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în spiritul orientărilor formulate la Congresul al XIII-lea de

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCUA *

DE PE ÎNTREG CUPRINSUL PATRIEI,
FAPTEJE VREDNICIE MUNCITOREASCĂ

Puternic mobilizați de ideile și orientările cuprinse în Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIII-lea, de însufleți- 
toarele chemări și îndemnuri adresate de secretarul general al partidu
lui, oamenii muncii de pe întreg cuorinsul țării acționează cu spirit revo
luționar, cu energii sporite pentru îndeplinirea exemplară a planului și 
angajamentelor pe acest an și pe întregul cincinal pentru pregătirea în 
cele mai bune condiții a producției anului viitor. Despre hotărîrea fermă 
a colectivelor din toate sectoarele de activitate de a transpune în viață 
istoricele hotărîri ale înaltului forum al comuniștilor, despre realizările re
marcabile obținute în această primă săptămînă care a trecut de la marele 
eveniment din viața partidului și a poporului nostru stau mărturie și nu

meroasele vești primite ieri de la corespondenții „Scînteii", care se con
stituie în tot atîtea consemnări vrednice de toată lauda la panoul de 
onoare al dăruirii și abnegației muncitorești.

Ampla și însuflețită întrecere socialistă desfășurată în întîmpinarea și 
în timpul lucrărilor Congresului al XIII-lea al partidului a cunoscut, în 
această primă săptămînă de la încheierea marelui forum al comuniștilor, 
un nou și puternic impuls în toate sectoarele de activitate. O săptămînă 
în care s-au înregistrat producții record, o săptămînă în care faptele 
muncii și hărniciei îmbogățesc și înfrumusețează cununa de împliniri a 
țării.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul securității publice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandant su
prem al forțelor noastre armate, a 
primit, sîmbătă dimineață, pe tovară
șul Liu Fuzhi, ministrul securității 
publice al Republicii Populare Chi
neze, care efectuează o vizită în țara 
noastră.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut și 
cele mai bune urări din partea to
varășilor Hu Yaobang, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, Deng 
Xiaoping, președintele Comisiei Cen
trale Consultative a P.C. Chinez, 
Zhao Ziyang, premierul Consiliului 
de Stat, Li Xiannian, președintele 
R.P. Chineze, și Peng Zhen, președin
tele Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a Reprezentan
ților Populari a Republicii Populare 
Chineze. El a exprimat profunda 
satisfacție de a fi primit de tovară

șul Nicolae Ceaușescu, de a vi
zita România și de a cunoaște 
nemijlocit realizările obținute de po
porul român sub conducerea parti
dului, a secretarului său general, în 
edificarea societății socialiste.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășilor Hu Yaobang, Deng 
Xiaoping, Zhao Ziyang, Li Xiannian 
și Peng Zhen un salut călduros și 
cele mai bune urări.

tn cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, de caldă 
prietenie, au fost subliniate cu sa
tisfacție bunele relații de prietenie 
și colaborare dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, care cunosc o 
continuă dezvoltare, în spiritul înțe
legerilor stabilite cu prilejul întîlni- 
rilor la nivel inalt româno-chineze. 
In același timp, a fost exprimată do
rința de a extinde și întări tot mai 
mult aceste raporturi — pe plan poli
tic, economic, tehnico-științific, cul
tural și în alte sfere de activitate —

al R. P. Chineze
în folosul și spre binele popoarelor 
român și chinez, al cauzei păcii, so
cialismului și colaborării interna
ționale.

Schimbul de păreri cu privire la 
situația actuală pe plan mondial a 
pus în evidență necesitatea de a se 
acționa cu toată hotărîrea pentru 
apărarea păcii, pentru reducerea în
cordării internaționale, reluarea și 
consolidarea politicii de destindere, 
colaborare și respect al independen
ței naționale, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmare, 
în primul rind la dezarmarea nuclea
ră, pentru soluționarea pe cale po
litică, prin negocieri, a tuturor stă
rilor de conflict și război din dife
rite regiuni, în interesul popoarelor 
respective, al stabilității și securită
ții în întreaga lume.

La primire a participat tovarășul 
George Homoștean, ministru de 
interne.

A fost prezent Li Zewang, amba
sadorul R.P. Chineze la București.

Perfecționarea permanentă a stilului și metodelor 
de muncă-cerință esențială a întăririi capacității 

de acțiune a organizațiilor de partid
Este necesar să perfecționăm continuu stilul și metodele de 

muncă ale organelor și organizațiilor de partid, să dezvoltăm puter
nic democrația de partid, asigurînd dezbaterea tuturor problemelor 
politicii interne și externe de către întregul partid, participarea tu
turor organelor și organizațiilor de partid, a comuniștilor la adop
tarea politicii generale, la înfăptuirea hotărîrilor.

Recorduri ale sâptămînii. 
Hotăriți să-și sporească eforturile pen
tru înfăptuirea exemplară a sarcini
lor economice, oamenii muncii din 
întreprinderile industriale ale jude
țului Vaslui au transformat această 
primă săptămină de după Congresul 
al XIII-lea al partidului într-o săp
tămînă record în producție. Muncind 
cu înaltă răspundere și angajare re
voluționară, ei au realizat, peste pre
vederile planului, însemnate cantități 
de rulmenți, aparate de măsură și 
control, fire poliesterice, utilaje pen
tru foraj și alte produse necesare e- 
conomiei naționale în valoare totală 
de 31 milioane lei. Cele mai mari 
sporuri de producție au fost obținute 
de întreprinderea „Mecanica" din 
Vaslui. Mobilizat de luminoasele o- 
biective stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, printr-o foar
te bună organizare a activității, co
lectivul întreprinderii — ne transmi
te corespondentul nostru Petru Ne- 
cula — a obținut peste plan, numai 
în această săptămînă, o producție de 
14,5 milioane lei, concretizată în in
stalații pentru explorări geologice și 
exploatare sonde, servomecanisme șl 
cuplaje hidraulice, reductoare, venti
latoare industriale, piese turnate și 
altele. Totodată, colectivul de aici ra
portează și un succes de prestigiu : 
îndeplinirea planului pe patru ani ai 
cincinalului.

Situați pe primul loc în întrecerea 
socialistă cu ortacii din întreaga țară, 
cei de la întreprinderea minieră Voi
vozi, județul Bihor, s-au întrecut în 
această săptămînă^ pe ei înșiși. După 
cum ne transmite corespondentul 
nostru, loan Laza, minerii de aici au 
reușit să extragă în această săptă

Pentru creșterea puternică a producției in anul 1985

Să fie urgentate lucrările 
in grădinile de legume

Din grădinile de legume sînt strîn- 
se și trimise spre piețele de desfa
cere ori spre depozite, în vederea 
păstrării lor pentru iarnă, ultimele 
cantități de varză și rădăcinoase. 
Organele de specialitate din Ministe
rul Agriculturii și Industriei Alimen
tare apreciază că recolta din acest 
an a fost, în ansamblu, bună, asigu- 
rîndu-se, la majoritatea sortimente
lor, cantitățile necesare bunei apro
vizionări a populației. La fondul de 
stat au fost livrate aproape trei mi
lioane tone de legume, cu 500 000 
tone mai mult decît în 1982, anul cu 
cea mai bună producție. Dar în le
gumicultura, mai mult decît în alte 
sectoare ale agriculturii, se muncește 
intens și în vederea pregătirii vii
toarei producții care, potrivit progra
mului întocmit de organele ministe
rului de resort, urmează să fie mai 
mare decît cea realizată în acest an, 
mai diversificată și îmbunătățită sub 
aspect calitativ. In toate acțiunile 
pe care le întreprind in această priy 
vință, organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare și organele 
de specialitate trebuie să aibă per
manent în vedere sarcinile subliniate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
Raportul prezentat la Congresul al 
XIII-lea al partidului, potrivit căro
ra este necesar să se obțină o creș
tere puternică a producției de legu
me, spre a se satisface în cele mai 
bune condiții necesarul de consum al 
populației, precum și cerințele indus
triei și exportului.

Pentru îndeplinirea acestor impor
tante sarcini, în aceste zile, pe pri
mul plan al preocupărilor specialiști
lor, cadrelor de conducere din unită
țile agricole și organelor agricole 
trebuie să se situeze aplicarea ace
lor măsuri care să asigure dezvol
tarea intensivă a legumiculturii, spre 
a se obține de pe aceleași suprafețe 
producții mult mai mari. La direcția 
de specialitate din ministerul de re
sort am fost informați că au fost 
stabilite pe județe, comune și unități 
agricole suprafețele ce urmează să 
fie cultivate și nivelul recoltelor, ast
fel încit să se asigure din producția 
proprie necesarul de consum pe plan 
local și doar la speciile care necesită 
mai multă căldură pentru a se ma
turiza să se recurgă la transpor
tarea lor din sud. De asemenea, a 
fost definitivată balanța semințelor, 
urmînd ca pînă la sfîrșitul lunii de
cembrie unitățile agricole să intre in 
posesia lor.

De bună seamă, nivelul producției 
la majoritatea sortimentelor legumi
cole este determinat, în mare mă
sură, de lucrările ce se execută toc
mai in această perioadă, precum și 
în sezonul rece al anului, dintre care 
arăturile adinei și fertilizarea cu în
grășăminte organice prezintă cea mai 
mare însemnătate. Potrivit datelor ce 

mînă în fiecare zi cite 1 000 tone de 
cărbune peste prevederile planului, 
ridicînd la mai bine de 80 000 tone 
bilanțul producției suplimentare rea
lizate de la începutul anului și pînă 
acum. Aceasta înseamnă — cum ne-a 
informat inginerul Mihai Iosub, di
rectorul întreprinderii — că minerii 
de la Voivozi vor putea raporta la 
sfîrșitul săptămînii care urmează 
realizarea integrală a planului pe a- 
cest an.

Producții record, nemaiatinse pînă 
acum, a realizat și colectivul munci
toresc de la Combinatul chimic din 
Făgăraș, de unde Nicolae Mocanu 
ne anunță că, în fiecare din zilele 
acestei săptămîni, prevederile pla
nului la îngrășăminte chimice, la 
produse macromoleculare și la cele 
destinate sectorului coloranți-medi- 
camente au fost depășite cu cîte 200 
de tone.

Ritmul de lucru record înre
gistrat de colectivul de la între
prinderea de construcții navale Con
stanța în cinstea celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului a continuat la 
cote și mai înalte în această săptă
mînă, cînd a fdst livrat flotei noastre 
maritime, cu o lună înainte de ter
men, un nou mineralier de 65 000 
tdw, care a trecut cu bine probele de 
mare. Și tot în această săptămină — 
ne comunică George Mihăescu — 
s-au încheiat lucrările la cel de-al 
doilea doc plutitor de 10 000 tone for
ță construit pentru baza de repa
rații navale de la Midia.

Planul anual — exemplar 
îndeplinit. Din judetul Argeș> c0' 
respondentul nostru Gheorghe Cîr- 
stea ne dă de ’ veste că, in această 

ne-au fost furnizate de direcția de 
specialitate din ministerul de resort, 
pină în ziua de 28 noiembrie au fost 
efectuate arături adînci pe 81 la sută 
din cele 162 625 hectare prevăzute 
să fie cultivate cu legume în unită
țile agricole și doar pe 64 la sută 
din cele 235 000 hectare destinate le
guminoaselor alimentare. în multe 
județe — Alba, Argeș, Bistrița-Nă- 
săud, Brașov, Constanța, Covasna, 
Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Maramu
reș, .Mehedinți, Sălaj, Sibiu, Sucea
va, Timiș și Vrancea — s-a încheiat 
executarea arăturilor adînci în gră
dinile de legume. Deși am intrat in 
luna decembrie — prima lună de iar
nă — totuși, în unitățile agricole din 
anumite județe efectuarea acestei lu
crări de mare importanță pentru ni- 

‘velul viitoarei recolte a intirziat 
foarte mult. Din suprafețele prevă
zute să fie cultivate cu legume, în 
județul Prahova au fost arate, pînă 
la data amintită, doar 47 la sută, 
Arad — 51 la sută, Neamț — 57 la 
sută, Buzău — 58 la sută, Caraș-Se- 
verin — 60 la sută și Călărași — 65 
la sută. Este necesar ca organele 
agricole din aceste județe să ia toate 
măsurile necesare în vederea con
centrării unui număr sporit de trac
toare în grădini, la arat, astfel îneît 
această lucrare să se încheie repede.

Experiența a numeroase unități a 
demonstrat că fertilizarea grădinilor 
de legume cu îngrășăminte organice 
influențează direct nivelul recoltelor. 
Desigur, ideal ar fi ca aplicarea a- 
cestora să se facă peste tot toamna, 
pentru ca, ele să poată fi încorporate 
în sol odată cu arătura adîncă. In 
unele județe — Argeș, Bihor, Caraș- 
Severin — s-a ținut seama de această 
cerință, transportîndu-se în grădini 
cantități importante de îngrășăminte 
organice. In alte județe însă — Dolj, 
Galați, Olt, Teleorman, Timiș, Vas
lui și Vrancea — acțiunea de fertili
zare este abia la început. Cadrele 
de conducere, specialiștii din unită
țile agricole au datoria să respecte 
cu rigurozitate programele de ferti
lizare, întrucit aceasta constituie 
principala cale prin care se poate 
acționa eficient pentru dezvoltarea 
intensivă a producției legumicole.

Este cit se poate de evident că re- 
alizarea prevederilor din programul 
de dezvoltare a legumiculturii trebuie 
să preocupe în mod stăruitor orga
nele județene de partid și consiliile 
populare. Obligația lor este să se ur
mărească îndeaproape ca organele 
agricole județene, consiliile agroin
dustriale, cadrele de conducere și 
specialiștii din unitățile agricole să 
asigure executarea la termenele pre
văzute a tuturor lucrărilor din legu
micultura, începînd din aceste prime 
zile de iarnă.

loan HERȚEG 

săptămînă, numărul unităților econo
mice care și-au indeplinit sarcinile 
de plan pe acest an se ridică la 20, 
între care Trustul antrepriză gene
rală de construcții industriale Pitești 
și întreprinderea de rețele electrice 
Argeș. Avansul de timp cîștigat pînă 
la sfîrșitul anului înseamnă realizarea 
de către cele 20 de unități a unei pro
ducții suplimentare în valoare de 
circa 240 milioane lei.

Tot cu o lună înainte de 
termen raportează îndeplinirea pla
nului anual și colectivul de la 
întreprinderea de scule și acce
sorii speciale din Pașcani — ne 
anunță Manole Corcaci. Un succes 
care se datorește punerii mai devre
me în funcțiune a noilor capacități 
prevăzute in planul de investiții, in
troducerii de tehnologii perfecționa
te, creșterii substanțiale a producti
vității muncii. Pină la sfîrșitul anu
lui se vor realiza importante canti
tăți de produse de mecanică fină, 
care vor contribui la reducerea im
portului.

Mobilizat de îndemnurile însufle- 
țitoare adresate de secretarul gene
ral al partidului pentru dezvoltarea

HOT ĂRÎ IRBIL
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La Vilcea, luminile viitorului strălucesc intens in realitățile prezentului
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LA DATORIE, ACOLO UNDE ȚARA ARE NEVOIE DE TINE

Cu pasiune revoluționară, 
cu dăruire patriotică

...Acum patruzeci de ani, 
în septembrie 1944, sergen
tul Ștefan Toader, din 
Corpul de Munte Român, 
țăran de prin părțile Bu
zăului, lupta pentru elibe
rarea Tirgu Mureșului de 
sub ocupația fascistă. As
tăzi, inginerul Ion Toader, 
fiul său, născut la trei ani 
după marea încleștare, este 
secretarul comitetului de 
partid de la „Electromu- 
reș“, una dintre marile în
treprinderi ale municipiu
lui Tirgu Mureș.

— Sîntem trei la pă
rinți ; acasă, în Aldeni — 
o comună pe valea Slâni- 
cului — n-am mai rămas 
nici unul; o soră este eco
nomistă la Brăila și alta 
inginer la Ploiești.

— Părinții nu sînt su
pă rați ?

— De ce să fie ? Așa e 
mersul vieții...

Inginerul Ion Toader 
rîde :

— De ce ar fi supărați ? 
Ei știu că ne împlinim ros
turile pe acolo pe unde 
sîntem, că nu le facem nu
mele de rîs, nici pe al lor, 
nici pe al satului, că ne 
străduim, dimpotrivă, să le 
facem cinste, că ne slujim 
patria. Așa e bine, așa se 
cuvine să fie. Important e 
să te realizezi ca profesio
nist și ca om.

„Important e să te reali
zezi ca profesionist și ca 
om...“ Interlocutorul nos
tru reia, cu cuvintele sale, 

bazei energetice și de materii prime 
a țării, colectivul de muncă de la 
mina Darova, județul Timiș, rapof- 
tează îndeplinirea înainte de termen 
a lucrărilor subterane prevăzute in 
planul pe acest an. Un succes cu atît 
mai valoros — ne asigură corespon
dentul nostru, Cezar Ioana — dacă 
se are în vedere faptul că au trebuit 
învinse greutăți naturale deosebite 

. cauzate de specificul formațiunilor 
geologice din această zonă. Dînd 
dovadă de inițiativă' și pricepe
re, minerii de aici au găsit soluții 
originale și eficiente, care au permis 
desfășurarea fără întrerupere și 
chiar în avans a tuturor lucrărilor 
planificate.

— In această săptămînă — ne spu
ne maistrul miner Vasile Demian — 
ne-am realizat în fiecare zi sarcinile 
duble față de plan, fiind hotăriți să 
apropiem cît mai mult momentul în 
care vom trece la exploatarea pro- 
priu-zisă a stratului de cărbune.

Moment care va marca înscrierea

Petre POPA
(Continuare în pag. a Il-a)

una din ideile-fortă ale 
Raportului tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la cel 
de-al XIII-lea Congres al 
partidului, ale cuvîntârii 
rostite la închiderea lucră
rilor : avem nevoie de spe
cialiști și de revoluționari, 
de oajneni care să pună 
mai presus de orice inte
resele patriei și ale po
porului, care să-și închine 
întreaga putere de muncă, 
toată forța creatoare mer
sului neabătut înainte al 
României socialiste. Conti
nuăm dialogul nostru :

— Cum de ați venit toc
mai la Tirgu Mureș ? Ați 
terminat Pojitehnica din 
București, mi-ați spus, 
printre primii, nu erau 
posturi pe aproape ?

— Am ales postul de la 
Tîrgu Mureș pentru că aici 
se fabricau mașini de cal
culat — exact ceea ce mă 
interesa. M-aș fi dus și pe 
Virful Omul, dacă acolo se 
făceau mașini de calculat. 
Nu locul contează — con
tează să-l slujești cu pa
siune și cu credință.

— Cum a fost la începu
turi ?

— La început... și eu am 
fost om de început, de des
chidere de drum. Multe 
„începuturi" am prins aici, 
la „Electromureș" ; lucruri 
care în lumea largă se fă
ceau, la noi nu. Intram în 
uzină că învățăcel ; carte 
știam, dar nu știam să lu
crez cu oamenii...

— V-ațl integrat greu ?
— Nici vorbă. Localnicii 

ne-au primit cu căldură, 
eu mai venisem cu doi co
legi. Eram mai mulți nou 
veniți, din Sălaj, din Do- 
brogea, din Alba, din Gorj. 
Mulți. Nici nu ne-am pus 
problema integrării. Pe 
urmă, ca secretar al comi
tetului U.T.C., mi-am dat 
seama însă că pentru alții 
este o problemă — și nu 
neapărat doar pentru cei 
veniți din alte locuri, ci 
și pentru cei de aici, din 
oraș.

Sună telefonul. Interlo
cutorul nostru răspunde 
prompt : „Da, cu plăcere". 
Apoi către noi :

— Redacția Voriis Zâszlo 
(ziar local de la Tîreu Mu
reș — n.n.) solicită niște 
date. Unde rămăsesem 1 A, 
da, la integrare. Nu mi-am 
dat seama cum s-a intim- 
plat, a fost totul foarte na
tural. Erau ani de căutări, 
înnoiam producția, atunci 
începea modernizarea. 
Știam ceva engleză, fran
ceză, dar bună parte din 
documentare era în ger
mană. Am făcut-o și pe 
asta. Nu prea controlam 
tehnologiile, dibuiam șl cu 
altele. Atunci, la începu
turi, m-am legat cu Gigl 
Dumitrașcu, cu Gyorgy 
Vâlics, cu Dumitru Trifu, 
cu Aurel Chirileanu, cu 
Jânos Hânzi, cu Mihai

Prin însemnătatea problematicii 
dezbătute, prin documentele adopta
te, prin întreaga desfășurare a lu
crărilor, Congresul al XIII-lea a de
monstrat capacitatea partidului nos
tru de a conduce destinele patriei, 
de a uni toate forțele și energiile po
porului în vederea înaintării ferme 
a României pe calea progresului și 
prosperității, a libertății și indepen
denței naționale, a devenirii noastre 
comuniste. Magistralul Raport pre
zentat Congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, generalizînd ex
periența partidului și poporului nos
tru în construcția socialismului, for- 
mulind teze noi privitoare la feno
menele economice și politice actua
le și la soluțiile revoluționare pe 
care le impune procesul edificării 
noii societăți în România, funda
mentează cu clarviziune, în mod 
științific, direcțiile principale spre 
care trebuie concentrate prioritar, în 
cincinalul 1986—1990 și in deceniul 
următor, eforturile partidului, ale 
întregului popor, pentru înfăptuirea

Voicu, cu atîția alții... 
Căutam, învățam, inven
tam.

— Invenții — la propriu?
— Da, am două : una 

împreună cu Doina Todea, 
Iosif Schiller, Kâroly Or
ban și Ilie Butilă, alta cu 
Iosif Csorvăssy și Peter 
Kărp. Și ei și alții sînt oa
meni de la care am învă
țat foarte multe. Dar cel 
mai mult am invățat de la 
cel pe care il consider pă
rintele meu spiritual, de la 
directorul nostru, loan Ol
tean. Am învățat. în pri
mul rînd, spiritul de echi
pă. Dacă noi am făcut 
ceva la „Electromureș" — 
și, fără falsă modestie, 
cred că am făcut — aceasta 
o datorăm în bună parte 
spiritului de echipă.

...Acum vreo douăzeci de 
ani, Ileana Socol (pe atunci 
se numea Ileana Rotaru), 
cea mai mică dintre cei 
cinci copii ai unui munci
tor de la „Letea" Bacău, 
se hotăra să se facă ingi
ner constructor și își ale
gea Iașii. După terminarea 
facultății, pentru totdeauna 
marcată de „dulcele tîrg", 
pleacă acolo unde era ne-

Georcje-Radu 
CH1ROV1C1 
Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"
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NICOLAE CEAUȘESCU
obiectivelor celei de-a treia etape de 
realizare a Programului partidului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. Din aceas
tă perspectivă, Raportul — docu
ment ce sintetizează într-o largă 
perspectivă năzuințele poporului ro
mân și legitățile dezvoltării noastre
— semnifică o adevărată cartă de 
muncă și luptă a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii, stabilește, 
cu discernămînt și rigoare științifi
că, atît liniile de bază ale progre
sului economico-social, cît și căile 
și mijloacele pentru realizarea gran
dioaselor sale obiective. In rîndul 
acestor căi, un loc deosebit de im
portant îl ocupă, așa cum subliniază 
cu deosebită claritate Raportul, per
fecționarea continuă a stilului și 
metodelor de muncă ale organelor și 
organizațiilor de partid, ale comu
niștilor.

Noi trăsături definitorii, noi coor
donate ale perfecționării stilului de 
muncă, in consens cu cerințele atit 
de complexe ale conducerii activi
tății din economie, știință și cultură 
și-au găsit o clară definire in Ra
portul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Congres.^ Dealtfel’ însăși activita
tea teoretică și practică a secretaru
lui general al partidului, calitățile 
strălucite ale personalității sale de 
eminent militant revoluționar — 
perspicacitatea și profunzimea gîn- 
dirii, capacitatea extraordinară de a 
organiza și însufleți masele în slujba 
unor nobile idealuri, inepuizabi
la energie și putere de muncă, 
înalta răspundere față de prezentul 
și viitorul țării, dinamismul și cu
tezanța în abordarea și soluționarea 
celor mai dificile probleme ridicate 
în anii luptei pentru eliberare na
țională și socială și, mai apoi, in 
cei ai edificării orînduirii socialiste
— reprezintă un strălucit exemplu

Locuri din care se vede 
viitorul

Există în țară locuri 
care s-au transformat 
atit de radical pe ver
ticala progresului și a 
frumuseții, idei care 
s-au împlinit atit de 
frumos, incit ele, locu
rile acestea, au început 
să trăiască in viitor, 
într-un viitor al spe
ranțelor și încrederii 
noastre. Nu sînt de
loc puține asemenea 
locuri. Și, ceea ce este 
cel mai important, 
aici se simte puternic 
amprenta de gînd și 
de pasiune a unor oa
meni' ce definesc și se 
definesc prin sintagma 
„a fi comunist, a fi 
revoluționar".

Acum, la puține zile 
după încheierea Con
gresului al XIII-lea al 
partidului, pot spune 
cu deplină certitudine 
că locul geometric al 
tuturor punctelor din 
care se vede viitorul 
este marea și armo
nioasa construcție de 
gîndire și acțiune co
munistă conturată de 
Raportul prezentat 
Congresului de către 
secretarul general al 
partidului nostru, t o- 
v a r ă ș u 1 Nicolae 
Ceaușescu. Un docu
ment ca o proiecție 
limpede a viitorului 
ce, se zidește pe teme
lia faptelor prezente, a 
puterilor concrete ale 
unui popor întreg, a 
capacității de visare și 
de creație probată 
pină azi de realizări 
care au schimbat ire
versibil fața României.

Am în fața ochilor 
oglinda de apă cu ma
iestuoasă curgere a 
Canalului Dunăre-Ma- 
rea Neagră. îmi amin
tesc șantierul care a 
fost, îi văd pe tinerii 
abia ieșiți din adoles
cență venind aici ca 
pentru o mare expe
riență, o mare școală a 
vîrstei lor, adăugin- 
ju-și pe chip, după 
cîteva luni de șantier, 
semnele maturității, 
lumina tainică a privi
rii celui care a făptuit 

ceva decisiv pentru 
viața lui, pentru con
știința lui. In urma 
trecerii lor a rămas, 
iată, un simbol al du
ratei noastre anunțind 
viitorul.

L-am auzit vorbind 
Ia tribuna Congresu
lui pe Dinu Daniliuc, 
din Gurbăneștii Călă
rașului. Cu o voce 
ușor marcată de emo
ție, vorbea despre lu
cruri firești pentru oa
menii din satul lui : 
„Fără irigații și în 
condiții de secetă,

ÎNSEMNĂRI
de Nicolae Dan 

FP.UNTELATÂ

cooperativa noastră a 
realizat în acest an, pe 
suprafețele insămînța- 
te, producții medii la 
hectar de 7 100 kg orz, 
5 100 kg griu, 10 300 kg 
porumb boabe, 2 700 
kg floarea-soarelui, 50 
tone sfeclă de zahăr. 
In sectorul zootehnic 
efectivul de bovine a 
depășit cu două sute 
de capete cifra planifi
cată, natalitatea a 
ajuns la 94 la sută, iar 
producția de lapte pe 
fiecare vacă furajată 
este de 4 600 litri". 
Fapte și cifre aparent 
reci, dar cită.muncă, 
cit efort de organiza
re, cită competență, 
pe scurt cită căldură 
omenească este dinco
lo de aceste cifre ! La 
enunțul lor, sala a 
erupt, spontan. în 
aplauze. Amintirea 
m-a conectat Ia o ima
gine proaspătă încă, 
văzută in urmă cu o 
săptămînă la Liebling, 
în Banat. Un inginer, 
bărbat tinăr, directo
rul fermei zootehnice 
de selecție, prezenta 
unui grup de scriitori, 
cu siguranța unui ex

de stil de muncă revoluționar pen
tru toți comuniștii, pentru toți oa
menii muncii.

Marele forum al comuniștilor ro
mâni a fixat noi jaloane mersului 
nostru înainte. Drumul străbătut 
pînă acum a fost un drum de mun
că avintată, eroică. Strădaniile, mun
ca perseverentă și tenace au fost 
încununate de înfăptuiri grandioase 
ce au schimbat chipul țării. Dialec
tica dezvoltării noastre, devenită mai 
amplă, mai complexă, ne impune 
continuarea acestor strădanii. Parti
dul, așa cum reiese limpede din do
cumentele Congresului, nu militea
ză însă pentru orice dezvoltare, ci 
pentru acea strategie care să valori
fice permanent noile cuceriri ale 
științei și tehnicii, singurele în mă
sură să asigure afirmarea deplină a 
valorilor civilizației socialiste.

Direcțiile principale ale dezvoltă
rii economico-sociale a României in 
cincinalul viitor, precum și orientă
rile de perspectivă pînă la sfîrșitul 
mileniului, constituie un impresio
nant program de lucru pentru toate 
organele și organizațiile de partid, 
pentru îndeplinirea căruia ele tre
buie să-și- folosească întreaga capa
citate politică și organizatorică, în
treaga lor forță de mobilizare a ma
selor de oameni ai muncii. Organele 
și organizațiile partidului dispun de 
o asemenea capacitate, formată și 
probată de-a lungul anilor, partidul, 
în ansamblul său, dovedindu-se un 
organism politic viu, care s-a 
transformat în funcție de schimbări
le revoluționare ce s-au petrecut în 
viața economică și socială a țării. In 
prezent avem un partid tînăr, vigu
ros, care cuprinde în rindurile lui 
32 la sută din populația activă ocu
pată în industrie, agricultură și ce-

(Continuare in pag. a IV-a)

pert absolut în proble
mă — și nu mă îndo
iesc de faptul că este 
un astfel de expert — 
soluțiile îndrăznețe pe 
care le-au folosit cei 
de la Liebling in 
creșterea vitelor și oi
lor de rasă, rezultatele 
de-a dreptul incredibi
le la care au ajuns. 
Dar totul era de cre
zut pentru că probele 
se aflau sub ochii noș
tri într-o uriașă expo
ziție a performanțelor 
in domeniu.

Tot in zilele Con
gresului l-am cu
noscut pe directorul 
unei intreprinderi-eta- 
lon, „Faimar" din 
Baia Mare. Tinăr și el, 
cu o inteligență vie, 
aplicată cu patimă 
spre frumusețea pro
fesiunii lui. Da, și-a 
făcut planul la export 
126 la sută, a organi
zat în întreprindere o 
tabără de creație pen
tru plasticieni și spe
cialiști din toată țara, 
produsele realizate 
sînt expuse acum la 
Galeriile de artă ale 
municipiului Bucu
rești, s-au .ciștigat, 
pentru munca lor de 
viitor, idei, soluții teh
nologice de mare va
loare. Acum pregătea 
contractele pentru anul 
viitor. Competență si 
pasiune, adică spirit 
revoluționar.

Locuri din care se 
vede viitorul în toati 
plinătatea lui de sens, 
oameni care apropie 
viitorul, avînd în 
structura lor intimă e- 
nergia creației. Modele 
care mobilizează și 
orientează, repere pe 
harta prezentului ce 
devine, cu fiecare zi, 
timp-inainte.

Cuvintele secretaru
lui general al partidu
lui — „cine dorește să 
fie revoluționar va fi 
întotdeauna in fruntea 
transformării societă
ții, a noului" — se 
sprijină cu temeinicie 
pe asemenea fapte, pe 
asemenea oameni.
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NICOLAE CEAUȘESCU
® Avînd în vedere tendințele generale 

ale dezvoltării mondiale, cît și forța in
dustriei noastre socialiste, se impune să 
acordăm o atenție deosebită noii revo
luții tehnico-șt'iințifice, astfel încît indus
tria românească, întreaga economie să 
se ridice la nivelul celor mai noi și avan
sate cuceriri ale științei și tehnicii con
temporane.

® Să ne propunem ca, în cincinalul vii
tor, industria românească să-și mențină și 
să-și consolideze pozițiile pe care le ocu
pă, să cucerească altele noi, să se ridice 
la un nivel și mai înalt pentru a putea fi 
competitivă, pentru a deține un loc mai de 
frunte în economia mondială din punct de 
vedere al nivelului tehnic și al calității.

• Majoritatea investițiilor sînt orientate 
spre lărgirea bazei energetice și de 
materii prime, spre realizarea programu
lui de dezvoltare intensivă, modernizare 
și ridicare a nivelului tehnic al industriei, 
a programului de irigații și îmbunătățiri 
funciare în agricultură, precum și a celui 
de mecanizare a agriculturii, transportu
rilor și altor sectoare de activitatea

® în realizarea programului de dezvol
tare economico-socială în cincinalul viitor, 
un roi de importanță deosebită îl au cer
cetarea științifică, introducerea cu rapi
ditate și fermitate în producție a rezul
tatelor cercetării, a noilor cuceriri ale 
științei și tehnicii moderne.

• Un obiectiv principal al cincinalului 
1986-1990 îl constituie creșterea produc
tivității muncii pe baza organizării mai 
bune a producției și a muncii, precum și 
a automatizării, cibernetizării și roboti
zării producției.

• Se va intensifica activitatea de recu
perare și refolosire a surselor de ener
gie și materiale. Pe această bază, în 
multe sectoare va trebui să asigurăm 50 
la sută și chiar peste 50 la sută din 
necesarul de materii prime.

• Noua revoluție agrară are ca obiectiv 
principal dezvoltarea intensivă a produc
ției, obținerea unor recolte record, spori
rea pe această bază a contribuției agri
culturii la dezvoltarea generală a țării.

• Este necesar să înfăptuim neabătut 
programul de irigații și îmbunătățiri fun
ciare, de creștere a potențialului produc
tiv al pămîntului, să asigurăm o mai 
bună sistematizare și organizare a teri
toriului în vederea folosirii corespunză
toare a întregii suprafețe, ca o condiție 
fundamentală pentru obținerea unor re
colte mari și sigure.

• Producția de legume va trebui să sa
tisfacă în cele mai bune condiții nece
sarul de consum al populației, precum 
și cerințele industriei și exportului. De 
asemenea, se impune să dezvoltăm și 
să modernizăm sectorul vitipomicol, să 
obținem o producție mai mare de stru
guri și fructe.

(Din Raportul prezentat la Congresul al Xlll-lea 
al Partidului Comunist Român)

ÎN AGRICULTURĂ
întreprinderea agricolă de stat 

Urleasca, județul Brăila, obține, an 
de an, recolte superioare la toate 
culturile. în 1984 a realizat, în me
die la hectar, 5 385 kg de griu pe 
762 hectare, 2 615 kg soia pe 1 200 
hectare, 14 000 kg porumb știuleți pe 
2 195 hectare, 1 329 kg fasole pe 300 
hectare și a livrat suplimentar la 
fondul de stat peste 1 200 tone de 
cereale. De menționat că întreprin
derea este specializată în producerea 
de semințe, jumătate din suprafață 
fiind repartizată pentru culturile se- 
mincere. Cp rezultat al sporirii pro
ducției vegetale și animale, al re
ducerii c,ostului lucrărilor, beneficiul 
întreprinderii va fi în acest an de 
aproape șapte milioane lei. Dealtfel, 
în ultimii cinci ani, beneficiile însu
mează peste 35 milioane lei, dovadă 
că aici se desfășoară o activitate ren
tabilă, eficientă.

în mod deosebit se cuvine relevat 
că, in această întreprindere, toate 
acțiunile, toate lucrările sint gindite 
aprofundat, prin prisma valorificării 
superioare a potențialului productiv 
al pămintului, a creșterii producției 
și eficienței economice. Cum se ac
ționează, practic, în această privin
ță ? „Sporirea recoltelor pe unitatea 
de suprafață și reducerea cheltuieli
lor de producție — ne spune ingine
rul Mihalache Mărgean, directorul 
întreprinderii — constituie principa
la noastră preocupare. Urmărim să 
obținem, în medie de pe fiecare 
hectar, o producție în valoarea de 
cel puțin 20 000 lei, iar prin redu
cerea cheltuielilor de producție, să 
realizăm beneficii de 2 500—3 000 lei".

în discuțiile cu cadre de conduce
re și specialiști din această unitate, 
am căutat să descifrăm, în primul 
rind, factorii care au contribuit la 
creșterea randamentului la cultura 
porumbului și căile prin care s-a 
•acționat în vederea reducerii cheltu
ielilor de producție. De menționat 
că întreaga suprafață a unității este 
amenajată pentru irigat, astfel încît 
solurile de tip cernoziom cioOolatiu 
de aici pot produce la întregul po
tențial. Tehnologiile pentru toate 
culturile au fost definitivate și a- 
daptate la condițiile locale.

— Noi am sporit an de an nivelul 
recoltei atît la porumb, cît și la alte 
culturi — ne spune inginerul Mir
cea Popescu, șeful fermei nr. 11. 
Am ajuns la concluzia că de la o 
anumită treaptă in sus, pentru fie
care tonă spor de producție, ba aș 
putfea spune la anumite niveluri 
chiar pentru fiecare sută de kilo
grame în plus, este nevoie să pu
nem accentul pe anumite pîrghii de 
mare finețe. Ne călăuzim de mulți 
ani după un principiu de bază, cu
noscut și însușit de toți lucrătorii 
unității. Anume că pămintul nu ac
ceptă să-l lucrezi cind și cum Vrei. 
Din cauza excesului de umiditate, 
anul 1984 a fost dificil mai ales pen
tru însămințarea culturilor de pri

Autobasculantele de mare capacitate, produse de înaltâ tehnicitate

Produse de înalt nivel 
largă a rezultatelor

tehnic-prin aplicarea 
cercetării științifice

* îndemnurile mobilizatoare adre
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
întregului popor de la înalta tri
bună a Congresului al Xlll-lea al 
partidului au găsit un puternic e- 
cou în conștiințele oamenilor mun
cii de la întreprinderea mecanică 
din Mirșa, una dintre cele mai 
mari și moderne unități construc
toare de mașini din țara noastră. în 
aceste zile, pretutindeni in halele 
de producție, se muncește cu dă
ruire și spirit de răspundere pen
tru amplificarea rezultatelor de pină 
acum. La încheierea schimbului I, 
cind am ajuns in uzină, lingă ma
șinile din halele de prelucrări me
canice se inălțau adevărate „pira
mide" de piese gata să ia drumul 
secțiilor de montaj. în curînd, le 
vom regăsi incorporate în autobas
culantele grele și supergrele, în 
buldozerele și încărcătoarele frontale 
de mare capacitate, destinate în bună 
parte lucrărilor de amenajare a sis
temelor de irigații și desecări din 
țara noastră.

— Citind magistralul Raport pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, celelalte documente a- 

’ doptate de Congres — rie spune 
Viorel Baltă, șef de echipă la sec
ția 610 prelucrări mecanice — am 
parcurs, de fapt, un lung și pro.- 
mi'țător itinerar spre viitorul tot 
mai înfloritor și luminos al țării. 
Și noi, constructorii de mașini, ne 
considerăm direct implicate pu
ternic mobilizați și gata de a tre
ce Ia înfăptuirea sarcinilor prevă- 

, zute pentru domeniul nostru de ac
tivitate. în mod special ne-au re
ținut atenția exigențele și prevede
rile referitoare la promovarea lar
gă a tehnologiilor de virf, a unor 

măvară. Timpul era înaintat și nu 
puteam intra în cîmp. Unii, din afa
ra unității, erau de părere să insă- 
mințăm porumbul cu orice preț. 
Riscam însă să degradăm pămintul 
și să nu realizăm densitatea și uni
formitatea plantelor la răsărire. De 
aceea, am așteptat pînă am prins 
momentul optim, cînd pămintul, mă- 
runțit și afinat, curgea în urma se
mănătorilor ca mărgelele pe o ață. 
Atunci nu s-a mai odihnit nimeni. 
Noaptea se pregătea terenul, iar ziua 
se insămînța. A fost, dealtfel, cea 
mai scurtă campanie de însămînțări.

Desigur, pot apărea situații cînd 

PARAMETRII UNEI EXPERIENȚE VALOROASE 

LA I.A.S, URLEASCA, JUDEȚUL BRĂILA

Tehnologie modernă, recolte 
bogate, eficiență ridicată

nu poți lucra pămintul la timp și 
cum trebuie. Și în aceste cazuri, a 
alege soluția optimă este tot o pro
blemă de finețe, dar și de mare răs
pundere. După cum ni s-a spus, spre 
a avea un efect maxim la combate
rea buruienilor, de exemplu, se ac
ționează integrat prin trei căi : aso- 
lamente, prașile și erbicide. De aceea, 
întotdeauna, culturile sint aici cu
rate, chiar și atunci cînd, din dife
rite motive, una din aceste lucrări 
nu se efectuează. Și aceasta se ex
plică, înainte de toate, prin respec
tarea asolamentului și efectuarea cu 
răspundere a lucrărilor de erbicidare. 
Ca atare, prașilele se fac numai 
atunci cînd este nevoie. Cît privește 
erbicidarea, ne-a reținut atenția un 
amănunt pe care îl considerăm sem
nificativ : pentru ca să nu se înfun
de duzele cu impurități în timpul 
erbicidării, apa pentru prepararea 
soluției este filtrată de trei ori. In 
felul acesta, nu rămîn porțiuni neer- 
bicidate.

în practică s-a demonstrat că un 
rol important in realizarea de pro
ducții superioare are experimentarea 
hibrizilor. Și aceasta pentru a fi 
cultivați numai hibrizii de porumb 
cei mai indicați pentru zona respec
tivă. Alte experimente au avut ca 

procedee moderne de lucru, prin a- 
plicarea in producție a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
românești, care au o mare impor
tanță pentru realizarea unor pro
duse de înalt nivel tehnic și cali
tativ, competitive cu produsele si
milare ce se produc pe plan mon
dial.

— Dealtfel, am și început să gră
bim pasul în această direcție, in
tervine in discuție Michael Geisel. 
unul din frezorii de înaltă califi

LA ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ MÎRȘA

care ai unității. Avem jalonate, pe 
baza orientărilor și indicațiilor pre
țioase date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vizitei de 
lucru făcute în uzina noastră in 
vara acestui an, coordonatele unui 
mobilizator program de lucru. Bu
năoară, am început să folosim cu 
bune rezultate O instalație de ni- 
trurare ionică, prin cate Se asigu
ră purificarea pieselor ce intră in 
componența utilajelor grele. Noua 
tehnologie înlătură total deformări
le plastice care apăreau in timpul 
tratamentului termic, iar duritatea 
pieselor este mai mare de circa 10 
ori. într-un cuvînt, crește calitatea 
și fiabilitatea produselor, fapt ce le 
asigură o competitivitate. deosebită 
la export /

— Sarcinile ce ne-au fost în
credințate de secretarul general al 
partidului nu sînt deloc ușoare, ține 
să completeze Vasile Cotoarbă, șef 
de echipă in secția montaj a pun
ților motoare pentru autobasculan
te grele. Apreciind o serie de pro- 

scop stabilirea densității optime. în 
legătură cu aceasta, inginerul-șef al 
întreprinderii, Petre Perianu, a ți
nut să ne spună : „în scopul determi
nării densității optime, o suprafață 
de 20 hectare, dispusă în cerc și sec
ționată in „felii", a fost cultivată cu 
diferiți hibrizi de porumb. Pe fie
care cerc concentric s-a dat aceeași 
cantitate de sămînță. Au rezultat 
densități diferite : de la 40 000 de 
plante la hectar pe cercul cel mai 
mare, unde știuleții erau rari, dar 
bine dezvoltați, pină la 120 000 la 
centru, unde plantele n-au legat. 
Cele mai mari producții s-au obținut

la densități de 60 000—75 000 plante 
la hectar, în funcție de hibrizi. Toc
mai de acest ultim rezultat desprins 
în timpul experimentării am ținut 
seama la însămințarea porumbului 
pâ întreaga suprafață".

în discuții am insistat și asupra 
modului în care s-a acționat pentru 
creșterea rentabilității producției. 
„De bună seamă, în sporirea benefi
ciilor esențial este să realizăm pro-- 
ducții cît mai mari Ia hectar — pre
cizează directorul unității. Dar asta 
nu este totul. Concomitent, noi ur
mărim ca sporurile de producție să 
fie realizate cu cheltuieli cit mai 
mici. Concludent în acest sens este, 
cred eu, modul în care folosim 
;,pirghia“ îngrășămintelor. Noi am 
ajuns la concluzia că fertilizarea tre
buie să se facă cu doze stabilite 
științific. Oricîte îngrășăminte chi
mice am da, cultura nu va produce 
mai mult, rezultatele nu vor fi sem
nificative atita timp cit productivi
tatea hibrizilor de porumb folosiți nu 
corespunde nivelului de producție 
propus. Iată de ce nivelul fertiliză
rii1 este legat nemijlocit de poten
țialul de producție al soiurilor și hi
brizilor. Dealtfel, îngrășămintele, 
carburanții, munca încorporate in 
fiecare tonă de produs trebuie doza

ÎN INDUSTRIE
Fapte de vrednicie muncitorească

ale întreprinderii mecanice Mîrșa
Foto : S. Cristian

Cedee moderne de lucru, în cursul 
vizitei in întreprinderea noastră, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat necesitatea extinderii contro
lului ultrasonic în procesele ■ de 
producție, pentru a se asigura o 
structură optimă și o calitate su
perioară materialelor încorporate în 
produse. Avem, de asemenea, de a- 
similat peste 20 de alte tehnologii 
avansate, de vîrf aș putea spune, 
care vor conferi noilor noastre uti
laje caracteristici tehnico-economi-

ce și de fiabilitate comparabile cu 
cele existente pe plan mondial. în 
această perioadă, sîntem pe deplin 
mobilizați pentru înfăptuirea indi
cațiilor date de secretarul general al 
partidului, rezultatele obținute în 
acest an și pe care sîntem deciși să 
le ridicăm la un nivel superior în 
anul 1985 fiind cea mai sigură ga
ranție pentru trecerea la îndeplini
rea exemplară a sarcinilor ce ne re
vin în viitorul cincinal.

La cîteva zile după întoarcerea Sa 
de la Congres, unde a participat ca 
delegat, tovarășul Simion Stoichiță, 
secretarul comitetului de partid din 
întreprindere, ne-a spus : „Cu hăr
nicia și priceperea care-i caracteri
zează, oamenii muncii din unitatea 
noastră vor face totul pentru a da 
viață hotărîrilor adoptate de înaltul 
forum al comuniștilor. Pentru pro
movarea progresuluf tehnic a fost 
stabilit un minuțios program de mă
suri tehnice și organizatorice, care 
prevede, între altele, intensificarea 
colaborării cu institute de cercetări și 

te riguros, pentru a se obține maxi
mum de recoltă cu aceeași bază ma
terială. Dar asta înseamnă să gin- 
dim din timp cum și cînd să execu
tăm fiecare lucrare, cum să gospodă
rim cît mai bine mijloacele tehnice și 
resursele materiale de care dispu
nem". Directorul unității ne-a dat 
citeva exemple care ilustrează pre
ocupările oamenilor muncii din aceas
tă unitate pentru creșterea eficienței 
în sectorul vegetal: executarea de lu
crări minime ale solului și numai cu 
agregate complexe, reglarea corectă 
a mașinilor pentru reducerea consu
mului de carburanți, recondiționarea 

unui număr sporit de piese de 
schimb ș.a.

Din experiența acestei unități se 
desprinde, totodată, că permanenti
zarea cadrelor, creșterea gradului 
lor de pregătire profesională au un 
rol determinant in realizarea de 
producții superioare la hectar. Din- 
tr-o statistică prezentată de tovară
șul Sergiu Croitoru, secretarul co
mitetului de partid din întreprindere, 
rezultă că peste 100 din cei 500 de 
oameni ai muncii de aici au o vechi
me neîntreruptă în această unitate 
de peste 20 și chiar 30 de ani. Este 
o realitate care se relevă prin înaltă 
calificare profesională, prin disciplină 
la locul de muncă și răspundere, toate 
acestea găslndu-și ilustrare în realiza
rea unor lucrări de calitate. Oamenii 
au învățat meseria și s-au format îm
preună ca buni muncitori și specia
liști la această școală a muncii exi
gente. L-am rugat pe directorul uni
tății să-i prezinte pe cîțiva dintre 
cei care lucrează in sectorul vegetal: 
mecanizatorii Alexandru Plopeanu, 
Anghel Șerbu, Vașile Grozea, Zam
fir Cortez, BUciîr Popescu, care rea
lizează lucrări apreciate numai cu 
calificativul „foarte bine"; mecanicii 
de atelier Costică Popescu și Gheor-

(Urmare din pag. I)
Timișului in rîndul județelor care 
furnizează cărbune pentru centralele 
electrice și de termoficare ale țării.

Livrâri suplimentare la 
export Chimiștil de la Combina
tul de produse sodice Govora — ne 
transmite Ion Stanciu — reușesc 
să-și îndeplinească ritmic și să-și de
pășească lună de lună sarcinile de 
producție atît pentru economia na
țională, cît și la export.

— Bucurîndu-mă de marea onoare 
ce mi s-a făcut de a lua cuvîntul la 
Congresul al Xlll-lea al partidului, 
am exprimat in fața tovarășului 
Nicolae Ceaușescu angajamentul 
ferm al chimiștilor noștri de a trans
pune neabătut în viață sarcinile și 

proiectări din țară, precum și cu 
Facultatea de tehnologie construcții 
de mașini din Sibiu, cu care dealtfel 
am și început o fertilă conlucrare 
pentru robotizarea unor operații teh
nologice. Au fost prevăzute, de ase
menea, măsuri pentru extinderea co
lectivelor de specialiști care studiază 
în continuare posibilitățile de îmbu
nătățire a tehnologiilor și tehnicilor 
de lucru. în fine, s-au luat măsuri 
pentru ridicarea calificării și speciali
zării eșalonate a tuturor muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor din 
întreprindere".

Harnicul și destoinicul detașament 
muncitoresc de la Mîrșa se află, 
așadar, în plin efort pentru încheie
rea acestui an cu rezultate cît mai 
bune în îndeplinirea planului. Con
cludente în acest sens sînt și reali
zările din aceste zile. Notăm nu
mai cîteva dintre acestea : la secția 
autobasculante grele a fost defini
tivat noul flux tehnologic pentru 
realizarea semiremorcilor de trans
portat conteinere ; a început fabri
cația de , serie a unui nou tip de 
remorcă agricolă de 5 tone și a unui 
nou tip de autotren cu sarcină uti
lă de 22 tone. Ca urmare, în pe
rioada care a trecut de la încheie
rea lucrărilor Congresului partidu
lui, colectivul întreprinderii a reali
zat suplimentar o producție-marfă 
în valoare de peste 10 milioane lei, 
prin rezultatele obținute eviden- 
țiindu-se colectivele din secțiile 610, 
220, 650, 920 și 930, precum și for
mațiile de lucru conduse de comu
niștii Mihai Toma, Gheorghe Ru- 
șitoru, loan Brici, Gheorghe Nea- 
gu, Constantin Prie, Ilie Frăției și 
mulți alții.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii" 

ghe Taburoiu, care sînt specializați în 
întreținerea și repararea combinelor, 
asigurind funcționarea neintreruptă 
a întregului parc de mașini pe toată 
durata campaniei; inginerul Mircea 
Popescu, venit în întreprindere acum 
20 de ani, este un tehnolog desăvir- 
șit, și mulți alții.

Mai se cuvine adăugat că forma
rea unor lucrători de nădejde din
tre tinerii nou veniți în unitate este 
o acțiune care preocupă permanent 
organizația de partid, consiliul oa
menilor muncii din întreprindere. 
Intre aceștia se află cei 36 de tineri 
din sectorul mecanic. „Ceea ce au în
vățat in școală nu este suficient — 
apreciază inginerul Alexandru Giur- 
că, șeful sectorului mecanic. De 
aceea, ii pregătim multilateral, în 
cele două laturi ale acestei meserii : 
mecanică și agronomie".

După cum se subliniază în docu
mentele Congresului al Xlll-lea al 
partidului, noua revoluție agrara în
seamnă, mai presus de orice, dez
voltarea intensivă a producției, rea
lizarea de producții agricole mult 
superioare. Or, asemenea producții 
pot fi realizate numai cu oameni cu 
înaltă calificare. Mai ales intr-o uni
tate agricolă de stat care, prin pro
ducțiile obținute, trebuie să devină 
exemplu de organizare, de produc
tivitate și eficiență pentru întreaga 
agricultură. Tocmai de aceea, con
tinua ridicare a nivelului de califi
care al oamenilor constituie un obiec
tiv central al activității comitetului 
de partid și consiliului oamenilor 
muncii din întreprindere. Acum, 
odată cu încheierea lucrărilor in 
cîmp, întregul colectiv — de la me
canizatori, îngrijitori și pînă la spe
cialiști — frecventează cursuri de 
perfecționare a calificării tehnico- 
profesionale.

Oamenii muncii din această uni
tate agricolă acționează, de pe acum, 
pe toate planurile, pentru a realiza 
recolte și mai mari în anul ce vine. 
Ei și-au propus să obțină, în medie 
la hectar, pe 1 900 hectare din cele 
3 000 ce vor fi destinate porumbului, 
peste 20 tone de știuleți, să realizeze 
la grîu și orz o producție medie la 
hectar de 8 000 kg, iar Ia soia — 3 309 
kg. Aceasta constituie o dovadă con
cludentă că ei au înțeles cu toată 
răspunderea exigențele formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în Ra
portul prezentat la Congresul al 
Xlll-lea al partidului, că sînt ho- 
tărîți să dezvolte experiența bună 
acumulată pînă acum, să muncească 
fără preget pentru a folosi și mai 
bine potențialul productiv al pămîn
tului, baza tehnico-materială de care 
dispun, practicînd, in adevăratul sens 
al cuvintului, o agricultură intensivă, 
de înaltă productivitate și eficiență.

Lucian CIUBOTARU 
Corneliu IFRIM 
corespondentul „Scîn’teii"

obiectivele ce ne revin din documen
tele programatice adoptate de marele 
forum al comuniștilor — ne spune 
Eufrosina Băiașu, secretara comite
tului de partid al combinatului. A- 
peastă săptămînă, de exemplu, a fost 
o săptămînă record în activitatea 
noastră, expediind partenerilor de 
peste hotare aproape 5 000 tone pro
duse sodice peste prevederile pla
nului.

Preocupați permanent de sporirea 
producției de feroaliaje, oamenii 
muncii de la Combinatul metalurgic 
din Tulcea raportează îndeplinirea 
înainte de termen a planului anual 
la export. în luna decembrie, meta- 
lurgiștii tulceni vor livra partenerilor 
externi, peste prevederile de plan, 
importante cantități de produse soli
citate în mod expres. Pentru crește
rea producției de feroaliaje a fost 
pus în funcțiune un nou cuptor de 
feromangan afinat. Și este cu totul 
remarcabil faptul — ne spune Ne- 
culai Amihulesei — că lucrările de 
montaj la noul cuptor au fost exe
cutate de oamenii muncii din com
binat după orele de program, iar ter
menul de punere în funcțiune a fost 
scurtat cu aproape o lună de zile.

Constructorii — mereu la 
înălțime ! Vibranta chemare adre
sată de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de la tribuna înaltului forum al co
muniștilor români, de a încheia acest 
an cu rezultate cît mai bune, de a 
pregăti temeinic producția anului 
viitor, a avut un puternic ecou și în 
rîndurile lucrătorilor de la Trustul 
dc antrepriză generală de construcții- 
montaj Cluj, care au predat „la 
cheie", în această săptămînă, 40 de 
noi apartamente pentru tot atîtea 
familii de oameni ai muncii. Cu a- 
cestea, planul anual la construcția de 
locuințe a fost îndeplinit. După cum 
ne transmite corespondentul nostru, 
Marin Oprea, în 1984 în localitățile 
județului Cluj au fost construite 
4 932 de apartamente, o mare și mo
dernă hală agroalimentară în muni
cipiul Cluj-Napoca în suprafață de 
13 635 metri pătrați, un nou spital și 
o policlinică in municipiul Turda 
și altele.

Tot la înălțimâ se dovedesc și con
structorii din municipiul Bacău. In 
modernul ansamblu „Bistrița-Lac“, 
ei au pus la dispoziția oamenilor 
muncii noi blocuri de locuințe. Cu 
acestea, numărul apartamentelor 
construite în anii care au trecut de 
la Congresul al IX-lea al partidului 
în municipiul Bacău a ajuns la 50 000. 
Numai în actualul cincinal au fost 
înălțate blocuri care însumează 9 500 
de apartamente, cu 746 mai mult de
ck prevedea planul. In același timp, 
s-au dat în folosință moderna gară 
de călători, hotelul „Moldova", piața 
centrală agroalimentară, două cine
matografe, unități comerciale și al
tele. In anul 1985 vor fi construite 
încă 1 800 de apartamente, iar în vii
torul cincinal, — alte circa 10 000 de 
apartamente, precum și un mare nu
măr de obiective social-edilitare.
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HOTĂRÎRILE FORUMULUI COMUNIȘTILOR
ÎN CONȘTIINȚA SI MUNCA ȚÂRII

La Vîlcea, luminile viitorului strălucesc intens 
în realitățile prezentului

ECHIPA „SUÎNTEIF TRANSMITE DIN JUDEȚUL VÎLCEA
In zilele de după Congresul al Xlll-lea al partidului, județul Vîlcea 

trăiește, asemenea întregii țări, momentele de matură evaluare a răspun
derilor sale, în lumina proiecției pe care a făcut-o Congresul asupra vii
toarei etape de dezvoltare a țării, trasînd direcții de acțiune noi și lim
pezi, sarcini concrete pentru toate domeniile activității economice și so
ciale. Pentru județ, perioada dintre Congresul al Xll-lea și Congresul al 
Xlll-lea ale partidului a fost, fără îndoială, rodnică ; pași mari s-au reali
zat, mai mari decît cei anteriori. Producția industrială a județului era în 
1980 de 10 miliarde lei și va fi în 1985 — Ia finele actualului plan cincinal 
— de 19,5 miliarde. Dar încă mai substanțial va fi progresul ce se va 
realiza aici în următorul plan cincinal cînd, potrivit Directivelor Congresu
lui al Xlll-lea, județul va trebui să ajungă la o producție industrială de 
30,9 miliarde lei (în 1990). In unele sectoare principale ale activității in
dustriale producția, practic, se va dubla. De la 3,6 milioane tone de căr
buni, la 6,6 milioane tone. De la 260 milioane lei echipament hidraulic, la 
548 milioane lei anual.

Pentru oamenii acestui județ ce fusese cîndva lipsit aproape total de 
industrie, perspectiva - cu mult mai complexă decît simpla înfățișare a 
unor,cifre - este de-a dreptul generatoare de entuziasm, cerînd însă, în 
același timp, o responsabilă cîntărire și reconsiderare a forțelor în sensul 
creșterilor calitative ale muncii, organizării, eficienței, ale autoperfecțio- 
nării în toate privințele. întors de la marele forum al comuniștilor la care 
a participat ca delegat, tovarășul Gheorghe Stoica, primul vicepreședinte 
al consiliului popular județean, ne spune următoarele : „Vă mărturisesc că 
și astăzi îmi stăruie în minte și în inimă ideile de mare adîncime și forță 
din Raportul prezentat Congresului de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Practic, de la acest Congres ne-am întors mai temeinic edificați asupra 
răspunderilor noastre. Acum, gîndindu-ne la ceea ce avem de făcut, la 
sarcinile ce ne revin. în profil teritorial, din hotărîrile Congresului, ne ree
valuăm forțele, posibilitățile. Pe fondul dezvoltării viguroase și multilaterale 
a vieții economice și sociale din județ și în consens cu dezvoltarea întregii 
țări, sîntem profund preocupați de realizarea unor mutații structurale în 
gîndirea și acțiunea comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii, pentru 
creșterea responsabilității comuniste, a însușirilor morale prin care activi
tatea, în toate domeniile, să dobîndească plusul necesar de competență 
și eficacitate".

Preocuparea aceasta am întîlnit-o, practic, peste tot, acolo unde am 
călătorit în județ ; la minerii noului bazin carbonifer, ca și la constructorii 
hidrocentralelor de pe Olt, la muncitorii noilor întreprinderi din Drăgășani, 
ca și la oamenii muncii din orașul întinerit Horezu. De acest fapt ne vom 
ocupa, cb precădere, în instantaneele reportericești, convorbirile și creionă
rile pe care le înfățișăm în pagina de față.

„Hidrocentrala asta s-o facem 

de nota 10"

Urcăm pe Valea Oltului, pe splen
dida Vale a Oltului, căreia i s-a adău
gat acum o nouă dimensiune. A 
hidroenergeticii. Înnobilat, peisajul 
Văii Oltului a dobîndit grandoare, 
măreție ; munții, oglindiți acum în 
salba lacurilor de acumulare, sînt 
încă mai semeți.

Ne oprim la Gura Lotrului, unde 
lucrările unei noi hidrocentrale au în
ceput în 1981... E după-amiază, vreme 
închisă și rece. Brațele macaralelor 
se rotesc, benele coboară și adaugă 
mereu betonul menit să rămînă aici, 
în albia Oltului, în siluete masive și 
complicate, pentru a transforma vîl- 
torile apei în putere electrică.

— Dacă privești, așa mai de 
departe, șantierul nostru s-ar putea 
să crezi că nu s-a schimbat nimic : 
aceleași utilaje, aceiași oameni... Dar 
eu vă zic că nu e așa — ne spune, 
aici, betonistul, șef de formație, Ma
rian Sandu. Ceva trebuie să se 
schimbe și se schimbă. Oamenii se 
gindesc acum la cele hotărîte de 
Congres și la ideile revoluționare din 
Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Și zicem cu toții că tre
buie să facem un efort calitativ pen
tru a ne perfecționa munca. Iar pen
tru asta e nevoie să ne punem mai 
mult mintea la contribuție...

Marian Sandu, fost tractorist de 
prin partea locului, a fost atras, 
acum 14 ani, de munca pe șantierele 
hidroenergetice ale Lotrului și Oltu
lui. Are patru copii, din care cel 
mare este elev la liceul de speciali
tate („Poate și ceilalți copii ai mei 
s-ar îndrepta tot spre asta că e tare 
frumoasă meseria uitați-vă pe Olt Ia 
vale și vedeți ce am lăsat noi în 
urmă, am schimbat natura, am fă
cut-o mai frumoasă și mai folositoare 
țării noastre").

— Tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
continuă el — gindește pentru pre
zent, dar în aceeași măsură și pen

Mindria și ambiția înaltei 

performanțe tehnice

— Aici va fi creierul întregii salbe asigura dirijarea și optimizarea func-
de hidrocentrale de pe Olt ? ționării tuturor celor 28 de centrale

— Aici, da. Din acest loc se va hidroelectripe. în raport cu debitele

tru viitor. Lor, copiilor noștri tre
buie să le lăsăm nu numai niște 
construcții mari, nu doar niște reali
zări materiale mari, ci și un fel de a 
gîndi care să-i facă demni de socie
tatea comunistă.

Maistrul Ion Obrocea, șeful lotului, 
unul dintre cei mai iscusiți construc
tori de pe Olt, comunist cu darul de 
a-i însufleți pe cei din jurul său, 
de a le transmite calmul, siguranța 
și cultul său pentru lucrul bine făcut, 
ne-a vorbit și el despre efervescența 
acestor zile, despre ideile din Ra
portul la Congres, devenite ghid 
pentru modul de a gîndi al construc
torilor de aici.

— Vedeți acolo, în vîrful macaralei 
mari, o antenă de televizor ? Macara
giul și-a montat-o. Cind urcă acolo 
nu mai coboară decît, uneori, după 12 
ore. De aceea, pentru momentele de 
pauză și-a luat cu el un televizor 
„Sport". Acolo a urmărit și Raportul 
și alte lucrări ale Congresului. Cam 
a doua sau a treia zi după Raport a 
vpnit la mine într-o seară. „Tovarășe 
Obrocea — zice — m-am gindit că 
s-ar putea face ceva ca să mai scur
tăm timpii de staționare ai macara
lei..." Și mi-a explicat cum. Mă 
rog, era o idee complicată, nu toc
mai perfectă, dar mie faptul în sine 
îmi spune ceva. La ideile mari pe 
care le-a ascultat, omul s-a simțit 
pe loc îndemnat să acționeze. E toc
mai ceea ce se întimplă acum pe tot 
șantierul nostru. într-o zi, la o dis
cuție de lucru în șantier, unul, un 
betonist, zice, așa, ca printre altele : 
„Păi, da, să ne organizăm mai bine, 
că hidrocentrala asta trebuie s-o dăm 
de nota zece. Poate chiar de zece și 
ceva...". Hotărîrea asta o pun tot pe 
seama atmosferei de mare responsa
bilitate care se naște din tempera
tura înaltă a orientărilor pe care ni 
le-a dat Congresul, secretarul ge
neral.

Excavatorul gigant, cu cupe, de 470 de tone, al tînă- 
rului maistru Ion Nanu, în plină acțiune în noul bazin 
carbonifer al Horezului : „Efortul nostru va fi de o 
calitate deosebită, așa cum va fi întregul efort creator 

al țării în anii ce vin"

variabile și uneori capricioase ale 
apei, urmărind undele de viitură și 
în strînsă corelare cu nevoile siste
mului energetic național.

— Totul automat ?
— Cibernetic. E un centru de di

rijare prin telemecanică și calcula
tor. Primul de acest fel din țară. Iar 
față de altele existente în lume, de 
mai mare capacitate și mai com
plex.

— Import ?
— Nici un virf de ac. L-am pro

iectat aici, în atelierul de proiectare 
al întreprinderii și este alcătuit in
tegral din componente de producție 
românească.

— în ce stadiu se află ?
— Cum vedeți, ne grăbim. Montăm 

calculatorul. Restul e aproape gata. 
Trebuie să ne grăbim, Congresul 
ne-a trasat și nouă sarcini mari. 
Fiecare zi de funcționare a acestui 
centru va însemna și funcționarea, 
cu randamente maxime, a centrale
lor de pe Olt... Și nu-i puțin lucru...

Cel ce ne vorbește, inginerul Emil 
Mîrzan, șeful atelierului de proiec
tare al întreprinderii Electrocentra- 
le Rm. Vîlcea, ne conduce prin încă
perile ticsite cu aparate complicate, 
cu mii de fire colorate — nervi 
și artere ale unui centru nervos 
electric și electronic ale cărui de
cizii și comenzi vor face din 
toate hidrocentralele Oltului și Lo
trului înșirate pe sutele de km ale 
celor două rîuri, părți sensibile ale 
unui singur organism producător de 
energie electrică într-o capacitate 
totală aproximativ egală cu a Por
ților de Fier 1 și 2 la un loc.

— Dificultăți ?
— N-au fost. A fost, în schimb, 

un mare volum de gîndire tehnică, 
un efort de concepție, căutarea asi
duă a celor mai adecvate componen
te din cîte se produc în România, 
testarea lor, alegerea tipului de 
calculator — și l-am găsit, e exce
lent, bineînțeles din familia „Felix". 
Și o mulțime de colaborări cu insti

tute de cercetare științifică, cu oa
meni minunați, bucuroși să participe 
la o realizare românească de foarte 
bună ținută tehnică. A fost, în fapt, 
ambiția de a ne ști în stare să facem 
lucruri de nivel mondial și, dacă se 
poate, chiar puțin peste... Pe urmă 
băieții aceștia, electricieni, montori, 
ingineri tineri, toți muncesc, cum 
vedeți, cu plăcerea extraordinară a

Un fost oraș mic și marii lui pași 

înainte

Pentru mult prea strimtul orizont 
al Vieții sociale și spirituale din Dră- 
gășanii altor timpuri există. în lite
ratura noastră clasică, mărturia lă
sată de drăgășăneanul Gib Mihăescu 
în „La Grandiflora" de exemplu. 
„Grandiflora" (clădirea) — o circiu
mă in care se consumau dramele și 
mizeriile orizontului uman închis 
există încă,, uitată parcă, măruntă și 
sărmană, sortită implacabil pieirii, 
între construcțiile masive, cu geome
trii semețe și rafinat estetice ale 
noului centru. întregul tirg de altă-, 
dată, cu măruntele, șubredele și in
salubrele lui prăvălioare înșirate pe 
străzi colbuite, a dispărut. Un oraș 
nou, oraș într-adevăr, demn, maies
tuos și solar, a și ocupat aproape 
întregul spațiu al așezării de altă
dată. Realitatea care vine acum să 
reabiliteze aici ideea de oraș și de 
civilizație este o răsfrîngere a reali
tăților economice și sociale care au 
modificat în acești ani chipul între
gii țări.

Ion Ban, tînărul primar al orașului, 
ne prezintă în termeni statistici di
namica ultimilor ani : „Orașul are 
21 000 de locuitori. Din ei, aproape 
12 000 muncesc. 4 400 sînt locurile de 
muncă ce s-au creat numai din 1980

Linii tehnologice automatizate, tehnică avansată, mun
citori tineri și foarte tineri, pentru care viitorul prefigu
rat de marele forum al comuniștilor înseamnă perfec
ționare continuă, aspirația spre înalta competență — 
așa se prezintă astăzi noua întreprindere de jenți auto 

din Drăgășani

participării la ceva care le satisface 
pe deplin mindria profesională. 
Mîndrie care face parte din ceea ce 
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Raportul la Congres că trebuie să 
fie efortul tuturor pentru dobîndirea 
unei înalte competențe profesionale, 
ambiția performanței profesionale, 
calități morale de bază ale omului 
nou.

încoace. In întreprinderi care aparțin 
și ele ultimilor ani și sînt moderne 
— industrie cu adevărat superioară. 
Nouă de tot este întreprinderea de 
jenți auto — produce jențile pentru 
toate autoturismele românești, ca și 
pentru export. Nouă-nouță este și 
întreprinderea de prelucrare a ma
selor plastice. Apoi întreprinderea de 
mecanică fină (abia in curs de intra
re în producție). Apoi schela de ex
tracție înființată în 1983, ca și între
prinderea de exploatare a agregate
lor mineraliere. Și încă altele. Sec
ții noi, instalații noi. Judecați și 
dumneavoastră : produceam, acum 
patru ani, in valoare de 600 milioa
ne lei. Azi, în valoare de două mi
liarde ! Pentru o asemenea creștere 
industrială era nevoie și de un nou 
oraș. L-ați văzut. E și el pe măsura 
nbii noastre dimensiuni economice..."

— Tovarășe Ban, acum, după 
Congresul al Xlll-lea, la ce visează 
primarul, dincolo de proiectele 
imediate ?

— Congresul acesta — ne-a răs
puns el — are, într-adevăr, darul de 
a proiecta imaginația oamenilor aces
tei țări spre zone ce nu puteau fi în
trezărite în urmă cu cîtva timp. 
Viitorul are, la noi, pînă în anul 

1990, dar și mai departe încă, un 
contur bine precizat. Noi, aici Ia 
Drăgășani, vom produce, în 1990, 
mărfuri industriale în valoare de 
aproximativ 2,8 miliarde lei, plus 323 
de milioane în industria mică. Va 
crește cu cîteva mii numărul noilor 
apartamente. Vor fi locuri noi de 
muncă, în profesii noi care cer o 
nouă pregătire — ceea ce ne vorbește 
despre un nivel superior de civili
zație.

— Totuși, la ce visați, mai în de
taliu ?

— Nu doar eu, primarul, oamenii 
toți au căpătat acum temeiul să-și 
viseze orașul din viitorul apropiat cu 
mult mai concret. Congresul al 
Xlll-lea, prin bogăția și realismul 
previziunilor, ne-a fortificat in ro
mantismul nostru. Ca primar, eu mă

„Să muncim azi după exigențele 

zilei de miine"

întreprinderea de jenți auto din 
Drăgășani e flancată, dinspre șosea, 
de plopi înalți. Contururile ei mo
derne nu impresionează prin masi
vitate. în peisajul urbanistic al Dră- 
gășanilor, așezarea ei pe platforma 
industrială de sud pare o prelungire 
firească, a construcțiilor pastelate, 
ordonat și ingenios amplasate în de
corul de pe malul Oltului. Aflin- 
du-ne impresiile, reglorul Ilie Vîlvoi, 
secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii, zimbește.

— Știți — spune el — pare mică 
fabrica noastră, dar are puteri mari : 
lunar produce 50 de mii de jenți, 
de toate tipurile, pentru nevoile țării 
și pentru export. E tînără, in anul 
1981 încă se mai montau utilajele. A 
crescut, de fapt, odată cu noul oraș 
Drăgășani, fiind una din inimile lui 
viguroase.

Fluxuri tehnologice moderne, cu un 
avansat grad de automatizare, care 
automatizare este aproape totală. 
Operatori, mecanici, electricieni — 
efectiv muncitoresc tînăr de tot, 
vîrsta medie se ridică la... 23 de ani.

Ne întrebăm și întrebăm cu glas 
tare ce s-ar mai putea face într-o 
uzină automatizată, ce perspective 
de creștere mai au oamenii care, a- 
semenea celor care lucrează aici, cu
nosc toate secretele utilajelor, le stă- 
pinesc bine, pentru că ei înșiși le-au 
și montat, piesă eu-piesă... ,s

— Vă aflați — spunem noi — în- 
tr-un timp care pentru multe alte 
întreprinderi, așa cum prevăd Direc
tivele celui de-al Xlll-lea Congres, 
înseamnă încă viitor de atins.

— Secretarul general al partidului 
spunea în Raportul la Congres că, 
pentru oameni, cunoașterea nu are 
limite — ne răspunde interlocutorul. 
Ne putem mulțumi cu ce am realizat 
aici, de pildă ?

— Ce v-ar putea, totuși, nemul
țumi ? Procesul tehnologic este bine 
pus la punct. Doar întreținerea...

— Acegtea-s aspecte tehnice. Tre
ceți dincolo de ele. Luați fiecare tî
năr de aici, pe această operatoare de 
la pupitrul de comandă, de exemplu, 
pe un tehnician, sau pe un tînSr in
giner. Veți descoperi că fiecare, în 
felul lui, are păreri foarte personale 
despre procesul tehnic de aici, îl 
preocupă perfecționarea lui, caută 
soluții și mai ingenioase dd compri
mare a timpului prin concentrarea 
mai multor operații într-una singură. 
Este voința fiecăruia, puternic sti
mulată de spiritul revoluționar al

Competența și elanul revoluționar

— investiții pentru viitor

Un uriaș amfiteatru natural, pe 
meleagul Horezului, la Berbeștlț 
unde, de numai patru ani se scoate 
cărbune energetic necesar termocen
tralelor. Forfotă de autobasculante 
încărcate cu cărbunele extras de pe 
treptele amfiteatrului și din exploa
tări subterane cu utilaje mecanizate 
complexe, de mare randament. înce
putul a fost acum patru ani, cînd 
s-au extras 65 000 de tone de cărbu
ne ; s-a ajuns acum la 2 500 000 de 
tone cărbune extras. înzestrarea teh
nică este de nivel mondial, investiții 
foarte importante, care vizează, de 
fapt, viitorul — așa le apreciază tî
nărul maistru Ion Nanu, om care 
răspunde de activitatea unui excava
tor gigant, cu cupe, de 470 de tone.

— Dacă mă gîndesc bine, noi ne 
aflăm în viitorul pe care-1 înfățișea
ză strălucitul Raport al secretarului 
general al partidului la cel de-al 
Xlll-lea Congres — își rostește opi
nia interlocutorul nostru. Și prin for
ța tehnică de care dispunem, și prin 
cea umană — investiție de preț, de 
la care țara așteaptă mult mai mult, 
începînd de azi chiar. Iată, în numai 
patru ani exploatările noastre, pe 
lingă faptul că furnizează constant 
producții sporite de cărbune, au de
venit veritabile școli în care nu aș 
spune că au crescut oameni, ci s-au 
născut, pur și simplu, specialiști : 
mineri calificați aici sau la Rovinari 
— eu sînt unul dintre ei — mecanici, 
excavatoriști, electricieni, lăcătuși 
mecanici. Este un salt în competența 
oamenilor, intr-un timp extrem de 
scurt. Vedeți însă, tehnica pe care o 
mînuim trebuie cunoscută și mai 
bine, stăpînită, întrecută de compe
tența noastră.

— Și nu așa stau lucrurile ? Dum
neata, de pildă, ești maistru, răs
punzi de un gigant, de o uzină com
plexă. Aici, pe cimpul de acțiune al 
excavatorului întilnim, în fond, o 
mică întreprindere...

— Așa este. Pe gigant lucrează 40 
de tineri. E ca pe o navă, pe puntea 
căreia fiecare știe bine ce are de 
făcut. Dar mereu descoperim că ar 
trebui să știm și mai mult din ce 
avem de făcut. Poate că pînă ieri, 
evaluîndu-ne munca, faptul că mî
nuim utilajele acestea cu pricepere 
am simțit o satisfacție, o mulțumire. 

pot gîndi acum la cîteva dotări de 
mare importanță pentru oraș și care 
se pot realiza cu mijloace locale, 
contînd și pe contribuția cetățeneas
că. Mă gindesc la un pasaj rutier 
peste calea ferată, mă gindesc la un 
amfiteatru de yară în parc, unde și 
terenul ne ajută, mă gindesc să fa
cem din lacul de acumulare al hi
drocentralei Drăgășani o zonă mo
dernă de agrement... Vreau să mă 
înțelegeți, nu visez la toate acestea 
pentru că așa aș fi eu, visător. Ci 
pentru că am această posibilitate, 
creată de perspectivele deschise de 
Directivele Congresului.

Prin urmare Congresul, magistra
lul Raport la Congres au dat un avint 
nou fostelor mici orașe spre noul lor 
destin. Ca și marilor orașe, Ca între
gii țări.

Congresului al Xlll-lea de a-și în
cerca în practică propriile forțe de 
creație, năzuința de a depăși ceea ce 
s-a creat astăzi.

— Deci, putem vorbi de o nemul
țumire creatoare...

— Termenul este exact. Acum, 
cînd drumurile de viitor sînt clar 
trasate prin hotărîrile Congresului, 
tineri cum sînt cei de aici, sau din 
celelalte uzine ale țării, văd în no
țiunea de dezvoltare intensivă toc
mai fructificarea maximă a efortului I 
de permanentă căutare, de proprie? 
perfecționare.

— Cum arată acest efort acum în 
datele sale concrete ?

— Iată, de pildă, o echipă de auto- 
utilare, proaspăt constituită, lucrea
ză de zor la realizarea unui transfer 
mecanizat de la linia de profilat la 
mașina de asamblat. Pe ansamblul 
Colectivului, fiecare maistru, tehni
cian, inginer s-a obligat să vină în 
întîmpinarea perfecționării procesu
lui de producție, prezentînd cite o 
soluție tehnică originală. Problemă 
de conștiință revoluționară, de atitu
dine comunistă față de muncă și via
ță — așa cum ne cere cu stăruință 
să acționăm secretarul general al 
partidului.

Urcăm la pupitrul de comandă al 
liniei tehnologice automate care, așa 
cum glăsuiește un anunț fixat pe un 

isțUp ai-h^lai, eș^|țțsredințată tine
retului...

La pupitrul de comandă — o fată. 
In salopetă nouă, cu părul prins sub 
boneta albastră. Cu ochi albaștri, 
obraz bucălat și nasul cîrn. Liliana 
Deliu. Are 22 de ani. E din Drăgă
șani, părinții sînt țărani cooperatori. 
Ea a făcut liceul industrial profilat 
pentru... viitoarea (acum adtuala) în
treprindere de jenți auto. In ultimii 
ani de liceu practica a făcut-o chiar 
la montarea mașinilor pe care le 
conduce acum.

— Care e acum, pentru dumneata, 
lucrul cel mai' important ?

— Păi... ca pentru toți tinerii ca 
mine, lucrul cel mai important e să 
mă perfecționez profesional. Să știu 
să stăpinesc bine tehnica, poate să 
învăț chiar mai multe meserii, cum 
spune tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
Raportul la Congres, că muncitorii 
trebuie să fie pregătiți multilateral 
pentru ca, la nevoie, să poată să facă 
față la înnoirile și la necesitățile 
multilaterale ale producției, intr-o 
industrie modernă...

— Succes !

Numai că acesta este doar începutul 
drumului nostru. Directivele Congre
sului au fixat, concret, pe bază rea
lizărilor de pînă acum, direcțiile de 
acțiune. Sarcina noastră, a minerilor, 
este să extragem cel puțin 100 mili
oane tone cărbune. Lucrurile par 
simple și limpezi.

— Și nu sînt așa ?
— Sînt. Dar nu sînt ușoare.
— Te sperie ? >
— Nu, mă ambiționează, cum îi am

biționează pe toți muncitorii, țăranii 
și intelectualii țării. Va fi un efort 
deosebit, așa cum sublinia, in strălu
citul său Raport, secretarul general 
al partidului, dar un efort de o cali-- 
tate deosebită, cum va trebui să fie 
întregul efort de inteligență al țării 
în anii ce vin. Dintr-o dată, vă spun 
sincer, am simțit cu toții că satisfac
țiile noastre de pină mai ieri sint 
deja „trecut". întreprinderea noastra 
va produce nu 2 500 000 de tone căr
bune pe an, cit dăm acum, ci pește 
6 milioane.

— Cum veți realiza acest obiectiv 
de mare răspundere ?

— Lucrînd și mai intens asupra 
noastră înșine, cu dorința fierbinte 
să ne, autodepășim, să devenim cu 
adevărat acei destoinici constructori 
ai socialismului și comunismului, 
cum ne cerea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în înflăcăratul său apel 
adresat tineretului patriei de la înal
ta tribună a marelui forum al co
muniștilor.

★
Lumini ale viitorului, pe meleagul 

vîlcean, lumini ale țării întregi vă
zute prin activitatea clocotitoare, dă
ruită a milioanelor și milioanelor de 
oameni ai muncii, îndeplinită exem
plar, in spiritul revolu ionar al ma
rilor proiecte de dezvoltare economi- 
co-socială gîndite și hotărîte de cel 
de-al Xlll-lea Congres al Dartidului. 
Lumini ale viitorului, strălucind in
tens în prezentul de impresionante 
realizări socialiste și comuniste ale 
vieții noastre noi.

Dionisie ȘINCAN 
Mihai CARANFIL 
Ion STANCIU 
corespondentul „Scînteii"

Foto : Eugen Dichiseanu
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EDUCAȚIA PERMANENTA 
—cerință a epocii moderne

DEMOCRAȚIA CETĂȚENEASCĂ - DEMOCRAȚIA FĂPTEI

Ideea că învățătura este funda- 
entală pentru progresul națiunilor 
al colectivității umane constituie 

ra dintre cele mai prețioase achi
ți! ale deceniilor noastre. Ea a de
mit tot mai evidentă pe măsură 
: impactul științei, al tehnologiei 
al culturii asupra lumii muncii și 
vieții oamenilor a sporit, fiindcă 

jmai știința asimilată cu temeini- 
e, aplicată cu ingeniozitate și stă- 
nită cu înțelepciune conduce la 
szultatele dorite ; cu alte cuvinte, 
.imai știința și cultura care trec 
•in mintea și inima omului, consti- 
lindu-se în sisteme de cunoștințe 
ierente și deschise, în pachete de 
■iceperi de muncă și, mai ales, in 
itudini superioare față de valori, 
3 exigențele sociale și de viitorul 
ilectivității naționale, devin fac- 
•ri ai dezvoltării. Partidul nostru, 
icretarul său general, tovarășul 
icolae Ceaușescu, a definit cu da
tate locul și rolul învățămîntului 
i societate, in procesul de făurire 
civilizației socialiste și comuniste, 

i realizarea mărețelor obiective 
xmomico-sociale destinate să în- 
•rie țara noastră în rîndul națiuni- 
r avansate ale lumji. Socialismul, 
•înduirea cea mai dreaptă cunoscu- 

în neîncetata dezvoltare istorică 
popoarelor lumii, se făurește cu 

imeni, pentru oameni. Formarea și 
iucarea oamenilor în spiritul pa- 
iotismului și al însușirii și aplică- 
i în viață a celor mai înaintate 
iceriri ale științei și tehnicii con- 
mporane este o idee permanentă 
i documentele Congresului al XIII- 
a, în magistralul Raport al secre- 
rului general al partidului. Con- 
ipția românească despre insemnă- 
itea educației, a pregătirii perma- 
snte a oamenilor pentru valorifi- 
irea mai înaltă a energiei naționa- 

de creație își găsește astăzi o lar- 
1 confirmare, o valabilitate, putem 
>une, mondială. Această idee s-a 
erificat și se verifică în lupta pen- 
u emancipare și independență dusă 
3 țările lumii a treia ; ea a deve- 
It în anii care ne apropie de pasul 
>re al treilea mileniu o convingere 

o strategie a tuturor națiunilor, 
ind exprimată printr-o multitudi- 
3 de formule echivalente : „omul 
ne educat este singura bogăție ine- 
lizabilă", „dezvoltarea trece (se 
ice) prin educație*1, „învățarea a 
ist importantă j totdeauna, ea devi- 
3 fundamentala în deceniile noas- 
e“, „investiția în educație și în 
îrcetare asigură națiunilor posibi- 
tatea înscrierii cu succes în cursa 
ipidă și selectivă spre al treilea 
lileniu11 sau. mai pregnant, „pen- 
■u o dezvoltare temeinică investi- 
a trebuie să se facă mai întîi in 
iucație, pentru a obține o cerceta- 
» productivă și din nou în educa- 
e, pentru a pune in valoare achizi- 
ile cercetării11.
In modalitate explicită sau impli- 

ită, Directivele adoptate de cel de-al 
IlI-lea Congres al P.C.R. reprezin- 
i un apel la învățare asiduă și 
reatoare in scopul asimilării și apli- 
irii achizițiilor științei, culturii și 
ihnologiei. Ponderea importantă pe 
are o va deține în anii care vinX----------------------
Mărturii ale eroismului'

„Trenul din Kraljevo46
Tema dominantă, dă 

mare noblețe a crea
ției cinematografice 
din R.S.F. Iugoslavia 
(faptele de glorie ale 
partizanilor, lupta dir- 
ză împotriva ocupan- 
ților hitleriști), a ge
nerat de-a lungul 
timpului pelicule de 
facturi dintre cele mai 
diverse : filme de răz
boi, epopei eroice de 
amplă desfășurare e- 
pică și dramatică 
(precum binecunoscu
tele ..Bătălia de pe 
Neretva" și „Sutjes- 
ka“), filme psihologi
ce, poeme cinemato
grafice de înaripată 
fantezie sau, dimpotri
vă, de un realism so
bru, amintind de tra
gismul antic (precum 
„Prigoana" lui Pre- 
drag Golubovici, pre
zentat in țara noastră 
anul trecut), filme de 
acțiune recreind, nu o 
dată, pe urmele docu
mentelor, cite un alt 
episod al mișcării -de 
rezistență.

„Gala filmului11 or
ganizată recent cu 
prilejul sărbătorii na
ționale a R.S.F. Iugo
slavia ne-a adus în a- 
tenție o nouă creație 
din această ultimă ca
tegorie.

„Trenul din Kralje
vo11 (realizat în regia 
lui Aleksandar Djord- 
jevic) vorbește despre 
eroismul unor lucră
tori de Ia căile ferate 
(aspect dezvoltat cu 
referire la altă arie 
națională și de Rdne 
Clement in „Lupta din 
umbră" sau de Mark 
Robson m „Expresul 
colonelului Ryan").

„Trenul din Kralje
vo11 este povestea unei 
misiuni politice difi
cile, asumate, din 
mers, dar nu îhtim- 
plător. ci in numele 
urii față de cotropito
rul fascist : comunistul 
însărcinat să transpor
te la Kraljevo o ser
vietă cu documente 
ale Comitetului Cen

popular
tral, fiind ucis chiar 
in gara de pornire, 
Belgrad. Cel care in
tră pe neașteptate și 
pe nepregătite in* a- 
cest rol este un om 
simplu, un mecanic de 
locomotivă, aflat in 
ziua sa liberă. Parti
cularitățile personaju
lui (personaj inter
pretat de Ljubisa Sa- 
mardăic, actor deose
bit de popular la el a- 
casă, dar îndrăgit și 
de spectatorii români 
după programarea se-

Gala filmului 
din R.S.F. 
Iugoslavia

--------------- «--------
rialului T.V. — „Vin- 
tul. fierbinte11), se răs- 
fring asupra particu
larităților stilistice ale 
filmului. Tensiunea 
filmului, receptată in
tens de spectatori, con
trastează și este invers 
proporțională, ca să 
zic așa, cu atitudinea 
lipsită de spaime, 
chiar degajată (nici
odată frizind însă in
conștiența, iresponsa
bilitatea) a protagonis
tului, cu neastimpărul 
lui. cu inventivitatea-i 
continuă, care îl și a- 
jută să iasă mereu din 
încurcătură.

Bogat, inventiv epic, 
lucrat cu o bună stă- 
pinire a legilor genu
lui, reușind adică să 
mențină mereu starea 
de încordare prin ele
mente de surpriză, 
suspens, prin răstur
nări, aglomerări de si
tuații, coincidențe ve
rosimile, „Trenul din 
Kraljevo11 are și nota
bile calități de sub
stanță, de viziune. 
Cum eroul, în timpul 
primejdioasei călătorii, 
parcurge trenul de la

ÎN MUNICIPIUL ZALĂU
Magazinul universal „Silvania“

Recent a fost dat in folosință in 
municipiul Zalău un modern și 
spațios magazin universal cu o su
prafață de aproape 6 800 metri pă- 
trați. Constituit din parter și trei 
niveluri, magazinul oferă cumpără
torilor un bogat sortiment de măr
furi pentru toate vîrstele și gustu
rile. încadrat cu un personal bine 
pregătit profesional — garanție a 
unei bune activități de desfacere a 

sporirea productivității muncii în 
creșterea venitului național pune in 
lumină rolul fundamental pe care îl 
vor juca pivelul cultural-profesional 
al tuturor oamenilor muncii și ati
tudinile socio-morale : responsabili
tatea, inițiativă, disciplină etc. Or, 
aceste calități de preț sînt rodul 
educației sau, în sens mai restrîns, 
al învățării și al autoînvățării. 
Cu mai mult timp in urmă, în co
loanele „Scînteii", directorul Fabricii 
de avioane din București formula 
niște concluzii purtătoare de sem
nificații pedagogice valabile pentru 
toți responsabilii de întreprinderi și 
instituții. întreprinderea pe care o 
conduce aparține tehnologiei de vîrf, 
ale cărei produse trebuie să asigure 
zboruri „sigure și confortabile11, este 
intrată in competiție cu prestigioase 
firme britanice, extrem de exigente, 
beneficiind de tradiții solide. Din 
această perspectivă directorul între
prinderii bucureștene punea în lu
mină sursele disciplinei și ale res
ponsabilității, limitele controlului de

Opinii de George VAIDEANU

calitate și rolul decisiv al conștiin
ței moral-profesionale. Ca atitudine 
constantă față de muncă, disciplina 
nu poate fi obținută exclusiv prin 
ordine și dispoziții, ci este rezulta
tul complex și prețios al educației, 
al preocupărilor culturale, al echili
brului vieții de familie, al bunei uti
lizări a timpului liber etc. Nu poate 
exista disciplină sau inventivitate 
acolo unde nu există preocupări cul
turale, oameni stimulați și satisfă- 
cuți de viața de familie, oameni 
dispuși sufletește să se perfecțione
ze, să studieze și să inoveze. In acest 
sens se spune că învățarea a devenit 
sau trebuie să devină modul de a fi, 
a munci și a deveni al omului și că 
orice conducător este, înainte de 
orice, un educator.

Insistența pusă de secretarul ge
neral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la începutul fie
cărui an școlar în sublinierea rolu
lui excepțional al învățării, ca și 
ideea de bază din Directivele celui 
de-al XIII-lea Congres al P.C.R., că 
știința, invățămintul și cultura sint 
„factori fundamentali ai progresu
lui economico-social al tării, ai fău
ririi cu succes a noii orinduiri11, mă 
îndeamnă să subliniez citeva carac
teristici ale acestui proces denumit 
cu expresii frecvent utilizate și care 
par bine asimilate : învățare conti
nuă, educație permanentă, autoînvă- 
țare etc.

Pe măsură ce s-a încetățenit ideea 
că învățarea va ocupa întreaga în
tindere a vieții umane s-au multi
plicat și concepțiile sau strategiile 
aplicării ei. Una dintre strategii, care 
ciștigase teren la un moment dat, 
părind adecvată și eficace, conside
ra că generalizarea și continuitatea 
învățării vor trebui să conducă la 
„perpetuarea școlii", la o școală ex
tinsă la întreaga viață ; ea promitea 
tînărului sau adultului ieșit de pe 

un capăt la altul, in- 
trind in vorbă cu co
legii, cu cei din vago
nul poștal, cu călăto
rii cu bilet sau clan
destini — printre care 
o tinără evreică fugind 
intr-o direcție necu
noscută, ’ sau coboară 
in gări (medii fami
liare unui mecanic de 
locomotivă care, în 
plus, este deschis, deo
sebit de comunicativ 
și prietenos), cineaștii 
schițează numeroase 
alte chipuri, mentali
tăți, atitudini, reacții. 
Sint printre aceste 
personaje secundare și 
colaboraționiști, dar 
mai ales oameni sim
pli, țărani, intelectuali, 
și foarte mulți fero
viari care îl ajută pe 
eroul nostru, fără pre
meditare și fără deli
berare specială, spon
tan, firesc.

Misiunea mecanicu
lui (care și el se sub- 
stituise fără nici o 
pregătire și investire 
.specială comunistului 
ucis) se împlinește a- 
șadar printr-o „ștafe
tă" văzută și nevăzu
tă. prin solidaritatea 
strinsă a tuturor aces
tor oameni pe care ii 
unește patriotismul, o- 
menia, ura față de 
hitlerism.

Protagonistul — în
truchipare. a curajului, 
demnității, prieteniei, 
solidarizării cu cei nă- 
păstuiți, a patriotis
mului împins pină la 
sacrificiu și a unui e- 
roism ce refuză pate
tismul și grandiloc
vența.— este, în fond, 
un simbol al tuturor. 
Alături de portretul 
individual „Trenul din 
Kraljevo" propune 
portretul colectiv al 
unui popor care înțe
lege să lupte cu riscul 
vieții pentru libertate, 
care aduce mărturii e- 
locvente, emoționante 
ale eroismului popu
lar.

Natalia STANCU

mărfurilor —, magazinul universal 
„Silvania“ din Zalău, amplasat 
chiar in intersecția drumurilor 
Cluj-Napoca — Zalău — Baia 
Mare : Cluj-Napoca — Zalău — 
Satu Mare și Cluj-Napoca — Ora
dea (via Zalău), pune la dispozi
ția cumpărătorilor cu o aleasă so
licitudine, un bogat fond de 
marfă. (Eugen Teglaș, coresponden
tul „Scînteii"). 

băncile școlii sau ale universității 
statutul de școlar harnic și supus, 
de „ucenic perpetuu", pregătit să aș
tepte toată viața, totul, <țe la alții. 
Curînd s-a constatat că această stra
tegie este nu numai costisitoare, ci 
și nedemocratică, întrucît ea ar con
duce la scindarea societății in școlari 
perpetui, in oameni fără responsa
bilitate și inițiativă și profesori 
„perpetui". Teza „școlii perpetue" 
a căzut și astfel s-a impus ideea 
puternic subliniată în documen
tele programatice ale P.C.R. a 
pregătirii tineretului pentru asu
marea integrală a răspunderilor, 
pentru autonomie morală și intelec
tuală. Este pregătit pentru viață cel 
care știe să analizeze situațiile și să 
selecționeze răspunsurile bune, să 
gindească în mod independent și să 
analizeze cu spirit critic propria ac
tivitate și activitatea altora. Auto- 
învățarea continuă nu este eficientă 
și recomandabilă decit atunci cînd 
se asociază cu autonomia și respon
sabilitatea.

Spiritul în care este concepută în
vățarea în documentele programa
tice ale P.C.R. și. în primul rînd, în 
Directive îndeamnă la sublinierea 
unei alte caracteristici a învățării 
continue. Acest proces nu vizează 
doar reușita la un Concurs, nu ur
mărește scopuri limitate și terminale, 
ci este un mod de a munci și a coo
pera. de a evolua și a comunica, de 
a participa Ia viața colectivității. In
tr-o colectivitate democratică și a- 
vansată fiecare învață de la fiecare ; 
autoînvățarea se exprimă in capa
citatea de a da și a primi, de a în
cerca și a te verifica, de a susține 
propriile teze și de a asculta cu 
atenție tezele altora. Adevărul se 
cucerește treptat, prin efort colec
tiv, prin încercări și verificări ; ta
lentele au un rol de prim rang în 
obținerea progreselor științei, ale 
tehnologiei și ale culturii și ele tre
buie respectate și susținute ; dar în 
societatea noastră fiecare are de în
vățat de la ceilalți ; cu cit spiritul 
critic și capacitatea de autoînvățare 
vor spori, cu atit se va dezvolta și 
caracterul democratic-muncitorcsc al 
societății noastre.

Pusă în serviciul dezvoltării unei 
societăți moderne și dinamice, învă
țarea trebuie să împrumute caracte
risticile științei și ale culturii epocii 
noastre. Omul invață pentru a se 
forma și a participa la viața socia
lă, pentru a rezolva problemele pre
zentului și a cbnstrui viitorul socie
tății noastre socialiste. învățarea 
trebuie să aibă caracter anticipativ 
nu numai pentru că viitorul începe 
astăzi, impactul multora dintre op
țiunile noastre răsfrîngîndu-se de-a 
lungul deceniilor următoare ; cu
noașterea viitorului, a alternativelor 
și a evoluțiilor probabile servește 
la mai buna rezolvare a probleme
lor prezentului. A anticipa înseam
nă a situa și trata situațiile în per
spectiva unor exigențe și realități 
previzibile ; anticiparea aruncă lu
mini noi asupra problematicii pre
zentului, ajutîndu-ne să identificăm 
prioritățile și soluțiile adecvate. Su
plețea, mobilitatea și inventivitatea 
devin din ce în ce mai importante 
pentru calitatea și eficiența muncii 
fiecăruia dintre noi. Angajați în 
construirea celei mai drepte și de
mocratice societăți, societate a echi
tății. a bunăstării spirituale și ma
teriale a tuturor, ne vedem obligați 
să înscriem in perspectiva acestor 
valori fundamentale toate procesele 
educative școlare și postșcolare. 
Cred că in programele cursurilor de 
perfecționare ale tuturor categorii
lor de oameni ai muncii va trebui să 
figureze o temă privitoare la meto
dologia și caracteristicile autoînvăță
rii, iar în cele adresate directorilor 
de intreprinderi și instituții, acesteia 
să i se adauge o alta referitoare la 
impactul calității vieții asupra pro
ductivității muncii. Invățămintul 
nostru a început să-și însușească 
funcțiile care rezultă din înscrierea 
Iui in perspectiva educației perma
nente. în viitorul deceniu, așa cum 
rezultă din documentele programa
tice adoptate de Congresul al XIII- 
lea al partidului, acest proces va fi 
accelerat și sistematizat, imbrăcind 
forma unei regindiri profunde și cu
rajoase ă structurilor, a conținutu- 
rilor, a metodelor de învățare și eva
luare și. îndeosebi, a examenelor și 
concursurilor. Aceasta este o trans
formare de anvergură și ea cere cer
cetări, timp și dezbateri, pentru ca, 
in permanență, pregătirea ■ noilor 
generații, a tuturor cadrelor să se 
racordeze dinamic noilor cerințe, 
exigențelor crescînde față de cali
tatea contribuției fiecăruia la ridi
carea țării pe noi culmi de progres 
și civilizație.

(Urmare clin pag. I)

lelalte domenii ale activității econo- 
mico-sociale — practic neexistînd 
unitate, colectiv în care să nu ac
ționeze o puternică organizație de 
partid.

Pe lingă bogatul conținut de idei, 
teze, orientări clare, Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Congres, reprezintă totodată un 
model de cum trebuie concepută ac
tivitatea organelor și organizațiilor 
de partid in fixarea priorităților, in 
stabilirea forțelor și mijloacelor, in 
corelarea organică a aspectelor eco
nomice, politice, organizatorice și- 
educative într-o . viziune unitară a 
muncii de partid. Dealtfel, referin- 
du-se la importanța forumului co
muniștilor privind ridicarea activi
tății de partid la cote calitativ su
perioare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta : „Congresul al XIII-lea va 
trebui să dea un nou și puternic im
puls luptei revoluționare a partidu
lui nostru, unității și forței sale po
litice și organizatorice, să afirme cu 
putere spiritul său cutezător, vizio
nar, deschis mereu noului, să asi
gure tinerețea sa permanentă, ma
nifestarea sa ca ceptru vital al în
tregii națiuni de la care emană lu
mina și vigoarea societății noastre 
socialiste".

Aceasta presupune ca întreaga ac
tivitate a organelor și organizațiilor 
de partid să fie așezată pe baze ști
ințifice, să fie cit mai adine anco
rată în viață. Rolul conducător al 
partidului nu poate fi înțeles ca o 
cerință abstractă : el se materiali
zează — așa cum se subliniază in 
Raport — in munca practică, de zi 
cu zi, a fiecărei organizații, a fie
cărui organism de partid, a fiecărui 
comunist. Ceea ce impune din par
tea organelor și organizațiilor de 
partid să asigure în permanență cu
prinderea, abordarea și soluționarea 
cu maximă operativitate a tuturor 
problemelor, promovarea cu îndrăz
neală a noului în toate sectoarele de 
activitate, cunoașterea exactă, ope-

„Cunoașteți Pașcaniul ?“ „De cînd 
n-ați mai fost pe la noi ?“ întrebă
rile — adresate celor străini de ora
șul de pe Șiret — iși au tilcul lor. 
Pășcănenii „trebuie" să știe exact din 
ce moment să înceapă a povesti vi
zitatorului despre orașul lor : din 1944, 
cind in casele insalubre locuiau abia 
8 000 de suflete ? ! Djn 1965, cînd in
dustria a pornit a se așeza pe un 
fundament trainic ? 1 Sau din anii 
de referință 1973, 1977, 1980, 1982,
cînd, în urma vizitelor secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a deciziilor stabilite cu 
aceste prilejuri, viața așezării s-a 
schimbat din temelii si atît de mult 
incit — ajungînd la aproape 43 000 de 
locuitori — realizează anul acesta, 
prin cele 23 de unități industriale 
(din care 6 de importanță republi
cană), prin întreaga sa economie in 
plină dezvoltare, o producție de pes
te 4 miliarde lei. Odată jaloanele sta
bilite. discuția se desfășoară lesne !

Oamenii sînt 
mîndri de orașul 
lor. De blocurile 
moderne cu 3—4 
și 10 niveluri, ce 
vor totaliza în 
curînd 7 000 de a- 
partamente ; de 
magazinele fru
moase ; de cele 14 
școli și 2 licee in
dustriale, numă
rul elevilor depă
șind cu mai mult 
de 1 000 întreaga 
populație a ora
șului din anul 1944 ; de noul
spital cu peste 400 de paturi ; 
de noul hotel ; de frumoasa espla
nadă Cuza Vodă, pe care s-au ame
najat nu mai puțin de 17 000 mp de 
mozaicuri și spații verzi ; de moder
nele cămine de nefamiliști (5 ase
menea cămine de garsoniere, plus o 
Cantină cu 1 500 de locuri aparțin nu
mai întreprinderii integrate de in) ; 
de cele 23 300 de locuri de muncă ; 
de biblioteca cu peste 100 000 de vo
lume și de... florile orașului. Și de 
cite altele care le fac viața mai fru
moasă, mai bogată, mai confortabilă, 
nu sînt mîndri pășcănenii ! Mîndrie 
care se convertește în mod frapant 
intr-o deosebită grijă a oamenilor față 
de bunurile date in folosință. între
prinderile, spitalul, circumscripțiile 
sanitare, hotelul, magazinele strălu
cesc de curățenie, de o ordine care 
trădează meticulozitatea și exigența 
adevăratului gospodar. Deși au tre
cut ani de cînd au intrat în func
țiune, ele continuă să arate ca noi.

„Consiliile populare trebuie să ac
ționeze cu toată răspunderea pentru 
buna gospodărire și dezvoltarea fie
cărei localități, pentru a asigura ce
tățenilor condiții de viață și muncă, 
de invățămint, cultură, sănătate cit 
mai bune, in conformitate cu preve
derile planului, cu politica partidu
lui de ridicare a nivelului de trai 
material și spiritual al oamenilor 
muncii" — a subliniat tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în Raportul 
la Congresul al XIII-lea al partidu
lui. La Pașcani, grija și preocuparea 
gospodărească sînt cultivate consec
vent de către forurile locale. Toc
mai pe acest temei se poate spuae 
că nu există chemare a consiliuhri 
popular la care cetățenii să nu ras-' 
pundă cu promptitudine, colaborarea 
lor fiind întotdeauna din cele mai 
rodnice. Pe ce se sprijină această 
conlucrare ? Iată coordonatele ei, așa 
cum le-am aflat din discuții cu ce
tățeni, deputați, cadre de conducere 

De la vechiul „tîrg” de odinioară, cu străzi desfundate 
și căsuțe modeste, Pașcaniul de astăzi se înfățișează 
- ca și toate celelalte localități ale țării - ca un oraș 
modern, în care cetățenii beneficiază de condiții mereu 

mai bune de viață

Foto : Mircea Gabor

rativă a modului în care se deru
lează producția industrială și agri
colă, a tendințelor negative, a pie
dicilor și lipsurilor ce se ’ mai ma
nifestă in diferite sectoare, inter
venția promptă pentru lichidarea 
grabnică a acestora, repartizarea ju
dicioasă a forțelor, dezvoltarea mai 
puternică a democrației de partid, 
afirmarea spiritului critic și auto
critic, perfecționarea muncii și con
ducerii colective, paralel cu crește
rea răspunderii personale față de 

Perfecționarea permanentă a stilului și metodelor 
de muncă ale organizațiilor de partid

sarcinile încredințate, organizarea 
temeinică, sistematică și preventivă 
a controlului îndeplinirii hotărîrilor 
de partid și legilor țării, întărirea 
continuă a legăturilor cu masele 
largi de oameni ai muncii.

Afirmarea stilului de muncă re
voluționar, eficient, prin valorifica
rea tuturor acestor componente și 
trăsături ale lui, necesită — așa 
cum s-a subliniat în Raportul la 
Congres — o analiză critică și auto
critică a muncii desfășurate pină 
acum, care să permită atît evaluarea 
întregii experiențe pozitive, cit și o 
poziție fermă față de lipsuri și nea
junsuri menite să asigure înlătura
rea cit mai grabnică a stărilor de 
lucruri negative și îmbunătățirea 
substanțială a activității de partid 
în toate sectoarele vieții materiale 
și spirituale.

In perioada care urmează, o înda
torire de primă importanță a orga
nelor și organizațiilor o constituie 
desfășurarea unei vaste acțiuni de 

din întreprinderi și instituții, cu ac
tiviști ai consiliului popular.

RECEPTIVITATEA FAȚA DE 
PROBLEMELE OAMENILOR se si
tuează. în ierarhia stabilită cu inter
locutorii noștri, pe primul loc. In a- 
ceastă privință, este meritul evident 
al tovarășului Nicolae Rățoi — „pri
marul nostru", cum îl numesc oa
menii — de a fi instaurat un stil 
liber și degajat de muncă la intreg 
aparatul consiliului popular, de a fi 
deschis larg porțile autorităților spre 
cetățeni. I-am văzut pe oameni ne- 
maiașteptînd ziua de audiență atunci 
cind le „arde" ceva. Vin dimineața, 
la ora 7, la consiliu și-l abordează 
pe primar de pe stradă. Nimeni nu 
este refuzat, nimănui nu i se spune 
„vino mîine" sau în altă zi, proble
mei fiecăruia i se caută, și cel mai 
adesea i se găsește, o soluție, chiar 
imediată, cînd este posibil. Dar pri
marul și colaboratorii săi sînt intîl- 
niți în permanență și pe teren — 

Strinsa conlucrare dintre 
consiliile populare și cetățeni 
----------------------------------- ÎNSEMNĂRI DIN PAȘCANI ------------------------------------

în întreprinderi, pe șantierele noilor 
obiective, la străzile sau podurile în 
construcție, pe tarlalele unităților 
agricole din localitățile componente 
ale Pașcaniului, peste tot și in fie
care zi, in virtutea unor răspunderi 
clar stabilite fiecăruia. Cu sprijinul 
lor, cetățenii își rezolvă nenumărate 
probleme — de interes personal sau 
de ordin mai larg. Le rezolvă sim
plu, direct, fără a mai bate drumu
rile și fără a mai face anticameră.'

Fără îndoială, există o legătură 
nemijlocită între acest mod de a a- 
borda solicitările oamenilor și exis
tența, pe agenda de lucru a biroului 
executiv al consiliului popular, a 
citorva constante, respectiv analize 
sistematice, lunare. Intre acestea — 
modul de soluționare a cererilor și 
sesizărilor oamenilor muncii ; sta
diul îndeplinirii propriilor decizii și 
hotărîri adoptate în ședințe ori se
siuni ale consiliului popular. Siste
matic sînt urmărite și lucrările cu
prinse în planul de gospodărire și 
înfrumusețare a orașului. „Dar nu 
la modul general — precizează to
varășul Constantin Vrabie, șeful sec
torului administrației locale de stat 
— ci foarte precis : cit și cum s-a lu
crat, ce materiale sînt necesare în- 
tr-un loc sau altul, in ce cantități 
și în ce zile, în așa fel îricît lucră
rile să se desfășoare ritmic și să fie 
gata la timp".

Cu prilejul unei analize recente 
s-a apreciat că întreprinderea de gos
podărie comunală, locativă și de in
dustrie s-a străduit să asigure în con
diții mulțumitoare întreținerea și ex
ploatarea spațiului locativ, servirea 
locatarilor. Aprecierea se referă la 
rezultatele unei munci îndeplinite cu 
răspundere și stăruință la nivelul 
I.G.C.L.I., dar ea include și un alt 
element esențial — urmărirea con
secventă de către biroul ^executiv al 
consiliului popular a condițiilor de 
locuit. Dovadă și registrul de au
diențe,: dacă cu numai trei ani în 
urmă asemenea necazuri precum 

cunoaștere temeinică a hotărîrilor 
Congresului, de înțelegere profundă 
a sensurilor și rațiunilor economice 
și sociale care le-au determinat, ast
fel incit comuniștii, toți oamenii 
muncii să acționeze în fiecare uni
tate, in litera și spiritul lor, în de
plină cunoștință de cauză. In aceas
tă ordine de idei, activitatea de or
ganizare a traducerii în viață a sar
cinilor reieșite din documentele Con
gresului reprezintă pentru organele 
și organizațiile de partid una dintre 

principalele cerințe actuale ale unui 
stil de muncă revoluționar,<■ eficient, 
deoarece, așa cum se arată în Raport, 
„adoptarea unor hotărîri juste, a 
unei linii generale juste nu consti
tuie decit începutul. Iiotăritoarc va 
fi munca politico-organizatorică de 
unire a întregului popor la înfăp
tuirea tuturor programelor de dez
voltare economico-socială".

Transpunerea pe terenul faptelor 
a obiectivelor stabilite de Congresul 
al XIII-lea reprezintă o acțiune 
multilaterală, atotcuprinzătoare, în 
cadrul căreia aplicarea fermă a 
hotărîrilor de partid, a legilor țării 
are un rol primordial. Odată stabi
lite obiectivele, forțele și mijloacele 
care participă la declanșarea acțiu
nilor de aplicare a hotărîrilor devi
ne necesară efectuarea unui control 
permanent, sistematic, cuprinzător, 
urmat de măsuri concrete, practice, 
care să asigure îndeplinirea în în
tregime a sarcinilor.

în procesul complex al construirii 

condensul ori defectarea unor insta
lații figurau frecvent printre pro
blemele semnalate forurilor locale, 
în ultimul timp ele apar doar ca ex
cepții.

SOLUȚIILE SE CAUTA — ȘI SE 
GĂSESC — IN COLECTIV. „Dacă ar 
fi să precizăm resorturile care-i de
termină pe oameni să participe la 
tot ceea ce tine de viata urbei noas
tre, aș pune pe un loc de frunte 
această modalitate esențială care este 
consultarea cetățenilor, invitarea lor 
la a gindi în colectiv, în interesul co
lectivității, metodă pe care o prac
tică în permanență consiliul nostru 
popular — spunea tovarășul Nicolae 
Jechilă. deputat în circumscripția 33. 
Este vorba, de fapt, de efortul de 
a aplica în viață principiile democra
tismului socialist, de a crea condi
țiile concrete pentru ca oamenii să-și 
afirme plenar capacitățile, forța și 
gindirea creatoare.

Iată, de pildă, sesiunile consiliului 

popular. întotdeauna sînt invitați să 
participe, alături de deputați. de 
cadre cu funcții de răspundere în 
oraș, și numeroși cetățeni. Au cu 
totii accesul liber la cuvint. Ia cri
tică, la propuneri și. mai ales, la 
găsirea celor mai bune soluții pentru 
problemele dezbătute. în cadrul unor 
asemenea active schimburi de opinii 
s-a născut o idee foarte prețioasă : 
pentru executarea lucrărilor gospo
dărești stabilite, fiecare întreprindere 
industrială din oraș patronează una 
sau mai multe asociații de locatari, 
această colaborare fiind. în conti
nuare, obiect de discuție în sesiuni".

Tot după dezbateri asemănătoare, 
desfășurate în urma unor semnale 
venite de la cetățeni, susținute și de 
deputați. in sesiunea lunii martie 
s-a adoptat un plan special de mă
suri, cu termene și răspunderi pre
cise, pentru amenajarea a 13 locuri 
de joacă pentru copii și pentru 
ordonarea parcării autoturismelor 
proprietate personală. în același 
scop, al găsirii soluțiilor optime di
feritelor probleme, sesiunile consi
liului popular se constituie frecvent 
in adevărate schimburi de experi
ență. Au fost invitați, de pildă, gos
podari priceputi în creșterea anima
lelor. care și-au prezentat metodele. 
Extinderea acestora prin intermediul 
deputatilor a contribuit substanțial 
la creșterea producțiilor animaliere 
in gospodăriile populației și. în con
secință. la rezultatele bune obținute 
în îndeplinirea planului de auto- 
aprovizionare.

„Găsirea în comun a soluțiilor — 
este de părere un alt deputat, 
tovarășul Teodor Catiru. din circum
scripția 14. situată în zona gării și a 
depoului C.F.R. — are și meritul de 
a lega mai strîns diferitele acțiuni 
de interesele mai largi ale unei 
colectivități sau alteia. Discuția des
pre necesitatea unor spatii comer
ciale în „orașul de jos", care cu
prinde azi blocuri cu 3 500 de apar
tamente. a antrenat, practic, pe te

socialismului și comunismului în 
patria noastră, partidul și-a pus ca 
sarcină centrală formarea unui pu
ternic activ de partid, devotat cu 
trup și suflet cauzei clasei munci
toare,. capabil să asigure înfăptuirea 
neabătută a Programului partidului, 
a politicii sale generale. Este meri
tul istoric al partidului, al conduce
rii sale că a reușit, de-a lungul ani
lor, să formeze zeci de mii de acti
viști de partid, de stat și ai organi
zațiilor de masă, oameni cu o temei

nică pregătire politico-ideologică și 
un larg orizont profesional și cultu
ral, care nu precupețesc nici un efort 
pentru a înfăptui întocmai politica 
partidului. Pentru a asigura in con
tinuare mersul înainte al societății 
noastre socialiste, Congresul a cerut 
să se acorde o atenție și mai mare 
politicii de selecționare, pregătire și 
repartizare a cadrelor, înfăptuirii și 
în viitor a unei politici juste de 
promovare a cadrelor de partid, de 
stat, ale organizațiilor de masă și 
organismelor democrației socialiste 
— pentru ca acestea să lucreze în 
spirit revoluționar, să manifeste răs
pundere, combativitate și intransi
gență în muncă, să pună întotdeauna 
mai presus de orice interesele parti
dului și poporului.

O altă cerință esențială a conduce
rii cu succes a operei de făurire a 
socialismului și comunismului în 
patria noastră o constituie exercita
rea drepturilor pe care le are fiecare 
comunist, pe baza lărgirii continue 

meiul propunerilor făcute de cetă
țeni. reașezarea întregii rețele co
merciale și de servire". „Dar nu 
numai atit — a adăugat tovarășa 
Valerica Vîrlan. președinta consiliu
lui orășenesc al F.D.U.S. Am des
prins ca o sarcină de primă însem
nătate din documentele adoptate de 
recentul Congres al partidului înda
torirea de a acționa cu hotărîre pen
tru creșterea rolului tuturor organis
melor democrației noastre noi, revo
luționare, care unesc elanul și ener
giile maselor largi populare, asigură 
dezbaterea problemelor construcției 
socialismului și participarea efectivă 
a oamenilor muncii la conducerea 
tuturor domeniilor. Dintre acestea aș 
aminti doar de „Tribuna democra
ției", cadru inedit și deosebit de 
eficient de consultare și participare 
cetățenească".

ÎNFĂPTUIREA PROPUNERILOR 
FORMULATE DE CETĂȚENI se 
adaugă, la cele spuse, ca una din 

condițiile esenția
le ale . acestei 
largi participări 
cetățenești la via
ța obștii. Iată, 
bunăoară, princi
palele propuneri 
făcute de pășcă- 
neni în campania 
ultimelor alegeri, 
pentru care a fost 
nevoie și de spri
jinul unor foruri 
locale sau centra
le : construcția u- 
nei case de cultu

ră și a unui cinematograf — sînt pre
văzute pentru 1985 ; construirea unui 
abator de animale — a și fost proiec
tat ; termoficarea orașului — s-au e- 
xecutat măsurătorile pentru o centra
lă termică de zonă cu combustibil so
lid : amenajarea unui spital de boli 
contagioase — s-a realizat ; amena
jarea unei baze sportive și a unui 
ștrand — realizate. Ne oprim aici cu 
enumerarea, adăugind doar că pro
punerile de competentă strict locală 
au fost, la rîndul lor, în cea mai 
mare parte înfăptuite.

— Considerăm controlul, controlul 
exigent, pas cu pas, o metodă de 
bază a muncii noastre, o dovadă a 
răspunderii și seriozității cu care ne 
îndeplinim misiunea — precizează 
primarul orașului. Este condiția de 
a face să crească rolul consiliilor 
populare — organe locale democra
tice ale puterii de stat — în condu
cerea întregii activități economico- 
sociale, de a cîștiga încrederea oa
menilor, de a-i însufleți pentru a lua 
parte la tot ce ne propunem. Și avem 
atîtea de făcut, mai bine, mai cu 
spor. ,

în cinstea celui de-al XIII-lea 
Congres al ' partidului, pășcănenii 
au obținut rezultate deosebite în 
producție. Este principalul lor răs
puns la chemarea conducerii parti
dului. Și, de fapt, o nouă pia
tră de temelie la dezvoltarea viitoa
re a orașului lor. care înseamnă 
crearea de noi unități industriale — 
deci de noi locuri de muncă. înăl
țarea centrului civic cu 2 000 de 
apartamente, terminarea căii ferate 
Pașcani—Tirgu Neamț și tot ceea ce 
va conferi așezării atributele unui 
oraș modern.

Și nu mai departe chiar de anul 
viitor, vizitatorului i se va putea 
spune : „N-ati mai fost la Pașcani 
din 1984 ? Avem multe să vă ară
tăm..."

Maria BABOIAN

a democrației interne de partid, de 
a-și spune părerea în elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului, dar 
și de a participa, în deplină unitate 
și cu întreaga responsabilitate, la 
traducerea în viață a hotăririlor de 
partid, a legilor țării. înfăptuirea 
politicii partidului, concomitent cu 
aplicarea fermă a principiilor cen
tralismului democratic, îmbinindu-se 
inițiativa comuniștilor, a organelor 
și organizațiilor de partid cu princi
piul conducerii unitare și transpu
nerea neabătută în viață a hotărî
rilor organelor superioare, reprezin
tă condiții obligatorii ale conducerii 
cu succes a operei de făurire a so
cialismului și comunismului în pa
tria noastră. în același timp, ele 
reprezintă un postulat al unui stil 
de muncă revoluționar, riguros ex
primat de conducătorul partidului 
nostru, pornit dintr-o înțelegere 
dialectică profundă a mecanismelor 
vieții sociale, a relației dintre li
bertate și necesitate.

Afirmarea unui stil de muncă re
voluționar in activitatea organelor 
și organizațiilor de partid presupune 
și alte exigențe, și alte trăsături nu 
mai puțin importante așa cum sînt 
ele expuse în densitatea de orientări 
și idei din magistralul Raport pre
zentat Congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ele trebuie să-și 
găsească o eficientă aplicare chiar 
in aceste zile prin concentrarea tu
turor forțelor pentru îndeplinirea 
planului pe anul în curs la toți in
dicatorii de către fiecare unitate 
economică și pregătirea producției 
pentru ultimul an al actualului cin
cinal, creîndu-se astfel o platforma 
temeinică de propulsare a energiilor 
colectivelor de oameni ai muncii in 
vederea trecerii la înfăptuirea măre
țelor obiective stabilite de marele 
forum al comuniștilor, care vor în
scrie România pe coordonate supe
rioare de civilizație și progres, apro
piind-o cu pași repezi de idealul 
înscris pe steagul de luptă al parti
dului, construirea societății comu
niste.
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Tovarășului YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 
Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei îmi face 
o deosebită plăcere să vă transmit, în numele meu personal, al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român și al întregului popor român, sincere 
felicitări și

Folosesc 
prietenie și 
Organizația 
se diversifice, in folosul reciproc al popoarelor noastre, al cauzei păcii, 
independenței și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

cele mai bune urări de succes.
acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile 
colaborare fructuoasă dintre Partidul Comunist Român 

pentru Eliberarea Palestinei vor continua să se extindă și

de 
și 
să

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu multă plăcere mesajul de felicitare pe care Excelenta 
Voastră a avut amabilitatea de a mi-1 adresa cu ocazia Zilei Independenței 
Libanului.

în numele poporului libanez și al meu personal, țin să exprim Excelenței 
Voastre vii mulțumiri și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
precum și de prosperitate și bunăstare poporului român.

AMIN GEMAYEL
Președintele Republicii Libaneze

Cronica zilei
La București a fost semnat, sîm- 

bătă. Protocolul privind schimbul de 
mărfuri și plățile dintre .Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria pe anul 1985. Do
cumentul prevede măsuri și acțiuni 
menite să asigure dezvoltarea și di
versificarea în continuare a livrări
lor reciproce de mărfuri dintre cele 
două țări.

Protocolul a fost semnat din partea

română de Constantin Stanca, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, iar din partea bulgară, de 
Marin Marinov, adjunct al ministru
lui comerțului exterior al R.P. Bul
garia.

A fost prezent Malcio Malcev, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Bulgaria la București.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
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Teatru TV : „Frații". Scenariu de 
Ioana Vușdea. Dimineața 
Carpați. Ultima parte 
Din lumea științei 
Serata muzicală 
Artă și industrie 
Telejurnal 
Telerama 
Concert simfonic 
Generația deceniului patru 
bertății noastre 
Varietăți... varietăți 
România pitorească 
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voie de ea, acolo unde fu
sese repartizată : la Tîrgu 
Mureș. Nu cu prea mare 
tragere de inimă — pen
tru că i se părea departe, 
pentru că nu cunoștea pe 
nimeni, pentru că... Dar 
cîte șl mai cîte motive nu 
găsește cineva atunci cînd 
trebuie să facă un lucru la 
care nu-1 prea trage inima.

— Și astăzi ? — o între
băm.

— Astăzi mă simt mal 
acasă aici decît la Bacău. 
Aici m-am împlinit, aici e 
viața mea, aici m-am format 
profesional. Aici sint căsă
torită, aici mi s-au născut 
cei doi copii. Astăzi mi-ar 
fi realmente greu să trăiesc 
în altă parte.

Riscăm o întrebare :
— Dar dacă ar fi nevoie?
— Dacă ar fi nevoie ? 

Omu-i om peste tot... 
Să-ți faci datoria cît poți 
mai bine, acesta-i lucrul 
cel mai important. Și, apoi, 
sentimentul datoriei împli
nite nu este el, în sine, un 
lucru deosebit de prețios ? 
Pentru a-1 dobîndi, merită 
să faci și sacrificii — deși 
astăzi înțeleg că nu am fă
cut nici un sacrificiu.

„Va trebui să facem e- 
forturi și să învingem 
multe greutăți ! (...) Nu ne 
este teamă de greutățile 
pe care le mai avem de 
învins" — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, 
în ultima zi a Congresului. 
Regăsim aici spiritul viu, 
de luptă al comuniștilor, 
___ 1 L--- dominantele 
acțiunii noastre ; în cazul 
de față, a merge acolo 
unde este nevoie de tine, 
indiferent de faptul că e 
greu sau e ușor, a-ți face 
datoria, a izbindi.

A lucrat cîțiva ani pe 
șantier și în proiectare. 
După o vreme, trece să 
lucreze în învățămînt — 
profesoară la Grupul 
Iar construcții, astăzi 
ceul industrial nr. 4.

— Tot în construcții 
rămas — spune Ileana 
col. Chiar în dublu

' învățămînt de 
de pe o parte ; pe de alta 
— construcție de oameni. 
Nu mai Iași în urma ta 
case și alte edificii, ci pe 
cei care le vor făuri, lași 
oameni. Societatea noas
tră socialistă acordă învă
țămîntului și slujitorilor

unul dintre

ȘCO-
Li-

am
So- 

sens : 
construcții,

LA PERIENI—VASLUI

săi un loc de cinste în ie
rarhia prețuirii, a cinstirii 
eforturilor, iar noi înțele
gem să răspundem prin 
muncă și dăruire. „Con
strucția de oameni" cu
prinde în ea sute de mii de 
destine împlinite in efor
tul de a da patriei mun
citorii, specialiștii de care 
are nevoie.

— Am in urma mea a- 
proape douăzeci de promo
ții de absolvenți — spune 
interlocutoarea noastră.

— Ce vă place cel mai 
mult 'astăzi dacă vă gindiți 
la școala dumneavoastră ? 
în comparație cu 'primul 
an de învățămînt ?

Cîteva clipe de gîndire.
— Cred că... îmi place 

faptul că mulți foști elevi 
sînt astăzi colegi cu noi 
— ingineri și subingineri.

— Deci au rămas aici, 
în Tîrgu Mureș.

— Desigur, destui rămîn; 
dar cei mai multi pleacă 
în toată tara. Se duc unde 
este nevoie de ei : Matej 
Băla este inginer la Bucu
rești, Magdalena Lumper
dean este la Miercurea- 
Ciuc, Viorica Apetrei la 
Bacău, prin locurile mele 
natale, Ildiko Sărkozi este 
tehnician la Slatina... Și 
cîți alții...

— Se simt oare bine ?
— Dacă ești om de ispra

vă, e bine peste tot.
— Ati simțit ceva 

mănător cu o... cum 
spunem... o 
nare ?

Ileana Socol 
o secundă 
apoi rîde :

— Nu vă supărați, asta-i 
o prostie. Există o singură 
dezrădăcinare — cînd pleci 
din România. Cît ești între 
hotarele patriei, ești acasă.

ase- 
să-i 

dezrădăci-

ne privește 
nedumerită,

...„Azomureș". Cu fiecare 
an, acest cuvînt, inexistent 
cu două decenii în urmă, a 
intrat tot mai puternic in 
conștiința publică. Astăzi, 
denumirea combinatului de 
îngrășăminte chimice din 
orașul de pe Mureș este 
sinonimă cu introducerea 
permanentă a noului, cu 
producția de calitate, cu 
eficiență economică, cu o 
bătălie permanentă pentru 
o nouă calitate. Și mai este 
sinonim cu oameni minu
nați, dăruiți trup 
combinatului lor, 
să acționeze tot 
pentru păstrarea 
rirea prestigiului

și suflet 
hotărîți 
timpul 

și spo- 
dobindit

Rezultate fructuoase ale cercetării științifice
Stațiunea centrală de cercetări 

pentru combaterea eroziunii solului 
Perieni, județul /Vaslui, obține, an 
de an, rezultate importante. Trans- 
punînd în viață indicațiile date de 
Secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul vizitei de lucru efectuate aici 
in anul 1982, experiența stațiunii a 
fost extinsă în 35 de județe din zo
nele colinare ale țării, prin cele 37 
de perimetre etalon în care se apli-

că întregul complex de măsuri anti- 
erozionale.

Prin aplicarea rezultatelor cerce
tării științifice în activitatea de pro
ducție, stațiunea a obținut în patru 
ani ai actualului cincinal 9 664 tone 
sămînță cu valoare biologică ridi
cată, depășindu-și sarcinile de plan 
cu peste 2 500 tone. în anul 1984 s-a 
obținut o producție medie de 5 700 
kg griu, 8 500 kg porumb și 13 500 kg 
struguri.

Astăzi se deschide
Festivalul filmului

Astăzi se deschide în toate jude
țele țării Festivalul filmului la sate, 
manifestare tradițională, care se 
desfășoară pină la 31 ianuarie 1985, 
în peste 5 000 de localități rurale 
sub generoasa egidă a Festivalului 
național „Cîntarea României".

Actuala ediție, a XXVIII-a, este 
puternic marcată de atmosfera de 
înaltă însuflețire patriotică și revo
luționară în care s-au desfășurat 
lucrările celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, de puternicul' e- 
cou al magistralului Raport pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la înalta tribună a ma
relui forum al comuniștilor.

în acest cadru, in munca de alcă
tuire a repertoriului festivalului, 
Centrala Româniafilm și întreprin
derile cinematografice județene au 
acordat un loc prioritar unor filme 
din producția națională, în premie
ră pe ecranele satelor noastre, in
spirate din lupta revoluționară, an
tifascistă, condusă de partid, ilus
trată de filmul Emisia continuă, din 
eforturile desfășurate de masele de 
țărani, sub conducerea partidului, 
pentru transformarea socialistă a 
agriculturii — Amurgul fintînlior 
sau din gama largă a problematicii 
de actualitate, ilustrată de filme 
care promovează principiile eticii și 
echității socialiste, cum sint Vreau 
să știu de ce am aripi sau Scopul 
și mijloacele. De o atenție specială 
se vor bucura filmele care înfăți
șează marile realizări obținute in 
toate domeniile vieții social-politice 
și economice in anii socialismului 
— 40 de trepte — sau cele care pre
zintă aspecte semnificative din 
munca eroică a tineretului pe șan
tierele patriei — Tinerețea patriei, 
tinerețea noastră și Salutări de la 
Agigea.

Desigur, repertoriul cuprinde și 
alte premiere pentru cinematogra
fele sătești, filme românești, filme 
din producția țărilor socialiste și a 
altor țări, îmbrățișind toate genu
rile cinematografice într-o tematică 
de largă diversitate.

Ca și în anii precedenti, actuala 
ediție a festivalului va cuprinde 
numeroase acțiuni politico-educati
ve și cultural-artistice organizate 
de întreprinderile cinematografice, 
menite să valorifice conținutul de 
idei al filmelor în rîndul spectato
rilor. Ele depășesc cadrul unor sim
ple prezentări ale filmelor, fiind în
soțite de manifestări capabile să 
trezească interesul real al publicu
lui : întîlniri cu actorii și realiza
torii, dezbateri pe marginea filme
lor românești, simpozioane, mese 
rotunde, concursuri de cultură ci
nematografică.

Un număr important de filme și, 
implicit, o gamă largă de manifes
tări cultural-educative se adresează 
tineretului, urmărind să contribuie 
la educarea lui patriotică și revo
luționară, în spiritul dragostei de 
muncă și învățătură. Spectacole 
speciale, cu filme adecvate vîrstei, 
vor fi permanent organizate pentru 
cei mai mici spectatori.

Un loc important în manifestările 
festivalului îl dețin filmele docu- 
mentar-științifice, care contribuie 
la ridicarea conștiinței socialiste, 
revoluționare a oamenilor muncii 
de la sate și, în același tim0, să 
combată o serie de concepții și ma
nifestări obscurantiste, înapoiate 
despre muncă și viață. Și pentru 
actuala ediție a festivalului au fost 
prevăzute o serie de filme care 
propagă metode moderne, științifi
ce în agricultură, care vor fi utili-

la sate
zate în cadrul învățămîntului agro
zootehnic.

întreprinderile cinematografice 
județene au asigurat o popularizare 
corespunzătoare actualei ediții a 
Festivalului filmului la sate, edi- 
tînd numeroase afișe, programe, 
fluturași, orare pentru elevi etc., la 
care se adaugă afișele șl calenda
rele de buzunar cu imagini din fil
me românești editate pe plan cen
tral de Româniafilm.

Măsurile întreprinse de Centrala 
Româniafilm și întreprinderile ci
nematografice județene în dome
niul repertoriului, al programului 
manifestărilor cultural-educative și 
asigurării bunei funcționări a bazei 
tehnice constituie, fără îndoială, 
premise solide pentru desfășurarea 
în bune condiții a festivalului. 
La reușita manifestărilor, lucrătorii 
din întreprinderile cinematografice 
sînt chemați să aducă o contribuție 
însemnată prin asigurarea unei ca
lități corespunzătoare a spectaco
lelor, prin organizarea unor mani
festări vii, atractive, capabile să 
suscite interesul real al spectatori
lor’pe toată durata acestui impor
tant eveniment cinematografic, cu 
largi rezonanțe cultural-educative, 
cafe este Festivalul filmului la sate. 
Fără îndoială, manifestările festi
valului, integrate în programul ac
tivităților cultural-educative desfă
șurate de comitetele județene de 
cultură și educație socialistă sub 
conducerea organelor județene de 
partid, vor contribui la educarea 
socialistă a milioanelor de specta
tori din mediul sătesc, la promova
rea spiritului revoluționar, a prin
cipiilor eticii și echității socialiste.

Anton VARLAN
Centrala Româniafilm

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
CU AJUTORUL COMPUTERU

LUI. Specialiștii bieloruși au realizat un 
sistem de diriiare prin computer a apro
vizionării orașului Minsk cu aDă potabi
lă. Pe baza datelor pe care computerul le 
primește de la senzorii instalați ne tra
seele conductelor, in funcție de consum si 
de debitul de apă. se realizează în mod 
automat programe care se transmit la sta
țiile de pompare. Aplicarea sistemului per
mite economisirea unei mari cantităti de 
ană si de energie electrică. Pentru ușu
rarea muncii personalului stațiilor de pom
pare. computerul oferă citeva variante de 
soluții. Transmiterea datelor si programe
lor se face oe canalele de teleimprima
tor. In caz de necesitate, aceleași date sint 
prelucrate de un sintetizator care poate 
transmite si comenzi verbale.

REGLAREA CALCIULUI ÎN OR
GANISM. In cadrul unui colocviu ști
ințific internațional desfășurat la Milano

s-a subliniat importanța studierii somonu
lui, care secretă într-o măsură mult mai 
mare decît omul o substanță capabilă să 
regleze calciul în organism. „Calcitonina" 
este considerată în prezent de oamenii de 
știință ca o substanță foarte importantă, 
capabilă să contribuie Ia tratamentul os
teoporozei. Cercetările care se fac pe loturi 
speciale de paciente (femeile în virstă 
fiind în cea mai mare măsură cele care 
suferă de osteoporoză) dovedesc că trata
mentul cu „calcitonină" duce la reducerea 
considerabilă a durerilor, la creșterea con
sistenței masei osoase. Paralel, se efec
tuează studii prin asocierea acestei sub
stanțe, produse de somoni, la tratamentul 
unor maladii oncologice.

IRIGAȚII CU... APĂ DE MARE, 
în căutarea unor noi posibilități de asigu
rare a necesarului de apă pentru agricul
tură, specialiștii bulgari au început să se 
intereseze de apa de mare. Cercetările 
efectuate în India, în unele țări din Ori
entul Mijlociu și nordul Africii au stabilit

prin muncă încordată, prin 
voință comunistă de auto- 
depășire. Sint ' - •
morale care s-au 
țiat și în zilele 
din preajma și din timpul 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, zile cînd între
gul popor 
plenar.

„Spiritul

trăsături 
eviden- 

fierbinți

s-a mobilizat

de echipă", 
liantul care potențează și 
dinamizează colectivul de 
Ia „Electromureș", cel 
despre care ne vorbise cu 
o zi înainte Ion Toader, își 
vădește din plin caratele 
și aici, pe platforma chimi
că a municipiului. Cu un 
spor, ca să-l numim așa, 
pe care îl evidențiază ingi
nerul Dorel Popa, directo
rul general al „Azomu- 
reș“-ului :

— Bună parte din nu
cleul nostru este și astăzi 
acela care a venit aici în 
1962—63. Am crescut odată 
cu combinatul și combina
tul a crescut odată cu noi. 
Ne-am cunoscut și ne-am 
sudat în focul muncii, în 
luptă cu greutățile, cu ob
stacolele, în zilele de 
bucurie cînd instalațiile in
trau în funcțiune una după 
alta, cînd atingeam și de
pășeam parametrii proiec
tați. E un colectiv minu
nat, care a crescut în mers, 
cu oameni care au 
țat să se stimeze, 
prețuiască în focul 
pentru dezvoltarea 
listă a patriei.

Maistrul Ion Udrescu, 
de la Amoniac II, are nu
mărul de marcă 305 ; asta 
înseamnă că a fost printre 
primii angajați ai combi
natului. (întrebăm „de cu
riozitate" și aflăm : Dorel 
Popa are numărul de mar
că 11).

— Aici era un cîmp de 
coceni ; am asistat la bate
rea primilor țăruși. Eram 
mulți, un lot mare, ve
neam de la Orașul Victoria. 
Dar, de fapt, ne adunasem 
din toată țara.

— Ne dați cîteva 
xemple ?

— Cum să nu ! Inginerul 
Mihai 
tie, e 
nerul 
e din 
Petre 
șești ; 
caș e 
Muteș...

Oameni care au plecat 
să-și facă datoria acolo

învă- 
să se 
luptei 
șocia-

e-

Stanciu, șef de sec- 
din Mehedinți ; ingi- 
Helmuth Ambrosius 

Sighișoara : maistrul 
Brehoiu e din Mără- 
maistrul loan Puș- 
de pe aici, din Ocna

Informații
TENIS DE MASA. • Finala probei 

de simplu feminin din cadrul turneu
lui internațional de tenis de la 
Varșovia se va disputa între român
ca Aurelia Gheorghe și cunoscuta 
jucătoare cehoslovacă Regina Mar
sikova. în semifinale, Aurelia Gheor
ghe a învins-o cu 7—5, 6—1 pe Nora 
Baisikova (Cehoslovacia), în timp ce 
Marsikova a eliminat-o pe Otilia 
Pop (România), în semifinalele pro
bei de 
sikova 
cuplul 
mungi 
țări, între care și România, au fost 
invitați să participe la tradiționalul 
turneu internațional de tenis de masă 
ce va avea loc la Moscova, în perioa
da 5—9 decembrie.

ȘAH. în runda a 11-a a turneului 
masculin din cadrul Olimpiadei de 
șah de la Salonic, echipa României 
a obținut victoria în fața formației 
Bulgariei (3,5—0,5 puncte), 
a cîștigat la Islanda cu 2,5—1,5 punc
te, in timp ce Iugoslavia și Anglia 
au terminat la egalitate (2—2). Cla
samentul are în continuare în frun
te selecționata U.R.S.S., cu 31,5 punc
te, urmată de S.U.A. (28,5 p), Româ
nia și Ungaria (cîte 27,5 p), Iugosla
via și Anglia (cît&j 27 p) etc. In com-

dublu fete, Marsikova și Bai- 
au întrecut cu 3—6, 6—1, 6—3 
Aurelia Gheorghe, Diana Sa- 
(România). • Sportivi din 11

U.R.S.S.

cinema
0 O lumină Ia etajul zece : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20.
• Horea : VICTORIA (16 28 79) —
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11,30; 14,30; 
17; 19,30.
• Amurgul fîntînilor: LIRA (31 71 71)
— 15,30: 17.30: 19,30.
• Surorile ; FERENTARI (80 49 85) — 
15; 17,15; 19,30.
• Moara lui Călifar î COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30, ARTA
(21 31 86) — 9; 11.15; 13.30: 15,45; 18; 20. 
0 Zbor periculos : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30. COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 11,30: 13 30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Singur de cart : VIITORUL
(10 67 40) — 15,30; 17,30: 19.30.
0 Dreptate in lanțuri — 15: Nea 
Mărln miliardar — 17; 19 : FLACĂ
RA (20 33 40).
0 Emisia continuă : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15.30; 17.30: 19.30.
0 B. D. la munte și la mare : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
0 Acțiunea „Autobuzul" : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11.15: 13,30; 15,45:18:20. 
0 Sezon de pace la Paris î CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
0 Obiecte fermecate î TIMPURI NOf 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.

că, în pofida prejudecăților, o serie de 
plante manifestă o mare rezistență la sare. 
Pornind de la asemenea constatări, specia
liștii din Bulgaria se preocupă, în prezent, 
de stabilirea culturilor care ar putea fi iri
gate cu apă de mare — precum și a concen
trației de sare a acesteia — în condițiile de 
climă și de sol din țară. Experiențele 
începute in 1981 pe un lot de lucerna au 
dovedit că și în cazul irigării exclusiv cu 
apă de mare recoltele sînt superioare celor 
obținute pe un teren neirigat. In cazul în 
care s-a folosit un amestec in care apa de 
mare reprezenta 75 la sută, recoltele au fost 
mai fnari decît cele obținute de pe supra
fețele irigate cu apă dulce. Cercetările con
tinuă pentru a se stabili în ce măsură iri
garea cu apă de mare duce la creșterea 
conținutului de săruri în sol.

ÎN PERSPECTIVĂ: MAȘINI „IN
TELIGENTE" Nu demult> la Tokio s-a 
desfășurat colocviul internațional asupra 
ordinatoarelor din generația a cincea, cei

unde a fost și este nevoie 
de ei și care au rămas, au 
devenit „ai locului". Care 
s-au identificat cu marele 
obiectiv industrial, care 
și-au găsit sensul și ros
tul vieții în creșterea in
dustriei românești, în creș
terea lor ca specialiști și 
ca oameni.

— Dacă astăzi — reia Ion 
Udrescu — cuvîntul nostru 
de ordine este „întreaga 
producție să fie aptă cali
tativ pentru export !“, dacă 
putem să-1 onorăm, în
seamnă că toți cei care au 
venit aici, mai devreme 
sau mai tirziu, au reușit 
să formeze un colectiv 
unit, bine sudat, un colec
tiv in care fiecare se poate 
bizui pe fiecare.

— De unde sînteți de 
loc ?

— Sînt oltean, din Gorj. 
Dar nu m-am simțit nici o 
clipă departe de casă ; să 
fiu sincer, nici nu mi-am 
pus problema asta. Mi-am‘ 
făcut prieteni. Pe soția 
mea am cunoscut-o 
era laborantă, astăzi 
subinginer, lucrează 
„fotosensibil". Avem 
copii, un băiat de 18 ani și 
o fetiță de patru ani și ju
mătate ; avem un aparta
ment frumos: măcar o dată 
pe an mergem la părinții 
mei în Oltenia. Sînt mais
tru principal de schimb. Ce 
să vă mai spun ?

— Cum vă simțiți cînd 
vă duceți acasă, la părinți?

Maistrul
— Mi-e 

Mureș...

DEMOCRATE POPULARE LAOS

Tovarășului KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian

Tovarășului SUFANUVONG
Președintele Republicii Democrate Populare Laos

VIENTIANE

aici, 
este 

la 
doi

Udrescu surîde: 
dor de Tîrgu

★
Trei oameni, 

numărați alții, 
datoria acolo unde țara are 
nevoie de ei. Trei oameni 
care nu consideră că fac 
un lucru extraordinar, care 
zi de zi și an de an 
crescut împreună cu 
na lor, cu școala lor, 
crescut împreună cu țara. 
Astăzi angajați din plin 
pentru traducerea în viață 
a hotărîrilor istoricului 
Congres al XIII-lea al 
partidului. Aidoma lor, în 
întreaga țară, în uzine și 
pe ogoare, în laboratoare 
și în școli, un șir nesfîrșit 
de bărbați și de femei a 
căror viată s-a identificat 
cu viata colectivului în 
care muncesc, a localității 
în care s-au stabilit, își fac 
cu dăruire patriotită da
toria.

dintre ne- 
care își fac

au 
uzi-

au

sportive
petiția feminină, runda a 11-a a adus 
un nou succes reprezentativei Româ
niei, care a dispus cu 2—1 de Iu
goslavia.

FOTBAL. Astăzi, de la ora 14, au 
loc meciurile etapei a 15-a a cam
pionatului diviziei A la fotbal : 
F.C. Baia Mare — F.C. Argeș, Poli
tehnica Timișoara — Dinamo, Jiul 
Petroșani — Politehnica Iași, F.C. 
Bihor — Steaua. Chimia Rm. Vilcea 
— Corvinul, F.C.M. Brașov — Uni
versitatea, Rapid — S.C. Bacău, 
A.S.A. Tg. Mureș — Gloria, Sportul 
studențesc — F.C. Olt.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
NOIEMBRIE 1984DIN 30

I : 60 25 86 89 84 32Extragerea
43 17 62.

Extragerea
27 73 5 80.

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 
882 214 lei, din care 41 530 lei, re
port la categoria 1.

a Ii-a : 36 88 55 10 35

• Mama: DOINA (16 35 38) — 9; 
10,45; 12,30: 16.15.
• Lovitură fulgerătoare : DOINA — 
14,15; 18; 20, DACIA (50 35 94) —.9; 
11,15: 13.30: 15,45: 18: 20.
• Dragoste pierdută : GRIVITA 
(17 08 58) — 9: 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Iubire pentru Iubire : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17.15: 19.30.
• O undă de tandrețe : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17.30: 19,30.
• Ana Pavlova : GLORIA (47 46 75)
— 9; 12; 16; 19, MODERN (23 71 01)
— 9; 12; 16; "
• Cavalerii
(35 04 66)
• Zonă
<14 27 14)
• Adio, 
(11 86 25) 
20,15.
O Legenda călărețului singuratic : 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Salamandra: BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9,15: 11; 13,15; 15,15; 17.30; 19,45.
• Naufragiul : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Yankeii: LUMINA (14 74 16) — 9; 
12; 16; 19.
• Drumul spre victorie : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: 11,30; 14; 16,30; 19.
• Femeia dispărută : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• In numele papei rege : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Imperiul contraatacă : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 12; 16; 19.
• Războiul stelelor : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 12: 16; 19.
• Undeva, cindva : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

19. 
teutoni î AURORA

9; 12,15; 16; 19,15.
periculoasă : MIORIȚA

— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
dar rămîn cu tine : PATRIA
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;

peste o mie de participanți din 28 de țări 
convenind că nu este departe momentul 
cînd se vor construi „mașini inteligente". 
Aceste mașini electronice vor fi capabile 
să execute diverse operațiuni la comandă 
verbală, să efectueze traduceri automate, să 
găsească și să structureze informațiile după 
anumite criterii pe baza unei programări 
logice. Cum se știe, în domeniul construirii 
calculatoarelor și al aparatelor electronice 
prima generație este socotită cea în care 
s-au utilizat tuburi electronice, urmată de 
cea cu tranzistori, apoi de cea cu circuite 
integrate și, în prezent, de cea a circuitelor 
cu foarte mare capacitate de integrare. 
Participanții la colocviu au făcut un apel 
pentru intensificarea cercetărilor în acest, 
domeniu în cit mai multe țări.

TELESCOP CONTROLAT PRIN 
SATELIT. Japonia plănuiește să constru
iască unul dintre cele mai mari telescoape 
astronomice din lume în Hawaii — a anun
țat Kiichi Kodaira, astronom de la Obser

Cu ocazia celei de-a IX-a aniversări a proclamării Republicii Democrate 
Populare Laos, în numele Partidului Comunist Român, al poporului român 
și al meu personal, vă adresez sincere și calde felicitări dumneavoastră. 
Partidului Popular Revoluționar Laoțian, precum și cele mal bune urări 
de succes poporului prieten laoțian in eforturile susținute pe care le depune 
pentru edificarea noii societăți în patria sa.

Proclamarea cu 9 ani în urmă a Republicii Democrate Populare Laos, 
eveniment de mare însemnătate în istoria țării dumneavoastră, a încununat 
cu succes luptele pline de sacrificii duse de poporul laoțian împotriva 
dominației străine și a reacțiunii interne, a creat condițiile necesare 
concentrării energiei și capacității creatoare ale poporului laoțian pentru 
făurirea unei societăți noi, socialiste în țara sa, pentru edificarea unui Laos 
pașnic și independent.

îmi exprim convingerea că, acționind împreună, în spiritul convorbirilor 
și înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel, relațiile de prietenie și 
colaborare dintre partidele și țările noastre se vor întări și dezvolta continuu, 
în interesul reciproc al celor două popoare, al cauzei socialismului, păcii și 
înțelegerii internaționale.

i
Poporul laoțian sărbătorește îm

plinirea a nouă ani de la procla
marea republicii, eveniment poli
tic de cea mai mare însemnătate 
care, .încununînd lupta îndelungată 
a forțelor înaintate, patriotice, a 
maselor populare împotriva inter
venției militare imperialiste și a 
regimului feudal, a deschis calea 
înnoirii sociale, a progresului ge
neral al țării.

Transpunerea în viață a progra
mului de transformări revoluțio
nare elaborat de Partidul Popular 
Revoluționar Laoțian a dus la con
solidarea puterii populare, la refa
cerea economiei distruse de război 
și atragerea în circuitul productiv 
a unor întinse regiuni abandonate, 
la creșterea avuției naționale.

Potrivit orientărilor stabilite de 
cel de-al III-lea Congres al Parti
dului Popular Revoluționar Lao
țian, oamenii muncii de la orașe și 
sate își concentrează eforturile în 
direcția făuririi bazei tehnico-ma- 
teriale a socialismului, dezvoltării 
forțelor de producție, prin valorifi
carea bogățiilor naționale. în 
această ordine de preocupări se 
impun prin însemnătatea lor reali
zările în domeniul dezvoltării po
tențialului energetic, ca o condiție 
a înfăptuirii politicii de industria
lizare. Construirea în anii de după 
proclamarea republicii a cinci hi
drocentrale, între care marea hi
drocentrală de pe rîul Namngan, a 
asigurat creșterea de 3.6 ori a pro
ducției de energie electrică. Se 
construiesc în continuare noi hidro 
și termocentrale, se extinde în în
treaga țară rețeaua de linii electri
ce, de care beneficiază în măsură 
crescîndă și agricultura. Extinderea 
suprafețelor cultivate, dublarea ce
lor irigate, aplicarea pe scară tot 
mai largă a metodelor agrotehnice 
moderne și, concomitent, cooperati
vizarea treptată a agriculturii au 
avut ca rezultat creșterea simți
toare a producției de orez, care a 
depășit încă de anul trecut 1 milion 
de tone, sporirea șeptelului, îmbu
nătățirea aprovizionării populației 
cu produse alimentare.

importante realizări s-au obținut

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 2 decembrie, ora 20 — 5 de
cembrie, ora 20. In țară : In aspectul 
vremii nu se vor produce modificări 
semnificative. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. In sud-vestul țării, local,

• Marfă furată : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17,15; 19.30.
• Lupii mărilor : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.

ta t r
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Poveste din Hollywood — 15; 
Caligula — 19,30; (sala Atelier) : In
tre patru ochi (A) — 10,30; (sala din 
Piața Cosmonauților, 11 07 57) : Papa 
dolar (amînat din 18 XI) — 15; Intre 
patru ochi (B) — 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
pentru elevi. Ciclul de abonamente 
„C". „Confluenta artelor" — Muzică
— Literatură — Plastică. Comentează 
prof. Cristina Vasiliu. „Cultura re
nașterii" — I — 11; (Ateneul Ro
mân) : „Harpa în episoadele istori
ce". Programul V : de la clasici la 
romantici. Recital Ion Ivan Roncea
— 19.
• Teatrul de operetă 
Singe vienez — 10,30; O 
Veneția — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu, 
Neînsemnații — 10; Amintiri 
Labyrintul — 19; (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44) : Intr-un parc pe o ban
că — 10,30; Gustul parvenirii — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, 
fluturi — 10.30: 19,30; (la Sala Pala
tului) : Mitică Popescu — 11; 19,30.

(14 80 11) : 
noapte Ia

Bulandra"
14 75 46) : 

15;

vatorul din Tokio. Telescopul, care va fi 
instalat pe virful vulcanului Mauna Kea, 
la 4 202 m înălțime, va putea fi controlat 
din Japonia prin satelit. El va fi dotat cu 
un reflector cu o singură lentilă, a cărei 
deschidere, de 7?5 m, va permite observa
rea spațiului cosmic pînă la o distanță de 
15 miliarde ani-lumină.

CONSUMUL DE CEAI PRE
VINE CARIILE DENTARE. Mcdicii 
iaponezi au descoperit o metodă necosti
sitoare. la îndemina oricui. împotriva ca
riilor dentare : consumul de cerci. Astfel, 
ei susțin că într-o înghițitură de ceai e- 
xistă de trei ori mai mult fluor decit în
tr-o gură de aoă. în Japonia s-a semna
lat o creștere a numărului cariilor den
tare după ce în alimentația copiilor 
introdus laptele în 2___ _______
ceai. Totodată, englezii, de exemplu, care 
au rămas fideli ceaiului, sint mai puțin 
afectați de carii dentare decit restul euro
penilor.

s-a
locul tradiționalului

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

în domeniul ocrotirii sănătății și 
răspîndirii valorilor culturale, re
țeaua de școli de toate gradele a 
cunoscut o puternică dezvoltare.

Poporul român nutrește senti
mente de caldă prietenie față de 
poporul laoțian. Aceste sentimente 
și-au găsit o puternică expresie în 
sprijinul multilateral pe care po
porul român, România socialistă 
l-au acordat, după cum se știe, po
porului laoțian în anii luptei aces
tuia pentru eliberare națională și 
socială, salutînd apoi cu satisfacție 
victoria istorică a revoluției popu
lare laoțiene.

în noile condiții, s-au creat pre
mise favorabile dezvoltării pe mul
tiple planuri a colaborării româno- 
laoțiene, pe baza trainică a respec
tării principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc și în
trajutorării tovărășești.

Importante evenimente în rela
țiile româno-laoțiene le-au consti
tuit convorbirile la nivel inalt des
fășurate cu prilejul vizitei efectua
te în Laos, in 1978, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, ca și al vizitei în Româ
nia, în 1976, a tovarășului Kaysone 
Phomvihane, secretar general ai 
C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Laoțian. înțelegerile 
Ia care s-a ajuns cu acele prile
juri, documentele încheiate au des
chis largi perspective dezvoltării 
legăturilor de prietenie și colabo
rare dintre partidele și țările noas
tre, în interesul celor două po
poare, al cauzei generale a socia
lismului, independenței, păcii și 
conlucrării internaționale.

La cea de-a IX-a aniversare a 
proclamării R. D. P. Laos, poporul 
român adresează poporului laoțian 
cele mai calde felicitări și urarea 
de a obține succese tot mai însem
nate în construcția socialistă, 
în dezvoltarea economico-socială, 
independentă, a patriei sale.

va ploua. In rest, burnițe izolate. Vin- 
tul va sufla slab pină la moderat, cu 
intensificări locale in sudul țării din 
sectorul estic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 5 și plus 
5 grade, mal coborîte în depresiunile 
din estul Transilvaniei, iar maximele 
intre zero și 10 grade. In București : 
Vremea va/fi în general închisă. Con
diții de bm-niță. Vint slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 2 grade șt plus un 
grad, iar maximele între 5 și 8 grade.

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — ----- ----------------- —
— 11.
• Teatrul de
Arma secretă a 
19; (la sala ___
Măseaua de minte —
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița in sac — 10; Idioata
— 19,30; (sala Studio) : Calandria — 
15; Pensiunea doamnei Olimpia — 19. 
O Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Serenadă tirzie — 10; Pălă
ria florentină — 15; Anonimul Vene
tian — 19,30; (sala Giulești, 18 04 85): 
Milionarul sărac — 19.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Frumosul din 
pădurea zăpăcită — 16; Băiatul cu 
sticleți — 19; (sala Victoria, 50 58 65): 
Dragoste la prima vedere — 16; 
Funcționarul de Ia Domenii — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Concert in haz major — 16; 
19,30.
A Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 11; înțelepții din 
Helem — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" 
Pinocchio — 10,30; Mary
— 18.
• Teatrul
Aventurile 
(sala din ___ __________ r___ ,
Anotimpurile minzului — 11,30.
• Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 10; 15,30; 19.
• Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Estrada in croazieră — 
16.30; Atenție 1 Estrada In emisie — 
19,30.

(aminat din 4 XI)

comedie (16 64 60) 
lui Arhimede — 10 
mică a Palatului)

• 16; 19. 
i“ (59 31 03,

„Țăndărică"
Iui Plum-Plum

Piața

(50 28 55) :
Poppins

(15 23 77) : 
— 10; 12; 

Cosmonauților) :

SISTEM PERFECȚIONAT DE 
DIRIJARE AUTOMATĂ A CIRCU
LAȚIEI. Firma vest-germană „Volkswa
gen" a propus perfecționarea semafoarelor 
automate de dirijare a circulației la inter
secții prin dotarea acestora cu mici radio- 
emițătoare care să comunice autovehicule
lor ce se apropie cite secunde mai sint 
pînă la schimbarea culorii semaforului. 
Atunci, un minicalculator montat în auto
vehicul, pornind de la viteza de deplasare 
a acestuia și distanța pînă la intersecție 
(care se poate calcula pe baza razei de 
acțiune a emițătorului), poate recomanda 
conducătorului să se grăbească ori să 
încetinească. Acest sistem, aflat în curs de 
testare, va permite, după opinia specialiș
tilor, un flux corespunzător al circulației, 
implicit economii de carburanți, mai puțină 
poluare și, nu în ultimă instanță, dimi
nuarea numărului de evenimente rutiere 
petrecute la interjecții.

bibi ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

A*
*
*

<



România, președintele Nicolae Ceausescu promovează 
consecvent dialogul la nival înalt, militează activ 

pentru înfăptuirea aspirațiilor de pace si progres
AMPLE RELATĂRI Șl COMENTARII iN PRESA DE PESTE HOTARE

Contribuția valoroasă și constantă a României socialiste la soluțio
narea marilor probleme internaționale, ilustrată din nou cu prilejul vi
zitei oficiale in țara noastră a șefului statului elen, strălucitul și mobili
zatorul program de acțiune pentru salvgardarea celui mai de preț bun 
al omenirii — pacea și libertatea popoarelor — trasat de documentele 
adoptate de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, care 
poartă amprenta gindirii creatoare, a viziunii cutezătoare, profund revo
luționare, ale conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hotăririle de însemnătate istorică adoptate de marele 
forum al comuniștilor români pentru înflorirea pe mai departe a patriei 
noastre socialiste, pentru înălțarea ei, liberă și independentă, in rîndul 
țărilor dezvoltate ale lumii iși găsesc, în continuare, un amplu ecou in 
presa de peste hotare.

Mijloacele de informare în masă 
din Grecia au acordat spatii largi 
noului dialog româno-elen la nivel 
înalt, relevînd importanta întîlnirii 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu 
președintele Constantin Karamanlis 
pentru cursul ascendent al colabo
rării și prieteniei tradiționale din
tre cele două state, pentru conti
nuarea și extinderea colaborării 
balcanice, pentru asigurarea unui 
climat de destindere și bună veci
nătate intre statele din Balcani.

Ziarul de largă circulație „KA- 
THIMERINI" a publicat un amplu 
articol dedicat noilor eforturi în 
planul colaborării balcanice prile
juit de întîlnirea de la București, 
între președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele elen. 
Este pusă în evidență vocația de 
pace a țării noastre, relevîndu-se 
că România este cea care — așa 
cum a remarcat și președintele 
Karamanlis — a propus prima de- 
nuclearizarea Balcanilor.

Același ziar a publicat un comen
tariu intitulat „Trebuie să se dea 
un nou impuls cooperării țărilor 
balcanice", în care a informat des
pre desfășurarea, la București, în
tr-o atmosferă de cordialitate, a 
convorbirilor româno-grecești la ni
vel înalt, precizînd că ele continuă 
seria întîlnirilor președinților 
Nicolae Ceaușescu și Constantin 
Karamanlis. Noul dialog româno- 
elen Ia cel mai înalt nivel — se 
apreciază — va da un nou impuls 
cooperării interbalcanice.

Referindu-se la problema înar
mărilor, președintele Ceaușescu
— se relevă în comentariu — a 
spus că trebuie făcut totul pentru 
oprirea amplasării de rachete nu
cleare americane în țări din Eu
ropa occidentală și pentru oprirea 
aplicării contramăsurilor nucleare 
luate de U.R.S.S., cu scopul final 
de a se elimina complet de pe con
tinent rachetele cu rază medie de 
acțiune și toate armele nucleare în 
general,

Președintele Nicolae Ceaușescu
— se arată în încheierea comenta
riului — a menționat, de aseme
nea, că țara sa se pronunță ferm 
pentru transformarea Balcanilor 
într-o zonă a bunei vecinătăți, a 
păcii și colaborării fără arme nu
cleare și fără baze militare străine.

Sub titlul „Convorbiri constructi
ve in probleme bilaterale și inter
naționale", ziarul „VRADINI", în- 
tr-un amplu articol, însoțit de fo
tografii din timpul vizitei, pune 
în lumină caracterul fructuos al 
convorbirilor oficiale dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Con
stantin Karamanlis, subliniind că, 
în acest cadru, au fost abordate 
aspecte ale relațiilor bilaterale, si
tuația din Balcani și principalele 
probleme internaționale.

Același ziar a inserat sub titlul 
„Promovarea colaborării balcani
ce în convorbirile Constantin 
Karamanlis — Nicolae Ceaușescu" 
un amplu articol, în care arată că 
România promovează o largă cola
borare în zonă, se pronunță pen
tru soluționarea tuturor probleme
lor existente pe calea tratativelor 
și transformarea Balcanilor într-o 
zonă a bunei vecinătăți, a păcii și 
colaborării, fără arme nucleare și 
fără baze militare străine;

Ziarul „ELEFTHEROTYPIA", fă- 
cînd referiri la toastul președinte
lui Nicolae Ceaușescu rostit la di
neul oficial, a subliniat că România 
se pronunță statornic pentru dez
voltarea largă a colaborării bilate
rale și multilaterale în regiune, 
pentru soluționarea pe calea tra
tativelor a tuturor problemelor care 
mai există între unele țări balca
nice, pentru transformarea Balca
nilor într-o zonă a bunei vecină
tăți, a păcii și colaborării, fără 
arme nucleare și fără baze militare 
străine.

Același ziar a relevat faptul că 
președintele Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat neliniștea față de încor
darea periculoasă a relațiilor inter
naționale și a subliniat că trebuie 
să se facă totul pentru a se opri 
instalarea rachetelor americane în 
țări din Europa occidentală și să se 
oprească aplicarea contramăsurilor 
anunțate de Uniunea Sovietică.

Sub titlul „Președintele Nicolae 
Ceaușescu sprijină soluționarea 
problemei cipriote", ziarul „ET- 
NOS“ a arătat că în cursul convor
birilor oficiale dintre cei doi pre
ședinți a fost subliniată necesitatea

soluționării juste și durabile a pro
blemei cipriote. în ce privește re
lațiile bilaterale, acestea au fost 
apreciate ca excelente, exprimîn- 
du-se satisfacția că ele pot consti
tui un exemplu de relații între țări 
cu sisteme sociale diferite.

Președinții României și Greciei 
au avut poziții comune referitoare 
la problemele fundamentale pe 
care le-au discutat. Ei și-au ex
primat hotărîrea de a acționa pen
tru pace și dezarmare, de a face 
eforturi comune pentru a evita în
răutățirea situației internaționale 
— scrie agenția CHINA NOUA. 
In cursul convorbirilor, președinții 
României și Greciei au subliniat că 
problema centrală a zilelor noastre 
este lupta pentru pace și dezarma
re. Ei au evidențiat că se impune 
mai mult ca oricînd adoptarea unor 
măsuri concrete și eficiente de de

Partidului Comunist Român, l-au 
ocupat, de asemenea, problemele 
situației internaționale și ale poli
ticii externe a României. Comuniș
tii români, se arată în continuare, 
sînt mîndri de succesele cu care 
s-au prezentat la Congresul al 
XIII-lea. într-o perioadă istorică 
scurtă, partidul a condus țara spre 
succese mari în toate domeniile de 
activitate. România este un partici
pant activ la viața internațională. 
Prin munca plină de abnegație a 
poporului ei, în țară a fost creat un 
uriaș potențial productiv și tehni- 
co-științific. Aceasta a permis îm
bunătățirea radicală a condițiilor 
de viață ale poporului.

în Raportul prezentat la Congres 
s-a acordat atenție deosebită creș
terii rolului partidului ca forță 
conducătoare a societății — men
ționează revista. Sînt evidențiate 
sublinierile din Raport privind ne
cesitatea dezvoltării spiritului de 
solidaritate internațională, de 
prietenie cu țările socialiste, cu po
poarele țărilor în curs de dezvol
tare, cu forțele progresiste din în
treaga lume. Se arată, în același 
timp, că în centrul orientărilor de 
politică externă se află proble
mele luptei pentru pace, pentru 
încetarea cursei înarmărilor și pen
tru dezarmare, ale colaborării in
ternaționale. Congresul a subliniat 
că înfăptuirea cu succes a planu

Vaste perspective de dezvoltare eco- 
nomico-socială deschise României de 
Congresul al XIII-lea al P.C.R.
Un nou impuls relațiilor tradiționale 
româno-elene de colaborare pe mul
tiple planuri
Pentru transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a bunei vecinătăți, lipsită 
de arme nucleare, pentru o Europă 
a păcii și colaborării

zarmare, în primul rînd de dezar
mare nucleară, în scopul prevenirii 
unei catastrofe nucleare. De ase
menea, au subliniat necesitatea de 
a se opri amplasarea rachetelor a- 
mericane și a realizării contramă
surilor sovietice, de a se elimina 
rachetele cu rază medie de acțiune 
din Europa.

Președintele , României, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Greciei, 
Constantin Karamanlis, au eviden
țiat în cursul convorbirilor oficfale 
posibilitatea realizării de acorduri 
intre țări cu sisteme sociale dife
rite — se subliniază în relatarea 
agenției cubaneze PRENSA LATI
NA. în toastul rostit la dineul ofi
cial oferit în onoarea oaspetelui 
grec, președintele Nicolae Ceaușescu 
— scrie agenția cubaneză — a ex
pus esența politicii externe româ
nești, punctele sale de vedere in 
problemele păcii, dezarmării și co
operării interbalcanice.

Numeroasele întîlniri anterioare 
dintre cei doi conducători, precum 
și cele dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul Andreas 
Papandreu au evidențiat dorința 
îmbunătățirii colaborării bilaterale, 
precum și cu alte state din Pe
ninsula Balcanică, indiferent de o- 
rînduirile sociale ale țărilor res
pective, scrie Prensa Latina.

Relatînd despre noul dialog la 
nivel înalt româno-elen, agenția 
ASSOCIATED PRESS subliniază 
că președintele României ‘ și pre
ședintele Greciei și-au exprimat 
convingerea că negocierile ce ur
mează să aibă loc între cele două 
superputeri vor constitui un factor 
important pentru dezarmare și 
pace. Cei doi președinți — se pre
cizează — și-au exprimat convin
gerea că noile convorbiri vor duce 
la înțelegeri reciproc acceptabile 
în problema armamentelor nucleare 
și cosmice.

Sub titlul „Congresul comuniști
lor români", săptămînalul sovietic 
„NOVOE VREMEA" consacră un 
amplu articol forumului comuniș
tilor români în care se menționea
ză că cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului a analizat activitatea 
desfășurată în cei cinci ani care au 
trecut de la Congresul al XII-lea 
și perspectivele de dezvoltare so- 
cial-economică a Republicii Socia
liste România în anii 1986—1990 
și principalelor orientări pînă în 
anul 2000, creșterea rolului condu
cător al partidului, perfecționarea 
activității statului și a organelor 
sale. Un loc important în Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al

rilor de dezvoltare social-economi- 
că este posibilă numai in condițiile 
păcii și securității internaționale, 
ale cooperării cu toate statele, in
diferent de orînduirea lor socială.

Ziarul polonez „TRYBUNA LUDU“ 
inserează articolul „Perspective 
pînă la finele secolului", în care 
sînt evidențiate marile succese ob
ținute de România socialistă, per
spectivele sale de dezvoltare astfel 
cum sînt ele jalonate de documen
tele celui de-al XIII-lea Congres 
al P.C.R.

Subliniind de la tribuna Congre
sului că în toate ramurile econo
miei au fost obținute importante 
realizări, secretarul general al 
partidului, Nicolae Ceaușescu, a 
evidențiat că, în pofida dificultăți
lor care au trebuit depășite, indus
tria a continuat să se dezvolte, de
venind un factor dinamizator al în
tregii economii naționale.

Congresul al XIII-lea al P.C.R. 
a elaborat poziția partidului în pro
blemele întăririi rolului său con
ducător în societate și stat, în îm
bunătățirea întregului sistem de 
conducere a vieții economice și so
ciale a țării.

Cotidianul iugoslav „DNEVNIK", 
din Novi Sad, a publicat articolul 
intitulat „Congresul continuității", 
în care se arată că la Congresul al 
XIII-lea al P.C.R. „a fost recon
firmat cursul politicii românești".

Săptămînalul iugoslav de limbă 
română, „LIBERTATEA", din Pan- 
cevo, într-un amplu articol inti
tulat „Congresul ai XIII-lea al 
P.C.R. — puternică expresie a vo
inței poporului român", reliefează 
realegerea, în unanimitate, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu în func
ția de secretar general al P.C.R., 
scoate în evidență o serie de teze 
din Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu cu privire 
la dezvoltarea actuală și de per
spectivă a României și la poziția 
României pe plan internațional.

„Optimism în anul aniversărilor", 
sub acest titlu revista „DANAS", 
din Zagreb, a inserat un articol 
deșpre lucrările Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român însoțit de fotografia tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

Intr-un articol inserat de cotidia
nul cehoslovac de tineret „SMENA" 
și consacrat cutezătoarelor țeluri 
stabilite de Congresul al XIII-lea 
al P.C.R. se relevă că încă de pe 
acum începe să se vorbească „des
pre cincinalul al optulea ca despre 
cincinalul progresului tehnic". „Toc
mai folosirea cuceririlor științei și

tehnicii, precum și inițiativa cres- 
cindă a oamenilor muncii trebuie 
să devină garanția realizării
obiectivelor cutezătoare". Relevînd 
unele din obiectivele viitorului 
cincinal, ziarul scrie : Potrivit cu
vintelor rostite de secretarul gene
ral al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, de 
la tribuna Congresului, România, în 
îndeplinirea acestor obiective mă
rețe, va participa, 
activ la activitatea 
va adinei colaborarea cu toate’ță
rile membre ale Consiliului.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, reales la Con
gresul al XIII-lea — scrie „Smena" 
— în discursul său final a subli
niat că sarcinile trasate de Congres 
pentru perioada viitpare sînt de 
fapt exigente, dar, printr-o muncă 
asiduă, ele pot fi îndeplinite.

Cotidianul Zimbabwean „THE 
HERALD" a publicat un interviu 
al șefului delegației Partidului 
ZANU — Frontul Patriotic la lu
crările Congresului al XIII-lea al 
P.C.R., tovarășul Didymus Mutasa, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al partidului, președintele Ca
merei Adunării, care relevă at
mosfera entuziastă ce a domnit 
timpul lucrărilor Congresului 
XIII-lea al P.C.R. și unitatea 
nezdruncinat a participanților 
Congres în jurul partidului și ... 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — a spus D. Mutasa — 
a conținut o sinteză completă a 
politicii duse de Partidul Comunist 
Român pe plan intern și extern și 
a făcut o analiză strălucită a ra
portului de forțe existent in lume, 
atrăgind atenția asupra pericolelor 
ce amenință omenirea".

Lucrările Congresului al XIII- 
lea al P.C.R. — citează „The He
rald" din declarațiile secretarului 
ZANU—F.P., — au fost pline de în
vățăminte pentru delegația zimbab- 
weană, în sensul că ea a înțeles 
bine că Zimbabwe trebuie să-și 
definească cu toată claritatea obiec
tivele sale socialiste și să treacă cu 
hotărîre la îndeplinirea lor, pentru 
că numai astfel va putea beneficia 
de marile avantaje ale orinduirii 
socialiste și atinge trepte de civili
zație și progres asemănătoare celor 
atinse de România. în acest sens — 
a spus el — noi trebuie „să ne 
inspirăm din calea urmată de to
varășii români".

Săptămînalul spaniol „MUNDO 
OBRERO" a publicat, sub titlul 
„România după 40 de ani" un 
amplu articol în care se spune : 
Congresul al XIII-lea al P.C.R. 
este un eveniment care marchează 
trecerea României, datorită socia
lismului, la stadiul de țară cu nivel 
mediu de dezvoltare.

într-o lume hărțuită de criză și 
șomaj — subliniază ziarul spa
niol — România continuă să reali
zeze creșteri sensibile în produc
ția sa industrială și o sporire con
stantă a venitului pe locuitor și a 
nivelului de trai al poporului său... 
în România nu există șomaj, drep
tul fundamental al omului de a 
ocupa un loc de muncă in socie
tate nu este doar o frază goală in 
Constituție, ci un drept real. Ima
ginea orașelor și satelor confirmă 
că 80 la sută din populație trăiește 
în apartamente-, construite în ulti
mele decenii, în special în ultimii 
20 de ani.

Evidențiind atenția care se acordă 
în România tineretului și femeii, 
măsurile stabilite de conducerea 
partidului în acest scop, în articol 
se subliniază : Aplicarea acestor 
orientări constituie ceva normal în 
viața românească, iar rezultatele 
lor sînt foarte pozitive.

Sub titlul „România și apelul 
pentru dezarmare", ziarul „AL 
IRAQ" a publicat un articol, >n 
care evidențiază pe larg poziția 
țării noastre — prezentată la Con
gresul al XIII-lea de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la 
măsurile ce trebuie luate pentru 
asigurarea păcii în lume.

Postul de televiziune „TULSA", 
din statul american Oklahoma, a 
difuzat o emisiune consacrată 
României, în cadrul căreia s-a fă
cut o amplă trecere în revistă a 
realizărilor obținute de poporul 
român in special în perioada de 
după Congresul al IX-lea al 
P.C.R. Au fost evidențiate rolul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
externe a României și 
largă a inițiativelor sale 
extern.

în articolul „România : 
resant partener pentru schimburi 
comerciale și cooperare", revistă 
vest-germană „WIRTSCHAFTS 
WOCHE" subliniază că România 
și președintele ei și-au cîștigat 
simpatie și recunoaștere în întrea
ga lume.

mai departe, 
C.A.E.R. și-și

în 
al 
de
la 
al

politicii 
audiența 
pe plan

un inte-

(Agerpres)

T"

f AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

I
L

ÎNTREVEDERE LA VARȘOVIA. 
La Varșovia a avut loc o între
vedere între Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone, și Meir Vilner, se
cretar general al C.C. al P.C. din 
Israel.

PROTOCOL COMERCIAL SO- 
VIETO-CHINEZ. La Moscova a 
fost semnat protocolul privind 
schimburile de mărfuri și plățile 
pe anul 1985 între guvernele 
U.R.S.S. și R.P. Chineze, anunță a-

gențiile T.A.S.S. și China Nouă. Do-’ 
cumentul prevede sporirea, în con
tinuare, a schimburilor comerciale 
între cele două țări, atît ca volum, 
cît și ca nomenclatură a produselor.

PROTEST, Un reprezentant al 
R.P.D. Coreene în Comisia militară 
de armistițiu în Coreea a protestat 
în legătură cu pătrunderea unui 
avion american de recunoaștere, de 
tipul „SR-71", în zona apelor teri
toriale ale R.P.D. Coreene, la sud 
de peninsula Kangiyeung și la est

de Koseung, anunță agenția 
A.C.T.C.

CONVORBIRI AMERICANO- 
VEST-GERMANE. Cancelarul
R.F.G., Helmut Kohl, și-a încheiat 
vizita oficială, întreprinsă la Wa
shington, în cursul căreia a avut 
convorbiri cu președintele Ronald 
Reagan și cu mai mulți membri ai 
guvernului american. Intr-o confe
rință de presă desfășurată înainte 
de a părăsi capitala americană, 
Helmut Kohl a declarat că subiec
tul cel mai important abordat în 
cursul întrevederilor a fost evoluția 
relațiilor Est-Vest, menționează a- 
genția France Presse.

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII 
NAȚIONALE A R.D.P. YEMEN. 
Luind cuvîntul la Aden, cu prilejul 
sărbătorii naționale, președintele 
Prezidiului Consiliului Suprem al

Poporului al R.D.P. Yemen, Aii 
Nasser Mohamed, a arătat că țara 
sa va promova, în continuare, o po
litică de pace și stabilitate în 
zona Golfului, de lichidare a stări
lor de încordare din regiune pe 
baza principiilor coexistenței paș
nice, respectului reciproc și nea
mestecului în treburile interne.

LA LUANDA s-au desfășurat lu
crările plenarei Comitetului Cen
tral al M.P.L.A. — Partidul Muncii 
din Angola, care a hotărit convo
carea, pentru 14—19 ianuarie 1985, a 
Conferinței Naționale a partidului. 
Plenara a aprobat în unanimitate 
măsurile luate de guvernul ango
lez pentru garantarea securității 
țării și s-a pronunțat pentru apli
carea rezoluției O.N.U. cu privire 
la obținerea independenței de către 
Namibia, pentru realizarea unei 
păci trainice în Africa australă.

încheierea sesiunii 
anuale a fi. A. 1.1. ,

GENEVA 1 (Agerpres). — La Ge
neva s-a încheiat, după cinci zile de 
dezbateri, cea de-a 40-a sesiune 
anuală a Acordului General pentru 
Tarife și Comerț (G.A.T.T.), la lu
crările căreia au participat delegații 
din 90 de state membre, printre care 
și România. Participanții au dezbă
tut o serie de probleme privind 
eliminarea barierelor protecționiste 
din calea comerțului mondial, așe
zarea raporturilor comerciale între 
state pe baze mai echitabile și ame
liorarea condițiilor de acces pe pia
ța mondială a produselor provenind 
din țările în curs de dezvoltare.

După cum relevă agenția United 
Press International, participanții au 
adoptat un program pentru anul 1985 
și, totodată, au convenit să fie for
mate grupuri de lucru pentru a 
examina rapoartele cu privire la 
unele probleme rămase în suspen
sie. într-o conferință de presă ținu
tă la încheierea reuniunii, directorul 
general al G.A.T.T., Arthur Dunkel, 
a menționat că în cursul dezbaterilor 
s-a conturat o convergență de opinii 
în privința organizării unei noi run
de de negocieri internaționale, data 
de desfășurare urmînd să fie stabi
lită ulterior.

R. D. GERMANĂ

A fost aprobat planul 
pe 1985

BERLIN 1 (Agerpres). — La 
Berlin s-au încheiat lucrările sesiu
nii Camerei Populare a R.D. Ger
mane. Au fost aprobate planul dez
voltării economico-sociale și bugetul 
de stat ale R.D.G. pe anul 1985.

Luînd cuvîntul în cadrul sesiunii, 
Willi Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri, a arătat că pentru anul 
viitor sarcina principală constă în 
dezvoltare intensivă a economiei na
ționale și creșterea bunăstării po
porului. Cauza construcției socialiste 
în R.D.G. este strîns legată de lupta 
pentru asigurarea păcii, a arătat el.

BUDAPESTA

In pregătirea 
Congresului P.M.S.U.

BUDAPESTA 1 (Agerpres). —■ 
După cum transmite agenția M.T.I., 
la Budapesta au fost date publicită
ții Directivele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar în legătură cu cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului, care va avea 
loc în martie 1985.

Documentul face o amplă analiză 
a activității partidului și trasează 
sarcinile sale de-viitor.

O hotârîre 
a plenarei C. C. 

al P. C. Italian
ROMA 1 (Agerpres). — întrunită 

la Roma, plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Italian a 
aprobat propunerea Direcțiunii parti
dului privind intrarea în rîndurile 
P.C.I. a Partidului Democratic de 
Unitate Proletară (P.D.U.P.).

Intrarea Partidului Democratic de 
Unitate Proletară din Italia în Parti
dul Comunist Italian a fost hotărîtă 
în cadrul unei Adunări Naționale a 
P.D.U.P., partid de stînga, creat în 
1969 și reprezentat de șase deputați 
în camera inferioară a parlamentu
lui italian.

„Rata ridicată a dobînzilor 
afectează grav economiile 
țărilor lumii a treia“

Declarațiile 
ministrului iilipinez 
al aiacerilor externe

MANILA 1 (Agerpres). — Minis
trul filipinez al afacerilor externe, 
Arturo Tolentino, s-a pronunțat pen
tru o nouă politică internațională în 
domeniul acordării creditelor, apre
ciind că sistemul practicat în pre
zent este de natură să confrunte 
statele în curs de dezvoltare cu „tfn 
nou tip de colonialism". După cum 
transmite agenția United Press In
ternational, Tolentino, a cărui țară 
întîmpină dificultăți în rambursarea 
importantei sale datorii externe, a 
apreciat că actualele reglementări în 
funcționarea Fondului Monetar In
ternațional conferă prerogative dis
proporționate statelor bogate, în a- 
semenea măsură îneît „10—11 țări pot 
adopta decizii în numele altor 100". 
„Statele în curs de dezvoltare sînt 
constrînse să se supună condițiilor 
formulate de națiunile creditoare" — 
a relevat ministrul filipinez de ex
terne — subliniind, în context, po
vara suplimentară pe care o consti
tuie rata ridicată a dobînzilor și 
care afectează grav economiile țări
lor lumii a treia.

SPANIA ȘI N.A.T.O. Secretarul 
general al Partidului Comunist din 
Spania, Gerardo Iglesias, după o | 
întilnire cu premierul Felipe Gon
zalez, a declarat că rămînerea ță- i 
rii în N.A.T.O. „va însemna virtual 
o suveranitate restrinsă pentru 1
Spania". El a cerut primului minis- ' .
tru socialist să-și pună în practică 
promisiunea făcută în campania I
electorală, că va organiza un re
ferendum în această problemă.

MASURI DE AUSTERITATE ÎN 
ISRAEL. Guvernul israelian a ho- i 
tărît operarea unei noi reduceri a 
bugetului pe anul în curs, însumînd 
echivalentul a 375 milioane dolari, . 
în cadrul măsurilor de austeritate 
vizînd diminuarea deficitului ba
lanței de plăți și a inflației, care > 
tinde să atingă o rată anuală de 
1 000 la sută. 1

Z/IM NAȚIONALĂ A EMIRATELOR ARABE UNITE

Excelenței Sale
Șeic ZAYED BIN SULTAN AL-NAHAYYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite
ABU DHABI

Cu prilejul celei de-a XIII-a aniversări a constituirii statului federal 
independent, vă transmit cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de progres și pace poporului prieten al Emiratelor 
Arabe Unite.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre țările noastre 
se vor dezvolta continuu, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii 
și colaborării în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 2 decembrie se 
împlinesc 13 ani de 
cînd în regiunea Coas
tei de est a Peninsu
lei Arabice a luat naș
tere un nou stat inde
pendent sub numele 
de Emiratele Arabe 
Unite. Rezultat din 
reuniunea a șapte mici 
teritorii, cu o supra
față totală de 83 600 
kmp și o populație de 
aproximativ un milion 
de locuitori, noul stat 
dispune de imense re
zerve de țiței, evalua
te la peste 3 miliarde 
tone. Exploatarea lor 
a progresat rapid în 
ultimul deceniu, astăzi 
Emiratele Arabe Unite 
avînd o producție de 
aproape 100 milioane 
tone anual și numă- 
rîndu-se printre prin
cipalii exportatori de 
petrol ai lumii. Cu 
fondurile obținute din 
comercializarea aces
tei mari bogății natu
rale, în anii care au

trecut de la crearea 
statului a fost declan
șată o intensă acțiune 
în vederea diversifică
rii economiei națio
nale, ceea ce a schim
bat radical înfățișarea 
vechii regiuni de 
coastă. în locul mici
lor așezări pescărești 
de odinioară au luat 
ființă orașe moderne, 
porturi de mare capa
citate, combinate pe
trochimice, o uzină si
derurgică, un complex 
de prelucrare a alu
miniului ș.a. Unul 
dintre cele mai mari 
complexe industriale 
din țară a fost inau
gurat in 1982 la Ru- 
wais, localitate situată 
la 250 km vest de ca
pitală. El cuprinde o 
rafinărie, o uzină de 
tratare a gazelor na
turale, un port, insta
lații moderne. Con
comitent continuă 
prospecțiunile geolo

gice în vederea desco
peririi de noi zăcă
minte de țiței. La în
ceputul anului 1984, 
ca rezultat al succe
selor obținute pe a- 
ceastă linie, emiratul 
Ras Al Khaima, din 
componența federației, 
a început să producă 
pentru prima dată pe
trol.

Animat de sentimen
te de prietenie față de 
popoarele arabe, po
porul român urmăreș
te cu interes și simpa
tie realizările obținute 
de Emiratele Arabe 
Unite pe linia dezvol
tării economice și so
ciale, a făuririi unei 
vieți înfloritoare. Re
lațiile dintre cele două 
țări cunosc un curs 
ascendent, înscriin- 
du-se ca o contribuție 
concretă la cauza co
laborării internațio
nale și apropierii în
tre popoare.

h 
h

h
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NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE EVIDENȚIAZĂ 
IMPERATIVUL OPRIRII CURSEI ÎNARMĂRILOR

R.F.G.: Municipalitatea orașului Augsburg se opune 
prezenței armelor nucleare

BONN 1 (Agerpres). — Consiliul 
municipal al orașului Augsburg a 
adresat un apel guvernului federal 
vest-german să nu dispună stațio
narea, stocarea sau depozitarea pe 
teritoriul orașului de arme nuclea
re, transmite agenția D.P.A. De

asemenea, Augsburgul este al doilea 
oraș din R.F.G. — după Hanovra — 
care a hotărit să facă parte 
acțiunea internațională inițiată 
orașele Hiroshima și Nagasaki 
scopul dezarmării nucleare.

din 
de 
în

JAPONIA : Demonstrație antinucleară la Yokosuka
TOKIO 1 (Agerpres). — La Yo

kosuka a avut loc o mare de
monstrație a partizanilor păcii, 
care s-a desfășurat sub lozinca 
„Nu vom permite transformarea 
Japoniei într-o bază nucleară !“.

*

*

*
*

*

(

*
Demonstrația a fost organizată de L 
diferite partide politice și organi- 
zații obștești din oraș în semn de ț 
protest împotriva intrării în port a ‘ 
navelor militare americane cu ar
mament nuclear la bord.

MANILA : Conferință internațională pentru pace 
în Asia de est și Zona Pacificului

MANILA 1 (Agerpres) — La Ma
nila se desfășoară lucrările unei 
conferințe internaționale pentru 
pace în Asia de est și zona Pa
cificului, la care participă repre
zentanți ai mișcărilor pentru pace 
din statele din regiune și ai unor 
organizații internaționale, care s-au 
pronunțat împotriva prezenței mi
litare străine în această parte a 
lumii.

S.U.A. î 0 declarație
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

într-o declarație făcută la Washing
ton, citată de agenția T.A.S.S., se
natorul Edward Kennedy, a subli
niat importanța deosebită a 
viitoarelor convorbiri sovieto-ame- 
ricane. în acest context, el a arătat

a

Președintele Consiliului 
al Păcii, Romesh Chandra, 
tuturor forțelor iubitoare 
de pretutindeni să-și

**

Mondial 
a cerut 

de pace 
unească . 

eforturile în lupta pentru dezar- i 
mare, pentru înlăturarea pericolu- ■ 
lui unei conflagrații nucleare pe 
planeta noastră. Cursa înarmărilor 
nucleare — a spus el — a dus ome
nirea în pragul unui război nuclear.

*

<
senatorului Kennedy
că se impune cu necesitate „înghe
țarea experimentării, producerii și 
amplasării de arme nucleare de 
către S.U.A. și U.R.S.S., fapt care 
ar constitui cel mai bun mijloc de 
a depăși impasul privind încetarea 
cursei înarmărilor nucleare". i

J
PRIMUL MINISTRU AL INDIEI DESPRE :

Necesitatea întăririi unității mișcării de nealiniere
DELHI 1 (Agerpres). — Intr-o 

scrisoare adresată șefilor de stat și 
de guvern ai țărilor nealiniate, Rajiv 
Gandhi, primul ministru al Indiei — 
țară care asigură președinția mișcării 
de nealiniere — a declarat că nu va 
precupeți nici un efort pentru „în
tărirea unității și solidarității acestei 
mișcări", pentru realizarea obiective
lor de pace, dezarmare, dezvoltare și 
independență ale popoarelor. După 
cum transmit agențiile Taniug și 
Prensa Latina, premierul indian a

exprimat profunda îngrijorare în le
gătură cu escaladarea cursei înarmă
rilor nucleare, impasul dialogului 
Nord-Sud, menținerea focarelor de 
tensiune în diverse zone ale lumii, 
în context, premierul indian s-a re
ferit la pericolul pe care îl prezintă 
pentru pacea mondială situația din 
Africa de Sud și Namibia, din Cor
nul Africii și zona Golfului, din O- 
rientul Mijlociu, America Centrală și 
Oceanul Indian.

ȘOMAJUL Șl INFLAȚIA IN TARILE PIEȚEI COMUNE
Un raport al Comisiei Executive a C.E.E. înaintea reuniunii 

la nivel înalt de la Dublin
BRUXELLES 1 (Agerpres). — Co

misia executivă a Pieței comune a 
elaborat un raport asupra situației 
economice și sociale a celor zece 
state membre, documentul urmînd 
să fie discutat în cadrul reuniunii la 
nivel înalt a C.E.E. de la Dublin, din 
3—4 decembrie.

Referindu-se la situația în dome
niul utilizării forței de muncă, ra
portul estimează că aceasta se va 
deteriora, rata șomajului urmînd să 
cuprindă între 11 și 11,5 la sută din 
populația activă. Numărul total al

celor lipsiți de un loc de muncă se 
va cifra la peste 12 000 000, iar pro
centul tinerilor șomeri se va apropia 
de 25 la sută din forța de muncă.

Rata de creștere a inflației ar 
urma să fie de 4,2 la sută în cursul 
anului viitor, iar deficitul finanțe
lor publice de 4,8 la sută din pro
dusul național brut. Ca urmare, se 
preconizează continuarea politicii de 
austeritate pentru a reduce ritmul 
de creștere a inflației și cheltuielile 
publice.

WASHINGTON
Spre un deficit bugetar record în 1984

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Prioritară pe agenda Administra
ției și Congresului american este gă
sirea unei soluții pentru reducerea 
deficitului bugetului federal. După 
niveluri fără precedent în ultimii 
cîțiva ani, acesta amenință să atingă, 
în actualul an fiscal (inaugurat la 1 
octombrie), niveluri record de circa 
210 miliarde de dolari.

După cum informează agenția 
Reuter, în discuțiile care au Ioc pe 
această temă, factorii economici din 
cadrul guvernului au prezentat li
derilor Congresului un plan de re
ducere masivă a deficitului prin scă
derea cu 240 miliarde de dolari a 
cheltuielilor guvernamentale în ur
mătorii trei ani fiscali.

Reduceri de o asemenea mărime, 
care s-ar ridica la 7 la sută din to

talul alocațiilor guvernamentale în 
respectivii trei ani, ar necesita eli
minarea unor întregi programe și 
ar însemna, de asemenea, și mari 
diminuări ale cheltuielilor militare 
propuse de guvern — scrie Reuter.

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Referindu-se la creșterea masivă și 
neîntreruptă a datoriei publice a 
Guvernului S.U.A. prin acumularea 
an de an a deficitelor bugetare și 
la împrumuturile tot mai mari pe 
care le face guvernul pentru a aco
peri aceste deficite, președintele Ofi
ciului Federal de Rezerve, Paul 
Volcker, a declarat că S.U.A. au 
ajuns la o „dependență maladivă", 
periculoasă, față de împrumuturile 
de capital străin.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Scîntell nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se tao la oficiile poștale și dlfuzoril din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Griviței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafio CASA SCINTEII 40 360


