelor tehnice și ma
teriale din dotare, iar în ultima vre
me și combaterea diferitelor forme 
de risipă a energiei și combustibi
lului.

— Cifrele sint interesante. Impor
tant este insă nu numai numărul 
controalelor, cit eficiența Iar. Ce ne 
puteți spune despre înlăturarea ope
rativă a neajunsurilor constatate și 
aplicarea, tot operativă, a propune
rilor valoroase care se fac 7

— Și in această privință am făcut 
un pas înainte față de perioada an
terioară. Ne-a ajutat în mod deo
sebit măsura adoptată ca toți mem
brii Consiliului județean al F.D.U.S. 
și ai Consiliului județean de control 
muncitoresc, ai conducerilor organi

ție a conducerilor unităților, înseși 
echipele devenind mai stăruitoare în 
înlăturarea neajunsurilor. Dealtfel, 
lucrările recentei consfătuiri județe
ne care a analizat activitatea comi
siilor de coordonare și a echipelor de 
control al oamenilor muncii s-au 
desfășurat sub- acest imperativ — al 
creșterii eficienței controlului.

Pentru atitudinea de desconsidera
re a unor semnale ale echipelor, ca
dre de conducere de la întreprinde
rea de legume și fructe, „Agrocoop", 
Direcția județeană de poștă și tele
comunicații au fost aspru criticate 
cu prilejul dezbaterilor și puse să 
informeze pe loc despre ce intențio
nează să întreprindă pentru a curma 
această stare de fapt inadmisibilă. 
S-a subliniat din nou — și vom sub
linia ori de cite ori va fi nevoie — 
că a lua in seamă observațiile și 
propunerile controlului oamenilor 
muncii este o obligație a tuturor fao- 
torilor vizați, o obligație impusă de 
lege. Dealtfel, concluziile desprinse 
din activitatea de control și modul 
cum au fost recepționate de cei in 
cauză sint prezentate periodic orga
nelor de partid, analizate in ședințe 
de birou sau secretariat, dezbătute 
cu conducerile unităților controlate,

precum și In cadrul instruirilor lu
nare ale activului de partid din co
mune, orașe, municipii.

— în afara celor arătate, in ce alte 
direcții considerați că trebuie acțio
nat pentru perfecționarea controlului 
oamenilor muncii 7

— Din analiza efectuată a reieșit, 
de asemenea, că o seamă de sectoare 
de larg interes cetățenesc — unități
le sanitare, de cultură, de gospodărie 
locativă, bazele sportive și de agre
ment, căminele de nefamiliști, uni
tățile de servire de la sate — sint cu
prinse doar incidental in sfera con
trolului. Iată de ce una din princi
palele direcții de acțiune pentru pe
rioada imediat următoare este toc
mai înlăturarea acestei lacune. înce- 
pînd din această lună, echipele de 
control repartizate in sectoarele res
pective sint reinstrulte. Se va defi
nitiva și un program special de con
trol, stabilind, la nivelul municipii
lor, orașelor și comunelor, specialiști 
care să sprijine nemijlocit echipele 
în direcția întăririi caracterului pre
ventiv al controlului și creșterii efi
cienței acțiunilor întreprinse. O ase
menea măsură se impune a fi luată, 
dealtfel, in sprijinul tuturor echipe
lor, întrucit mai sint încă, din pă
cate, destule echipe care desfășoară 
o activitate superficială, nu fac efor
tul de a surprinde aspectele de fond, 
esențiale ale activității din unitățile 
vizitate, mulțumindu-se deseori să 
înscrie în registre că „unitatea este 
găsită în ordine'*.

Ar mai fi, totodată, de amintit că 
este în curs de definitivare un pro
gram de participare a responsabili
lor echipelor de control la ședințele 
șefilor de unități din comerț și coo
perație, la unele analize efectuate de 
organele de conducere colectivă din 
unitățile controlate, precum și de 
participare a cadrelor de conducere 
din aceste unități la întîlnirile perio
dice cu membrii echipelor de control 
al oamenilor muncii. Dar. In special, 
vom fi noi înșine mai fermi in ur
mărirea acestor măsuri, pentru ca 
ele să-și arate neîntîrziat roadele.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

Din noile construcții ale municipiului Timișoara

Peisaj de iarnă la Cristiana Mare

i

Apiterapia în sezonul rece

Tragerea 
extraordinară Loto

a revelionului
Ca de obicei. Administrația de 

Stat Loto-Pronosport marchează 
prima zi a noului an printr-o 
acțiune tradițională, deosebit de 
atractivă : tragerea extraordi
nară Loto a Revelionului 1984! 
în cadrul a 12 extrageri în 3 
faze, cu un total de 120 de nu
mere. narticloanților li se oferă 
multiple posibilități de a obține 
autoturisme ..Dacia 1300“ 
sume de bani variabile și 
și excursii în R. P. Ungară 
R. D. Germană. Se poate 
pe variante simple, variante 
combinate si combinații ..cap de 
pod“ : cea mal avantajoasă for
mă de participare o constituie 
variantele a 25, lei. achitate sută 
la sută sau in cotă de 25 la 
sută, care au drept de ciștiguri 
la toate extragerile.

mari 
fixe 
sau 

juca

— Vă propunem, tovarășe director 
ing. Aurel MALAI, să ne vorbiți 
despre rolul produselor stupului in 
păstrarea sănătății și ameliorarea u- 
nor suferințe, despre cercetări efec
tuate in Institutul de cercetare și 
producție pentru apicultură, despre 
rezultate care fundamentează știin
țific recomandarea acestora.

— înainte de a vorbi despre va
loarea unor produse apicole, aș dori 
să mă refer in primul rînd la apicul
tură, această preocupare străveche 
care în condițiile societății moderne 
oferă cel mai prielnic mod pentru 
păstrarea sănătății. Nu este greu să 
te ocupi de cițiva stupi. Este o pre
ocupare fortifiantă, pe lingă profesia 
de bază, reconfortantă țirin faptul că 
cel ce urmărește viața stupului des
coperă o lume nouă, care îi aduce 
multe satisfacții. Fiecare cetățean, 
indiferent de profesie și vlrstă — de 
la pionieri la centenari — își poate 
dedica o parte din timpul liber, cu 
mult folos apiculturii.

— O altă latură a apiculturii — 
care interesează mai ales în acest se
zon — este asigurarea cu resurse 
alimentare de o mare valoare biolo
gică. Care sint acele componente 
apicole atit de necesare tuturor func
țiilor din organism?

— Fiecare produs al stupului — 
miere, polen, lăptișor, păstură, api- 
larnil etc., în afară de faptul că sint 
plăcute pentru consum, reprezintă și 
concentrate alimentare in care orga
nismul nostru găsește toate elemen
tele vitale : proteine, glucide (sau 
zaharuri), vitamine, microelemente 
esențiale vieții. Mai adăugăm la a- 
cestea, o serie de enzime și alte sub
stanțe active, pe care specialiștii 
noștri le-au cercetat și au confirmat 
acțiunea lor biostimulatoare. Prin 
compoziția lor, aceste produse api
cole sînt resurse alimentare com
plexe, de natură să acopere, în can
tități mici, necesitățile organismului 
în ce privește toate substanțele vita
le. De pildă, o linguriță de polen 
(produs care se găsește, ca și cele
lalte la care ne vom referi, in ma
gazinele Apicola) asigură necesarul 
de vitamine și de microelemente 
pentru o zi întreagă. Pe lingă cali
tățile nutritive (ca furnizoare de pro
teine cu înaltă valoare biologică, de 
zaharuri direct asimilabile), pro
dusele apicole mai au, prin cele
lalte elemente pe care le conțin. Și 
un efect fortifiant, energizant. Aceas
tă caracteristică le face deosebit de 
utile în perioade de eforturi fizice 
și intelectuale mai intense, indicate 
copiilor in perioada de creștere și 
dezvoltare, sau celor aflați în con
valescentă, pentru a se reface mai 
repede prin aportul crescut de vita
mine și substanțe active, biostimu
latoare.

— Sintem una din țările cu cele 
mai vechi tradiții — milenare — in 
apicultură, iar in ultimele două de
cenii, specialiștii noștri desfășoară și

o activitate susținută de cercetare 
științifică. Vă rugăm să vă referiți 
la citeva rezultate recente.

— Activitatea de cercetare-produc- 
ție se desfășoară în 4 sectoare : far
macologia produselor apicole, anali
za biochimică a lor, realizarea pro
duselor apiterapice și cercetarea cli
nică medicală, sector în care medici 
de diferite specialități stabilesc efica
citatea preparatelor realizate în insti
tut în ultimii 3 ani, colectivul nos
tru a realizat 36 de produse apitera
pice (indicate în diferite boli interne, 
oftalmologie, O.R.L., reumatologie, 
stomatologie ș.a.), dintre care 16 pre
parate au primit avizul ,de intrare in 
fabricație din partea forurilor auto
rizate ale Ministerului Sănătății,

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

care, ca și Academia de științe me
dicale ne sprijină și încurajează 
pentru a realiza cit mai multe pro
duse apicole de interes terapeutic. 
Avem specialiști competent!, medici, 
farmaciști care au autoritatea profe-' 
sională de a introduce in practica 
curentă produse apicole utile pentru 
sănătatea oamenilor.

— Deși valoarea biologică a aces
tor produse este cunoscută din ve
chime și confirțnată de cercetări ști
ințifice actuale.) medicii nu obișnu
iesc să le recomande. De ce?

— Cred că și noi, specialiștii din 
acest domeniu, ar fi trebuit să facem 
mai mult pentru a le populariza. 
Totuși, din ce in ce mai multi me
dici, cit șl consumatori ai acestor 
produse, respectiv oameni suferinzi 
s-au convins de efectele lor benefice.

Produsele apicole naturale — po
len, lăptișor de matcă, propolis, 
venin de albină și chiar mierea și 
ceara — nu se folosesc in cazul tutu
ror afecțiunilor, deși au indicații ge
nerale ca tonice sau fortlfiante. Me
dicamentele realizate pe baza lor au, 
fiecare, o anume specificitate. în 
funcție de eficacitatea lor mai mare 
în tratamentul unei anume afecțiuni. 
Astfel, produsele pe bază de polen 
(cum sint Polenapin, Polenovital, 
Melpol, drajeuri cu polen sau gra
nule, păstura) se recomandă în bolile 
hepatice și in convalescența după boli 
hepatice, in Insuficiențe hepatice.

hepatite etc., deoarece ajută la re
facerea celulelor hepatice.

Produsele pe bază de lăptișor de 
matcă, cum ar fi drajeurile, Vitadon, 
Melcalcin, lăptișor de matcă liofilizat 
sau omogenizat in miere etc., sint 
indicate mai ales in afecțiuni ale sis
temului nervos, convalescență după 
astenii, afecțiuni de lungă durată 
(cronice).

Spre deosebire de medicamentele 
de sinteză (chimice), care au o acțiu
ne puternică și imediată, tratamentul 
cu produse apiterapice este de lungă 
durată, dar cu efecte întotdeauna 
bune șl fără riscul unor ețecte se
cundare nedorite. Medicamentele pe 
bază , de propolis, cum sint Propo- 
sept 'tablete, spray cu propolis, tinc- 
tura de propolis etc., sint foarte bune 
în special pentru O.R.L., afecțiuni 
ale căilor respiratorii superioare, 
precum și în unele afecțiuni ale 
pielii. Două produse foarte căutate 
specifice pentru afecțiuni reumatis
male : Apireven unguent și liniment 
au in compoziție veninul de albine.

în încheiere, farmacista Elena 
PALOȘ, cercetător principal, șefa 
sectorului apiterapie, ne recomandă 
citeva preparate utile in acest sezon 
rece.

Mierea și ceara sînt folosite, ca 
bază, in diferite preparate sau ca 
adjuvante. Astfel, mierea de tei e 
folosită în diferite preparate pentru 
tuse, cum sint siropurile pentru copii 
și cele pentru adulți. Produsul Mel- 
tonin (miere, lecitină, vitamina C și 
calciu glicerofosforic) este un tonic 
general și mai ales indicat în Cazu
rile de intîrzieri în dezvoltare, pen
tru perioadele de examene, de efort 
intelectual, ca și Polenolecitina gra
nule, un alt tonic 
nervos, realizat din 
lecitină.

Tot pentru sezonul 
dicate sint produsele 
len, deoarece ele 
complex de aminoacizi esențiali, vi
tamine și săruri minerale care se gă-, 
sesc in cantități mici, dar au efecte 
foarte bune. O cură, în cazurile de 
debilitate se poate face cu 30 gr po
len (circa 3 lingurițe) pe zl, iar pen
tru o cură de întreținere curentă este 
suficientă o linguriță de polen pe zi, 
care contribuie la creșterea rezis
tenței organismului, fiind indicat mat 
ales în sezonul rece, cind aportul de 
vitamine și produse naturale este 
mai puțin complet

pentru sistemul 
miere, polen și

rece, foarte in- 
pe bază de po- 
reprezintă un

Elena MAN’TU

Înscrierea dobînzilor în libretele
de economii

Prin dobinzile și ciștigurile pe 
care Casa de Economii și Consem- 
națiuni le acordă tuturor depună
torilor se materializează unul din 
avantajele generale de care benefi
ciază toți cei care economisesc la 
C.E.C. Dobinzile acordate anual 
care se înscriu în libretele titula
rilor ori se acordă sub formă de 
ciștiguri prin trageri la sorți lunare 
sau trimestriale răsplătesc din plin 
spiritul de economie și contribuie 
Ia creșterea veniturilor oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Sucursalele și filialele C.E.C., 
precum și agențiile C.E.C. orășe
nești și sătești autorizate înscriu în 
tot cursul anului dobinda cuvenită 
centru depunerile efectuate pină 
la 31 decembrie 1982 pe libretele de 
economii la care dobinda se acordă 
in numerar. Dobinda cuvenită pen
tru depunerile efectuate in contu
rile curente personale se adaugă la 
soldul contului fără a fi nevoie ca 
titularul să solicite expres acest 
lucru.

Depunătorii din localitățile unde 
unitățile C.E.C. nu fac operații de

Înscriere a dobinzilor (in special 
din mediul sătesc) au posibilitatea 
de a preda libretele la unitățile 
C.E.C., unitățile poștale și coopera
tivele de credit din aceste locali
tăți și care efectuează operațiuni 
C.E.C., spre a le trimite unităților 
C.E.C. care țin fișele de cbnt ale 
libretelor respective pentru în
scrierea dobinzilor. La depunerea 
libretelor, titularilor Ii se elibe
rează adeverințe de primire, ur- 
mind ca după înscrierea dobînzilor 
să Ie fie restituite libretele care le 
aparțin.

Este important de reținut că 
după data de 1 octombrie a fiecă
rui an unitățile poștale efectuează 
restituiri numai din libretele de 
economii în care a fost înscrisă do- 
binda pe anul precedent. Pentru 
restituirea de sume după această 
dată din libretele in care nu s-a 
înscris dobînda pe anul precedent, 
depunătorii se vor adresa unități
lor C.E.C. unde pot solicita și în
scrierea dobinzilor în libretele de 
economii.

Prestigioasă realizare 
a medicinii românești

Avem o școală me
dicală de notorietate 
mondială. E^te un 
adevăr bine știut, 
■ată, în urmă cu cite
va zile, am consem
nat, Ia Clinica de 
chirurgie cardiovas
culară din Tîrgu Mu
reș, încă o faptă care 
consolidează renumele 
școlii noastre de me
dicină, confirmă inte
ligența 
specialiștilor

...Liniștea e 
ruptă de vocea 
a doctorului 
Deac. „Atenție, 
pern I Succes 
ror !“. Și lama 
riulul pătrunde...
Zumzetul aparatului 
cord-plămin artificial 
parcă domină spațiul 
și timpul. Din cind in 
cind, comenzi scurte.' 
Pe ecranele aparaturii 
sălii de operații lică
resc puncte luminoase 
citite și interpretate, 
secundă de secundă, 
de membrii echipei. 
Tehnica de calcul, ex
celenta 
cului 
gură 
exactă

creatoare a 
români, 

între- 
calmă 
Radu 
ince- 
tutu- 

bistu-

ochii săi se deschid și 
mingiie chipurile din 
jur. In privirile oame
nilor in alb citesc iz- 
binda. Superbă clipă 1 

...Așadar, la Tîrgu 
Mureș, un triplu suc
ces : a început pro
ducția in serie a val
velor cardiace 
logice românești, 
început utilizarea lor 
clinică șl deplina 
reușită a interven
ției. Producerea unor 
asemenea valve -si
tuează România ală-

bio- 
a

La Clinica
de chirurgie 

cardiovasculară
Tlrgu Mureș

dotare a blo- 
operator asi- 

determinarea 
a 

fiziologice 
mice in 
ment.

.i.Iată Inima bolna
vă. încet, este oprită I 
Preț de 50 de minute. 
Bisturiul pătrunde iar. 
Mii ni măiest re țes 
acolo, în inimă, prima 
valvă cardiacă biolo
gică românească. Se
cunde de încordare. 
Se verifică, pe cordul 
deschis, funcționarea 
valvei. Perfect ! Ini
ma este închisă. Iar 
secunde de încordare, 
încet, încet, inima în
cepe să prindă viată, 
își recistigă forța de 
contracție. Lucrul 
continuă migălos încă 
aproape o oră. Mai 
trec citeva minute. 
Pleoapele bolnavei se 
mișcă abia percepti
bil. Și dintr-o dată.

constantelor 
și biochi- 

orice mo-

turi de putinele țări 
în care se realizează 
valvele cardiace arti
ficiale. Radu Deac, 
șeful clinicii, a condus 
excelent colectivul de 
realizatori ai valvelor, 
produse după cercetă
rile și brevetul acestei 
tinăr medic român 
care abia a Împlinit 
43 de ani. Și care are 
deja la activ aproape 
800 de intervenții pe 
cord deschis in ultimii 
10 ani. Să-i dăm cu- 
vintul.

„în septembrie am 
avut deosebita cinste 
să-i avem în mijlocul 
nostru pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului, și pe to
varășa academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu, cu prilejul 
vizitei de lucru între
prinse în județul Mu
reș. îndemnurilor ce 
ne-au fost adresate,

condițiilor minunate 
de lucru de care be
neficiem, iată, Ie răs
pundem prin fapte, 
prin realizările noas
tre, și îl asigurăm pe 
iubitul nostru condu
cător că vom munci 
cu toată răspunderea 
pentru a crea largi 
disponibilități de în
sănătoșire pentru 
bolnavii cardiaci din 
țară. Trebuie să spun 
că fără sprijinul efec
tiv al specialiștilor de 
la întreprinderile 
„Electromureș**  și 
„Metalul**  din Tîrgu ' 
Mureș noi nu am fi 
putut realiza aceste 
valve. Producerea în 
serie a valvei cardia
ce, competitivă pe 
plan mondial, va con
tribui totodată la di
minuarea efortului 
valutar. Este compusă 
dintr-un suport meta
lic îmbrăcat cu mate
rial textil — Terom și 
cu țesut biologic. 
Aparatura șpecială cu 
care este testată pen
tru probele de uzură 
conferă garanția bu
nei funcționări. Vom 
continua munca de 
cercetare pentru creș
terea durabilității...**.  
Telefonul sună. Doc
torul Deac este 
chemat la sală. în
cepe o nouă operație.

...Tînăra P.A., de 
de ani, este veselă, 
simte bine. Inima 
bate acum normal.

Să mai adăugăm, _
finalul acestor însem
nări, care surprind o 
secvență dintr-o su
perbă bătălie a știin
ței românești pentru 
viață, faptul că. intre 
timp, minunata echipă 
de specialiști tirg- 
mureșeni a continuat 
operațiile cu aplicare 
de valve cardiace bio
logice românești. Cu 
același deplin succes.

3?

e.

în

Mircea DATCU

O călătorie prin unitățile „Dacia-service“
— Stimate tovarășe Constantin 

NICOLESCU, in calitate de direc
tor al întreprinderii de asistență 
tehnică și service pentru autotu
risme „Dacia", vă propun să facem 
o călătorie in „constelația" „Dacia- 
service"... pe cele două hărți pe 
care le privim — respectiv harta 
României și planiglobul.

— După cum se observă, „con
stelația**  Dacia-service — așa cum 
apare ea pe hartă, s-a îmbogățit în 
ultima vreme cu noi unități. între 
ele aș numi : Pitești II-Bascov, 
Focșani, Botoșani, Reșița și Cimpu- 
lung Muscel. Ele se disting, mai 
ales, prin dotarea cu utilaje și 
S.D.V.-uri de înalt nivel tehnic. E 
de remarcat apoi organizarea teh
nologică de tip industrial a lucră
rilor de reparații și întreținere a 
autoturismelor, precum și a spații
lor auxiliare (depozite, ateliere de 
Întreținere a utilajelor). Stațiile 
mai dispun de un circuit informa
țional pentru programarea și ur
mărirea lucrărilor în timp, cît și 
de spatii pentru recepția lucrărilor 
efectuate în ateliere și pentru con
trolul acestora din partea clien- 
ților.

— întrucit ni se pare o construc
ție mai aparte, vă rugăm să pre
zentați mai in detaliu stația Pi
tești II-Bascov.

— într-adevăr. această stație e de 
o construcție gîndită cu fantezie și 
talent și e situată la intersecția dru
murilor spre Curtea de Argeș și 
Rm. Vilcea. Capacitatea ei de lucru 
e de 85 posturi, în două schim-

buri. Fluxul tehnologic este In 
așa fel organizat incit autoturismul 
in reparație parcurge un drum con
tinuu in circuit închis, in care sint 
înregistrate informațiile și progra
marea lucrărilor cu ajutorul unui 
calculator electronic. Fiind dotată 
cu aparatură de diagnosticare, cu 
alte utilaje dintre cele mai moder
ne in lume și încadrată cu perso
nal de înaltă calificare, afirmăm 
că nu există defecțiune la autotu
rismele românești „Dacia**,  ARO și 
„Oltcit**  care să nu poată fi reme
diată.

— în total, cite stații sint, inclu
siv cele de peste hotare, șl cum sint 
ele grupate ?

— La această dată, întreprinde
rea noastră dispune de 125 stații 
service (dispersate in toate jude
țele tării, grupate in 10 filiale), cu 
sediile in Pitești, Brașov, Timișoara, 
București, Cluj-Napoca, Iași, Ba
cău, Craiova, Constanța și Galați. în 
străinătate se preconizează înfiin
țarea de unități service proprii de 
5—10—15 posturi de lucru, unități 
metalice modulate, demontabile. 
cu posibilități de transformare in 
depozite sau linii de montaj. O 
stație service de 10 posturi de lu
cru demontabilă funcționează deja 
în Egipt.

— Ce servicii oferă unitățile „Da- 
cia-service“?

— în general, toate unitățile ser
vice răspund acelorași cerințe de 
organizare tehnologică și dotare 
(organizate după normative unice). 
Ca unități reprezentative, unde se

execută întreaga gamă de reparații, 
revizii, Întrețineri și recondiționări 
de piese, menționăm pe cele din 
Pitești, București, Sibiu, Iași, Cluj- 
Napoca, Timișoara, Craiova, Con
stanța, Galați, Brașov etc.

— Am auzit vorbindu-se mult 
de „prietenii Daciei**,  și am dori să 
oferiți cititorilor amănunte in a- 
ceastă privință.

— Pentru a veni în sprijinul po
sesorilor de autoturisme, in scopul 
efectuării unei game de operații 
stabilite de specialiști în domeniul 
service-ului, am luat măsura in
troducerii abonamentelor denumite 
de noi „prietenii 
vorba, în principal, 
tehnice anuale și 
5 000 in 5 000 km. 
sînt anuale și costul____ ______
350 lei. Ele conțin și o fișă cu reco
mandări și sfaturi tehnice. Așa 
cum sînt ele gindite, abonamentele 
aduc posesorilor un șir de înles
niri, intre care, de exemplu, efec
tuarea în mod gratuit, a 2—3 revi
zii anuale. Acordăm abonaților 
asistentă tehnică Ia cerere telefo
nică. chiar și la domiciliu. Acest 
sistem s-a dovedit avantajos pentru 
posesorii de autoturisme — dovadă 
și numărul în creștere al abona
mentelor.

— Ce piese se recondiționează 7 
De acestea pot beneficia și pose
sorii de mașini?

— Conform Decretului 465, s-a 
inițiat activitatea de achiziționare 
de la populație a pieselor de 
schimb recuperabile și recondițio-

Daciei**.  Este 
de reviziile 

periodice din 
Abonamentele 
unuia este de

nabile in cadrul unităților service 
din Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu, 
Bacău. București, Pitești și Brașov. 
Piesele Vechi, cu posibilități de re- 
folosire, se achiziționează in urma 
înlocuirii lor cu cele noi în timpul 
în care clienții se află cu mașinile 
la reparații în stații. Ele sint achi
ziționate la prețurile stabilite de 
normative, în funcție de gradul de 
uzură. Piesele recondiționate și 
care întrunesc toate condițiile de 
calitate și siguranță în exploatare 
se pun apoi la dispoziția proprie
tarilor de autoturisme la prețuri 
de vinzatțe cu amănuntul mai mici 
cu 40 la sută față de cele noi. Re
condiționăm în prezent un număr 
de 45 repere ca : axe planetare, 
arbori cotiți, cămăși cilindru, punte 
spate, armături scaun, rezervor 
benzină, elemente de tablă ețc.

— Ce informații pot fi furnizate 
pentru clienții de peste hotare ?

— Pentru deținătorii de autotu
risme românești de peste hotare 
aflați in tranzit prin țară, mențio
năm că li se asigură întreținerea 
și repararea autoturismelor la 
orice unitate din rețeaua „Dacia- 
service**.  De asemenea, persoanele 
venite de peste hotare au posibili
tatea să închirieze autoturisme 
prin Ministerul Turismului și. în 
caz de nevoie, pot beneficia de 
operațiunile și lucrările ce le oferă 
unitățile noastre.

Gbeorqhe C1RSTEA
corespondentul „Scînteii"
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Montajul la timp, dar și cu

EXPERIENȚA Șl ÎNVĂȚĂMINTELE DIN ACEST AN 
LA BAZA RECOLTELOR SUPERIOARE DIN ANUL VIITOR

economii de energie și combustibil
în această ultimă lună a anului, 

colectivul Trustului de montaj pen
tru utilaje chimice din București ur
mează să monteze peste 3 000 tone 
de utilaje și echipamente tehnologi
ce. Chiar și o sumară trecere in re
vistă a obiectivelor de investiții, 
unde sînt concentrate principalele 
volume de lucrări încredințate mon- 
torilor bucureșteni, reliefează însem
nătatea lor economică deosebită, fap
tul că în marea lor majoritate este 
vorba de instalații și capacități pro
gramate să intre in funcțiune in cel 
mai scurt timp la combinatele pe
trochimice din Borzești și Midia-Nâ- 
vodari, combinatele chimice de Ia 
Giurgiu, Craiova și Drobeta-Turnu 
Severin. Combinatul de celuloză și 
hirtie Dej, instalația de recuperarea 
celulozei de la Brăila, o serie de 
capacități de pe platforma industriei 
construcțiilor de mașini din Craiova 
și altele.

Cum este și firesc, în vederea rea
lizării cu succes a acestor lucrări, pe 
fiecare șantier in parte au fost adop
tate programe cuprinzătoare de lucru. 
Chintesența lor constă în utilizarea 
cit mai eficientă a forței de mun
că, prin redistribuirea efectivelor in 
cadrul grupurilor de șantiere și di
rijarea specialiștilor cu precădere la 
obiectivele prioritare; realizarea unor 
Importante cantități de prefabricate 
de conducte tehnologice și confecții 
în bazele de producție proprii de la 
Popești Leordeni, Tg, Mureș, Pitești 
și Brăila ; activizarea parcului de 
utilaje din dotare prin reducerea du
ratelor de reparație și repartizarea 
lor operativă pe cele mai solicitate 
șantiere ; analizarea permanentă a 
stadiului montării utilajelor tehnolo
gice ; menținerea unui contact per
manent cu principalii furnizori de 
utilaje și materiale în scopul lichi
dării tuturor restanțelor în livrări și 
accelerării ritmului de montaj. în 
pofida acestor măsuri, pe șantierele 
trustului mai există încă destule uti
laje nemontate. Cauza lor ?

— înainte de a aborda acest su
biect, aș dori să fac o precizare, ne 
spune ing. Panait Ionescu, director 
tehnic al trustului. Comparativ cu 
începutul anului, volumul stocurilor 
de mașini și echipamente aflate pe 
șantiere a scăzut mai bine de jumă
tate. Nu întîmplător, ci datorită apli
cării unor măsuri ferme pentru di
minuarea lor. Cit despre utilajele 
care mai sînt in stoc și care fac in 
continuare obiectul unei atenții spe
ciale din partea noastră, cauzele prin
cipale ce au determinat și mențin 
această nedorită situație constau in 
livrarea lor fără respectarea ordinii 

hnologice de montaj, precum și in 
a fronturilor de lucru, ce trebuiau 

rate de constructori.
icluzia : alături de montori, sînt

chemați să depună eforturi susținu
te, potrivit sarcinilor și obligațiilor 
ce le revin, atit trusturile de con
strucții industriale, cit și furnizorii, 
dintre care menționăm, in primul 
rînd, întreprinderile de utilaj chi
mic din Făgăraș și Ploiești, între
prinderea de utilaj tehnologic din 
Buzău, Combinatul de utilaj greu 
din Cluj-Napoca, întreprinderea „In
dependența" Sibiu etc.

în paralel cu eforturile subordo-

Din experiența 
Trustului de montaj 

pentru 
utilaje chimice 
din București

nate intensificării ritmului de lu
cru pe șantiere, un aspect la fel de 
important în activitatea Trustului de 
montaj pentru utilaje chimice din 
București este legat de preocuparea 
stăruitoare pentru economisirea dras
tică a energiei și combustibililor. Un 
prim pas a fost făcut prin asigurarea 
din vreme și pe multiple planuri a 
condițiilor de lucru pe timpul iernii. 
Spațiile interioare de lucru au fost 
închise și etanșate, izolațiile termice 
la diferite instalații, precum și cir
cuitele instalațiilor electrice ah fost 
verificate cu grijă.

— Totodată, au fost analizate și 
reevaluate consumurile tehnologice 
din bazele noastre de producție, ne-a 
precizat ing. Alexandru Izvoranu, 
din cadrul compartimentului energe

tic. Astfel, pentru toate mașinile- 
unelte, convertizoare, spațiile de 
compresoare, polizoare electrice și 
alte utilaje au fost întocmite pro
grame individuale de funcționare, 
urmărindu-se încadrarea cu strictețe 
în cadrul noilor cote de energie elec
trică repartizate.

în aceeași ordine de idei, reți
nem atenția acordată evitării vîrfu- 
rilor de sarcină, prin defalcărea pro
gramului de activitate pe secții și 
echilibrarea schimburilor de lucru, 
contorizarea consumului pe fiecare 
consumator și înlocuirea motoarelor 
de putere mare de la stațiile de com
presoare. Ca urmare, economia de 
energie electrică, preconizată pentru 
această lună numai, se ridică la 
30 MWh.

— Acționăm la fel de hotărît și 
pentru reducerea cit mai mult posi
bil a consumului de carburanți, ne 
pune in temă ing. Emil Cazac, din 
același compartiment al trustului. 
Principalele măsuri luate vizează re
ducerea distanțelor de transport cu 
mijloacele auto, prin organizarea 
transportului de tip coletărie ; opri
rea tuturor agregatelor și motoarelor 
in timpul pauzelor tehnologice ; 
amenajarea corespunzătoare a căilor 
de acces în depozite și bazele de 
producție și eliminarea depozitelor 
intermediare ș.a. Economia obținută, 
pe aceste căi, în luna noiembrie în
sumează 12 tone motorină și o tonă 
de benzină, iar pentru decembrie 
scontăm, bineînțeles, să depășim 
aceste niveluri.

Să mai adăugăm in „contul econo
miilor" realizate de montorii bucu
reșteni și cantitatea de 30 000 mc de 
gaze naturale, ca rezultat al moder
nizării arzătoarelor de la cuptoarele 
de tras coturi.

C. ANTONESCU

LA BORZEȘTI; Un nou turboagregat pe cărbune 

conectat la sistemul energetic național
în întrecerea oe care 

o desfășoară in cin
stea aniversării Repu
blicii. energeticienii 
din Borzești ' au în
scris un nou succes: 
punerea în funcțiune a 
celui de-al treilea tur
boagregat ne cărbune 
cu o putere nomina
lă de 50 MW și ra
cordarea acestuia la 
sistemul energetic na
țional. Este rodul 
muncii entuziaste de

puse de întregul co
lectiv. intre care s-au 
evidențiat formațiile 
conduse de maiștrii 
Gheorghe lordache. 
Ion Borcan. Emil 
Munteanu. Ion Matei 
și Ion Pavel. în pre
zent. centrala electri
că de termoficare II 
de pe platforma in
dustrială trotușeană 
funcționează cu 5 ca
zane a cite 450 tone 
abur pe oră fiecare si

5 turbine cu o putere 
instalată de 250 MW. 
Cea mai mare parte 
a utilajelor ,si mașini
lor instalate aici poar
tă emblema cunoscu
telor unități indus
triale bucureștene: în
treprinderea de ma
șini grele si între
prinderea „Vulcan". 
(Gheorghe Baltă, co
respondentul „Scin- 
teii").

Dimineața, la ora cind 
începe programul de lucru, 
sintem prezenți la ferma 
de creștere a taurinelor a 
C.A.P. Amara — Ialomița. 
Rigorile de igienă la care 
sintem supuși constituie o 
primă dovadă a disciplinei 
stricte instaurate în activi
tatea oamenilor. îngrijito
rii — prezenți cu toții — 
schimbau așternutul ani
malelor, aruncau resturile 
de prin iesle, măturau, in 
timp ce la punctul de pre
parare a furajelor se pre
gătea ou grijă tainul de di
mineață. La ora 6. cind în
cep mulsul și furajarea, 
in grajduri totul este cu
rat. Cei șase îngrijitori, de 
la grajdul nr. 1, de exem
plu, au muls în medie 4,5 
litri lapte de la fiecare 
vacă. Cu ceea ce se mulge 
seara, rezultă in total 7,5 
litri pe zi. Nu este prea 
mult, dar, comparativ cu 
anul trecut, reprezintă o 
creștere de trei ori.

După ce am urmărit, mai 
multe zile la rînd, modul 
in care se desfășoară mun
ca in această unitate, ca 
dealtfel și în alte cîteva 
ferme zootehnice „recu
noscute" mai ales pentru 
producțiile slabe pe care 
le realizau pină anul tre
cut, nu este deloc greu să 
explicăm cum au reușit 
crescătorii de animale din 
județul Ialomița perfor
manța de a ajunge de pe 
ultimul, pe primul Ioc pe 
țară in ce privește nivelul 
producției medii de lapte. 
Vom prezenta .mai intii 
schimbările calitative care 
au avut loc in domeniul 
tehnologiilor de producție, 
deși elementele esențiale 
ale acestei experiențe se 
află mai degrabă în orga
nizarea muncii, în ordinea 
și disciplina strictă.

Balanța furajeră echili
brată nutritiv și proteic 
mai ales pe bază de finuri. 
Cu doi ani în urmă, în ca
drul unei plenare consa^ 
erate redresării activității 
din zootehnie, s-a hotărît 
restructurarea de fond a 
programului de producere 
a furajelor in sensul ca, 
începind incă cu anul 
agricol 1982—1983, în fie
care unitate agricolă, pen
tru fiecare vită mare să 
se asigure cel puțin o tonă 
de fin. Unii și-au pus în
trebarea : cum este pasibil 
acest- lucru de vreme ce pa
jiștile existente în județ 
nu asigură nici măcar iar
ba pentru pășunatul ani
malelor, iar suprafața ara
bilă afectată zootehniei este 
prea mică pentru a per

mite așa ceva ? Sesizînd 
această lipsă de entuziasm, 
tovarășul Gheorghe Tăna- 
se, primul secretar, s-a ofe
rit să îndrume direct uni
tatea agricolă cu cele mai 
slabe rezultate în zooteh
nie. Totodată, a cerut să 
procedeze la fel și celelal
te cadre de partid din apa
ratul comitetului județean. 
La următoarea ședință de 
analiză fiecare dintre cei 
cu răspundere in înfăptui
rea programului de redre
sare a zootehniei a rapor
tat ce s-a întreprins con
cret in cooperativa agrico-

mlța în ce privește spori
rea producției de lapte se 
explică și prin ceea ce s-a 
făcut pentru îmbunătățirea 
calitativă a rațiilor furaje
re. Ținînd seama de pon
derea mare pe care o de
țin suculentele în hrana 
animalelor, s-a urmărit ca 
furajele insilozate să fie 
preparate mai ales din ier
buri bogate in substanțe 
nutritive, in amestec cu 
substanțe uscate hrănitoa
re, cum ar fi ciocălăii to- 
cați. Toate acestea trebuie 
completate prin schimbă
rile care au avut loc in

îmbunătățirea calitativă 
a electivului de taurine. 
Pentru ridicarea mediei 
producției de lapte a jude
țului trebuiau rezolvate și 
alte probleme. între aces
tea. prima șl cea mai im
portantă o reprezenta îm
bunătățirea calitativă a în
tregului efectiv de vaci. 
Or, în unele unități agrico
le se aflau multe animale 
adulte neproductive. între 
acestea erau fermele zoo
tehnice de la Bucu, Ogra
da și Amara. Spre aceste 
unități (și altele ca ele) 
s-au concentrat cele mai

sacrificărilor de necesitate 
la viței.

DE PE ULTIMUL, 
PE PRIMUL LOC!

Un drum de muncă făcut cu răspundere și pricepere 
pentru redresarea zootehniei care a dus la dublarea 

producției de lapte în numai un an de zile

ÎN UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚUL IALOMIȚA

Comuniștii — in primele 
rînduri ale bătăliei pentru 
redresarea activității din 
zootehnie. Schimbările po
zitive ce s-au produs în 
zootehnia județului Ialomi
ța se datorează modului de 
organizare a producției și 
a muncii. Rezultatele fer
mei de taurine din Amara, 
care, în mai puțin de doi 
ani,, a fost propulsată pe 
unui din locurile de frun
te ale zootehniei județului, 
lint concludente in aceas- 
6 privință. Dar climatul 
<e ordine și disciplină care 
ciracterizează activitatea 
d1 la Grindu, Gheorghe 
Dija, Smirna, Balaciu, Ur- 
ziieni, Gîrbovi este astăzi 
spcific multor altor fer
me zootehnice. Pentru că, 
treluie spus, această revi- 
tallare rapidă a activită
ții iin zootehnia județului 
Ialonița este, în primul 
rind, rezultatul unui mod 
supelor de a înțelege răs- 
pundrea față de munca 

. din âeastă ramură de bază 
a agiculturii. Răspundere 
izyoriă nu numai din con
știința datoriei, ci și din 
ambiții și hotărârea aces
tor oaneni de a dovedi că 
se pot măsura, de la egal 
la egal, ou cei mai buni 
crescăt»ri de animale din 
țară.

lă pe care o îndrumă pen
tru ca in 1983 ponderea 
lucemierelor să depășească 
60 la sută in structura cul
turilor furajere.

Așa a început în județul 
Ialomița acțiunea pentru 
asigurarea proteinelor in 
hrana animalelor. Rezulta
tul ? Intr-un an secetos, 
cum a fost 1983, în unită
țile agricole din județul 
Ialomița s-au asigurat 
peste 90 000 tone fin de lu- 
cernă, adică de aproape trei 
ori mai mult decit in toam
na anului 1981. Numai în 
ultimii doi ani, in unitățile 
agricole din județ au fost 
insămînțate peste 12 000 
hectare cu lucerna. Iar 
acest lucru a fost posibil 
întrucit s-au obținut din 
producția proprie a unită
ților . agricole cantități 
mari de sămînță de legu
minoase. De asemenea, au 
fost asigurate cantități 
mari și de alte furaje. Ast
fel, cantitatea de suculen
te din incinta fermelor 
zootehnice este cu 100 000 
tone mai mare decit cea 
asigurată cu doi ani în 
urmă.

Saltul rapid produs in 
zootehnia județului Ialo-

amplasarea culturilor fu
rajere (în imediata apro
piere a fermelor zootehni
ce), prin preocuparea spe
cialiștilor și cadrelor de 
conducere din unitățile 
agricole pentru aplicarea 
lucrărilor de întreținere și 
fertilizare a culturilor.

Pentru a se asigura 
.Structura optimă a cultu
rilor furajere, care să sa
tisfacă nevoile nutritive și 
proteice de hrană ale ani
malelor in condiții de efi
ciență sporită, sînt incă 
probleme de rezolvat. De 
aceea, incepind din anul 
1984, vor fi extinse cultu
rile de borceag, sparcetă, 
ghizdei. rădăcinoase bo
gate în vitamine, mazăre 
furajeră — plantă cu un 
aport proteic deosebit și cu 
influențe agrotehnice cu 
totul aparte. Se urmărește, 
totodată, îmbunătățirea pă
șunilor și finețelor natura
le, care continuă să consti
tuie o slabă sursă de hra
nă pentru numărul mare 
de animale ce se cresc 
aici. Și aceasta întrucît nu 
s-a găsit compoziția floris
tică specifică climatului 
foarte uscat dih Bărăgan.

calificate forțe din zooteh
nia județului Ialomița. 
După un control riguros 
al stării fiziologice a fiecă
rui animal au fost iden
tificate citeva mii de vaci 
așa-zis sterpe, care au 
fost supuse unor tratamen
te repetate in vederea re
cuperării lor pentru pro
ducție. Dar îmbunătățirea 
calitativă a structurii efec- 
tivului-matcă s-a realizat 
mai ales prin înlocuirea 
masivă a vacilor infecunde 
cu juninci gestante, crescu
te în fermele specializate 
înființate in ultimii ani. Iar 
această nouă formă de spe
cializare în zootehnie tre
buie înțeleasă, de fapt, ca 
o preocupare deosebită 
care există aici pentru 
creșterea și pregătirea vi- 
țelelor pentru reproducție, 
în acest scop, în fiecare 
unitate agricolă au fost ur
mărite programele de mon
tă și fătări, s-au organi
zat maternități de vaci șl 
creșe pentru viței. Aceste 
măsuri au avut ca prim re
zultat creșterea indicelui 
de natalitate cu 5,5 la sută 
față de 1982, dar mai ales 
o reducere - de aproape 10 
ori a mortalităților și a

Un nl hotiritor în ini
țierea ș coordonarea aces
tui procțs de redresare re
vine coriitetuhi județean 
de pârtie, care a formulat 
principalele (irecții in 
care trebrie să se acțione
ze pentru' dezvoltarea vii
toare a Zjotehnei județu
lui. De asemeiea, prin 
munca politică Ș educati
vă desfășurată, ar » im
plicați direct momuniștii și 
ceilalți oameni ai mun
cii din agricultură în des
fășurarea acestui proces, 
în acest fel a fost asigu
rat cadrul necesar pentru 
materializarea obiectivelor 
stabilite pentru prima eta
pă a programului de re
dresare a zootehniei. Fără 
a ocoli unele neajunsuri 
din activitatea politico- 
educativă a organelor și 
organizațiilor de partid 
din județul Ialomița, tre
buie spus că aplicarea cu 
consecvență a măsurilor 
stabilite prin programe 
constituie o garanție a rea
lizării cotiturii de care 
aminteam la început în 
zootehnia ialomițeană.

Iosif POP 
Mlhai V1ȘOIU

UN COLECTIV CARE SE RECOMANDĂ PRIN FAPTELE SALE DE MUNCĂ
înalta calitate și performanțele tehnlco-func- 

ționale superioare ale produselor, obținerea unei 
eficiențe economice sporite în activitatea pro
ductivă sint realizări care au consolidat, an 
de an, prestigiul colectivului de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de scule și elemente 
hidraulice din Focșani. Acum, cind se apropie 
ora bilanțului pe acest an, harnicul colectiv 
raportează, ca șl in anii anteriori, îndeplinirea 
inainte de termen a sarcinilor de plan, eco
nomia primind suplimentar însemnate cantități 
de produse solicitate atit în țară, cit șl peste 
hotare. Consemnăm numai cîteva dintre succe

sele repurtate: producția-marfă industrială reali
zată peste plan — 21,3 milioane lei ; producția 
netă suplimentară - mai mult de 20 milioane 
lei ; cheltuielile materiale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost diminuate cu 16 lei, fapt ce a 
contribuit la depășirea cu peste 15 milioane lei 
a beneficiilor planificate. Totodată, productivi
tatea muncii calculată pe baza producției-marfă 
a sporit față de plan cu 5 500 lei pe fiecare om 
al muncii, iar sarcina de export a fost depășită 
cu 18,6 la sută.

- Comenzile tot mai importante primite din 
partea partenerilor interni șl externi se datoresc

faptului că în acest an ponderea produselor noi 
reprezintă 61,3 la sută din volumul producției- 
marfă, cu mult superioară prevederilor de plan. 
Printre produsele noi, de mare tehnicitate in
troduse în fabricație se numără distribuitorul 
hidraulic în 5 canale pentru echiparea tractoa
relor, motostivuitoarelor și utilajelor terasiere, 
distribuitorul hidraulic pentru combina C-12, 
scule cu cuțite amovibile, mandrine de precizie 
cu trei bacuri. Și lista unor asemenea produse 
ar putea continua. Succesele amintite au ca 
suport și preocuparea colectivului de a promova 
în producție noi tehnologii de fabricație, de

înaltă productivitate șl cu consumuri mai mici 
de materii prime și energie electrică, ceea ce 
asigură realizarea unor produse de calitate 
superioară, competitive pe piața externă.

lată cițiva dintre autorii succeselor obținute in 
acest an (in fotografie, de la stingă la dreapta): 
Ileana Luca, rectificator ; Ion Panait, operator ; 
Elena Pintilie, muncitoare ; Nicolae Măxipeanu, 
sculer ; Marin Ene, lăcătuș ; Liviu Livescu, șeful 
atelierului de prototipuri ; Gheorghe Toader, 
matrițer. (Dan Drăgulescu, corespondentul 
„Scinteii”).

Foto : E. Dichiseanu

Dezvoltarea bazei proprii 
de materii prime 

și resurse energetice

PRODUCȚIA FIZICĂ - REALIZATĂ INTEGRAL, LA TOATE SORTIMENTELE

Oamenii dau utilajelor puterea de a produce continuu, cu înalt
Programul de creștere mai accen

tuată a productivității muncii și Pro
gramul privind îmbunătățirea nive
lului tehnic și calitativ al produse
lor — adoptate la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. — cuprind măsuri și 
acțiuni de 6 majoră importantă pen
tru viitorul economiei românești. 
Concret, de la, ce rezultate pornesc 
în aceste domenii chimiștii de la 
tinăra platformă giurgiuveană, cu ce 
probleme se confruntă, ce acțiuni își 
propun să întreprindă pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce le revin în reopul 
modernizării fabricației și sporirii, pe 
această bază, a eficienței producției ? 
Discutăm cu ing. Ștefan Manea, di
rector general al Combinatului chi
mic din Giurgiu.

— Preocuparea primordială pentru 
noi, ca unitate tînără, in continuă 
formare, o reprezintă realizarea — 
pe instalațiile construite sau care se 
vor pune în funcțiune — atit a pro
duselor pentru care acestea au fost 
proiectate, cit și a unor produse noi 
— ne spune interlocutorul. Aceasta 
presupune asigurarea adaptabilității 
instalațiilor la mai multe tehnologii, 
folosirea utilajelor la capacitatea 
maximă, precum și punerea in apli
care pe instalațiile existente a unor 
tehnologii românești pentru produse 
chimice de mic tonaj pe care inves
tițiile aparte le-ar face neeconomi- 
coase. Așa, de exemplu, la instalația 
de acid betaoxlnaftoic s-au făcut 
deja adaptări, incit, cu mici comple
tări, să poată fi realizat și acidul 
salicilic, materie? primă pentru aspi
rina atît de mult solicitată. Pe in
stalația de albitori optici vom asi
mila încă trei produse de mic tonaj

care, pină nu de mult, erau aduse 
din import. De asemenea, avem in 
vedere derivați ai trinitro 4 amino- 
toluen, 4 clor plus 2 nitroanilină și 
alții, sau derivați de pirazolonă care 
vor fi realizați in instalațiile de in
termediari oe sînt în momentul de 
față in pregătire tehnologică.

— Ideea de folosire la maximum a 
instalațiilor existente și la fabricarea

sinea instalațiilor la capacitatea pro
iectată. Rezerve importante in aceas
tă privință in industria chimică pot 
fi puse in valoare prin utilizarea mai 
intensă a acelor instalații șl utilaje 
care, prin concepția inițială a fluxu
lui tehnologic, sint folosite un timp 
redus, cu mari cheltuieli de produc
ție. Este vorba, de regulă, de utilaje 
care au implicat și importante chel-

noilor investiții. Astfel, intenționăm 
să folosim la maximum utilitățile 
existente și. in mod deosebit, să asi
gurăm recuperarea energiilor termice 
cu temperaturi scăzute, dar care în
sumează cantități mari. Una din pro
blemele noastre majore o constituie 
valorificarea deșeurilor de fabricație, 
care pină nu de mult mergeau la 
haldă, șl transformarea lor in pro-

EXPERIENȚA COLECTIVULUI DE LA COMBINATUL 
CHIMIC DIN GIURGIU IN ADAPTAREA INSTALAȚIILOR LA CE
RINȚELE UNEI PRODUCȚII DE ÎNALTĂ CALITATE ȘI EFICIENȚA

unor produse noi, fără investiții spe
ciale, implică și măsuri pentru creș
terea productivității muncii. Ce în
treprindeți în această direcție ?

— Este evident că aceste produse 
noi de mie tonaj, cu valoare foarte 
mare, realizate pe instalațiile exis
tente, aduc o contribuție atît la 
creșterea productivității muncii, cit 
și la reducerea importurilor, ne per
mit adaptabilitatea fabricației în 
funcție de cerințele pieței interne și 
externe. Toate acestea vor duce în 
final la creșterea eficientei econo
mice. Firește, este necesar să polica- 
lificăm personalul muncitor. După 
părerea mea, posibilități mari de 
creștere a productivității muncii le 
găsim nu numai in sporirea califi
cării oamenilor muncii sau in folo-

tuleli de investiții. Am în vedere 
pompe, automatizări, vase de măsură 
și chiar clădiri. In concluzie, preo
cupările noastre majore pentru creș
terea productivității muncii au in 
vedere asimilarea unui număr ridi
cat de tehnologii cercetate și nevalo
rificate pină în prezent și folosirea 
cit mal deplină a tuturor utilajelor 
și instalațiilor de pe fluxul tehnolo
gic,

— Industriei chimice îi revin sar
cini importante în privința valori
ficării resurselor materiale și ener
getice refolosibile. Ce vă propuneți 
în continuare in această privință ?

— De cerința utilizării complete, în 
scop productiv, a tuturor deșeurilor 
tehnologice și a resurselor energetice 
secundare ținem seama in realizarea

duse utile. Avem în vedere utiliza
rea acidului clorhidric rezidual, a 
bioxidului de carbon rezidual, a să
rurilor de fier reziduale, a produși- 
lor policlorurați reziduali, a altor și 
altor subproduse fără valoare de în
trebuințare pină în prezent. Ba mai 
mult, vom folosi pină și deșeurile 
de sare rezultate din procesul de fa
bricație pe care le vom transforma 
în produse utilizabile la întreținerea 
drumurilor pe timpul iernii.

— Știm că in 1984 urmează 6ă fie 
puse in funcțiune noi instalații în 
cea de-a doua platformă chimică, 
ce vor lucra după tehnologii româ
nești. Cum v-ați pregătit pentru de
butul noilor capacități productive ?

— în anul 1983 am produs pentru 
prima oară în țară epiclorhidrina și,

randament
pentru acest moment deosebit în ac
tivitatea noastră am fost ajutați cu 
promptitudine de o serie de între
prinderi care ne-au asigurat aparata- 
jul de măsură și control : I.E.P.A.M. 
Birlad, „Automatica" și întreprinde
rea de ventilatoare din București și 
altele. Vreau să le mulțumesc aces
tor colective de oameni ai muncii, 
dar în același timp să le adresez ru
gămintea de a dovedi aceeași 
promptitudine in livrarea în conti
nuare a aparaturii și instalațiilor ne
cesare noilor investiții, să manifeste 
aceeași receptivitate la nevoile noas
tre imediate. în 1984 urmează să fie 
puse in funcțiune instalații noi, care 
vor permite asimilarea a încă 30 de 
tehnologii românești, rod al străda
niilor cercetătorilor în domeniul chi
miei. Intenționăm ca unele din aces
te tehnologii să le aplicăm din pri
mele zile ale anului și tocmai de 
aceea facem apelul să ne fie livrate 
cel tirzlu pină la 15 ianuarie 1984 
toate comenzile restante. în ce ne 
privește, am luat o serie de măsuri 
pentru ridicarea gradului de califi
care a personalului muncitor și pen
tru specializarea acestuia pentru a 
deservi noile instalații, dar avem ne
voie de un sprijin larg, consistent 
atit din partea centralei, cit și a mi
nisterului de resort pentru asigura
rea cadrelor noi de specialitate de 
care este neapărată nevoie pentru 
funcționarea în bune condiții a 
noilor capacități de producție.

Petre CRISTEA
corespondentul „Scinteii"

(Urmare din pag. I)

surse energetice și utilizarea efici
entă a acesteia — stau și la baza pre
vederilor privind valorificarea supe
rioară și gospodărirea rațională a re
surselor materiale. Este un impera
tiv major, subliniat cu deosebită pu
tere de secretarul general al parti
dului in cadrul înaltelor forumuri ale 
democrației noastre socialiste. Sarci
nile stabilite în această privință pen
tru anul 1984 și întregul cincinal se 
înscriu, cum se știe, în șirul unui 
ansamblu de măsuri inițiate in ulti
mii ani de conducerea partidului, sub 
directa conducere și îndrumare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea bazei proprii de materii 
prime și resurse energetice și crește
rea mai accentuată a eficienței eco
nomice în toate sferele producției 
materiale. în strânsă concordanță cu 
aceste obiective,

pentru anul viitor se prevede ca 60 
la sută din sporul producției in
dustriale să se realizeze prin valo
rificarea superioară a materiilor 
prime de bază, a combustibililor și 
energiei. •
Sint prevederi care, în ansamblul 

lor, se constituie intr-un program de 
dezvoltare susținută a bazei de ma
terii prime și energetice a țării și de 
valorificare superioară a acesteia, in
tr-un program de o deosebită am
ploare și complexitate. Hotărâtoare 
sânt acum acțiunile concrete între
prinse de organele și organizațiile de 
partid, de organele de conducere co
lectivă din ministere, centrale indus
triale și Întreprinderi pentru unirea 
și mobilizarea eforturilor oamenilor 
muncii din toate ramurile economiei 
naționale în vederea îndeplinirii 
exemplare, din primele zile ale anu
lui viitor, a obiectivelor stabilite. Iar 
căile și direcțiile de acțiune sint lim
pede formulate în recentele cuvintări

ale secretarului general al partidului 
rostite in cadrul înaltelor foruri ale 
democrației noastre socialiste, se re
găsesc cu. claritate in Legea Planului 
național unic de dezvoltare econom i - 
co-socială a României pe anul 1984. 
Ele vizează, deopotrivă, identificarea 
și punerea in valoare a noi rezerve 
de petrol și cărbuni, precum și a noi 
substanțe minerale utile ; creșterea 
producției de energie electrică și gos
podărirea judicioasă a acesteia prin 
măsuri de raționalizare a consumu
rilor, modernizarea instalațiilor, a- 
gregatelor, proceselor tehnologice și 
reducerea severă a consumurilor ne
tehnologice ; Încadrarea riguroasă în 
normele și normativele de consum de 
materii prime, materiale, combusti
bili și energie ; intensificarea recu
perării și refolosirii, ca atare sau 
prin prelucrări simple sau recondi- 
ționări. a materialelor obținute din 
procesul de producție și consum ; 
continuarea acțiunii de tipizare a 
produselor noi care se introduc în fa
bricație și a celor care se moderni
zează ; aplicarea neabătută a măsuri
lor privind asimilarea produselor noi 
prevăzute în programele speciale.

In calitate de proprietari, producă
tori și beneficiari, minerii, petroliștii, 
energeticienii, toți oamenii muncii au 
marea și patriotica datorie de a ac
ționa fără preget, cu pasiune, elan 
revoluționar și înaltă răspundere 
pentru realizarea și depășirea sarci
nilor oe le revin din planul pe anul 
1984, cu convingerea fermă că spori
rea resurselor de materii prime șl 
energetice ale țării, gospodărirea cu 
înaltă eficiență a acestora constituie 
o problemă de maximă importanță 
pentru bunul mers al activității eco
nomice, pentru creșterea mai rapidă 
a venitului național, a avuției socie
tății, in interesul dezvoltării continue 
a patriei noastre socialiste și creșterii 
bunăstării Întregului popor.
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UNIREA OPERA ÎNTREGULUI POPOR
Din toate mărturiile străinilor — 

cronicari, politicieni sau simpli că
lători — apar ..două aspecte psiho
sociale, reținute — cu rece de
tașare sau cu simpatie — de cei mai : 
multi dintre ei : profunda credință 
a românului că sfinta dreptate e de 
partea lui și determinanta preschim
bare a acestei credințe in putere de 
luptă pină Ia sacrificiul de sine pen
tru dreptățile neamului său. Funcția 
puterii armate la români n-a acțio
nat decit in ultima instanță, atunci 
cind s-a epuizat puterea dialogului 
de bună credință și confruntarea ar
gumentelor rezonabile cu inamicul 
libertății și' justiției. Adversar din 
principiu al orgoliului agresiv, ges
tul eroic al românului a fost totdea
una precedat de acțiunile cugetului 
și chibzuinței sale, întruchipate in 
vitejia, strategia și diplomația mari
lor săi conducători, slăviți și neuihți 
fii ai patriei, ostași, cărturari și fOS- 
podari destoinici, conștienți de po
vara răspunderii lor și de pinda pof
telor marilor imperii de peste nunți 
și ape.

Politica internă și externă a fiuri- 
torilor unității și independentei na
ționale a românilor nu putia să 
nu se răsfrîngă și in judecata narto- 
rilor străini. Atit lupta multlsculară 
premergătoare, cit 
din 1918 ș-au o- 
glindit în istorio
grafia, documen
tele politice și în 
presa străină, cu 
juștețe și obiecti
vitate, atunci cînd 
culisele diploma
ției n-au interve
nit — uneori, 
brutal — pentru a 
denatura adevă
rul și a deteriora 
ecoul internațio
nal meritat. Nu e 
nicidecum în in
tenția noastră de 
a face aici un

și Marea Unire

Regat (...) pe baze de democrație și 
de dreptate. Prin decretul din 11 de
cembrie, guvernul român a recu
noscut unirea, iar Ungaria a renunțat 
formal Ia drepturile sale asupra 
Transilvaniei prin Tratatul de la 
Trianon din 4 iunie 1920".

în condițiile politice de azi, orice 
retrospectivă onestă a evenimentului 
pe care-1 celebrăm va sublinia fap
tul că : actul istoric de la 1 Decem
brie 1918 a fost rezultatul luptei în
tregului popor român, acțiunea ma
selor populare din România, cit și a 
românilor din teritoriile românești 
aflate încă sub dominația străină, 
inscriindu-se ca o componentă esen
țială a mișcării popoarelor din cen
trul, răsăritul și sud-estul Europei 
pentru formarea sau desăvirșirea 
statelor naționale.

Ar trebui să revedem cu ochii min
tii acel instantaneu dintr-o i 
pictată pe pereții de lemn ai 
ctitorii ., " ' .
vreme, dar rămase în cele scrise de 
cronicari și martori străini, închi- 
puindu-ni-1 pe Menumoruț, voievodul 
Crișanei, care, înfruntîndu-1 pe riga 
marelui trib al cuceritorilor de la 
sfîrșitul pe-nedrept-numitului mile
niu obscur, i-a reamintit că Tara lui 
face parte dintr-una mai mare, 
odraslă împărătească daco-latină si

cronică
... I unor

maramureșene năruite de

o situație literalmente intolerabilă. 
Rezultatul acțiunii ferme, al mobi
lizării opiniei publice și organizării 
luptei unite a tuturor românilor a 
condus la izbinda finală și la. recu
noașterea justei revendicări naționa
le, confirmată ulterior prin stabilirea 
unor relații diplomatice normale cu 
toate statele.

La 6 noiembrie 1918, presa anglo- 
saxonă de pe diferite meridiane ale 
globului publica un comunicat difu
zat de „Associated Press", ca purtă
tor de cuvint oficial : „Guvernul 
Statelor Unite a promis că prin in
fluenta sa va da României tot spri
jinul ca această țară, la conferința 
păcii generale, să-și reciștige justele 
sale drepturi politice și teritoriale. 
România a sperat întotdeauna o reu
nire cu frații săi din Transilvania, 
ținuți intre granițele imperiului aus- 
tro-ungar". Amintim aici și cuvintele 
cu care Th. Roosevelt, fostul pre
ședinte, a intîmpinat delegația româ
nă in S.U.A., la începutul anului 
1918 : „Pe voi românii vă iubesc pen
tru că întotdeauna v-ați bătut pen
tru libertate și unitate".

La 18 noiembrie 1918, J.A. Balfour, 
ministrul de externe al Marii Brita
nii, îi scria lui Take Ionescu, pre
ședintele Consiliului Național al Uni
tății Române, că „guvernul maiestății

matică a României pentru consoli
darea păcii in Europa, impotriva re
vizionismului și revanșismului fas
cist, care amenința integritatea ho
tarelor patriei noastre și a altor țări 
vecine, a fost condusă de Nicolae Ti- 
tulescu. cu inaltă competență, cu 
înfăptuiri și succese de un mare ră
sunet internațional.

Au trecut de atunci alte decenii, 
neliniștite de teroarea hitleristă, de 
amenințarea și izbucnirea celui de-al 
doilea război mondial, cu urmările 
cunoscute acum, sub norii sumbri ai 
unui al treilea, nimicitor. Poporul 
român a reușit să-și ocupe locul pe 
care ii merită, să-și facă auzită pro- 
pria-i opțiune, cu un aport, pe cit de 
original, pe atit de bogat, nu numai 
la deslușirea sensului epocii contem
porane, dar și la identificarea căilor 
și mijloacelor care să conducă la în
sănătoșirea climatului internațional, 
la destindere, pace și cooperare in
tre popoare.

Activitatea dinamică și consecven
tă pe plan extern a României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu este 
pretutindeni cunoscută și stimată, ca 
o nouă și puternică prezență in con
știința lumii, prin reliefarea hotă- 
nrii popoarelor de a trăi libere, stu
pine în tara lor, 
independentă și
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care a aureolatîsărlt ae soare 
victoriei de la Austerlitz. Pentru 
oria artiștilor și istoricilor noș- 
t astfel a fost consemnată Alba 

în slăvită zi de 1 Decembrie 
evocată — cu ocazia semicen- 
îlui ei — de către istoricul con- 
ran Maurice Baumont, în unul ’ 
de mai serioase cotidiane frân- 
le mare tiraj, cu aceste cuvin- 
,Poporul român căpătase de 
conștiința de sine, avînd senti- 
1 originii și limbii sale, pe 
revendica și pentru frații din 

ciile aflate sub ocupație stră- 
1 special din Transilvania. Se 
cu stăruință unirea românilor 
ocuiau de o parte și de alta a 
iilor în cadrul unui singur 
ațional... Alba Iulia este ceta- 
orică a lui Mihai Bravul, care 
și tui secolului al XVI-lea reu- 
ub sceptrul său cele trei țări 
e : Muntenia, Moldava și 
Ivsnia. Alba Iulia simboliza 
mirea tuturor românilor. Și a- 

inpunătoare adunare are loc 
tțritoriu complet lipsit de tru- 
ră trupele Antantei, fără tru- 
ji Mackensen în plină retra- 
:ără armata română, care, abia 
rizată, tocmai trecuse Carpa- 
ii amploarea sa, manifestația 
Alba Iulia, unde este procla- 
tnirea Transilvaniei cu Româ- 
irespundea unui adevărat ple-

icul american Keith Hitchins, 
•area sa .recentă „Cultură și 
ilitate în Transilvania", arată 
lu-i cum la 1 decembrie 1918 
convocată Marea Adunare Na

de la Alba Iulia, precizînd : 
90 000 de oameni adunați acolo 
>rat cu majoritate covirșitoare 
punerea Consiliului Național 
ire a Transilvaniei cu Vechiul

r nmunicare Ia Sesiunea știin
țe la Ateneul Român c.onsa- 

aniversării făuririi statului 
al unitar român.

creștină, ca să-l avertizeze, neclintit 
ca sentinela romană din fresca de la 
Ateneu, că : „nu vom ceda nici o 
palmă de pămînt cit vom fi in viață". 
Și, mai tirziu, tot astfel evocind le
gătura autohtonilor cu pămintul, un 
document din 1542, care reține obser
vația făcută de un alt străin (scri
soarea lui Martinuzzl către episcopul 
de Kalossa), atestă acest adevăr in
contestabil : „Din vechime se fră- 
mintă transilvănenii cu gindul să se 
desfacă de acest regat al Ungariei și 
să trăiască după exemplul Moldovei 
șl Munteniei și nu vor intîrzia să 
facă pasul acesta".

Unirea realizată de Mihaî Viteazul 
a fost înțeleasă și explicată de multi 
străini ca fiind o „recuperare" a Da
ciei, ca un stat românesc, alcătuit de 
poporul român. Cronicarul sas Io- 
hann Filstich afirmă că „acest voie
vod, așa cum nu-i fu dat cîndva 
vreunui înaintaș al său, fu cinstit 
ca singur domnitor al vechii Dacii și 
al celor trei țări române". Stîrnind 
un larg ecou în istoriografia vremii, 
revoluția lui Horea — despre care se 
spunea că vroia să se proclame „Rex 
Daciae" — a atras și ea atenția di
plomației, culturii și artei europene 
de-acum două veacuri. încă înainte 
de izbucnirea revoluției de Ia 1848— 
49 din Principatele române, publi
cistul Hippolyte Desprez scria des
pre români : „acest popor ciuntit al
cătuiește încă de pe acum un singur 
corp și întinsul teritoriu care-1 cu
prinde în unitatea sa se numește 
România, dacă nu în limba tratate
lor. cel puțin în aceea a patriotismu
lui".

Un important moment al luptei na
ționale a românilor transilvăneni din 
perioada cuprinsă între revoluții de 
la 1848 și unirea din 1918 a fost, după 
cum se știe, mișcarea memorandistă. 
Această amplă desfășurare, în pro
porție de masă, a luptei românilor . 
s-a bucurat de o caldă și impresio
nantă simpatie, de un viu sprijin 
moral din partea celei mai largi opi
nii publice din Europa. Un om po
litic de importanța 
sublinia încă de i 
transilvăneni nu mai 
piedicați în năzuința 
unire cu țara.

Dar însăși mișcarea 
soldată cu persecuții și ani de tem
niță, a dovedit că nu pe calea peti
țiilor și memoriilor putea fi rezolvată

i lui Clâmenceau 
atunci că românii 

puteau fi im- 
lor dreaptă de

memorand! stă.

sale, la viitorul congres al păcii, va 
acorda simpatia sa și întregul său 
ajutor principiului general al unită
ții române" ; iar la 22 noiembrie 1918, 
ministrul afacerilor externe al Ita
liei, Sidney Sonino, trimitea o scri
soare oficială către Consiliul Națio
nal al Unității Române, in care se 
exprima „simpatia profundă și per
manentă a guvernului italian pentru 
aspirațiile juste și legitime ale po
porului român".

Explicația unei audiente atit de 
largi și unanime a cauzei românești 
in conștiința publică internațională 
se află in exercitarea liberă și de
plină de către români a dreptului 
imprescriptibil al popoarelor la auto
determinare, principiu politic funda
mental, formulat și de V.I. Lenin de 
pe pozițiile revoluționar-socialiste, și 
susținut de președintele Woodrow 
Wilson de pe pozițiile democrației 
burgheze a timpului.

La 4 iunie 1920 a fost semnat Tra
tatul de pace dintre puterile aliate 
și asociate, pe de o parte, și Ungaria 
pe de altă parte, la doi ani după 
unirea de facto realizată de națiunea 
română.

Față de unele obîecțiuni ale dele
gației maghiare cu privire la traBatea 
frontierelor, conferința de pace a or
ganizat o cercetare „lâ fața locului". 
O comisie mixtă, formată din repre
zentanți ai Franței, Marii Britanii, 
Italiei și Statelor Unite, la care s-au 
adăugat ai celor în cauză — Româ
nia și Ungaria — a fost încredințată , 
cu verificarea situației etnografice. 
Aceasta a confirmat justețea frontie
relor stabilite prin tratate. Putea deci 
declara Alexandre Millerand, pre
ședintele Franței și președintele Con
siliului Suprem, că Tratatul de la 
Trianon este o operă construită cu 
multă străduință și seriozitate. S-a 
ținut seama, de asemenea — declara 
Millerand — „de voința popoarelor 
exprimată în octombrie-decembrie 
1918, cînd dubla monarhie s-a năruit 
și cind popoare de mult timp opri
mate s-au reunit cu frații lor : ita
lieni, români, iugoslavi, cehoslovaci". 
Acele evenimente cruciale pentru is
toria Europei și a lumii coincideau în 
timp cu prăbușirea imperiului țarist 
și eliberarea unor popoare, mai apoi 
îndrumate către o lume nouă, liberă 
de orice exploatare.

în anii aceia hotăritori și 
niul următor, lupta politică

în dece- 
și diplo-

, de a-și afirma 
suveranitatea, ca 
una dintre carac
teristicile dezvol
tării sociăl-isto- 
rice contempo
rane.

Dintre : 
mii de 
prezente 
ratura 
mondială 
timii 18 ani des
pre. rolul 
jUcat de 
ședințele 
noastre în 
rea 
libertății si suve
ranității. a păcii 
Si cooperării in
ternaționale . aș 
cita, intre altele, 
pe Pietro Longo, 

secretar al Partidului Socialist De
mocratic Italian, care arăta că „Poli
tica promovată de președintele 
Nicolae Ceaușescu se evidențiază 
prin apărarea suveranității naționale 
a statelor, a dreptului la autodeter
minare al popoarelor. în opiniile sale 
prevalează rațiunea de stat si aceas
ta este o politică deosebit de realis
tă. Dealtfel, rolul președintelui 
Nicolae Cepușescu este foarte impor
tant și depășește granițele României, 
ale Europei, ceea ce înseamnă de 
fapt a avea conștiința responsabili
tății ce apasă pe umerii săi. 
curgînd din. rolul internațional 
care l-a avut și, fără îndoială, îl 
si in prezent".

Și avind în vedere același ecou 
ternațional la care ne-am referit pină 
acum privitor la poziția țării noastre, 
aș încheia cu reprezentantul celui 
mai înalt for, Javier Perez de Cuellar, 
secretarul general al Organizației Na
țiunilor Unite, care declara recent : 
„Cunoșteam multe despre inte
resul pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu îl acordă tuturor proble
melor internaționale. Dar, întîlnin- 
du-1 personal, mi-a făcut plăcere să 
constat cit de cuprinzătoare e ana
liza pe care o face tuturor aspectelor 
vieții internaționale, întregii proble
matici actuale, cit de mare este ata
șamentul său pentru pace și înțele
gere între națiuni (...). Consider că, 
în cadrul tuturor activităților noastre, 
în tot ceea ce întreprindem, avem 
alături țara dumneavoastră, o țară ce 
se consacră plenar Națiunilor Unite, 
o țară care, în inițiativele din cadrul 
politicii internaționale, are o poziție 
foarte, foarte consecventă, in concor
dantă cu principiile O.N.U. Activita
tea României a exercitat mereu o 
deosebită influență asupra țărilor 
membre ale organizației. Ea a obți
nut rezoluții de o importantă intr-a
devăr extraordinară pentru viața in
ternațională, pentru comunitatea in
ternațională".

Sînt, iată, doar cîteva din mulți
mea exemplelor ce se pot aduce, care 
demonstrează că niciodată, in multi
seculara ei istorie, România nu 
a ocupat pe scara prestigiului 
mondial un atît de înalt loc și pe de
plin meritat, ca azi, la a 
versare a Unirii de la 1 
1918, și că perseverența, 
și înțelepciunea pdlitică

• conducători ai poporului 
contextul vieții internaționale, se re
găsesc, cu înzecită izbindire. in ac
tivitatea șt personalitatea președin
telui României, născut — printr-una 
din acele fericite potriviri ale desti
nului țării — în chiar neuitatul an 
1918.
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de „Imne", începute în 
1973 cu „Imnele bucuriei", 
deschide poeziei lui loan 
Alexandru o- perspectivă 
inedită în literatura noas
tră actuală. Genul liric al 
antichității clasice ilustrat 
de Pindar, din care poetul 
nostru a tradus și pe care 
i-a cercetat comparatistic*  
într-o teză de doctorat, 
„Patria la Pindar și Emi
nescu", capătă o extensie 
nemaiîntîlnită prin această 
suită de cărți. Prin „Imne", 
loan Alexandru se indivi

aici o înstrăinare a poetu
lui de propria-i condiție, de 
acea sinceritate a comuni
cării palpitului uman și 
nici atașarea de tărimurile 
cbnceptuale reci și neutre, 
ci doar un spor de înțele
gere și luare in posesie a 
adevărurilor filtrate prin 
înțelepciune. loan Alexan
dru a devenit in poezie 
mai înțelept, și de aici 
mai bun nu in sensul strict 
al unei gindiri maniheiste.

acestea, iubirea nu produ
ce ceea ce numim, cu un 
termen acreditat, poezia 
erotică. O spiritualizare 
continuă a sentimentului, 
cu unele conjuncții electi
ve la poezia lui Petrarca, 
uneori și o marginală con
ceptualizare fac din iubire 
un principiu primordial al 
cosmosului, adevărată axă 
de cosmogonii ; „cind a 
scăpat pămintul printre 
stele... L-am smuls pe-un

la sine / Ci se absoarbe-n 
ce nu-i aparține / In casă 
nouă, neîncăpătoare t Ră
nește fruntea-ntru încoro
nare / Nu s-a găsit de 
frunte împărată / Decit a- 
ceastă rană vindecată / 
Frumusețea să devină hra
nă / Din suferinți se-nfrup- 
tă și prigoană / O lacrimă 
atinsă de iubire / împie- 
trește-n perlă izbăvire". 
Ca și în volumele anteri
oare, motivul central al

dualizează nu numai în an
samblul liric contemporan, 
dar produce o mutație 
esențială în însuși uni
versul său poetic îndreptat 
spre teritorii diferite de 
cele din „Viața deocamda
tă" sau „Infernul discuta
bil". Această mutație poate 
fi ușor sesizată atît in sub
stanța poeziei, cit și în for
mele prozodice preferate. 
De la viziunea dramatică

Sentimentul etern uman 
al iubirii de patrie*)

comunicind in tonalități 
sumbre impactul existenței 
confruntate cu absolutul.
căreia ii corespunde un 
excurs poematic mai puțin 
preocupat de formele ar
monice, se trece, dacă nu 
brusc, oricum consecvent, 
la o deschidere a spațiului 
poetic spre zonele încreză
tor luminoase ale acordului
dintre om, lume și cosmos 
transmise în echilibratul și 
expresivul stil clasic. Noua 
perspectivă, de esență filo
zofică, cu izvoare din cele 
mai diverse, îl scoate pe 
poet din vîrtejul amețitor 
al trăirilor propriilor stări 
și-l plasează in ipostaza 
mai puțin febrilă a unui 
contemplator situat la oare
care distantă de iradierea 
propriei lumi năvălite în 
vers. Nu desprindem de

’) loan Alexandru : Im
nele iubirii, editura Cartea 

\ românească.

ci al capacității de a cu
prinde și explica lumea, de 
a-i pătrunde nevăzutele și 
schimbătoarele legi. In
tr-un fel, poezia scapă de 
sub teroarea timpului toc
mai pentru că îi descoperă 
adevărata durată : eterni
tatea neperisabilă în isto
rie. Originalitatea „Imne- 
lor" poate fi identificată 
atunci cînd cuvintul, logo
sul, cum ii place poetului 
să-1 numească, se înscrie 
în plăsmuirea istoriei și își 
asumă faptele ei. „Ce nu 
poate cugetul cuprinde / 
Prin iubire-i dat să-ntreză- 
resc" — proclamă poetul, 
descifrând, în tradiția marii 
noastre poezii, puterea as
cunsă a sentimentului 
omenesc. Deși virtuțile iu
birii par a nu cunoaște 
margini, de la zămislirea 
vieții la naștere, înflorire 
și rodire, ea rămîne un dat 
al vieții pentru că, va spu
ne poetul, „nu e moarte 
unde e Iubire". Cu toate

crin din lacrimile mele / 
Să nu se-ndepărteze neîn
trerupt / Să dobindească-n 
cosmos limpezire / Am în
ceput din ele să-i înfrupt / 
Oceanele străpunse de or
bire //In pulbere am fost 
amestecat / Să poată prin- 
de-n pumni frămîntătură / 
Eram pe crengi în rouă 
scuturat / Și-am zămislit 
întîia creatură". Născută 
din „blîndețe și iubire", 
viața este rodul unei du
reri depășite ; poetul aso
ciază ritmurilor cardinale 
zeități păgine sau bizantine 
intr-o mitologie personal- 
sentimentală sau simbolic 
reprezentativă. O nuntă 
poate deveni simbol al ză
mislirii prin durere și mo
tivul nașterii perlei i se 
pare poetului reprezenta- 

* tiv : „Să licăre pe fruntea 
împărată / I-această rană-n 
taină vindecată / Răbdarea 
îndelungă-n agonie / Găsi
tă vrednic? dO-mnărătio /

e

unor astfel de versuri îl 
constituie mitul construc
ției și al împlinirii prin 
sacrificiu: poetul desco
peră pretutindeni Înțele
suri ce duc la mitul din 
balada meșterului Manole, 
mitul creației. Perfecțiu
nea cere efort, iar efortul 
durere ; aceasta este de 
fapt „lucrarea dragostei" : 
„Că din iubire lumea e 
creată / Se vede după fru
musețea ei / Că dragostea 
e implicată / In tot ce făp
tuim mâi cu temei".

Situată la originea făp
turii. iubirea se află ca 
atare in toate elementele. 
Apa, în ipostazele de pică
tură, izvor sau mare, dobin- 
dește, în starea cea mai 
pură, chipul de „rubinia 
rouă" sau, in înfățișarea 

.ei cea mai umană, cristali
nul Iacrimei. Tot astfel 
astrul rece al nopții, luna, 
se încarcă, într-o viziune 
romantică, cu o mulțime de 
simboluri, care numai ele

ar merita o cercetare aten
tă, așa cum cîntecul adus 
luminii și rodirii se asocia
ză unui topos romantic 
transfigurat de sensibilita
tea profundă a omului 
ajuns la anotimpul înțele
gerii interacțiunii profun
de dintre lucruri și fapte.

Legat prin mii de fire de 
lumea satului transilvan, 
loan Alexandru aduce și 
în această carte de suflet o 
vibrantă laudă pămîntului 
natal, atit de des evocat, 
dar mai ales invocat ca 
argument suprem al deve
nirii în patrie. Interiorul 
domestic, viața de familie, 
imaginea casei și a părin
ților, peisajul satului natal 
alcătuiesc o frescă sensi
bilă, esențializată a memo
riei poetului. Totul devine 
o mărturie a prețuirii pen
tru matricea noastră rura
lă, chiar și atunci cind o 
idilizare venită din lumea 
copilăriei ne face să între
zărim. presiunea unor ele
mente livrești, pe care 
poetul nu le ilustrează, 
deși unele „se simt" la lec
tură. Predominantă în a- 
ceastă evocare a lumii sa
tului rămine credința poe
tului că „veșnicia s-a năs
cut la sat". în această țari
nă „nu-i loc decit pentru 
iubire", aici „Șt țărîna este 
cintătoare / Și în ea sînt 
laude-ndeajuns / Tot ce 
rodește nu mai moare / De 
inviere-i cosmosul stră
puns". Poetul a depășit 
faza ceremonialului rural, 
specifică lui Coșbuc sau 
Șt. O. Iosif, pentru a se 
descoperi într-o mitologie 
a satului mai apropiată de 
Blaga, dar nu străină 
de atmosfera pastelurilor 
alecsandrine, de nostalgia 
infinitului marin Sau a lu
minii reci, lunare, emines
ciene.

Emil VASILESCU

O vatră 
de 

talente
Fără îndoială, cine vede astăzi 

Teleormanul retine năzuința a- 
cestui județ către modernizare, 
efortul lui de a întrerupe ori
zontalitatea cimpiei cu noua si
luetă a orașelor, cu masivitatea 
platformelor industriale. Este o 
dorință de a se șterge urma ve
chilor urbe prăfuite și întune
cate, unde „nu se intimpla ni
mic", este o revanșă asupra tre
cutului, asupra unor prejudecăți 
legate de nemișcarea destinului 
său.

Dar Teleormanul nu este nu
mai atit. Dincolo de această fru
moasă și continuă strădanie de 
a nu mai semăna cu sine însuși, 
cel de altădată, el este un teri
toriu precis conturat, ușor de 
recunoscut ih marea geografie 
spirituală a țării. Prin Alexan
dru Depărățeanu și Gala Galac- 
tion, Dimitrie Stelaru și Miron 
Radu Paraschlvescu, Zaharia 
Stancu și Marin Preda, ca și 
prin alți scriitori , născuți 
aici. Teleormanul a intrat pe 
poarta de aur a literaturii ră
mâne. Spațiul despre care a- 
minteam continuă să intre în 
substanța literaturii generații
lor mai tinere, imbogățindu-se, 
nuanțindu-se. Nevoia de afir
mare, întemeiată nu numai pe
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tradiție, dar și pe existența unor 
valori autentice, a dus la ini
țierea unor festivaluri de crea
ție. A fost anul trecut cel de 
proză scurtă „Marin Preda", a 
fost recent un altul de poezie 
„Zaharia Stancu". Ca un oma
giu adus marilor scriitori por
niți de pe aceste meleaguri, 
ca o nevoie de confruntare cu 
literatura care se scrie in alte 
tone ale țării. Este meritul oa
menilor din județ că au înțeles 
să-i cinstească astfel pe cei 
care, prin geniul și truda lor, au 
făcut din Teleorman un spațiu 
distinct in geografia spirituală 
a patriei.

Organizat de comitetul jude
țean de cultură și educație so
cialistă și Uniunea Scriitorilor, 
Festivalul interjudețean de poe
zie „Zaharia Stancu" s-a bucu
rat de participarea a numeroși 
creatori din țară, dar și de pre
zența unor cunoscuți critici, 
prozatori și poeți, reprezentanți 
ai revistelor literare și ai unor 
edituri. Prestigiul omului și 
scriitorului Zaharia Stancu, fiu 
al acestor locuri, precum și 
această sinceră și frumoasă do
rință de afirmare au dat con
cursului un larg caracter in
terjudețean, situindu-l, încă de 
la prima ediție, alături de pres
tigioase festivaluri literare din 
țară. Așa cum a fost conceput 
și cum s-a desfășurat, el a în
semnat un cald omagiu adus 
marelui scriitor și, in același 
timp, un mijloc de a descoperi 
și stimula condeiele mai tinere, 
care-și văd astfel confirmate 
strădaniile și speranțele lor.

Dintre manifestările ce au 
avut loc cu prilejul festivalului 
in comuna Salcia, localitate 
unde s-a născut autorul lui 
„Desculț", merită menționată 
sesiunea de comunicări, unde 
am ascultat nu numai intere
santele expuneri ale unor cri
tici literari bine cunoscuți pu
blicului larg, dar și contribuții 
originale la interpretarea ope
rei lui Zaharia Stâncă, care ă- 
parțin unor profesori de litera
tură din județ.

Această primă ediție a unei 
manifestări consacrate unuia 
dintre cei mai mari scriitori ai 
Cimpiei Dunărene se va îmbo
găți in anii viitori cu noi șt im
portante activități. Deocamdată 
să consemnăm inaugurarea ex
poziției memoriale Zaharia 
Stancu la Salcia, in casa copi
lăriei marelui poet și prozator, 
unde cărți, documente, foto
grafii, obiecte personale alcătu
iesc, la un loc, portretul și per
sonalitatea celui omagiat. Este 
de relevat și masiva participare 
la concursul de poezie organizat 
sub egida moștenirii scriitoru
lui : peste 1 700 de lucrări, a- 
parținind unui număr de 253 
creatori din aproape toate jude
țele țării. Dintre acestea, ju
riul a selecționat pe cele pre
miate in cadrul unei festivități 
desfășurate la căminul cultural 
din comuna Salcia, satul aceluia 
a cărui operă, așa cum sublinia 
poetul Florin Costinescu. „s-a 
situat definitiv in eternitatea 
spiritului românesc. Cinstindu-i 
cuvintul, opera și amintirea, 
deschidem o fereastră spre a- 
ceastă eternitate. O fereastră 
necesară in primul rină nouă, 
celor de astăzi". Criticul și isto
ricul literar Alexandru Piru 
arăta că „apreciez mult acest 
festival-concurs interjudețean, 
care constituie un cadru op
tim de stimulare șt afirmare a 
noi și autentice talente din rin- 
dul creatorilor de poezie. S-a 
dovedit că scriitorul e viu, foar
te prețuit de critici, ca și de 
localnicii care se mindesc cu 
proveniența sa din Salcia".

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii*

Festivalul național „ClNTAREA ROMÂNIEI" 
O MONOGRAFIE A

SATULUI MARAMUREȘEAN 
realizată de cineaști amatori

Satul maramure
șean-de azi constituie 
o reală tentație pen
tru cercetătorul preo
cupat să dezvăluie 
lumii, prin interme
diul filmului etno
grafic, rădăcinile a- 
dinci ale spirituali
tății românești, dar și 
cum se explică robus
tețea morală ce a ali
mentat, peste veacuri, 
unitatea indestructi
bilă a tuturor româ
nilor, continuitatea lor 
în. vatra istorică a 
neamului nostfti. A- 
tunci cînd cineaștii au 
și harul, și meșteșugul 
de a spune frumos a- 
ceste adevăruri, știin
ța și arta lor consti
tuie un mare ciștlg 
pentru educație.

Cu aceste gînduri 
am părăsit sala de 
proiecții a Casei de . 
cultură a sindicatelor 
din Baia Mare după 
gala de filme prezen
tată publicului de fa
milia de cineaști a- 
matori Oțoiu : Simion 
— fost aviator, acum 
pensionar, Adriana — 
laborantă, Adrian — 
profesor, șl Irina — 
absolventă de liceu. 
Soții Oțoiu s-au decis 
să încerce o treabă pe 
care n-au mai fă
cut-o : in primul rind 
să . învețe foarte bine 
lecția filmului etno
grafic, iar apoi să se 
dedice acestei arte, 
pentru că ea nu este 
o simplă meserie. în 
acest sens l-au rugat 
pe conf. univ. dr. Ion 
Chiș Șter, de la Insti
tutul de invățămint 
superior din Baia 
Mare, să-1 ajute. A re
zultat astfel o expe
riență demnă de toată 
stima, de pe urma că
reia a rămas pe peli
culă, ca document 
peste vreme, o adevă
rată monografie etno
grafică a unui sat ma
ramureșean, anume 
localitatea Sat-Șuga- 
tag, ca o sinteză a în
tregii zone cu pri

vire la ocupație, viață 
spirituală, port, tra
diții și obiceiuri, crea
ții folclorice, inte
grare in peisaj, stil de 
viață.

Pe ecran se derulea
ză crâmpeie de viață 
rustică autentică ce 
alcătuiesc peliculele 
„Moșu", „Sărbătoare 
la stină“, „Mica vale 
verde", „La coborîtul 
stinelor" și altele. Spre 
meritul autorilor, apa
ratul de filmat este o 
prezență discretă prin
tre săteni, se mișcă 
firesc și „nevăzut", iar 
ceea ce povestește el 
prin imagini se asea
mănă cu relatarea unui 
observator ce trăiește 
printre eroi. Autenti
citatea și priceperea 
de a reține gestul sem
nificativ sînt calități 
principale ale acestor 
pelicule. Dealtfel, pe 
seama unor asemenea 
calități, recentele crea
ții ale soților Oțoiu au 
cistigat numeroase 
premii întli la festiva
lurile organizate în 
diverse județe ale țării. 
Tot așa cum laureate 
ale edițiilor prece
dente ale Festivalului 
național .,Cîntarea 
României" sînt și fil
mele lor „Ceramica de 
Săcel", „Vărâritul", 
„Stină la Valea Ste
jarului" și altele.

— Cum ați reușit să 
realizați, cu mijloacele 
modeste ale amatoru
lui, aceste filme în 
care totul este trăit cu 
autenticitate ? — i-am 
întrebat pe soții Oțoiu. 
Iată răspunsurile :

— în intervalul a 
doi ani cit au durat 
filmările am avut 
timp să ne cunoaștem 
bine cu sătenii. Am 
dormit în colibă cu 
ciobanii, ij-am ajutat la 
lucru, am mincat cu ei 
pe cimp, am băut apă 
din aceeași cană, astfel 
incit prezența noastră 
acolo și a aparatului 
de filmat nu mai jtre- 
zea curiozitatea nimă

nui. Țăranii filmați de 
noi se poartă normal :' 
nimic nu s-a organizat 
special pentru a fi fil
mat. (Simion Oțoiu).

— Nici o secvență 
n-a fost repetată. Nici 
nu se putea. Dacă 
nouă ne scăpa ceva la 
prima filmare doar a- 
nul următor se putea 
recupera. Am făcut in 
Sat-Șugatag vreo 20 de 
filme și tot nu putem 
spune că n-am mai a- 
vea ce filma aici. Am 
lucrat cu sentimentul 
că fiecare scenă este 
unicat, ea nemairepe- 
tindu-se niciodată și 
nicăieri. Cînd am re
venit in sat cu filmul 
gata am avut o mare 
surpriză. în sală ni
meni nu asculta sono
rul, sătenii comentînd 
ei înșiși imaginile cu 
umor și veselie, adău
gind amănuntul de 
viață care crea buna 
dispoziție. Era cea mai 
bună dovadă că nu > 
i-am dezamăgit. (A- 
driana Oțoiu).

...Cel doi interlocu
tori consideră a fi de 
datoria lor ca și îr 
continuare să facă f: 
me consacrate vieții 
muncii maramureșet 
lor, astfel ca să poa 
înregistra pe pelicui 
cit mai mult din ■ 
menisa comoară soiri, 
tuală a satului contem
poran, să tezaurizeze 
prin mijloacele ce le au 
bogatele tradiții stră
moșești de cultură și 
civilizație românească. 
Cu aceeași stăruință se 
ocupă însă și de for
marea unor pricepuți 
cineaști amatori prin 
intermediul cineclubu- 
lui casei de cultură, 
tineri capabili de a 
face filme care să slu
jească cu adevărat e- 
ducației patriotice, e- 
ducației .pentru fru
mos șl adevăr.

Gheorqhe SUSA 
corespondentul 
„Scinteii"

Artă
(Urmare din pag. I)
bineînțeles, grevează 
asupra mesajului edu
cativ. O astfel de ati
tudine mai înseamnă 
ignorarea faptului că 
înnoirea nu este un 
capriciu, ci o lege 
care certifică esența 
revoluționară a orică
rui act artistic auten
tic. Pe Eminescu, pe 
Bacovia, pe Arghezi 
ori pe Sadoveanu ii 
citim azi altfel decit îi 
citeau părinții ori bu
nicii noștri la începu
tul secolului, această 
modificare a perspec
tivei se datorește fap
tului că sensibilitatea, 
experiența noastră de 
lectură au fost mar
cate în timp de o 
realitate istorică nouă 
și, deopotrivă, de o 
realitate literară nouă.

între autor, ca per
sonalitate individuală, 
șl public, ca persona
litate colectivă, se in
terpune educatorul. 
Indiferent de meseria 
lui, profesor sau bi
bliotecar, ziarist, critic 
literar, artist amator 
ori activist cultural, el 
însuși este nu un sim
plu agent de legătură, 
ci o personalitate, un 
spirit creator care rea
lizează o lucrare difi
cilă, meticuloasă și te
nace. De pildă, pasiu
nea lecturii, obiceiul 
de a cumpăra sau im- 
prumuta cărți siste
matic sint consecințele 
unor eforturi de mij
locire care durează ani 
de zile și la care co
laborează mai multi 
factori, școala în pri
mul rind. . Marele a- 
vantaj al ultimelor 
decenii din istoria so
cialistă a României 
constă în făurirea unui 
sistem educațional 
complex, în asumarea 
responsabilităților le
gate de făurirea omu
lui nou de către în
treaga societate. Cui-

și educafie
tura se construiește 
azi de popor pentru 
popor, individualitatea 
consolidindu-se in con
textul afirmării și pro
pășirii colectivității.

Termenul care nu
mește in mod curent 
un aspect sau altul, 
un eveniment mai 
mare sau mai mic din 
procesul muncii cultu
ral e este acela de ac
țiune. Un vernisaj, o 
lansare de carte, o șe
zătoare, o audiție mu
zicală. o ședință de 
cenaclu etc. sint acți
uni. Cuvintul acesta 
nu e, poate, foarte ex
presiv, dar de multe 
ori tocmai prin ceea 
ce are el comun defi
nește exact un conți
nut, ceva care s-a fă
cut, fără a ne mai 
spune insă și dacă s-a 
făcut bine sau nu. 
Dar, cum se știe, ne 
aflăm intr-un domeniu 
în care lucrurile tre
buie privite în primul 
rind din perspectiva 
calității, a efectelor e- 
ducative. O acțiune, 
fie ea semnificativă 
prin energia cheltuită, 
prin forțele puse în 
mișcare, dar care nu 
a ajuns la public, ră- 
mîne ceea ce și spune 
că este : o „acțiune" 
și nimic mai mult. Din 
fericire, asemenea „ac
țiuni" formale, nefina
lizate prin dialogul ac
tiv cu publicul sint 
tot mai rare. Festiva
lul național „Cîntarea 
României", generoasă 
inițiativă a secretaru
lui general al partidu
lui are. intre multiple 
alte calități și pe aceea 
de stimulator al ener
giilor colective, de li
ant intre muncă și 
creație, între atitudine 
și expresie. Un adevăr 
elementar ne arată că 
principiile, ideația nu
dă nu fac arta, așa 
cum tot un adevăr e- 
lementar e acela po
trivit căruia precepte

le nu fac singure edu
cația. Opera artistică 
de valoare nu e, desi
gur, de conceput• in 
afara ideilor și a ex
presiei deopotrivă. Ro
lul celor care deschid 
și întrețin accesul la 
operă nu e doar acela 
de a împrospăta și a- 
sigura buna răspindire 
a ideilor, ci și de a 
milita pentru implica
rea de conștiință a pu
blicului.

Spunînd acestea, ne 
gindim la faptul că și 
in acest domeniu, al 
educației prin artă, 
trebuie să fim mai e- 
ficienți, să afirmăm 
un mai pregnant spi
rit revoluționar, așa 
cum ne solicită docu
mentele de partid, așa 
cum evidențiază dez
baterile politice de 
anvergură pe proble
me ideologice și cul
tural-educative, desfă
șurate în spiritul idei
lor cuprinse în cuvîn- 
tarea secretarului ge
neral al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Consfă
tuirea de la Mangalia. 
Valorile de excepție 
pe care le-a produs și 
le produce spirituali
tatea românească im
pun realizarea unui 
dialog de elevată ți
nută cu cei cărora a- 
ceste valori le sînt 
destinate și a căror 
conștiință e atit de re
ceptivă la mesajul ar
tei adevărate. Toți cei 
care, intr-un fel sau 
altul, ne propunem să 
facem educație avem 
datoria profesională și 
morală de a conferi 
muncii noastre o nouă 
calitate. Există ■ în 
România de azi un pu
blic1 iubitor de artă, 
receptiv și competent, 
ale cărui exigențe 
cresc mereu, exigențe 
cărora atit creatorul 
de valori artistice, cit 
și cel care face educa
ție trebuie să le țină 
pasul.
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(Urmare din pag. I)
tuturor claselor și păturilor sociale, o democrație a muncii".

Orice discuție despre democrația 
muncii trebuie să înceapă cu elemen
tul ei prim : dreptul la muncă. Cu 
atit mai mult cu cit milioane de 
cetățeni ai lumii sint frustrați de 
acest drept și implicit de posibilita
tea de a se realiza ca oameni, de 
a-și dezvolta și valorifica disponibi
litățile umane. De aceea am înțeles 
satisfacția cu care maistrul Cornel 
COTOARA, de la Întreprinderea de 
covoare din Alba lulia, ne relata sec
vențe, e drept comune, dar care cu
prind in ele o semnificație majori : 

„Cu puțin timp în urmă — ne spu
nea — s-au angajat în unitatea noas
tră 25 absolvente de școală profesio
nală. Au venit în secția de țesătorie 
unde sint maistru de schimb. Am 
remarcat la tinerele muncitoare se
riozitatea și buna pregătire profesio
nală. Și am mai observat ceva : fi
rescul cu care au pășit in întreprin
dere, siguranța întrebărilor și a ges
turilor cu care au început lucrul. Nu 
este vorba.numai de liniștea pe care 
țl-o poate da cunoașterea temeinică 
a meseriei, ci de ceva mult mai im
portant. Am descifrat pe chipul lor 
expresia hotăririi și răspunderii cu 
care au intrat în exercitarea unui 
drept fundamental — dreptul Ia 
muncă garantat și apărat de societa
tea noastră socialistă. Aproape toate 
fetele veneau din satele situate în 
Împrejurimile Albei lulia.

Cu cîțiva ani în urmă am trecut 
șl eu prin dificultățile pe care ți le 
dă dreptul... de a alege locul de 
nluncă. Eu am ales Întreprinderea de 
covoare, unitate nouă. In 1978 am 
dat ajutor la montatul utilajelor. Am 
organizat fluxurile tehnologice, am 
pregătit viitoarele noastre locuri de 
muncă. Este și acesta un drept de 
seamă al muncitorilor. Acela de a fi 
profund implicați in autoconducerea 
și autogospodărirea întreprinderilor. 
Partidul și statul nostru fac eforturi 
mari de a crea în toate zonele țării 
condiții pentru ca toți cetățenii să 
beneficieze în mod real de acest drept 
căruia i-aș putea spune un drept 
uman. După cum am aflat, bunăoară, 
numai la noi, in județul Alba, au fost 
create în acest cincinal 6 000 noi 
locuri de muncă. Acesta este drep
tul care ne dă puterea, tăria de a 
depăși greutățile, de a merge spre 
mai bine pe calea muncii. Este un 
drept al tuturor, Maria, soția mea, 
lucrează tot la întreprinderea de co
voare. Tot aici în unitate mai lu
crează fratele meu, loan, și soția 
lui. Sabina. Iată numai in familie 
cîți beneficiem de noile locuri de 
muncă create prin punerea în func
țiune a întreprinderii. Sintem numai 
în acest colectiv peste 1 700. Români, 
dar și maghiari și germani, cum este 
structura populației prin aceste părți. 
Dar cînd este vorba de muncă, sin
tem unul și unul. De noi toți depinde 
doar ca treaba să meargă bine. Ca 
munca să fie muncă. Eficientă, bine 
organizată".

— La cei peste 45 de ani al săi, 
maistrul Nicolae TOMA este unul din 
C!i mai apreciați șefi de lot din ca
drul Șantierului de pe platforma 
Combinatului de îngrășăminte chimi
ce Slobozia. Dacă ar fi să sintetizați 
— l-am întrebat noi —în citeva cu
vinte experiența dumneavoastră de 
viață in fața unui tinăr, de pildă, ce 
i-ați spune ?

— I-aș mărturisi bucuria unei 
vieți împlinite, clădită pe muncă 
cinstită, pe convingeri curate, pe 
respectul sincer al oamenilor cu care 
am trăit și lucrat. I-aș comunica 
satisfacția de a fi izbindit în viață, 
mulțumirea pentru condițiile de 
care am beneficiat. Mai presus de 
toate i-aș spune hotărît. ca să țină 
minte, că faptele dacă sint fapte se 
recunosc șl devin merite, că m-n- 
ca în societatea noastră este crite
riul de apreciere, recunoaștere și 
promovare, de împlinire ca om.

Drept argumente i-aș putea vorbi 
despre propria mea biografie. De loc 
sint din Berea, județul Buzău. în 
1954 am absolvit școala profesiona

cinema
• De dragul tău, Anca: SCALA
(11 03 72) — 9: 11.13: 13,30: 15.45; 18;
20, GLORIA (47 46 75) — 9.30: 14,13; 16; 
18; 20, FLAMURA (83 77 12) — 8,15; 12; 
14; 16; 18; 20.
• Program de desene animate — 
9.30; 13,30; Aventurile lui Babușca — 
13,30; 19,30: DOINA (1635 38).
• Misterele Bucureștilor: TIMPURI
NOI (136110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Lovind o pasăre de pradă: LIRA 
(31 71 71) — 15,30: 17.30: 19.30.
• Pe malul sting al Dunării albas
tre: BUZEȘTI (50 43 38) — 15,30; 17,30; 
19,30.
• Un echipai pentru Singapore: 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 
17.30: 19,30.
o Căruța cu mere: FERENTARI 
(80 49 85) — 15.30; 17,30: 19,30.
• O lebădă iarna: GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, POPU
LAR (35 15 17) — 15,30; 17,30: 19.30,
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18: 20.
• Serbările galante: PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30, MUNCA (21 50 97)
— 15: 17,15; 19.30.
• Fructe de pădure: COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30: 19.30.
• Călărețul cu calul de aur: LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30;
15.45: 18; 20.
• Clopotele roșii: STUDIO (59 53 15)
— 10; 13: 16; 19.
• S-a oprit un tren: FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• O afacere murdară: PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18;
20,15.
• Capturați-1 la barieră: EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 16; 18; 20, AURORA

□
• METEOROLOGIA 

IN SPRIJINUL PREVEDE
RII SEISMELOR. ° serie de 
experți francezi in cercetări 
seism o logice sint de părere că 
sistemul european de sateliți 
meteorologici „Meteosat" ar pu
tea facilita, in viitor, prevederea 
cutremurelor de pămint in Eu
ropa și in Bazinul meditera
nean. Noutatea intervenită e3te 
legată de introducerea unui nou 
6istem de ■ transmitere rapidă a 
datelor (patru minute in loc de 
o oră). O asemenea rapiditate ar 
trebui să permită seismologilor 

lă de utilaj petrolier. De atunci și 
pină în 1958 am lucrat la montarea 
si punerea in funcțiune a sondelor 
de la Tirgu Jiu, Țicleni. Rășina, 
Tunși. Rînd pe rind apoi am muncit 
la Onești și Borzești. la Oradea și 
Turnu Măgurele, la Brazi și Slobo
zia. In această perioadă, mai pre
cis intre 1961—1964. am făcut școa
la de maiștri. M-am specializat în 
instalații chimice. Cînd am venit la 
Slobozia, în 1969, era la începutul 
lui iulie. Pe locul unde este astăzi 
combinatul începuse secerișul griu
lui. Am rugat pe un mecanizator să 
recolteze griul de pe locul unde tre
buiau amplasate primele barăci. De 
curind, am Încheiat montajul fabri
cii de amoniac. Este a cincea fa
brică de amoniac la care lucrez.’Pri
mele trei au fost la Turnu Măgure
le. alte două la Slobozia. Mă con
sider împlinit atit ca om în socie
tate. în familie, cît și profesional. 
Cine s-ar fi gindit că eu, unul din 
cei 7 copii ai agricultorului Toma 
din Berea Buzăului, să ajung ce sint 
astăzi. Și, un amănunt : fratele meu 
geamăn. Petre Toma, cu care am 
absolvit școala profesională și am 
lucrat împreună pină in 1958, și tot 
împreună am făcut armata, este a- 
cum maistru principal a.m.c.-ist la 
Combinatul petrochimic Midia. Mai 
am un frate maistru la „Ascenso- 
rul“-București, altul sudor de înaltă 
calificare la Arad, iar cel mare este 
tîmplar la Uzina de utilaj tehnologic 
Buzău. Surorile au rămas acasă 
lingă părinți. Sint căsătorite, sînt la 
rostul lor. Ce-și poate dori mai mult 
un părinte cu 7 copii decît să-1 știe 
pe fiecare la casa lui?

— Activați in întreprinderea tex
tilă „Dacia*  din Capitală de mai 
mulți ani ca secretar de partid. Ce 
drept fundamental credeți că înso
țește acum munca oamenilor din 
unitate? Cintărindu-și atentă cuvin
tele, tovarășa Maria DIACONU ne 
răspunde cu hotărire :

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică): Salonul —• 10; Titanic vals — 
15,30; Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 20; (sala Atelier): Inocentul
— 10,30; între patru ochi — 19,

să analizeze in timp util semna
lele care preced cutremurele de 
pămint. Promotorii acestui pro
iect apreciază că, in plus, tre
buie puse in vinzare aparate de 
culegere și recepționare a date
lor, la prețuri accesibile, care să 
înlesnească utilizarea și prelu
crarea datelor seismice primite. 
Ele ar permite tuturor laboratoa
relor interesate sâ recepționeze 
direct astfel de date și nu doar 
printr-o singură 6tație de recep
ție. Unii seismologi exprimă to
tuși indoieli in privința preve
derii cutremurelor pe această 
bază, mai ales că oamenii de 
știință nu au stabilit încă crite

— Dreptul de a se conduce. Și cred 
că prin acest drept însăși munca pro- 
priu-zisă a căpătat un nou statut, 
o altă calitate. Pentru că omul cînd 
se știe părtaș la dezbateri, la con
ducere. muncește cu mai multă răs
pundere, știe că nu mai poate ară
ta cu degetul în altă parte, că foar
te mult depinde de el acum. Intro
ducerea autoconducerii șî autoges- 
tiunii a întărit conștiința de pro
prietar. răspunderea cu care este 
gospodărită avuția unității.

Doriți un exemplu ? Iată, an de an 
am înregistrat o creștere a calității 
producției. Dovada ? An de an a 
crescut producția la export. Și dacă 
nu cu mulți ani în urmă aceasta 
oscila între 10—20 de procente, a- 
cum ea se ridică la 80 la sută. Un 
alt exemplu ? Modul cum se fun
damentează planurile anuale. In ac
tivitatea noastră este' greu să spui 
acum ce va solicita piața in ulti
mul trimestru al anului -viitor. Dar, 
știți, moda, tipurile de țesături 
ș.a.m.d. se schimbă odată cu ano
timpurile.- Ei bine, acum oamenii 
sint mult mai interesați, prospec
tează Piața, găsesc posibilități de a 
spori volumul producției, de a spori 
gama de mărfuri.

— Cum apreciați activitatea de 
acum a consiliului oamenilor muncii 
al cărui președinte sînteți, compara
tiv cu cea desfășurată in primele 
luni după înființarea acestui orga
nism al democrației noastre munci
torești ?

— Comparați activitatea unei cla
se la începutul unui ciclu de învă- 
tămînt și după trecerea unui an, doi 
sau trei Si veți avea rezultatul. Vreau 
să spun că oamenii ș-au format, au 
învățat să participe la conducere, 
pentru că Si acest drept se învață. 
Nu este suficient să figurezi in a- 
cest consiliu pentru ca să Si parti
cipi efectiv la conducere. Membrii 
consiliului s-au deprins să se con
sulte cu colegii, sint mai activi. în
treabă. vin cu propuneri, au obiec
ții. Tocmai pentru a forma și dez
volta aceste calități invităm la șe
dințele consiliului oamenilor muncii, 
in funcție și de problema discuta

(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Nu vreau să devin adult: CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Dragostea și regina: GRIVITA 
(17 08 58) — 8.45; 12.30; 14,15: 16; 18: 20.
• Elegie: VIITORUL (11 48 03) — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Vraciul: MODERN (23 71 01) — 9; 
12; 16: 19.
• Lunga cavalcadă către școală: 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18: 20.
• Ziua cea mai lungă: CAPITOL 
(16 29 17) — 9: 12,30; 16; 19,15.
• Capcană neobișnuită: BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9.15; 11,15: 13,15; 15,30;
17,30; 19.45; FEROVIAR (50 51 40) — 
9: 11; 13,15; 15,30; 17,30; 19.30, MELO
DIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 
18: 20.
• Un comando pentru apa grea: 
VICTORIA (18 28 79) — 9; 11,30; 14,15; 
17; 19,45.
• Hamlet: UNION (13 49 04) — 10; 
13; 16; 19.
• Atenție la gafe: COTROCENI
(49 48 48) — 11; 13; 15; 17,15; 19,30,
ARTA (213186) — 11; 13,15; 15,30;
17.45; 19,30.
• Dublu delict: FLOREASCA (33 29 71)
— 8,45; 10,15; 14; 16; 18; 20.
• Cascadorul Hoooer: VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Lanțul amintirilor: TOMIS (21 49 46)
— 13.30; 16,30; 19,30.
• Imprumută-mi vocea astă-seară: 
FLACĂRA (20 33 40) — 15; 17; 19.

teatre

RETUTINDENI

tă. cadre de conducere de la toate 
nivelurile, începînd cu șefii de 
echipă.

Dreptul la muncă, dreptul la 
conducere, dreptul la a te bucura de 
prețuirea corespunzătoare muncii de
puse. lată cum munca devine în re
publica noastră infrastructura unei 
democrații principial noi, elementul 
esențial de construcție al democra
ției noastre socialiste. Discutind cu 
alți interlocutori, ne-am dat seama 
că semnificația acestor drepturi poa
te fi înțeleasă și apreciată la justa ei 
valoare numai raportată la răspun
derea care trebuie să însoțească ac
tul muncii și actul social in general, 
la disciplină, la angajarea sub sem
nul căreia trebuie să se desfășoare 
munca, activitatea fivlcă în ansam
blu. Democrația răspunderii, răspun
derea democrației, iată două aspecte 
corelative.

— Cu ani în urmă — ne spunea 
Ion MOȘANU, președintele coopera
tivei agricole de producție Deleni, 
județul Vaslui — nu puteam să ieșim 
dintr-un fel de capcană : oamenii 
plecau pentru că nu erau mulțumiți 
cu cît ciștigau. Măi, le-am spus, tre
buie să rupem undeva! Eu zic să în
cepem cu munca. Producțiile erau 
slabe, de pină la 2 000 kilograme po
rumb la hectar. E adevărat că nici 
pămînturile nu ne ajutau, dar mai a- 
devărat era că nici noi nu ne ajutam. 
Am început cu amenajarea pămin- 
tului. Dar mai mult am lucrat pen
tru a rîndui lucrurile cu oamenii. 
Mai întii cu specialiștii. Veneau și 
stăteau mai mult prin birouri. Vreo 
citeva serii s-au schimbat, pină cind 
s-au stabilizat oameni cu dragoste 
de treabă. In agricultură, exemplul 
este cel mai important lucru. Dacă 
cei ce conduc nu sint in frunte, a- 
tunci lucrurile nu au cum să mear
gă bine. Au venit apoi la rînd trac
toriștii. Și așa am reușit să facem 
ordine și disciplină. Ordine care 
ne-a adus anul acesta o producție 
de peste 7 500 kg porumb la hectar 
de pe 850 de hectare.

Dar altceva voiam eu mai ales să 
spun. Marea noastră biruință este că 
am lecuit boala celor care vor să 
primească înainte de a da. A ace
lora care așteptau ca alții să vină 
să rezolve lucrurile. Or, nimeni nu 
poate- rezolva mai bine decît tine 
și nu există alt instrument mai bun 
în acest scop decît munca temeini
că. Munca reprezintă leacul pentru 
orice dificultate, pentru orice greu
tate. Dacă muncim bine putem fi 
siguri că vom învinge orice.

O altă fațetă a aceleiași mentali
tăți ne relata Ion BOUREANU, mun
citor specialist la Întreprinderea de 
construcții nave și utilaj tehnologic 
Tulcea :

— Ca om care lucrez In Indus
trie de mai mulți ani, pot spune că 
progresul economic a depins întot
deauna de răspunderea in muncă, 
dar niciodată intr-o măsură așa de 
importantă ca acum. Iată, numai la 
Tulcea in ultimii 15 ani s-au ridi
cat unități la care altădată nici nu 
puteam gindi și pe care numai cu 
forța noastră, a județului, nici nu 
le-am fi putut ridica. Acum este rîn
dui nostru să răspundem. Să nu ui
tăm că statul a făcut mari eforturi 
ca noi să beneficiem de asemenea 
întreprinderi. Să-nu uităm eă-aproa
pe ja fiecare loc de muncă se lu
crează piese în valoare de mii de 
lei. unele de valoarea unui apar
tament. De aceea, eu cred că pro
gresul - nostru depinde acum mai 
mult decît putem crede de conștiin
ța răspunderii pe care trebuie să o 
avem față de propria muncă. Iată, 
de pildă, la nivelul anului 1983 e- 
chipa de constructori navali pe care 
o conduc a dublat productivitatea 
muncii. In felul acesta am luat a- 
vans in pregătirea producției anu
lui viitor. De munca noastră, de ca
litatea acesteia depinde acum totul. 
Să facem deci ca munca noastră să 
devină mai rodnică, mai eficientă, și 
prin aceasta să asigurăm condiția 
cea mai importantă a progresului 
republicii noastre, a României 60- 
cialiste.

• dpera Română (13 18 57>: Motanul 
Încălțat — 11; Lacul lebedelor — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11): Bă
iatul și paiele fermecate — 11; Vila 
cu cariatide 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bularidra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Amintiri — 10: Gustul parvenirii —
— 15; Luna dezmoșteniților — 19,30; 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16): Ca
bala bigoților — 10; O zi de odihnă — 
15; Rezervația de pelicani — 19,30.
• Teatrul Mic (14 70 81): Richard a! 
III-Iea — 10: Fluturi, fluturi — 19.
Q Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Șoa
reci de apă — 10; Necunoscuta și 
funcționarul — |5; Mîriiala — 19,30.
• Teatrul de cotnedie (16 64 60': Arma 
secretă a lui Arhimede — 10,30; Peți- 
toarea — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03), sala 
Magheru): Pensiunea doamnei O- 
limpia — 19,30; (sala Studio): Zig-zag
— 10,30; Acești îngeri triști — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Arta conversației — 19; (sala 
Giulești, 18 04 85): Cocoșelul neascul
tător — 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78): Belmondo al 
n-Iea — 11; Revista revistelor — 19,30; 
(sala Victoria, 50 58 65): Frumosul din 
pădurea zăpăcită — 20.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00): Fata moșului cea harnică — 
10,30; Ne cunoaștem din vedere — 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45); 
Varietăți 20.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Spectacol de folclor evreiesc — 11; 
Efros saga — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Și cu Daniela, zece ! — 10,30 ; Pinoc
chio — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): Șo
ricelul și păpușa — 10; 12.
• Circul București (110120): Carna
valul stelelor — 10; 16; 19,30.
• Estrada Armatei (13 60 64): Veselia 
are cuvîntul — 16,30; 19,30.

riile exacte care permit antici
parea promptă a seismelor.

• ARITMIILE GOLF- 
STREAMULUI. Prin " 
efectuate de la bordul unor nave 
științifice în Atlanticul de nord, 
cercetătorii sovietici au ajuns Ia 
concluzia că in Golfstream exis
tă așa-numite aritmii, datorate 
unor neuniformități în separarea 
celor două ramuri ale curentu
lui in zona „deltei" acestuia. S-a 
stabilit că fenomenul se datorea
ză oscilațiilor de intensitate a 
curentului orincipal și particula
rităților reliefului de pe fundul 
oceanului. Se apreciază că arit- 
miile Golfstreamului constituie 
cauza oscilațiilor termici din 
zona de sud-est a Oceanului 
Atlantic. Oscilațiile determină, la 
rindul lor, modificări ale presiu

Cronica
în Capitală a avut loc, sîmbătă, 

decernarea premiilor Uniunii scrii
torilor pentru literatură pe anul 1982. 
Premiile au fost inmînate de'Dumi
tru Radu Popescu, președintele Uniu
nii scriitorilor, și Virgil Teodorescu, 
președintele juriului. Au fost acor
date premii pentru cele mai valoroa
se lucrări realizate în anul trecut in 
domeniul poeziei, prozei, dramatur
giei, publicisticii și reportajului. li
teraturii pentru copii și tineret, cri
ticii și istoriei literare, pentru îngri
jiri de ediții, traduceri din litera
tura universală, traduceri din lite
ratura română în alte limbi, tradu
ceri din literatura română în limbi 
ale naționalităților conlocuitoare și 
din literatura naționalităților conlo
cuitoare in limba română, precum șl 
pentru debuturi în literatură.

A apărut „ERA SOCIALISTĂ" nr. 24/1983
Revista publică articolele : „Repu

blica sub semnul marilor înfăptuiri 
socialiste" ; „Progresul tehnic și 
creșterea productivității muncii" de 
Aristide Predoi ; „Rolul cercetării 
științifice în dezvoltarea agriculturii" 
de Dumitru Teaci ; „Calitatea rela
țiilor sociale, interumane" de Elena 
Zamfir ; „Concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu despre istoria po
porului român" de Nicolae Petreanu j

La toate chioșcurile

și magazinele de

difuzare a presei
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O carte a anului, un an într-o carte 
ALMANAHUL „SCÎNTEIA” 1984 

400 de pagini bogat ilustrate, 
într-o nouă și atrăgătoare prezentare grafică ț—- - - - - - - - - - - - - - - - —- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tv
PROGRAMUL X

9.30 Almanahul familiei.
19:00 De strajă patriei.
10.30 Viața satului (parțial color).
11.45 Lumea copiilor.
13,00 Album duminica! (parțial color).
17,40 Micul ecran pentru cel mici.
18,00 Film serial: „Viața lui Leonardo 

da vinei (cotor). -----
18.45 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal (parțial color).
19,15 Cîntecul șl poezia care ne-an în

soțit istoria. Odă la stema Repu
blicii.

19,35 Film artistic: „Clprian Porum- 
beșcu" (color).

21.45 Telejurnal (parțial cotor).
PROGRAMUL 2

9.30 Sint fiul tău, patria mea.
10,00 Matineu simfonic.
11.30 Din țările socialiste.
11.55 Muzică ușoară.
12,10 salonul TV al artelor plastice.
12.55 Bucuriile muzicii.
13,25 Instantanee.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Azi „Gala fruntașilor sportului românesc"
Azi, de la ora 10,30, la Palatul 

sporturilor și culturii din Capitală 
va avea loc „Gala fruntașilor sportu
lui românesc", cu care prilej vor fl 
inmînate trofee, cupe și diplome ce
lor mai buni sportivi români remar

HANDBAL: In ianuarie 1984, două partide 
Steaua — Dinamo la Palatul sporturilor

După cum sintem Informați de 
F. R. Handbal. în luna ianuarie 1984, 
vor avea loc la București, la Palatul 
sporturilor și culturii, două intilniri 
intre Steaua și Dinamo, obișnuitele 
derbiuri ale campionatului national 
masculin.

Primul dintre acestea se va juca 
duminică, 8 ianuarie, ora 11, iar cel 
de-al doilea — duminică, 29 ianua
rie, de asemenea, de la ora 11.

în prezent, după 12 etape, Steaua 
totalizează 36 puncte, iar Dinamo 34 
puncte. Pe locul al treilea : H.C. 
Minaur — 32 puncte. Astăzi se des
fășoară meciurile etapei a XIII-a; 
printre, alte partide : Carpați Mîrșa

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 25 decembrie, ora 20 — 28 
decembrie, ora 20. în țară: Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar no- 
ros. Vor cădea precipitații locale, mal 
ales sub formă de ploaie, în nordul și 
estul țării. In rest, ploi izolate. Vintul 
va sufla slab pină la moderat cu unele 
intensificări, predomtalnd din sectorul

nii atmosferice, iar acestea dau 
naștere etaloanelor și anticicloa- 
nelor care sint determinante 
pentru starea timpului pe conti
nentul european. Scoaterea la 
iveală a tainelor Golfstreamului 
va permite îmbunătățirea pre
ciziei prognozelor meteorologice.

• SUPER-CALCULA
TOR ELECTRONIC. sPe- 
cialiștii chinezi au proiectat și 
construit cu succes un super- 
calculator electronic, cu o capa
citate de 100 milioane de opera
ții pe secundă. Denumit „Yinhe" 
(Galaxia), calculatorul este ro
dul cooperării dintre cercetăto
rii de la Universitatea din ora
șul Changsha și specialiști din 
alte unități tehnice din țară. In
trat cu cîtva timp în urmă in 
operații de probă, super-calcula-

zilei
între 19 și 24 decembrie ne-a vizi

tat țara prof. N. A. Ușakov, șeful 
secției de drept internațional la In
stitutul de stat și drept din Moscova. 
Oaspetele a fost primit de Gheorghe 
Dolgu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și a avut convorbiri la 
conducerea Ministerului Justiției, 
Procuraturii Generale, Tribunalului 
Suprem, Asociației juriștilor și la 
Facultatea de drept din București, 
a vizitat județele Prahova și Brașov. 
Juristul sovietic a participat, de ase
menea, la o masă rotundă organizată 
sub egida Asociației de drept inter
național și relații Internationale. în 
cadrul căreia a prezentat comunica
rea „Principiul suveranității state
lor".

(Agerpres)

„Pacea — dreptul fundamental al 
popoarelor" de Petru Ignat ; „Carac
terul antidemocratic și antiumanist 
al concepțiilor iraționaliste" de Gh. 
Al. Cazan. Revista mai publică dez
baterea cu tema : „Oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarma
re. in primul rind la dezarmare nu
cleară. imperativul primordial al 
contemporaneității" și rubrica: „Cărți 
și semnificații".

18.40 Mie dicționar de operă si balet. 
Litera S (VII).

14,10 o viață pentru o Idee: Octavian 
Fodor.

14.45 Teatru TV: „Să umplem pămîntul 
cu vise" de Dan Tărchilă.

16.35 Ecran de vacanță: Sindbad mari
narul.

17,00 Serată muzicală TV. Noi docu
mente din filmoteca noastră muzi
cală.

19,00 Telejurnal.
19,15 Telerama.
19.45 Baletul- „iancu Jlanu- d« Mircea 

Chlriac,
21,00 Civica.
21.20 Jaz in nocturnă.
21.45 Telejurnal,

LUNI, 26 DECEMBRIE 1983
20,00 Telejurnal (parțial cotor).
20.20 Actualitatea ta economie,
20.35 A patriei cinstire — emisiune de 

versuri.
20.45 Teatru ta serial. „Flacăra revolu

ției". Adaptare după piesa „Băl- 
cescu" de Camll Petrescu.

21,25 Cărți și idei. Lucrări consacrate 
Marii Uniri din 1918.

21.40 Tezaur folcloric.
22,00 Telejurnal (parțial cotor).

cați in anul preolimpic 1983. Progra
mul festivității va cuprinde, de ase
menea, demonstrații ale gimnastelor 
noastre fruntașe, meciuri de mini- 
fotbal și handbal, momente muzical- 
distractive. (Agerpres)

— Steaua și Dinamo Brașov—Dinamo 
București.

Informăm că joi, 29 decembrie, va 
avea loc, Ia sala Floreasca din Bucu
rești, un interesant cuplaj handba
listic : Steaua—Dinamo Brașov (ora 
17) și Dinamo București — H.C. Mi
naur (ora 18,15).

Alte meciuri interesante, la Bucu
rești, în luna ianuarie 1984 : Dinamo 
București—Constructorul Arad (5 ia
nuarie, ora 18), Dinamo București— 
Dinafno Brașov și Steaua—Carpați 
Mirșa (ambele, la 19 ianuarie, in cu
plaj de la ora 17) și Steaua — H.C. 
Minaur (26 ianuarie, ora 18). Toate 
aceste intilniri sint programate la 
sala Floreasca.

nord-vestlc. Temperatura va fl ușor 
variabilă. Minimele vor fi cuprinse in
tre minus 5 și plus 5 grade, iar maxi
mele intre zero șl 10 grade. Dimineața 
și seara se va produce ceață. In Bucu
rești: Vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi slabe, 
la începutul intervalului. Vtatul va su
fla slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 2 și plus 
2 grade, iar cele maxime intre 3 și 
7 grade. Temporar se va /produce 
ceață. (Liana Cazacioc, meteorolog de 
serviciu).

torul a funcționat timp de 13 000 
ore, dovedind calități unanim a- 
preciate de specialiști.

• MICROUNDELE IN 
SERVICIUL AGRICULTU
RII Specialiștii de la Institutul 
de electronică al Academiei de 
științe a R. P. Bulgaria au pus 
la punct un aparat de stabilire 
a umidității solului pe bază de 
microunde. Principiul de func
ționare al aparatului șe ba
zează pe captarea undelor elec
tromagnetice dintr-un sol semă
nat. El este dotat cu un tablou 
de translație care permite să se 
stabilească umiditatea pentru 
diverse tipuri de culturi. Apa
ratul are dimensiuni reduse, nu 
este greu și are un sistem au
tonom de alimentare.

COMUNICAT 
privind vizita oficială de prietenie a primului ministru 

al Guvernului Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, în Republica Populară Bulgaria

La invitația tovarășului Grișa Fi- 
lipov, membru al Biroului Politic al 
C.C, al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-minlstru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat o vizită oficială de 
prietenie in Republica Populară Bul
garia în perioada 22—24 decem
brie 1983.

Secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, to
varășul Todor Jivkov, l-a primit pe 
tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, întîlntrea desfăsu- 
rîndu-se Intr-o atmosferă de caldă 
prietenie. Cu acest prilej ș-a efec
tuat un schimb de păreri privind 
dezvoltarea și adinclrea in conti
nuare a relațiilor de prietenie tradi
țională și colaborare pe multiple pla
nuri dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria, dintre 
popoarele român și bulgar.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu, a depus 
o coroană de flori la Mausoleul 
Gheorghi Dimitrov. Au fost vizitata 
obiective industriale și agricole, 
precum și monumente culturale din 
Sofia și Ruse. Peste tot, primul mi
nistru al Republicii Socialiste Româ
nia a fost întîmpinat cu ospitalitate, 
cu sentimente de stimă.

Tovarășul Constantin Dăscălescu șl 
tovarășul Grișa Filipov au purtat 
convorbiri care au decurs înt.r-un 
spirit de deplină înțelegere, Încre
dere și respect reciproc. S-a proce
dat la o informare asupra îndepli
nirii hotăririlor Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român și ale Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Bulgar, des
pre realizările remarcabile ale oa
menilor muncii din cele două țări 
și preocupările actuale în construc
ția socialistă și dezvoltarea în conti
nuare a societății socialiste.

Șefii guvernelor celor două țări au 
examinat stadiul și perspectivele re
lațiilor dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bul
garia, .precum și al îndeplinirii Înțe
legerilor stabilite la cel mai înalt 
nivel și au exprimat satisfacția în 
legătură cu rezultatele obținute.

S-a constatat că relațiile tradițio
nale româno-bulgare se dezvoltă pe 
o linie ascendentă pe baza trainică a 
principiilor și țelurilor Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistentă 
mutuală din noiembrie 1970.

Cele două părți au subliniat im
portanța deosebită a întilnirilor tra
diționale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov 
pentru dezvoltarea dinamică a co
laborării între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgar, 
între Rcnublica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria, în 
domeniile politic, economic, tehnl- 
co-știintific și cultural și altele. 

■ Cei doi șefi de guvern au subliniat 
cu satisfacție că hotăririle și înțele
gerile la nivel înalt se îndeplinesc cu 
succes. Legăturile politice româno- 
bulgare se dezvoltă în mod activ, se 
extind intîlnirile, schimbul de ex
periență și consultările bilaterale 
între reprezentanții conducerilor de 
partid, intre oarlamente, guverne, 
organizațiile politice și obștești.

Ei au efectuat o analiză aprofun
dată a stadiului și posibilităților de 
dezvoltare în continuare a colaboră
rii economice și tehnico-științifice, a 
schimbului de mărfuri, cooperării și 
specializării în producție.

S-a constatat că aceste relații ea 
dezvoltă și se află in curs de înde
plinire o serie de înțelegeri privind 
colaborarea economică, eoecializarea 
si cooperarea in domeniile construc
țiilor de mașini, electrotehnicii și 
electronicii, metalurgiei, chimiei și 
în alte ramuri.

S-a dat o apreciere pozitivă acti
vității desfășurate de Comisia mixtă 
guvernamentală de colaborare econo
mică și tehnico-științifică. de minis
terele și organizațiile economice din 
România și Bulgaria în scopul înde
plinirii indicațiilor date cu prilejul 
întilnirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov. 
In același timp, avîndu-se in vedere 
experiența acumulată in colaborarea 
bilaterală, potențialul economic și 
tehnico-științific al celor două țări, 
a fost subliniată necesitatea aplică
rii mai largi a unor noi forme efi
ciente de colaborare pentru asigura
rea creșterii stabile si trainice a 
schimbului de mărfuri in următo
rii ani. în legătură cu aceasta, s-a 
dat sarcină ministerelor si organiza
țiilor economice corespunzătoare ca 
In cel mai scurt timp să semneze noi 
înțelegeri privind specializarea si 
cooperarea în domeniile tehnicii de 
calcul, tractoarelor și mașinilor agri-

Sosirea în
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului Republicii Socia
liste România, s-a înapoiat, sîm
bătă, din Republica Populară Bul
garia, unde, la invitația tovarășului 
Grișa Filipov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, a făcut o vizită ofi
cială de prietenie.

La plecarea din Ruse, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a fost salutat de to
varășul Grișa Filipov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P, 
Bulgaria, de reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, da 
alte persoane oficiale.

★
Tovarășul Constantin Dăscălescu 

a continuat simbătă vizita oficia
lă de prietenie in R.P. Bulgaria 
printr-un program de lucru realizat în 
orașul Ruse. Primul obiectiv vizitat a 
fost uzina de mașini și utilaje grele, 
parte componentă a întreprinderii 
comune Giurgiu-Ruse, realizată in ca
drul cooperării reciproce româno-bul
gare. Luind cunoștință de progresele 
înregistrate de colectivul acestei uni
tăți industriale, primul ministru al 
guvernului român a abordat, in discu
ția cu conducerile celor două uzine 
din cadrul întreprinderii comune, cu 
factori de răspundere din ministerele 
de resort ale celor două țări, posibili
tățile existente pentru lărgirea co
laborării româno-bulgare în construc
ția de mașini și utilaje, pentru inten
sificarea lucrărilor reciproce in anul 
viitor Intre cele două uzine construite 
in comun.

în continuare a fost vizitat Com
plexul agroindustrial din Slivo Pole, 
prilej cu care oaspetelui l-au fost

cole, motoarelor diesel navale, pre
cum și să fie actualizate convențiile 
privind mijloacele de transport, ma- 
șinile-unelte, mașinile și utilajele 
pentru industria alimentară.

S-a efectuat o analiză a activității 
privind construirea de obiective prin 
eforturi comune ale celor două țări 
vecine, care au importantă pentru 
dezvoltarea lor economică și întări
rea prieteniei celor două popoare. 
S-a dat sarcină organizațiilor de re- 
șort corespunzătoare din Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria să continue acti
vitatea la aceste obiective în terme
nele ce vor fi convenite.

S-a trasat sarcină organelor de re
sort să acționeze pentru identificarea 
posibilităților și căilor de dezvoltare 
a colaborării in noi domenii de inte
res reciproc.

Organelor centrale de planificare 
din cele două țări Ii s-a trasat sar
cina de a intensifica activitatea de 
coordonare a planurilor și de a con
veni din timp structura și volumul 
schimburilor comerciale pentru pe
rioada 1986—1990, care să conducă la 
dezvoltarea și diversificarea relații
lor economice româno-bulgare.

S-a acordat din nou atenție extin
derii in continuare a cooperării și 
specializării in producție in ramuri 
importante, cum sint : construcțiile 
de mașini, electronica și electroteh
nica, energia electrică, metalurgia, 
chimia ș.a. S-a dat sarcină organe
lor de planificare ca aceste proble
me să-și găsească reflectarea la 
coordonarea planurilor pentru cinci
nalul următor.

Ministerelor și organizațiilor co
respunzătoare din cele două țări 11 
s-au dat indicații să continue efortu
rile pentru dezvoltarea colaborării in 
domeniul valorificării unor resurse de 
materii prime din zona de frontieră.

în domeniul agriculturii a fost 
subliniată necesitatea de a se lărgi 
schimbul de semințe și material să- 
ditor, schimbul de experiență pri
vind aplicarea tehnologiilor moder
ne in cultura plantelor și de a se ur
genta experimentarea mașinilor agri
cole schimbate între cele două țări.

A fost afirmat interesul celor două 
țări de a lărgi activitățile comune 
legate de cooperarea in producție, in 
scopul realizării de proiecte și ope
rațiuni comerciale in terțe țări.

Șefii celor două guverne au dat o 
apreciere pozitivă modului de înde
plinire a programului de colaborare 
tehnico-științifică pe termen lung, 
subliniind necesitatea ca activitatea 
tehnico-științifică să fie legată tot 
mai strins de specializarea și coope
rarea în producție, pe baza tehno
logiilor moderne in scopul soluțio
nării unor probleme de cea mai 
mare însemnătate pentru economiile 
celor două țări și creșterii posibili
tăților lor de export.

Cei doi șefi de guverne au reafir
mat hotărirea celor două țări de a 
contribui și in viitor la dezvoltarea 
colaborării în cadrul C.A.E.R., pen
tru îndeplinirea Programului com
plex și a programelor speciale de 
colaborare pe termen lung.

S-a dat o apreciere pozitivă rezul
tatelor abținute în dezvoltarea rela
țiilor în domeniile culturii, științei, 
învățămintului, mijloacelor de in
formare in masă, sănătății, sportu
lui, precum ți extinderii schimburi
lor turistice. Ambele părți au expri
mat hotărirea de a acționa pentru 
adincirea în continuare a colaboră
rii în aceste domenii.

în timpul convorbirilor, care s-au 
referit in principal la problemele bi
laterale șl îndeosebi la cele econo
mice, s-a efectuat un schimb de pă
reri și asupra unor probleme actua
le ale situației internaționale.

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România și 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria au 
semnat un protocol care cuprinde 
măsuri concrete pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale,- colaborării 
economice și tehnico-știintifice, spe
cializării și cooperării în diferite 
domenii.

în timpul vizitei a fost Încheiat 
Protocolul privind schimburile co
merciale și plățile pe 1984 care asi
gură creșterea. in continuare, a 
comerțului reciproc. Ministerele in
teresate vor întreprinde măsuri in 
vederea accelerării contractării măr
furilor pentru anul viitor.

Cei doi șefi de guverne și-au ex
primat satisfacția în legătură cu 
convorbirile rodnice purtate și re
zultatele la care s-a ajuns, care vor 
contribui la lărgirea și adincirea 
continuă a prieteniei și colaborării 
pe multiple planuri dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, dintre poporul 
român și poporul bulgar.

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu, a adre
sat președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulgaria, 
tovarășul Grișa Filipov, invitația de a 
efectua o vizită oficială de prietenie 
în Renubiica Socialistă România.

Invitația a fost acceptată cu plăcere.

Capitală
prezentate realizările obținute de lu
crătorii acestui complex. Remarcind 
rezultatele obținute și experiența a- 
cumulată de lucrătorii complexului, 
tovarășul Constantin Dăscălescu a 
evidențiat, totodată, preocupările care 
există în țara noastră în ce privește 
creșterea producției agricole, crearea 
condițiilor pentru obținerea unor 
producții sigure și stabile, accentua
rea caracterului intensiv al agricul
turii românești.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Constantin Dăscălescu a avut o ih- 
tîlnire la Consiliul popular al orașu
lui Ruse. S-a exprimat dorința celor 
doi prim-miniștri de a lărgi, in ca
drul colaborării și coonerării gene
rale dintre România șl Bulgaria, con
tactele și conlucrarea directă dintre 
județele și localitățile situate de o 
parte și de alta a Dunării.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Constantin Dăscălescu a fost însoțit 
de tovarășul Grișa Filipov.

★
în prezența tovarășului Constantin 

Dăscălescu, orlm-ministru al Guver
nului Reoubllcii Socialiste România, 
și tovarășului Grișa Filipov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, simbătă a fost sem
nat la Ruse, de către miniștrii co
merțului exterior din cele două țări, 
tovarășii Vasile Pungan și Hristo 
Hristov, Protocolul orivind schimbul 
de mărfuri si plățile De anul 1984 
dintre România și Bulgaria. Docu
mentul semnat prevede creșterea 
substanțială și diversificarea livrări
lor reciproce pe anul viitor, compa
rativ cu 1983. în cadrul schimburilor 
convenite, o pondere însemnată o 
dețin produsele industriei construc
țiilor de mașini, electronicii și elec
trotehnicii, industriei metalurgice șl 
industriei chimice. (Agerpres)
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România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu 
adresează un vibrant apel pentru intensificarea

acțiunilor împotriva amenințării nucleare, pentru pace
și colaborare în Europa și în întreaga lumeA

Presa de peste hotare publică, în continuare, 
ample relatări și comentarii consacrate inițiative
lor, propunerilor și demersurilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind înlăturarea completă 
din Europa a armelor nucleare, a oricăror arme, 
oprirea agravării situației internaționale, salvgar
darea păcii, trecerea la măsuri efective de 
dezarmare și întărire a încrederii, promovarea 
unei politici dedicate înțelegerii și securității in 
Europa și în întreaga lume, cuprinse in cuvintări

/.

sau in interviuri acordate unor ziare străine, 
precum șl in declarațiile făcute cu prilejul unor 
recente convorbiri la nivel înalt desfășurate la 
București.

Mijloacele de informare in masă din diferite 
țări ale lumii evidențiază caracterul constructiv, 
realist al propunerilor românești, poziția princi
pială, consecventă a secretarului general al 
Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, înalta răspundere

manifestată de țara noastră, de președintele ei 
pentru destinele omenirii, pentru apărarea celui 
mai de preț drept al oamenilor, al popoarelor - 
dreptul la viață, la pace. De asemenea, presa 
de peste hotare se face ecoul marilor înfăptuiri 
□ le poporului nostru pe calea progresului eco
nomic și social al patriei, rezultat al muncii 
pașnice, însuflețite, sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Comunist Român, a secretarului său 
general.

Presa, posturile de radio și 
viziune din Grecia au publicat 
difuzat ample relatări privind 
dialog de la București dintre 
ședințele Nicolae Ceaușescu și 
mierul grec, Andreas- Papandreu.

Astfel, ziarele „AVGHI", „ELEF- 
THERI GNOMI", „KATHIMERINI", 
„ETHNOS", „ELEPHTEROS TYPOS", 
„RIZOSPASTIS", „TO VIMA". coti
dianul de limbă engleză „ATHENS 
NEWS" au rezervat ample spații 
privind convorbirile de la București, 
relevînd că, în cadrul acestora, s-a 
subliniat cursul pozitiv al relațiilor 
de prietenie și bună vecinătate din
tre România și Grecia și, totodată, 
au fost abordate probleme interna
ționale cruciale, cum sint eliberarea 
continentului european și a întregii 
omeniri de pericolul nuclear, reali
zarea dezarmării, crearea în Balcani 
a unei zone de pace și colaborare, 
liberă de arme nucleare.

Organele de informare în masă 
grecești sint unanime in aprecierea 
că rezultatele rodnice ale convorbi
rilor de la București sînt de o excep
țională importantă pentru dezvolta
rea relațiilor de prietenie, colaborare 
și respect reciproc dintre România 
și Grecia — relații care, în ultimii 
ani. au cunoscut un curs continuu 
ascendent —. pentru crearea în Eu- - 
rona, în Balcani și în lume a unui 
climat de nace si securitate.

Publicînd integral Declarația co
mună, ziarul „AVGHI".- sub titlul 
„Nici o rachetă «Pershing-2» sau 
-Cruise», nici contramăsuri". scrie, 
intre altele : „Este un moment im
portant in dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări care, după cum se 
știe, se află in prima linie a luptei 
pentru destindere și pace în Europa 
și in lume, cit și pentru întărirea co
laborării în Balcani".

„După cum este cunoscut — re
levă, intre altele, același ziar — 
România se pronunță pentru o zonă 
de colaborare pașnică, fără arme nu
cleare și baze militare in Balcani, 
pentru zone denuclearizate in Euro
pa și in alte regiuni aje lumii, care 
du o mare importanță pentru reali
zarea dezarmării generale".

Sub titlul“„La București, președin
tele Nicolae Ceaușescu și premierul 
Andreas Papandreu se pronunță 
pentru pace", ziarul „ELEFTHERI 
GNOMI ", abordind probleme ale 
dezarmării în Europa, precum și ale 
creării unei zone denuclearizate în 
Balcani, scrie, la rîndul său: „Con
vorbirile dintre cei doi conducători 
relevă interesul deosebit pentru pacea 
lumii și aduc o contribuție importantă 
la netezirea drumului spre un acord 
privind renunțarea la rachete cu rază 
medie de acțiune, la armamentul 
nuclear". Același ziar apreciază că 
aceste convorbiri au fost „pline de 
conținut, avind ca scop promovarea 
acțiunilor pentru crearea unei zone 
denuclearizate in ■ Balcani și înfăp
tuirea dezarmării nucleare generale 
în Europa".

„Cele două guverne — arată zia
rul — sprijină ideea continuării tra
tativelor avind ca scop reducerea la 
cfel mai mic nivel posibil a armelor 
nucleare instalate 
estul Europei".

' „Declarația comună 
„Eleftherl Gnomi" — 
pentru distrugerea focoaselor nu
cleare, renunțarea la rachete, con
struirea unei Europe a securității și 
colaborării, liberă de arme nucleare. 
Această declarație, prin care 6e face 
un demens pașnic în confruntarea 
dintre cele două mari puteri, dobin- 
dește acum o importanță deosebită 
tocmai prin faptul că cele două țări, 
România și Grecia, aparțin celor 
două blocuri militare".

„Colaborarea dintre România și 
Grecia are ca obiectiv destinderea și 
pâcea și va continua să se dezvolte 
prin noi inițiative comune, atit pe 
plan european și balcânio, cit și in 
lupta pentru salvgardarea păcii po
poarelor", conchide ziarul.

Apreciind convorbirile româno- 
elene de la București ca fiind foarte 
importante șl deosebit de fructuoase, 
ziarul „ELEFTHEROS ȚYPOS" no
tează că acestea au oferit prilejul de 
a se lua noi, inițiative comune 
aproape in toate domeniile privind 
eurorachetele, îmbunătățirea cli
matului politic în Balcani, relațiile 
româno-elene.

Sub titlul „S.O.S. Europei — un 
apel pentru pace, destindere si zone x 
denuclearizate pe continent", ziarul 
relevă că „președintele României și 
primul ministru al Greciei — spriji
nitori ai păcii din cadrul Tratatului 
de la Varșovia și N.A.T.O. — au si
tuat în centrul convorbirilor lor. in 
afara problemelor privind relațiile 
bilaterale și denuclearizarea Balcani
lor. reactivarea tratativelor de la 
Geneva intre cele două mări puteri 
pentru evitarea, fie si in ultimul 
moment, a instalării de către cele 
două forte a noilor rachete pe teri
toriul european". Se reamintește că 
Președintele României șt premierul 
grec sprijină ideea amînării instală
rii rachetelor cu rază medie de ac
țiune în Europa si reluarea convor
birilor de la Geneva, care să se 
încheie cu rezultate pozitive, redu- 
'cindu-se astfel cursa înarmărilor 
care. în caz contrar, nu poate avea 
alt sfîrsit decit catastrofa nucleară.

Același ziar arată că „Grecia și 
România iși reafirmă propunerile 
privind realizarea unei înt lniri la 
nivel înalt a țărilor balcanice, pe 
care o doresc cit mai curind posibil, 
pentru a se analiza nu numai denu
clearizarea Balcanilor, ci si totalita
tea problemelor care preocupă aceas
tă zonă". „Declarația comună — 
continuă ziarul menționat — se pro-

tele- 
$i au 
noul 
pre- 
pre-

scap reducerea la
deja in vestul și

— adaugă 
se pronunță

destindere In Europa,nuntă pentru 
cele două țări hotărînd să colaboreze 
strins la Conferința pentru măsuri 
de încredere și securitate si pentru 
dezarmare in Europa, de la Stock
holm. din ianuarie anul viitor, pen
tru reducerea tensiunii, pentru asi
gurarea păcii".

Cele două țări — scrie, la rîndul 
său — „KATHIMERINI", au .decis 
șă întreprindă. în problema euro
rachetelor. demersuri diplomatice 
eomune vizînd crearea climatului ne
cesar pentru a se reveni la masa 
tratativelor.

Un alt cotidian atenian, „APOGEV- 
MATINI", a apreciat că „întilnirea 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
si premierul Andreas Papandreu a 
fost una dintre cele mai importante 
prin problemele abordate".

Sub titlul „O sarcină primordiali 
a popoarelor — evitarea 
nuclear", ziarul 
arată că „Declarația comună expri
mă neliniștea imensă în fața înrău
tățirii situației din Europa, datorată 
instalării rachetelor cu rază medie 
de acțiune, care a culminat cu între
ruperea tratativelor de la Geneva", 
iar „ACROPOLIS" scrie că același 
document „cere șă fie reluate nego
cierile sovieto-americane de lă Ge
neva pentru limitarea armelor nu
cleare cu rază medie de acțiune".
. Ziarul „ETHNOS" caracterizează 

convorbirile româno-elene de la

războiului
„RIZOSPASTIS"

, FRANCELa rîndul său, agenția
PRESSE" reia propunerile formulate 
de președintele Nicolae Ceaușescu in 
interviul acordat ziarului „Arbeiter 
Zeitung", subliniind că șeful statu
lui român a preconizat o intilnire in
tre miniștrii de externe ai Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite ale Ame- 
ricii și, eventual, pregătirea întilni- 
rii între președinții celor două țări. 
Președintele Nicolae Ceaușescu — 
scrie agenția — se pronunță pentru 
reluarea tratativelor de la Geneva 
in cel mai scurt timp și sugerează o 
participare activă, mai mare decit in 
trecut, a țărilor europene — in spe
cial a celor care fac parte din cele 
două blocuri militare — la negocie
rile de dezarmare.

România — arată agenția france
ză— consideră utilă o intilnire spe
cială a miniștrilor de externe ai ță
rilor din cele două pacte militare — 
eventual sub forma unei comisii 
consultative — menită să discute di
ferite propuneri și să ajute la reali
zarea unui acord care să asigure un 
echilibru între cele două părți. în 
același timp, președintele Nicolae 
Ceaușescu propune să se. revină la 
situația existentă înainte de începe
rea amplasării rachetelor cu rază 
medie de acțiune, ceea ce presupune 
oprirea amplasării rachetelor, retra
gerea sau cel puțin stocarea lor, o- 
prirea trimiterii din Statele Unite 
ale Americii de noi rachete in Euro-

Ample relatări în presa de peste hotare 
consacrate personalității proeminente a 
șefului statului român, contribuțiilor sale de 
însemnătate excepțională Ia soluționarea 
problemelor cardinale ale contemporaneității

București ca „prietenești, cei doi 
conducători fiind de acord in ce pri
vește denuclearizarea Balcanilor, 
pronunțîndu-se, totodată, pentru o 
Europă fără rachete și arme nucle
are".

Presa de peste hotare manifestă, 
In același timp, un interes deosebit 
față de luările de poziție și inițiati
vele președintelui Nicolae Ceaușescu 
în interviul acordat de șeful statului 
nostru ziarului austriac „ARBEITER 
ZEITUNG".

Reluind ample extrase din inter
viu, .agenția „CHINA NOUA" evi
dențiază aprecierile președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind agravarea 
situației internaționale, ca urmare a 
intensificării cursei înarmărilor, în
deosebi a celei nucleare, și a altor 
acțiuni care vizează menținerea sau 
chiar reîmpărțirea zonelor de in
fluență. .

Președintele Ceaușescu — scrie 
agenția „China Nouă" — a arătat că 
atnplasarea rachetelor americane cu 
rază medie de acțiune in unele state 
vest-europene a dus la retragerea 
Uniunii Sovietice de la tratativele de 
la Geneva și la adoptarea de contra- 
măsuri care au in vedere amplasa
rea de rachete ' ' - - ■
liste europene, cit și in alte zone 
ale lumii. Se 
tru a se reveni.. de fapt, la si
tuația existentă înainte de Începerea 
amplasării rachetelor, președintele 
Nicolae Ceaușescu a menționat trei 
condiții : oprirda amplasării rachete
lor. oprirea • trimiterii din Statele 
Unite de noi rachete. în Europa, 
oprirea -realizării . contramăsurilor 
anunțate de Uniunea Sovietică; pe 
această bază să se reia tratativele de 
la Geneva in vederea realizării unui 
acord care să oprească complet tre
cerea la amplasarea noilor rachete 
cu rază medie de acțiune.

Președintele României a adresat 
un apel tuturor țărilor europene și, 
îndeosebi, membrilor celor două 
blocuri militare să ia poziție mai ac
tivă si să participe la realizarea 
acordurilor corespunzătoare. El a 
propus. în acest sens, o intilnire 
specială a miniștrilor de externe ai 
țărilor din cele două blocuri militare, 
paralel cu o intilnire intre miniștrii 
de externe american si sovietic.

România s-a pronunțat întotdeauna 
pentru realizarea, in Balcani șl in 
sud-estul Europei, in general, a unei 
zone a colaborării pașnice, fără arme 
nucleare și fără baze militare străine, 
a precizat președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Referindurse la situația din Ori
entul Mijlociu, președintele Româ
niei a arătat că. pentru unitatea și 
reconcilierea Libanului, este impe- 
rios necesar ca trupele israeliene și 
toate celelalte trupe străine să se 
retragă din această tară. El s-a pro
nunțat pentru organizarea unei con
ferințe internaționale în problema 
Orientului Mijlociu în vederea reali
zării unei păci trainice sl juste în 
regiune, pe baza unei soluții politice 
globale.

. Soluționarea problemelor Orientu
lui Mijlociu — a adăugat președintele 
Ceaușescu — trebuie să ducă la rea
lizarea dreptului poporului palesti
nian la autodeterminare, inclusiv la 
realizarea unui stat palestinian inde
pendent, precum și la asigurarea in
tegrității teritoriale, suveranității și 
independenței tuturor statelor din 
zonă.

El a subliniat că problemele vieții 
Internaționale, politice, militare — 
dar și economice — impun partici
parea tuturor statelor la soluționarea 
lor, fără deosebire de orinduire so
cială sau de mărime.

in două țări socia-
subliniază că. pen-

pa și oprirea realizării contramăsuri
lor anunțate de Upiupea Sovietică.

Referitor la intreruperea negocieri
lor de la Geneva, președintele 
Nicolae Ceaușescu — scrie. France 
Presse — apreciază că au precumpă
nit interesele de prestigiu mai mult 
decit ale, unui echilibru real al forțe
lor. Rezultatul a fost o intensificare 
fără precedent a cursei înarmărilor 
nucleare, făcind să crească pericolul 
izbucnirii unui război nuclear, care' 
ar însemna distrugerea însăși a vie
ții pe planeta noastră.

In articolul intitulat „Președintele 
Ceaușescu : Să fie reluate tratativele 
de la Geneva", ziarul vest-german 
„FRANKFURTER , ALLGEMEINE" 
arată, printre altele : într-un inter
viu acordat cotidianului „Arbeiter 
Zeitung", șeful partidului și statului 
român. Nicolae. Ceaușescu, analizînd 
cauzele care au condus la întrerupe
rea tratativelor de la Geneva, a ajuns 
la concluzia că au precumpănit inte
resele de prestigiu mai mult decit 
ale unui echilibru real al forțelor ; 
s-au nesocotit opinia publică și inte
resele supreme ale statelor europene 
de a nu se ajunge la intensificarea 
înarmărilor nucleare. Președintele 
Nicolae Ceaușescu insistă pentru re
luarea tratativelor de la Geneva. 
Șeful statului român propune, prin
tre altele, o. intilnire a miniștrilor de 
externe ai S.U.A. și U.R S.S., ca și 
o intilnire a miniștrilor de externe 
al N.A.T.O. și Pactului de la Var
șovia.

Referindu-se la același Interviu, 
ziarul italian „IL POPOLO" subli
niază că, pentru a doua oară în. curs 
de o săptămină. președintele român 
Nicolae Ceaușescu a adresat un apel 
guvernelor Uniunii Sovietice și 
S.U.A. de a relua tratativele de la 
Geneva in problema eurorachetelor 
și de a se ajunge la un acord pri
vind distrugerea totală a armelor nu
cleare de orice tip din Europa. Agra
varea situației internaționale pune in 
fața Europei și a întregii lumi răs
punderea istorică pentru existența 
popoarelor și a vieții pe planeta 
noastră — scrie cotidianul menționat.

Presa libaneză continuă să acorde 
spații ample poziției României, în
deosebi propunerilor formulate de 
președintele Nicolae Ceaușescu in 
legătură cu problematica dezarmă
rii. Cotidianul „L’ORIENT LE 
JOUR" relevă că șeful statului 
român a preconizat o intilnire a mi
niștrilor de externe ai U.R.S.S. și 
S.U.A. pentru a pregăti o eventuală 
conferință la nivel înalt a celor două 
mari puteri.

într-un interviu acordat cotidia
nului austriac „Arbeiter Zeitung", 
președintele Nicolae Ceaușescu, care 
a criticat deschis amplasarea de noi 
rachete, se pronunță pentru reluarea 
negocierilor de la Geneva în cel mai 
scurt timp și sugerează ca la ne
gocierile privind dezarmarea să fie 
asociate, mai mult decît în trecut, 
țările-europene — in special cele 
care aparțin alianțelor militare. 
România apreciază, ca utilă o intil
nire a miniștrilor de externe ai ță
rilor membre ale celor două alianțe 
militare. O comisie consultativă, la 
care să participe activ țările euro
pene sau cel puțin țările din cele 
două blocuri militare, ar urma — în 
opinia președintelui României — să 
discute diferitele propuneri și să 
ajungă la realizarea unui acord care 
să asigure un echilibru intre cele 
două părți.

Referiri ample la poziția Româ
niei în problema dezarmării s-au 
făcut și intr-un comentariu apărut 
în „LE REVEIL", in care se subli
niază. că „șeful statului român și-a

reafirmat opoziția față de ampla
sarea de rachete în Europa, precum 
și față de contramăsurile anunțate 
de U.R.S.S.".

Posturile de radio și televiziune, 
ca și principalele organe de presă 
din Iordania continuă să prezinte, în 
articole- și comentarii, poziția Româ
niei in problema rachetelor nucleare, 
expusă de președintele Nicolae 

IXȘ’GîS'C LI
Cotidianul „AL THAWRA" sub

liniază poziția activă a președinte
lui Nicolae Ceaușescu și acțiunile 
sale în vederea inițierii unui dialog 
între 
S.U.A 
terne 
tilniri 
țări. Se evidențiază importanța ideii 
exprimate de președintele României 
in legătură cu reluarea negocierilor 
de la Geneva cit mai curind posibil 
și, în acest cad.ru, necesitatea impli
cării și participării la tratative a 
statelor europene, in special a țări
lor membre, ale celor două alianțe 
militare.

Ziarul relevă. în context, caracte
rul constructiv și utilitatea ideii 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind realizarea unei întilniri mai 
largi, intre miniștrii de externe ai 
țărilor membre ale celor două 
alianțe, pentru discutarea diverselor 
propuneri formulate pină in prezent 
de ambele părți.

Ziarul „AL-RAY" arată,, între al
tele. că președintele Nicolae 
Ceaușescu este printre puținii șefi 
de stat care s-au ridicat, cu impar
țialitate și curaj, împotriva ampla
sării rachetelor nucleare in Europa, 
chemind la instaurarea unui spirit 
nou in relațiile Est-Vest.

Sint reluate, de asemenea, ample 
pasaje din interviul 
președintele României 
„Arbeiter Zeitung".

Presa internațională 
largi și altor aspecte ale politicii ex- 
țierne românești, ale . realizărilor pe 
plan intern ale țării noastre. în 
acest context, revista indiană 
..EAST EUROPEAN TRADE" scrie: 
„Bazindu-și relațiile internaționale 
pe principiile respectării indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în. treburile interne, 
egalității depline în drepturi și 
avantajului reciproc și depunînd 
constante eforturi pentru realizarea 
unei noi ordini economice internar 
ționale. România a extins rapid nu
mărul țărilor . cu care întreține re
lații economice". România — arată 
revista — menține astfel de re
lații cu circa 150 de state, un 
loc important în rîndul lor ocu- 
pindu-l cele in curs de dezvolta
re. Publicația citată se referă. în 
continuate, la dezvoltarea rapidă, 
diversificarea relațiilor economice 
dintre România și India, pe care le 
apreciază drept „un exemplu de 
colaborare".

într-un articol dedicat participării 
tării noastre la Tirgul internațional 
de la Delhi, aceeași revistă relevă 
calitatea produselor românești care 
— se arată — permite crearea unei 
imagini edificatoare asupfa stadiului 
înalt atins de diferitele ramuri ale 
economiei României.

în numărul său din • decembrie, 
revista diplomatică peruană ,',B.O.M.“ 
a publicat un material consacrat 
aniversării a 65 de ani de la făurirea 
statului național unitar român. Arti
colul, ' însoțit de fotografia președin
telui. Nicolae Ceaușescu, evocă pe 
larg lungul proces istoric pe parcur
sul căruia s-a creat România moder
nă, evidențiind lupta eroică a po
porului ' nostru pentru împlinirea 
visului său milenar. De asemenea, au 
fost reliefate originea latină a româ
nilor din cele trei provincii, vechi
mea și legitimitatea lor pe aceste 
teritorii, trăsăturile comune de lim
bă, cultură, relațiile politice strînse 
care „au alimentat continuu conști
ința națională, conștiința originii 
comune și a unității".

în final, articolul menționează : 
„încununarea unirii românilor a 
constituit-o marea adunare de la 
Alba Iulia, care, la 1 Decembrie 
1918r a hotărit unirea pentru totdea
una a Transilvaniei cu România". 
„Aceste circumstanțe explică, de 
asemenea, dimensiunile politicii de 
liberă afirmare internațională a 
României contemporane, în care sînt 

' integrate tradițiile perene ale româ
nilor afirmate de-a lungul Istoriei 
lor milenare".

„România preconizează, pentru 
anul viitor, o rată mai mare de 
creștere economică decît în ultimii 
trei ani", relatează agenția iugoslavă 
„TANIUG".

„Marea Adunare Națională a adop
tat planul național unic de dezvol
tare economico-socială. planul de 
dezvoltare a agriculturii și industriei 
alimentare și bugetul de stat ale 
Republicii Socialiste România pe 
anul 1984" — informează. Ia rindul 
său, agenția „CHINA NOUĂ" intr-o 
relatare bogat ilustrată cu date 
privind ritmul de creștere al dife
ritelor ramuri ale economiei națio
nale^ românești. Aceste date se refe
ră, intre altele, la creșterea venitu
lui național, a producției nete in 
industrie, a investițiilor, precum și 
la sporirea retribuției medii reale a 
oamenilor muncii și veniturilor rea
le ale țărănimii. Se subliniază că. in 
planul pe 1984, va continua să se 
acorde prioritate creșterii produc
ției de materii prime. Agricultura va 
constitui, de asemenea, un element 
central al planului, iar bugetul na
țional va fi echilibrat — scrie 
„China Nouă". (Ageipres)

reprezentanții U.R.S.S. și 
la nivelul miniștrilor de ex- 
și pent fu realizarea unei in- 
intre președinții celor două

acordat de 
cotidianului

acordă spații
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ÎMPOTRIVA
PENTRU

„Să ferim omenirea 
de catastrofa 

unui război atomic !" 
WASHINGTON. — Cunoscuți 

oameni de știință americani, edi
tori și colaboratori ai revistei 
„Bulletin of Atomic Scientist", au 
adresat un apel oamenilor politici 
în care le cer să facă tot ceea ce 
este posibil pentru a salva omeni
rea de catastrofa unui război nu
clear. La o conferință de presă or
ganizată cu prilejul lansării apelu
lui. Bernard Feld, redactorul-șef 
al revistei, și-a exprimat îngrijora
rea serioasă în legătură cu ampla
sarea rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune în Europa,

„Să fie denuclearizat 
continentul european !"

BERLINUL OCCIDENTAL. - 
Organizația vest-berlineză „Iniția
tive în favoarea păcii" a dat pu
blicității o declarație în care se 
pronunță împotriva amplasării de, 
noi rachete nucleare în Europa și 
pentru denuclearizarea întregului 
continent. Trecerea la măsuri efec
tive de dezarmare, în primul rînd 
in domeniul nuclear — se arată în 
document — ar contribui în mod 
substanțial la diminuarea actualei 
încordări a situației internaționale.

CURSEI ÎNARMĂRILOR,
DEZARMARE Șl PACE
0 inițiativă a președintelui Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE. - Pre
ședintele Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite, Jorge 
lllueca (Panama), a adresat - 
după cum relatează agenția France 
Presse, citind un anunț oficial 
de la sediul O.N.U. - mesaje 
președintelui Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., Iuri An
dropov, și președintelui S.U.A., 
Ronald Reagan, in care li se

cere să participe Io o reuniune 
la nivel indlt a celor 15 state mem
bre ale Consiliului de Securitate, 
pentru a se discuta problema salv
gardării omenirii de pericolul dis
trugerii nucleare.

Un mesaj similar a fost adresat, 
de asemenea, primului ministru al 
Indiei, Indira Gandhi, in calitatea 
sa de președinte în exercițiu al 
mișcării de nealiniere.

„NU rachetelor nucleare în Europa
VIENA. - „NU — rachetelor 

nucleare in Europa!", „Pentru o 
Europă denuclearizată!", sint lozin
cile sub care s-a desfășurat, la 
Viena, o manifestație a partizani
lor păcii.

în cursul mitingului organizat cu 
acest prilej, vorbitorii s-au pro
nunțat pentru abolirea armelor

atomice, a tuturor armelor de ni
micire în masă. Totodată, partici
panții au adresat guvernului ape
lul de a exprima voința de pace a 
poporului austriac la Conferința 
pentru măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare în Eu
ropa. programată să aibă loc la 
Stockholm, in ianuarie 1984.

Amplă manifestație în sprijinul reluării 
negocierilor de ia Geneva

ROMA. — Mii de persoane au 
participat la o amplă manifestație 
în orașul italian Cagliari, pronun- 
țindu-se împotriva amplasării de 
noi rachete nucleare in Europa, 
pentru trecerea hotărită la măsuri 
de dezarmare.

Sar-Comitetul pentru pace din 
dihia a cerut reluarea tratativelor 
sovieto-americane de la Geneva, 
încetarea desfășurării de noi ra
chete pe continentul european și 
transformarea Mediteranei într-o 
zonă denuclearizată.

Participanții la un festival internațional, organizat la Dortmund (R.F.G.), s-au pronunțat împotriva instalădi 
rachetelor nucleare, pentru pace și colaborare între toate popoarele. Printre cei prezenți se aflau politicieni, 

oameni de știință, artiști, sportivi de performanță

*

I

*
î
* 
î 
ț

*
I
îI f
*
iJI

*

l I
ț
(
< I

4

beirut : Consultări privind
situația din Liban

BEIRUT 24 (Agerpres). — Trimi
sul special al Guvernului Arabi ei 
Saudite, Rafie Hariri, a avut la Bei
rut întrevederi cu președintele Li
banului, Amin Gemayel. cu liderul 
Partidului Socialist Progresist, Wa
lid Joumblatt, cu șeful mișcării po- 
litico-militare șiite „Amal“. precum 
și cu reprezentanți ai altor forțe 
libaneze, informează agențiile M.E.N. 
și France Presse, citind surse din 
capitala libaneză, tn urma acestor 
contacte, părțile au căzut de acord 
asupra linjilor generale ale unui 
plan, de restabilire a calmului, la 
Beirut și imprejurimile .șale, relevă 
agențiile citate.

Noi acte agresive ale R.S.A. 
împotriva Angolei

LUANDA 24 (Agerpres). — Conti- 
nuind seria acțiunilor agresive împo
triva' statelor Independente vecine, 
trupele regimului minoritar rasist de 
Ia Pretoria au întreprins un atac a- 
supra orașului Cahama, din sudul 
Angolei, a anunțat postul de radio 
Luanda, citat de agenția France 
Presse. S-a precizat, totodată, că for
țele sud-africane și-au întărit pozi
țiile in alte localități angoleze, intre 
care Quiteve (100 km est de Cahama) 
și Otchinjau (50 km vest).

Noile atacuri ale 
cane' sînt in totală 
repetatele proteste 
ce internaționale. 
Presse amintește că. la 20 decembrie, 
Consiliul de Securitate a condamnat 
R.S.A. pentru „ocuparea unor zone 
din teritoriul angolez" șl a cerut re
tragerea neîntirziată a forțelor sud- 
africane din Angola.

trupelor sud-afri- 
contradicție cu 

ale opiniei publi- 
Agențla France

se 
In 
a 

a-

Capriciile vremii
Frigul deosebit de puternic, care 

menține de peste o săptămină 
Statele Unite, a cauzat moartea 
peste 100 de persoane, transmite 
genția France Presse.

Meteorologii apreciază că în S.U.A. 
nu au mai fost înregistrate pini in 
prezent, in luna decembrie, asemenea 
valuri de frig tn unele zone, mercu
rul termometrelor a coborit la minus 
45 de grade Celsius, tn Hawaii sint 
înregistrate temperaturi neobișnuite 
pentru această perioadă, mergind 
pină la 14 grade sub

fr
Potrivit serviciilor 

canadiene, in sudul 
centrul țării, mercurul termometre
lor coboară sub minus 40 de grade, l'ar 
grosimea stratului de zăpadă 
medie de 20 centimetri.

★
Locuitorii orașelor franceze 

la granița cu Spania cunosc 
neobișnuite pentru acest 
Astfel, la Perpignan s-a 
o temperatură de plus 
Celsius la umbră.

★
Ploile torențiale, care, 

miercuri, s-au abătut 
zone din sudul 
moartea a 21 de persoane, alte 50 000 
răminind fără locuințe — informează 
agențiile France Presse și U.P.I.

zero.

meteorologice
regiunilor din

este in

situate ■ 
călduri 

anotimp, 
înregistrat 

21,5 grade

inceplnd de 
asupra unor 

Indiei, au provocat

12,3 milioane de șomeri în țările Pieței comune
BRUXELLES 24 (Agerpres) — Pes

te 12,3 milioane de persoane șomau 
in țările membre ale Pieței comune, 
mai puțin Grecia, în luna noiembrie, 
Iar tendința este de agravare in .con
tinuare a situației pe piața forței de 
muncă în statele C.E.E. — relevă 
statistici provizorii date publicității 
la Bruxelles. Comparativ cu aceeași 
lună a anului trecut, numărul șome-

rilor a sporit, în medie, cu' 6 la sută, 
în legătură cu aceasta, se mențio

nează că cel mai mare număr de per
soane aflate în imposibilitatea de a-și 
găsi un Ioc de muncă — peste 3 mi
lioane -r. se înregistrează în , Marea 
Britanie, Procentual, cea mai. înaltă 
rată a șomajului, din cadrul statelor 
C.E.E., este consemnată în Irlanda — 
15.5 —. urmată de Belgia, cu 15,3, 
Olanda — cu 14,8 și Italia — cu 12,1.

15.3,

r “1
GENȚnLE DE PRES A
0 -• pe scurt

MESAJ — într-un mesaj adresat 
Asociației de prietenie Japonia— 
China, primul ministru , nipon, Ya- 
suhiro Nakasohe, a apreciat ca 
„foarte importantă pentru promo
varea relațiilor cordiale jaipono- 
chineze" vizita întreprinsă in Ja
ponia, in luna noiembrie, de către 
Hu Yaobang, secretar general al 
C.C. al P.C. Chinez, informează a- 
genția China Nouă. Premierul Na- 
kasone a reafirmat hotărirea sa de 
a reglementa toate problemele din
tre cele două țări prin mijloace 
pașnice, arată agenția.

NUiMIRE. Jeanne Sațive, actuala 
președintă a Camerei Comunelor 
de la Ottawa, a fost numită ofi
cial guvernator general al Cana
dei, transmit agențiile France 
Presse și U.P.I., adăugind că este 
pentru prima dată cind o femeie 
ocupă această funcție. Jeanne 
Sauve a fost in trei rinduri mem
bră a guvernului condus de Pierre 
Elliott Trudeau, înainte de a de
veni președintă a Camerei Comu
nelor, in 1980. Ea iși va prelua 
mandatul Ia incepntul anului 1984, 
succedind lui Edward Schreyer,, 
care a deținut postul de guverna
tor general al Canadei timp de 
cinci ani.

ZAMBIA consideră dezvoltarea 
prin bazarea pe forțele proprii 
drept orientarea fundamentală a 
activității sale economice pentru 
noul an 1984 — a arătat președin
tele Kenneth Kaunda, in cadrul 
unei conferințe de presă, la Lu
saka. Trebuie să se acorde atenția 
cuvenită dezvoltării agriculturii, 
fără să se subestimeze industria — 
a subliniat șeful statului zambian 
— arătind că, pentru ' atingerea 
acestui obiectiv, întregul popor 
trebuie să acționeze mai susținut, 

' să fie unit, să întărească disci
plina — relatează agenția China 
Nouă.

I PENTRU REDUCEREA POLUA- 
I RII MARII MEDITERANE. Pro

gramul Națiunilor Unite pentru 
I mediul înconjurător (U.N.E.P.) in

vită guvernele țărilor riverane 
Mării Meditetane să ia măsuri pen
tru reducerea poluării, relevă două 

I rapoarte ale acestei instituții a 
I O.N.U., publicate la Atena. Potri

vit documentelor, întocmite ca

I urmare a deciziei celei de-a doua 
reuniuni a Grupului de lucru asu
pra cooperării științifice și teh- 

|^nice al U.N.E.P., desfășurate la

I

Atena în perioada 21—25 noiem
brie, statele riverane sint solici
tate să adopte criterii uniforme 
privind aprecierea calității apei.

IN CAPITALA REPUBLICII 
PANAMA urmează să se deschidă, 
la 7 ianuarie, ' " "
miniștrilor 
Grupului < 
lumbia, 
zuela -r- 
temala, 
Salvador __ ,
I.P.S., citind un comunicat oficial 
dat publicității la Ciudad de Pa
nama. Cu acest prilej, vor fi con
tinuate eforturile consacrate reali
zării păcii și securității in Ame
rica Centrală, precizează agenția.

lucrările reuniunii 
de externe din țările 

de la Contadora — Co- 
Mexic. Panama și Vene- 
și din Costa Rica, Gua- 
Honduras, Nicaragua și 

— transmite agenția

FALIMENTE. In perioada ianua
rie—octombrie, in R.F.G. s-au în
registrat 13 482 de falimente, cu 
5,8 la sută mai mult decit in pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut, informează ultimele date ale 
Oficiului federal de statistică din 
Wiesbaden. Numai in luna octom
brie, numărul firmelor declarate 
insolvabile a fost de 1 325, preci
zează sursa citată.

VtNZARILE DE AUTOMOBILE 
1N ITALIA au scăzut in acest an 
cu 5,2 la sută, informează agenția 
A.N.S.A., precizind că s-au redus, 
de asemenea, exporturile de auto
mobile ale Italiei in 1983.

POLIȚIA MEXICANA a 
în 1983, 4 747 de persoane 
trafic cu stupefiante și 
fiscat droguri în valoare _ .
milioane dolari, a anunțat Ministe
rul mexican al Justiției. în cursul 
anului au fost distruse 23 407 plan
tații de marijuana, totălizind 2 666 
hectare, și au fost capturate 390 
kilograme de cocaină, 50 kilograme 
de opiu și 11 kilograme de heroi
nă, De asemenea, au fost lichidate 
108 bande de traficanți și au fost 
confiscate 15 avioane, 3 nave și 
533 vehicule.

arestat, 
pentru 

a con- 
de 630

ACCIDENT FEROVIAR. Peste 30 
de persoane și-au pierdut viața, iar 
alte 60 au fost rănite, în urma unui 
accident feroviar care a avut loc 
in apropiere de orașul Zimbabwean 
Hwange, transmite agenția Reuter, 
citind agenția Ziana. După cum 
arată un comunicat al Ministerului 
Transporturilor din Zimbabwe, ac
cidentul s-a produs ca urmare a 
deraierii garniturii feroviare.
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